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aprobaty techniczne i certyfikaty

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatami

krajowa ocena techniczna na zespoły kablowe, puszki instalacyjne 

profesjonalne systemy tras kablowych
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certyfikat potwierdzający ciągłość  
elektryczną korytek, drabinek i ceowników

certyfikat potwierdzający ciągłość 
elektryczną korytek siatkowych



 dane techniczne  
korytka: kf
• szerokość: 100 - 400 mm
• wysokość: h60 mm
• max. rozstaw podpór 1,5 m
• max. obciążenie 20 kg/m
• grubość blachy 0,7; 1,0 mm
• stal cynkowana metodą sendzimira Pn-en 10346:2015-09

korytka siatkowe: kdsz
• szerokość: 60 - 400 mm
• wysokość: h60 mm
• max. rozstaw podpór 1,5 m
• max. obciążenie 20 kg/m
• drut stalowy cynkowany galwanicznie

korytka: klfl
• szerokość: 75 mm
• wysokość: h60 mm
• max. rozstaw podpór 1,5 m
• max. obciążenie 2 kg/m
• grubość blachy 0,7 mm
• stal cynkowana metodą sendzimira Pn-en 10346:2015-09

 korzyści zastosowania  
• zwiększona wydajność i bezpieczeństwo montażu
• kf..., klfl... (ciągłość elektryczna potwierdzona przez   
   VDe Prüf – und  zertifizierungsinstitut Gmbh
   certyfikatem  wg raportu nr 5018795-5430-0001/219753)
• kDsz... (ciągłość elektryczna potwierdzona przez   
   VDe Prüf – und  zertifizierungsinstitut Gmbh
   certyfikatem  wg raportu nr 5018795-5430-0001/228892)

 obszar zastosowań 
mocowanie kabli w systemie bezpieczeństwa pożarowego  
e-30, e-60, e-90

 normy i krajowa ocena techniczna 

przykład konstrukcji wsporczej do stropu dla korytek - system oświetleniowy

połączenia zatrzaskowe
klik
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NOWOŚĆ korytka  i  korytka siatkowe 
nowatorskie systemy montażu
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nowość w asortymencie unikalny wzór

N Uw
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szybki czas montażu ciągłość elektrycznamontaż bezśrubowy podwyższona odporność na korozję wymiana ciepła

KF... KDSZ...

przykład konstrukcji wsporczej do stropu bez pręta odciągowego przykład konstrukcji wsporczej do stropuprzykład konstrukcji wsporczej do ściany bez pręta odciągowego przykład konstrukcji wsporczej do stropu dla korytek

KLFL...
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stan systemu przed badaniem ogniowym stan systemu po badaniu ogniowym

Przykłady mocowania korytek kGl/kGol

korytka kablowe kgl/kgol
nowatorskie systemy montażu

Korytka kablowe KGL/KGOL z blachy o gr. 0,7 mm
Korytka kablowe KGJ/KGOJ z blachy o gr. 1,0 mm

 

 dane techniczne  
• szerokość korytek: 
   kGl...h42 [100 mm]
   kGl/kcl...h60 [50 mm]
   kGl/kGol...h60 [100 - 300 mm]
   kGj/kGoj...h60 [100 - 400 mm]
• wysokość: h60 mm, h42 mm
• max. rozstaw podpór 1,5 m
• max. obciążenie 20 kg/m, (5kg dla kGl/kcl50h60), 
   (2kg dla kGl100h42)
• głębokie przetłoczenia, gęsta perforacja, wycięcia 
   służące do łączenia przez wsuwanie, 
   otwory Ø11 w dnie korytka
• grubość blachy 0,7; 1,0 mm
• materiał: stal ocynkowana metodą sendzimira 
   pn-en 10346:2015-09

  
     

 korzyści zastosowania 
• kształt przetłoczeń wzdłużnych i poprzecznych zapobiega
   uszkodzeniu przewodów podczas ich układania (przeciągania)
• wycięcie na końcu koryta oraz przesunięcie ostatniego rzędu 
   otworów pozwala na wsuwanie jednego korytka w drugie  
   i montaż bez łączników
• gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą
   wymianę ciepła

 obszar zastosowań
mocowanie kabli w systemie bezpieczeństwa pożarowego 
e-30, e-60, e-90

 normy i krajowa ocena techniczna 



stan systemu przed badaniem ogniowym stan systemu po badaniu ogniowym

Pokrywa kolanka 90° Pokrywa trójnika Pokrywa czwórnika

nowa uniwersalna przegroda

pokrywy i przegrody do korytek, drabin i korytek siatkowych
nowatorskie systemy montażu
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 dane techniczne   
• materiał: stal ocynkowana metodą sendzimira  
   pn-en  10346:2015-09
   na zamówienie:
   - stal ocynkowana metodą zanurzeniową Pn-en iso 1461:2011
   - stal kwasoodporna Pn-en 10088

 korzyści zastosowania  
pokrywa
• ochrona kabli przed uszkodzeniem mechanicznym
• ochrona kabli przed promieniowaniem uV
• wykorzystywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu 
przegroda
• rozdzielenie kabli różnego typu  
   (np. energetycznych i teleinformatycznych)

 obszar zastosowań
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym kabli  
oraz segregacja przewodów różnych typów instalacji  
w systemie bezpieczeństwa pożarowego e-30, e-60, e-90

 normy i krajowa ocena techniczna        

Pokrywy do wszystkich korytek, drabin oraz wszystkich systemowych kształtek
Przegrody do wszystkich korytek, drabin, korytek siatkowych oraz wszystkich systemowych kształtek



stan systemu przed badaniem ogniowym stan systemu po badaniu ogniowym

Ponadnormatywne mocowania w obiektach budowlanych

mocowania do konstrukcji stalowych 
nowatorskie systemy montażu
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 korzyści zastosowania  
• możliwość mocowania tras pożarowych 
   do konstrukcji stalowych
• możliwość mocowania tras pożarowych 
   do blachy trapezowej
• możliwość mocowania tras pożarowych do rurowych 
   konstrukcji podłóg podniesionych

 obszar zastosowań
w miejscach gdzie nie można zastosować normatywnych 
rozwiązań systemów bezpieczeństwa pożarowego 
e-30, e-60, e-90

 normy i krajowa ocena techniczna        
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stan systemu przed badaniem ogniowym stan systemu po badaniu ogniowym

Pmo3, Pmo3e, Pom3b, Pom3be Pmo4be, Pmo4bF PmPo, Pmko

Pmo1, Pmo1e Pmo2, Pmo2e, Pmo2b, Pom2be

m
ax

. 6
00

UDF... UEF... UEF...UDF...

MKR... KKG5

PMPO

PMKO

uchwyty kablowe, puszki łączeniowo - rozgałęźne
nowatorskie systemy montażu

stopień 
ochrony 
IP 65
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Przykład konstrukcji do prowadzenia kabli w uchwytach UDF i UEF 
mocowanych do ściany lub sufitu (z porobetonu, cegły silka, 
betonu i cegły porotherm) kołkami rozporowymi MKR...

Przykład konstrukcji do prowadzenia kabli w uchwytach 
UDF i UEF mocowanych do ściany lub sufitu 
z karton - gipsu kołkami rozporowymi KKG5 • zakres uszczelnienia od Ø 7 mm do Ø 18,5 mm

• możliwość zastosowania dławików z tworzywa sztucznego z gwintem 
   metrycznym M25
• możliwość mocowania puszki bezpośrednio do burty korytka, drabinki 

• zakres uszczelnienia od Ø 11 mm do Ø 24 mm
• możliwość zastosowania dławików z tworzywa sztucznego z gwintem 
   metrycznym M32
• możliwość mocowania puszki bezpośrednio do burty korytka, drabinki

• zakres uszczelnienia od Ø 7 mm do Ø 28 mm
• możliwość zastosowania dławików z tworzywa sztucznego z gwintem 
   metrycznym M40
• gniazdo bezpiecznikowe pod wkładkę D01
• możliwość mocowania puszki bezpośrednio do burty korytka i drabinki 
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Uchwyty kablowe mocowane do płyt gipsowo-kartonowych, porobetonu, cegły silka, betonu i cegły porotherm
Puszki łączeniowo - rozgałęźne

• możliwość mocowania puszek do ściany stropu 
   (min. dwa punkty mocowania)
• możliwość mocowania puszek na uchwytach puszek do korytek
   drabinek i korytek siatkowych 
• możliwość mocowania puszki PMKO wewnątrz wąskich korytek i drabinek

• zakres uszczelnienia od Ø 5 mm do Ø 24 mm
• dławik skrętny wykonany jest z tworzywa bezhalogenowego 
   dławik M32 zakres 19-24 mm, dławik M16 zakres 5-10 mm
• gniazdo bezpiecznikowe do bezpieczników typu STI10,3x38
• możliwość mocowania puszki wewnątrz wąskich korytek i drabinek

242
200 9x17

95

89

125
125

30

87

30

175

NOWOŚĆNOWOŚĆ

 korzyści zastosowania  
• możliwość prowadzenia kabli pożarowych mocowanych 

   do: cegły silka, cegły porotherm, porobetonu, karton-gipsu 
• Puszki łączeniowo - rozgałęźne: PmPo,Pmko, Pmo1, Pmo1e,
   Pmo2, Pmo2e, Pmo2b, Pom2be, Pmo3, Pmo3e, Pmo3b, 
   Pmo3be, Pmo4be, Pmo4bF
• ui=400 V, z trwałym zachowaniem funkcji łączenia e-90  
   wg Din 4102 cześć 12
• stopień ochrony iP 65 dla Pmo1, Pmo1e, Pmo2, Pmo2e, Pmo2b,   
   Pom2be, Pmo3, Pmo3e, Pmo3b, Pmo3be, Pmo4be, Pmo4bF
• stopień ochrony iP 30 dla PmPo, Pmko
• dławiki wykonane z tworzywa bezhalogenowego 
• kostka połączeniowa wykona z ceramiki wysokotemperaturowej

 obszar zastosowań
Łączenie oraz rozgałęzienie kabli i przewodów w instalacjach  
z podtrzymaniem funkcji bezpieczeństwa pożarowego 
e-30, e-60, e-90

 normy i krajowa ocena techniczna        



profesjonalne systemy tras kablowych
nowatorskie rozwiązania montażu
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NOWA WERSJA OPROGRAMOWANIA 
DO PROJEKTOWANIA TRAS KABLOWYCH
dostępna na www.baks.com.pl, 
oraz na płycie DVD
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MiroSŁAw rUDNicKi - kierownik Grupy tel. 22 710 81 02 kom. 667 933 701 miroslaw.rudnicki@baks.com.pl
ewa rusak tel. 22 710 81 03   ewa.rusak@baks.com.pl
małgorzata kwiatkowska  tel. 22 710 81 04  malgorzata.kwiatkowska@baks.com.pl
Piotr żelazko tel. 22 710 81 02 kom. 669 501 208 piotr.zelazko@baks.com.pl
Damian wójcik tel. 22 710 81 04 kom. 693 107 070 damian.wojcik@baks.com.pl
karolina roszczyńska tel. 22 710 81 04  karolina.roszczynska@baks.com.pl
reJoN II tel. 22 710 81 91 fax:   22 710 81 47
rADoSŁAw BoGDALSKi - kierownik Grupy tel. 22 710 81 06 kom. 667 940 020 radek.bogdalski@baks.com.pl
mateusz jagiełło tel. 22 710 81 09  kom. 667 944 955 mateusz.jagiello@baks.com.pl
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mgr inż. tomasz żukowski tel. 22 710 81 46 kom. 669 501 214 tomasz.zukowski@baks.com.pl
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mgr inż. jan chomiuk tel. 22 710 81 90 kom. 669 501 587 jan.chomiuk@baks.com.pl
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Szczegółowe informacje odnośnie produkowanych wyrobów, terminów realizacji zamówień oraz warunków współpracy uzyskacie Państwo 
w hurtowniach elektrycznych na terenie całego kraju.

Uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować na adres e-mail: baks@baks.com.pl


