
Electrical installations boxes · Orange series · For hollow wall
Puszki elektroinstalacyjne · Seria pomarańczowa · Do pustych ścian 

33 242 008 33 244 008 83 189 008

PN–E 93208 PN–E 93208

                          

73 mm 83 mm 120 mm

47 mm 50 mm 60 mm

70 mm 75 mm 120 mm

20.9 g 28 g 35 g

10 szt. 10 szt. 200 szt.

  

4 osłabienia do rur ø 20 mm
2 osłabienia do rur ø 16 mm

2 osłabienia do rur ø 20 mm 2x ø 20 mm, 2x ø 25 mm,
8x ø 10 mm, 12x ø 6 mm

W komplecie pokrywa osłonowa 
przykręcana
The cover with screws in the set

W komplecie pokrywa osłonowa przy-
kręcana 
The cover with screws in the set

W komplecie pokrywa osłonowa przy-
kręcana 
The cover with screws in the set

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour

Pomarańczowy / Orange

Norma / Norm

Certyfi katy / Certifi cates

Wymiary zewnętrzne / Dimensions

Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)

Głebokość / Depth (B)

          Rozstaw otworów do mocowania pokrywy  
         Distance of mounting to equipment boxes (C)

Masa / Weight

Opakowanie zbiorcze / Collective package

Dodatkowe cechy / Additional characteristics 

w ścianach bocznych / in side walls
 w dnie / at the bottom

Osprzęt / Equipment

31 040 008 31 074 008

PN–E 93208 PN–E 93208

                                

68 mm 68 mm

46 mm 60 mm

60 mm 60 mm

71 mm 71 mm

22.9 g 27.5 g

60 szt. 45 szt.

  

4 osłabienia do rur ø 18 mm
2 osłabienia do rur ø 14 mm
2 osłabienia do rur ø 16 mm

4 osłabienia do rur ø 20 mm
2 osłabienia do rur ø 10 mm
2 osłabienia do rur ø 16 mm

W komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 
2 mounting screws in the set
Pierścień dystansowy PD60x30 
Distance piece PD60x30
Pokrywa osłonowa WS60 lub PL60
Spring cover WS60 or PL60

W komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 
2 mounting screws in the set
Pierścień dystansowy PD60x30 
Distance piece PD60x30
Pokrywa osłonowa WS60 lub PL60
Spring cover WS60 or PL60

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour

Pomarańczowy / Orange

Norma / Norm

Certyfi katy / Certifi cates

Wymiary zewnętrzne / Dimensions

Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)

Głebokość / Depth (B)

         Rozstaw otworów do mocowania sprzętu   
        Distance of mounting to equipment boxes  (C)

Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę
Distance between axises of hole

Masa / Weight

Opakowanie zbiorcze / Collective package

Dodatkowe cechy / Additional characteristics 

w ścianach bocznych / in side walls
 

w dnie /  at the bottom

Osprzęt / Equipment

Prostopadłe osłabienia
Perpendicular weakenings

P60KF

P70F

P60DF

P80F E815

Puszka posiada 2 specjalne osłabienia 
do przeprowadzania przewodów 
między dwiema obok siebie 
położonymi puszkami za pomocą 
rury ø 16 mm.

Puszka posiada 2 specjalne osłabienia 
do przeprowadzania przewodów 
między dwiema obok siebie 
położonymi puszkami za pomocą 
rury ø 16 mm.

W dnie wiele wygodnych osłabień 
do wyprowadzania przewodów.
Down  of the box are many  easy 
outputs for wires

60 mmpłytka 60 mmgłęboka

80 mm 120 mm70 mm

112




