
Instalacje natynkowe ci gle stanowi  istot-

n  cz  wszystkich wykonywanych insta-

lacji elektrycznych. Takie rozwi zania sto-

sowane s  w pomieszczeniach gospodar-

czych, piwnicach, gara ach, na zewn trz 

budynków, w pomieszczeniach handlo-

wych, us ugowych, przy doprowadzaniu 

zasilania do kas, lodówek, automatów do 

sprzeda y napojów lub innych tego typu 

urz dze . Za ich stosowaniem przemawia 

konkretna sytuacja instalacyjna oraz rodo-

wisko instalacji. 

Firma Legrand rozszerzy a dotychczasow

ofert  osprz tu natynkowego o nowy osprz t

Forix. Jest to oferta skierowana do budow-

nictwa mieszkaniowego oraz komercyjnego. 

W sk ad oferty wchodzi osprz t o stopniu 

ochrony IP20 przeznaczony do pomieszcze

suchych, instalacji natynkowych na klat-

kach schodowych lub korytarzach. Osprz t

Forix IP20 mo e równie  znale  zastosowa-

nie w budynkach komercyjnych w ma ych 

i rednich przedsi biorstwach dzi ki ofercie 

gniazd teleinformatycznych. Cech  wyró -

niaj ca osprz t Forix IP20 to przede wszyst-

kim estetyczny design i  kompaktowa budo-

wa. Powierzchnia z po yskiem dost pna jest 

w dwóch kolorach: bia ym i kremowym 

a funkcje pod wietlane dla czników 

i przycisków mog  by  zrealizowane za po-

moc  dodatkowej lampki LED (fot.1).

Oferta osprz tu Forix IP20 obejmuje czniki

i przyciski, gniazda zasilaj ce, gniazda telewi-

zyjne, gniazda telefonicznej oraz RJ45. 

Mechanizmy Forix IP20 wyposa one s  w so-

lidne zaciski rubowe oraz przepusty dla prze-

wodów prowadzonych podtynkowo. 

Mechanizmy posiadaj  równie  specjalne wy-

pusty do zatrzaskowej instalacji w stacji robo-

czej. Otwory do monta u ko ków rozporowych 

umo liwiaj  dok adne pozycjonowanie mecha-

nizmu na cianie (fot.2).

Dla sektora us ugowego oraz ma ych

i rednich pomieszcze  komercyjnych prze-

widziane zosta y stacje robocze w wersji 

cztero- lub sze ciokrotnej w kolorze bia ym

(fot.3). Dzi ki temu rozwi zaniu istnieje 

mo liwo  koncentracji instalacji zasilaj cej

i sieci teleinformatycznej w jednym punkcie 

dost powym. Dodatkowo zakres zastosowa-

nia stacji mo na rozszerzy  przez u ycie spe-

cjalnego adaptera do funkcji Mosaic.

Drug  cz  oferty Forix stanowi osprz t

o stopniu ochrony IP44 o wzmocnionej od-

porno ci na uderzenie. Osprz t natynkowy 

Forix IP44 mo emy instalowa  przede 

wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych, 

gara ach, zadaszonych tarasach, budynkach 

gospodarczych, piwnicach, ogródkach re-

stauracyjnych lub magazynach (fot.4).

Estetyczne po czenie kszta tu i koloru, za-

okr glone kraw dzie i po yskuj ce wyko -

czenia dost pne w dwóch kolorach: bia ym

i szarym to cechy charakterystyczne osprz tu

Forix IP44.

czniki lub przyciski pojedyncze mog

by  pod wietlone za pomoc  uniwersalnej 

lampki LED a wyboru piktogramu dokonuje-

my przez obrót klawisza o 180 stopni (fot.5).

Monta  poszczególnych elementów 

osprz tu Forix IP44, czyli mechanizmu, pla-

kietki i klawisza odbywa si  zatrzaskowo. 

Membrany mo na wysun  w celu u atwie-

nia dost pu do punktów mocowania oraz 

przeprowadzenia przewodów przez przepu-

sty membranowe (fot.6).

Osprz t Forix IP44 zawiera podstawowe 

mechanizmy z zakresu sterowania o wietle-

niem i rozprowadzenia zasilania. S to cz-

niki, przyciski oraz gniazda zasilaj ce poje-

dyncze i podwójne, czyli funkcje najcz ciej

stosowane w tego typu instalacjach. 

Uniwersalne pod wietlenia, atwa instala-

cja, ergonomiczny kszta t oraz wysoka jako

wyko czenia to najwa niejsze, warte podkre-

lenia zalety osprz tu Forix, które wp ywaj

na komfort pracy  instalatora.
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Fot.1. cznik 

jednobiegunowy 

Forix IP20 10A 

z pod wietleniem 

LED

Fot.2. Mechanizm 

gniazda 2P+Z 

Forix IP20 16A

Fot.3. Stacja 

robocza 

czterokrotna

Forix IP20

Fot.4. cznik jednobiegunowy 10A i gniazdo 2P+Z 

Forix IP44

Fot.5. Uniwersalny klawisz z symbolem dzwonka 

lub za czenia. Instalator mo e wybra  dowolne 

oznaczenie w chwili instalacji

Fot.6.

Wysuwane 

membrany 

dla atwiej 

instalacji 

Forix IP44

symbol

dzwonka

symbol

za czenia
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