Den nye IP65 Mureva
forgreningsdåse
Til krævende miljøer
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Den nye IP65 Mureva
forgreningsdåse – udviklet
til krævende miljøer
Nogle gange har du brug for elektricitet på steder, hvor det kan være svært
at installere den – for eksempel i våde eller støvede miljøer, hvor der fra start
ikke var planlagt elektricitet. Forgreningsdåser er en god løsning, når du har
brug for at fordele elektricitet i bygninger, hvor det ikke er muligt at udføre
installationen gennem væggene.

Fås i én størrelse, yder maksimal beskyttelse
Den nye Mureva forgreningsdåse er baseret på én størrelse (87 mm x 87 mm x 42 mm) i et
funktionelt og ergonomisk design – en attraktiv løsning til udvendige installationer. Det innovative,
funktionelle og let afrundede design af dåsen gør den til en ideel løsning til boligmiljøer.

Udviklet til barske miljøer
Den nye IP65 Mureva forgreningsdåse er ideel til alle miljøer: indendørs, udendørs, udsatte eller
afdækkede steder samt våde og støvede forhold. Dåsen er ideel til installation i f.eks. boliger – på
steder som for eksempel kældre, garager, værksteder, bryggerser, badeværelser og vaskerum.
Den er også velegnet til krævende miljøer som f.eks. landbrug og parkeringsfaciliteter.
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Udviklet til alle miljøer
Mureva forgreningsdåse er designet med tanke på brugervenlighed.
Løsningen fås i tre farver og passer til de fleste miljøer og baggrunde.

Hvid, lysegrå eller antracitgrå
I tråd med tidens farvetrends fås Mureva forgreningsdåse i hvid, lysegrå og antracitgrå.
Den hvide og lysegrå er diskrete i farven og passer derfor til de fleste omgivelser.
Antracitgrå er perfekt til mørkere vægge.

Hvid
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Lysegrå
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Antracit

Udviklet med tanken om at det
skal være nemt at anvende
Med sine dimensioner på 87 mm x 87 mm x 42 mm, bløde membraner af høj kvalitet og det
praktiske kliklåg er installationen nu nemmere end nogensinde.

Beskyttelse af skruskruehovederne

Trækaflastning – monteringsmuligheder

Praktisk kliklåg

Bløde membraner – nem kabelindføring
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Certificeret til “koldt klima”,
med kapslingsklasse IP65
Mureva forgreningsdåse er ideel indendørs, udendørs, udsatte og
afdækkede steder samt i våde og støvede forhold. Desuden er den
designet til at fungere ved temperaturer ned til minus 25 °C.

Ideel til koldt klima
Mureva forgreningsdåse er udviklet til koldt klima og kan derfor bruges i
omgivelser ned til minus 25 °C. Snefnug-logoet uden på låget viser disse
egenskaber, hvor Mureva IP65 forgreningsdåse er den første dåse til
“koldt klima” på markedet.
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Et miljøvenligt produkt
Vidste du? … Green Premium™-produkter udgør
75% af Schneider Electrics omsætning.

En miljøvenlig løsning
Mureva forgreningsdåse er halogenfri og udsender ingen farlige gasser, hvis den udsættes for ild
eller høje temperaturer.

Hensigten med Schneider Electrics Green Premium-miljømærke er at give gennemsigtighed ved at
levere omfattende og pålidelig information om produkternes miljøpåvirkning.
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Hurtig og nem at installere
Mureva forgreningsdåse er designet til at blive installeret nemt og intuitivt
– du skal blot følge den trinvise vejledning.

7. 	Fjern membranen med en kniv eller
bidetang.
8.+9. 	Sæt kabelrør i det åbne område.
10. 	Træk kablet gennem kabelrør.
11. 	Fastgør trækaflastningen på
monteringsbroen.
12. 	Træk kablerne ind i trækaflastningen,
og stram med en skruetrækker.
13. 	Sæt låget på igen, og tryk på det,
så det lukkes.

1. 	Åbn de to udslagshuller på bagsiden
med en skruetrækker.
2.+3. 	Indsæt en skruetrækker mellem låget
og dåsen, og lirk låget op.
4. 	Fjern låget.
5. 	Afmærk hullerne med en skruetrækker
for at justere dåsens placering.
6. 	Montér dåsen.

Installationsmulighed 1: kabelføring via kabelrør
2

3

5

1 x2
4

6 x2
7

8

9

13
11

12 x 2

10
"Elektrisk materiel må kun installeres, betjenes, serviceres, og vedligeholdes af kvalificeret personale.
Schneider Electric påtager sig intet ansvar for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af dette materiale."
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x2

6. 	Montér dåsen.
7.+8. 	Træk kablerne gennem membranen.
9. 	Fastgør trækaflastningen på
monteringsbroen.
10. 	Træk kablerne ind i trækaflastningen,
og stram med en skruetrækker.
11. 	Sæt låget på igen, og tryk på det,
så det lukkes.

1. 	Åbn de to udslagshuller på bagsiden
med en skruetrækker.
2.+3. 	Indsæt en skruetrækker mellem låget og
dåsen, og lirk låget op.
4. 	Fjern låget.
5. 	Afmærk hullerne med en skruetrækker for
at justere dåsens placering.

Installationsmulighed 2: direkte kabelføring gennem membranen
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"Elektrisk materiel må kun installeres, betjenes, serviceres, og vedligeholdes af kvalificeret personale.
Schneider Electric påtager sig intet ansvar for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af dette materiale."

Life is On | Schneider Electric

9

P147735

Tekniske oplysninger
Beskrivelse
• Mureva er en serie af IP65 forgreningsdåser, som fås i én størrelse,
3 farver og med kliklåg.
• Serien er velegnet til alle typer installationer:
• Serien anvender en kabelaflastnings-teknologi, som er specielt
designet til at fastgøre kablerne inde i dåsen.
• Mureva samledåserne er “koldt klima”-kompatible, hvilket betyder,
at de kan bruges ved temperaturer ned til -25 °C.

Fordele
•
•
•
•
•
•

Kapslingsklasse IP65: egnet til indendørs og udendørs anvendelser.
Én størrelse på dåserne giver perfekt komfort til kabelføringen.
3 farver opfylder alle behov i forhold til placering.
Nem åbning og lukning af låget.
Firkantet form, som kan drejes efter behov.
Særdeles god kabelholdekraft med 12 bløde højkvalitetsmembraner
på siderne og 2 i bunden.
• Høj elektrisk isolering takket være godt beskyttede skruehoveder
• Anvendelse ned til -25 °C certificeret af prøvningslaboratorier.

Standarder og godkendelser
Standarder

EN 60670

Godkendelser

CE-mærket i henhold til IEC 60670
Nemko-, Semko-, Fimko- og Demko-certificeret
Koldt klima (til brug ned til -25 °C)
Kan bruges i temperaturer under normalområdet ned til -25 °C, overholder stødprøvning ved
-25 °C på alle tilgængelige dele efter udført installation

Tekniske data og materialedata
Materiale

Halogenfri (IEC 61249-2-21); isolerende hus af PP/SEBS; dæksel fremstillet af PP
Farver

Standard hvid serie: SE-White3 RAL9003
Standard grå serie: SE-Grey6 RAL7016 (antracitgrå)
Standard grå serie: SE-Grey1 RAL7035 (lysegrå)

Ledningsglødetest 650 °C
i overensstemmelse med RoHS
Elektriske data

Godkendt til 400 V

Temperaturområde

-25 °C til +60 °C

Mekanisk beskyttelse

K07 (2J) iht. EN 50102

Kapslingsklasse af dåsen

IP65 iht. standard IEC 60529

Fastgørelse af dåse

Gennem dåsens bund ved brug af de 2 ovale huller
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IP65 Mureva forgreningsdåse og tilbehør
Mureva
Type

Farve

Dimensioner
A/B/C (mm)

Antal pr.
pakke

EAN-kode

Ref. nr.

P147720

Mureva

Hvid
RAL9003

87/87/42

1

3606481298010

IMT35344

P147719

Mureva

Antracitgrå
RAL7016

87/87/42

1

3606481298027

IMT35345

P147718

Forgreningsdåse med kliklåg. Med 12 membraner på siderne og 2 i bunden til kabler med en diameter mellem 5
mm og 14 mm. IP65.
Materiale: Dåsebund fremstillet afPP/SEBS; låg fremstillet af PP.

Mureva

Lysegrå
RAL7035

87/87/42

1

3606481298034

IMT35346

Type

Farve

Dimensioner
A/B/C (mm)

Antal pr.
pakke

EAN-kode

Ref. nr.

2

3606481298041

IMT35347

Mureva trækaflastning

Trækaflastning til forgreningsdåse, til kabel op til Ø 14 mm.
Materiale: termoplast.
P147738

Mureva
trækaflastning

Hvid
RAL9003

33 mm

P147747

Dimensioner
87
78

17.9

42
39.3

25

25

25

Ø 19
87

2.3

87
78

24,5

1.

5

5

3.

Ø 19 Ø 19

8

4.5

24,5

Ø 19

Ø 19
67

4.4

36,5
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Se mere på schneider-electric.dk eller
schneider-electric.dk/da/download/document/Mureva_IP65
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