
Elektroinstalační kanál hliníkový,
tehalit BRA

Parapetní elektroinstalační kanály z hliníku představují nejvyšší kvalitu v této oblasti a používají
se u náročných aplikací. Zejména v přijímacích saloncích a místnostech reprezentativního
charakteru se uplatňují kanály a parapetní obložení z eloxovaného hliníku. Tento exklusivní
materiál v designu systému
BRA dodává interiéru nadčasovou estetickou úroveň.
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tehalit.BRA parapetní kanál s výškou od 70 mm s
víkem 80 mm pro čelní montáž přístrojů

- parapetní elektroinstalační
kanál s víkem šířky 80 mm

- s integrovaným uzemněním
- s perforací ve vzdálenosti 50

mm pro montáž na konzole
nebo 250 mm pro montáž na
zeď

- možnost montáže přístrojů
Ecoline nebo přístrojů jiných
výrobců včetně přístrojů
velikosti 45 mm systo
pomocí instalačních
rámečků do tělesa kanálu

- možnost montáže přístrojů
Ecoline nebo přístrojů jiných
výrobců na C-profil v tělese
kanálu

 
Materiál
hliník
 
Dodávané barvy
ELN, přírodní elox
RAL 9010, bílá
 
Dodávané délky
Standardně 2000 mm

Kanál
hliník

Víko
hliník

BRA65100 BRA6510019016
RAL 9016
Balení 8 m

BRA08029016
RAL 9016
Balení 32 m

BRA65130 BRA6513019016
RAL 9016
Balení 8 m

BRA08029016
RAL 9016
Balení 32 m

BRA6510019016
RAL 9016
Balení 8 m

BRA08029016
RAL 9016
Balení 32 m

BRA65170 BRA6517019016
RAL 9016
Balení 8 m

BRA08029016
RAL 9016
Balení 32 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.BR - parapetní elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanál hliníkový, tehalit BRA >
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http://www.hager.cz/?artnr=BRA6510019016
http://www.hager.cz/?artnr=BRA08029016
http://www.hager.cz/?artnr=BRA6513019016
http://www.hager.cz/?artnr=BRA08029016
http://www.hager.cz/?artnr=BRA6510019016
http://www.hager.cz/?artnr=BRA08029016
http://www.hager.cz/?artnr=BRA6517019016
http://www.hager.cz/?artnr=BRA08029016


Ostatní délky na poptávku
 
Forma dodávky:
Základní profil, víko kanálu je
nutno objednat zvlášť
 
Příslušenství instalční krabice
pro instalaci přístrojů jiných
výrobců:
- pro kanály s víkem 80 mm :

     - G2850 s čelní montáží
     - L6719SCHW instalace na
C-profil

Koncový díl
bezhalogenový
PC-ABS

Kryt vnějšího rohu
hliník

Rámeček pro průchod
zdí
ocelový plech

ocelový plech
Kryt řezu
ocelový plech

BR6510069016
RAL 9016
Balení 1 ks

BRA0802A9016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR65100W9016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR100WK9016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR6510079016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR6513069016
RAL 9016
Balení 1 ks

BRA0802A9016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR65130W9016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR130WK9016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR6513079016
RAL 9016
Balení 1 ks

BRA0802A9016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR6517069016
RAL 9016
Balení 1 ks

BRA0802A9016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR65170W9016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR170WK9016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR6517079016
RAL 9016
Balení 1 ks
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http://www.hager.cz/?artnr=BR6510069016
http://www.hager.cz/?artnr=BRA0802A9016
http://www.hager.cz/?artnr=BR65100W9016
http://www.hager.cz/?artnr=BR100WK9016
http://www.hager.cz/?artnr=BR6510079016
http://www.hager.cz/?artnr=BR6513069016
http://www.hager.cz/?artnr=BRA0802A9016
http://www.hager.cz/?artnr=BR65130W9016
http://www.hager.cz/?artnr=BR130WK9016
http://www.hager.cz/?artnr=BR6513079016
http://www.hager.cz/?artnr=BRA0802A9016
http://www.hager.cz/?artnr=BR6517069016
http://www.hager.cz/?artnr=BRA0802A9016
http://www.hager.cz/?artnr=BR65170W9016
http://www.hager.cz/?artnr=BR170WK9016
http://www.hager.cz/?artnr=BR6517079016


tehalit.BRA dvoukomorový parapetní kanál s výškou
od 70 mm s víkem 2 x 80 mm pro čelní montáž

- parapetní elektroinstalační
kanál s víkem šířky 80 mm

- s integrovaným uzemněním
- s perforací ve vzdálenosti 50

mm pro montáž na konzole
nebo 250 mm pro montáž na
zeď

- možnost montáže přístrojů
Ecoline nebo přístrojů jiných
výrobců včetně přístrojů
velikosti 45 mm systo
pomocí instalačních
rámečků do tělesa kanálu

- možnost montáže přístrojů
Ecoline nebo přístrojů jiných
výrobců na C-profil v tělese
kanálu

 
Materiál
hliník
 
Dodávané barvy
ELN, přírodní elox
RAL 9010, bílá
 
Dodávané délky
Standardně 2000 mm

Kanál
hliník

Víko
hliník

BRA65210D BRA652101D9016
RAL 9016
Balení 6 m

BRA08029016
RAL 9016
Balení 32 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.BR - parapetní elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanál hliníkový, tehalit BRA >
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http://www.hager.cz/?artnr=BRA652101D9016
http://www.hager.cz/?artnr=BRA08029016


přístrojů

Ostatní délky na poptávku
 
Forma dodávky:
Základní profil, víko kanálu je
nutno objednat zvlášť
 
Příslušenství instalční krabice
pro instalaci přístrojů jiných
výrobců:
- pro kanály s víkem 80 mm :

     - G2850 s čelní montáží
     - L6719SCHW instalace na
C-profil

Kryt vnějšího rohu
hliník

BRA0802A9016
RAL 9016
Balení 1 ks

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.BR - parapetní elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanál hliníkový, tehalit BRA >
tehalit.BRA parapetní kanál s výškou od 70 mm s víkem 120 mm pro montáž přístrojů na C lištu
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http://www.hager.cz/?artnr=BRA0802A9016


tehalit.BRA náhradní díly a příslušenství

Oddělovací přepážka, 1-násobná oceloplechová

Popis Balení Obj. č.

Kabelová příchytka pro parapetní kanál s C-profilem 4 kusy 1 BRTB

Oddělovací přepážka, 1-násobná z PVC

Popis Balení Obj. č.

Oddělovací přepážka pro parapet. kan. (PVC ) 40 M1043
Oddělovací přepážka pro parapet. kan. BRH,  bezhal. PVC 40 M1839

Zemnící svorka

- pro zemnící vodič průřezu 10 mm2

Popis Balení Obj. č.

Pospojovací svorka BRS,  ocel. plech 10 L4187CHRO

Pospojovací adaptér, oceloplechový

Popis Balení Obj. č.

Pospojovací kolík pro parapet. kan. (ocel. plech) BRS/LSF 50 L4180VERZ

Sady pro pospojení

- k pospojení kanálu a víka nebo pro překlenutí tvarových dílů, včetně konektorů, průřez 4 mm2

Popis Balení Obj. č.

Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm 100 L4181GNGE
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm 100 L4182GNGE
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 600 mm 25 L4183GNGE

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
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http://www.hager.cz/?artnr=BRTB
http://www.hager.cz/?artnr=M1043
http://www.hager.cz/?artnr=M1839
http://www.hager.cz/?artnr=L4187CHRO
http://www.hager.cz/?artnr=L4180VERZ
http://www.hager.cz/?artnr=L4181GNGE
http://www.hager.cz/?artnr=L4182GNGE
http://www.hager.cz/?artnr=L4183GNGE

