
— 
Forfradåse HW52-F
til gips, fibergips og lign.



— 
ABB lancerer ny forfradåse 
Udviklet i nært samarbejde med installatører.  

HW52-F er en forfradåse, som kan gøres  
lydtæt, lufttæt og brandhæmmende. Dette 
giver fordele, hvad angår lydinstallationer og 
energibesparelser.
HW52-F fås i en brandbestandig variant samt 
en dobbelt forfradåse.  
HW252-F: Et velovervejet valg.



Metalklips for 
vægindbygning af 
dåsen

Fås med 
kabelindstik (CI) 
eller rørindstik 
(TI)

18 mm  
skruelængde

—  
Fordele ved HW52-F



Superhurtig og  
sikker installation 
med de innovative 
Fix-Raps

Stort mundstykke 
for nem installation 
af ledninger eller 
kabler

Forbedret konnektor 
for hurtig og nem 
tilslutning af flere 
dåser

HW252-F TI



—  
Indsats

Indsatsen, som er nem og hurtig at installere, lydisolerer 
HW52-F og gør den lufttæt. En perfekt løsning til situationer, 
der kræver energibesparende foranstaltninger eller 
lydisolering (såsom skillevægge). Der fås også en indsats til 
en enkelt forfradåse, der ud over at være brandbestandig 
også er lydisoleret og lufttæt.

HW52-F IGD-U BW

HW52-F IGD-U

HW252-F IGD-U



—  
Brandsikkerhed

Den brandsikre HW52-BW forfradåse opfylder de gældende 
og for nyligt strammede regler omkring klassificering af 
brandsikkerhed. Et sikkert valg.

Se de fornyede certificeringer 
på websiten

HW52-F TI BW



—  
Nem at installere
 
HW52-F er udviklet i tæt samarbejde med installatører. 
Vigtigst har været ydeevne og slutbrugerens behov. Med 
forfradåsen HW52-F er det nemmere end nogensinde at 
installere elektriske dåser.

Borestørrelsen er 76 mm, hvilket skaber et stort arbejds-
område i dåsen. Fastgørelse af forfradåser på gipsvægge er 
nemmere end nogensinde, uden at det kræver yderligere 
skæring eller    boring. Ledningerne føres nemt gennem det 
store rør. Den innovative    Fix-Rap, som er baseret på patentet 
Ty-rap®, gør installationen hurtig og nem. Værktøj er 
unødvendigt.



— 
Brugervejledning
Installation af plastflexrør

—  
01 Træk i røret
Bor et hul med en diameter på  
76 mm, og træk derefter røret 
gennem hullet.

—  
02 Installer dåsen
Indsæt dåsen, og skub den helt  
hen til metalklipsen.  
Dåsen forbliver sikkert på plads.

—  
03 Fastgør dåsen med Fix-Raps
Træk i Fix-Raps. Tilspænd dåsen, 
så den sidder helt fast.

—  
04 Knæk Fix-Raps-enderne af
Det er nemt at knække Fix-Raps-
enderne af ved at bøje dem indad 
mod dåsens midte. 



—  
01 Træk i røret
Bor et hul med en diameter på  
76 mm, og træk derefter røret 
gennem hullet.

—  
05 Installer dobbelt rørtud
Afkort flexrøret til den ønskede 
længde, og klik den dobbelte 
rørtud på.  Rørtuden aflaster 
16/19/20 mm flexrør og er nem 
at klikke på plads.

— 
Brugervejledning 
Installation af kabel

—  
01 Træk kablet
Bor et hul med en diameter på  
76 mm, og træk derefter kablet 
gennem hullet.

—  
02 Fastgør kablet
Fastgør kablet i dåsen ved at 
anvende en kabelbinder.



—  
04 Fastgør dåsen med Fix-Raps
Træk i Fix-Raps. Tilspænd dåsen, så 
den sidder helt fast.

—  
05 Knæk Fix-Raps-enderne af
Det er nemt at knække Fix-Raps-
enderne af ved at bøje dem indad 
mod dåsens midte. 

—  
01 Træk kablet
Bor et hul med en diameter på  
76 mm, og træk derefter kablet 
gennem hullet.

—  
02 Fastgør kablet
Fastgør kablet i dåsen ved at 
anvende en kabelbinder.

—  
03 Installer dåsen
Indsæt dåsen, og skub den helt  
hen til metalklipsen.  
Dåsen forbliver sikkert på plads.



— 
Installation af indsats

—  
04 Fastgør dåsen med Fix-Raps
Træk i Fix-Raps. Tilspænd dåsen, så 
den sidder helt fast.

—  
05 Knæk Fix-Raps-enderne af
Det er nemt at knække Fix-Raps-
enderne af ved at bøje dem indad 
mod dåsens midte. 

Læs mere på https://abb-manuals.com/en/ 

—  
01 Membran
Stik ledningerne gennem 
membranen én efter én for at 
sikre, at de er helt på plads.

—  
02 Skub membranen 
ind i dåsen
Skub den ind for at sikre, at den er 
på plads.

—  
03 Færdiggør installationen
Anvend akrylforseglingen til at 
fastgøre membranen til 
dåsens kant for at gøre dåsen 
så lufttæt som muligt.
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—
ABB A/S
Electrification business
Meterbuen 33
2740 Skovlunde
E-mail: contact.center@dk.abb.com


