Multimediabuis
... laat kabels en stekkers
in de wand verdwijnen
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Eenvoudig, praktisch, onzichtbaar.
De multimediabuis van FRÄNKISCHE laat de wirwar
van kabels achter een flatscreen makkelijk, praktisch en
onzichtbaar in de wand verdwijnen.
Vanwege de gevarieerde gebruiksmogelijkheden van
moderne televisies wordt het aantal aansluitkabels steeds
groter. Surfen op internet, muziek luisteren of films
bekijken zijn slechts enkele voorbeelden. Maar waar laat
men lastige kabels en stekkers?
De ovale multimediabuis biedt hiervoor de optimale oplossing. Dankzij de flexibele verwerking kan de buis bij nieuwbouw of renovatie onzichtbaar in een sleuf worden
weggewerkt achter het stucwerk en biedt plaats aan diverse kabels. Naderhand kan gekozen worden waar de
kabeldoorvoer geplaatst dient te worden, door een gat te
boren in het stucwerk en de buis.
Ook na jaren kunnen kabels en stekkers naderhand worden
ingevoerd en vervangen. Op deze manier kunnen uitbreidingen op elk moment eenvoudig en snel worden uitgevoerd.

Aanwijzingen voor de installatie
Leg de precieze positie van de buis vóór het stuccen van de
buis vast (bijv. verticaal boven een WCD), zodat de gaten
voor de kabeldoorvoeren optimaal kunnen worden bepaald.
Om het verlopen van de gatenboor te voorkomen, dient
met een 6 mm boortje te worden voorgeboord.
De diameter van de gatenboor, voor het naderhand boren
van de kabeldoorvoer, bedraagt 60 mm.

Voordelen
n

Ook voor toepassing in scholen, ziekenhuizen
en vergaderruimtes

n

Door de ovale vorm is slechts een inbouwdiepte
van 6 cm nodig

n

Door het stucwerk kan direct in de buis worden
geboord

n

Buis en toebehoren zijn als set maar ook als losse
onderdelen verkrijgbaar

Conventionele installatie zonder multimediabuis

Installatie met multimediabuis

1

Multimediabuis in de wand gemonteerd

2

Doorgevoerde kabels onder stucwerk

3

Strak eindresultaat met weggewerkte kabels in de multimediabuis

Technische gegevens
Multimediabuis set
Type

Art.nr.

1,5 m 2 x 1,5 m

BuitenØ mm

92 / 50

92 / 50

BinnenØ mm

82 / 40

82 / 40

1,5

2x 1,5

1

1

30

15

Lengte
in m
VPE    /    aantal
per doos
Inhoud
karton
MMR-S
multimediabuis set

294. ...

MMR-B

...10.092 …11.092

Multimediabuis
Type

Art.nr. (2 x 2 m)

MMR grijs

294.12.092

Toebehoren multimediabuis
Type

Art.nr.

MMR-E
einddop

294.90.292

MMR-M
verbindings- 294.51.292
mof
MMR-B
90°-bocht

294.60.292

MMR-A
kabeldoorvoer

294.95.260

Alle inhoud onder voorbehoud en uitsluitend ter informatie.

MMR-M

MMR-A

MMR-E

Multimediabuis set
De multimediabuis als 1,5 m-set wordt geleverd met twee
kabeldoorvoeren en twee einddoppen. De 3 m-set wordt
geleverd met een extra 1,5 m-buis en een verbindingmof.
De 3 m-set is vooral geschikt voor toepassing in vergaderruimtes en openbare gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen.

Wand

TV

6 cm

Multimediabuis

150 cm

Kabel

WCD / stroom

Montage met steek-verbindingsmof

Stucwerk

Installatie in de wand
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