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Snygga boxar med klokt innehåll! 
 
Installationsmiljö 
Linjators vita boxar är avsedda för inomhusmiljö. Våra ljusgrå boxar klarar lite tuffare tag, med skyddsklass IP66 tål de både 
damm och vatten. 
 
Enkel installation 
Inomhusboxarna har kabelingångar från sidor och botten som på plastboxar enkelt och snyggt klipps upp med vår 7mm 
nibblingstång eller med avbitare. I plåtboxarna installeras, med sin distans från underlaget, allt kablage underifrån.  
IP66 boxarna är förberedda med hål eller knockouts för montering av förskruvningar 
eller membrantätningar. 19” boxarna har knockout för FL21. 
Alla boxar är förberedda för installation med våra kopplingsplintar och moduler som enkelt snäpps på plats. 
 
Flexibelt 
Skapa din egen funktion med våra plintar, relä-, timer- eller bussmoduler, boxarna finns i storlekar upp till 20 modulplatser eller 
400 par. Alla boxar kan utrustas med sabotagekontakt. 

    
 

Inomhusboxar i plast Inomhusboxar i plåt IP66 boxar 

  
 

   
   

 
 
 
 
Kopplingsboxar i plast för inomhusmiljö  

 

    
 
 

Inomhusboxarna är tillverkade i vit slagtålig plast. Alla boxar är har 
ingångar från sidor och botten.. 
Boxarna kan dessutom sabotageskyddas med mikrobrytare eller 
genom att välja modul med sabotagebrytare. 
 
Vår nibblingstång 963400 klipper snygga 7mm urtag i plast. 
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120101 E6348988 Kopplingsbox för 2 L-Modul  
 
Kopplingsbox för 2 L-Modul. Levereras tom utan modul. Modulen 
snäpps enkelt på plats i boxens botten. Fäste finns för mikrobrytare och 
jordskena. 

 

120101 E6348988 Kopplingsbox för 1 L-Modul  
 
Kopplingsbox för 1 L-Modul. Levereras tom utan modul. Modulen snäpps 
enkelt på plats i boxens botten. Fäste finns för mikrobrytare och 
jordskena. 

120115 E5014259 Koppl.box för S2 och Krone serie 2 
 

Kopplingsbox för en S2 eller Kroneplint serie2. Levereras 
med plinthållare men utan plint och sabotagekontakt 

220000 E0000000 Koppl.box för S2 och Krone serie 2 
 

Kopplingsbox för en S2 eller Kroneplint serie2. Levereras med 
plinthållare och sabotagekontakt men utan plint  

 

120104 E6348989 Kopplingsbox för 3 L-Modul eller 5 S2 /Krone 
serie2 plintar 
 
Kopplingsbox i vitlackerad plåt med fästen för 3 st L-Moduler. Boxen 
har även skruvfästen för S2 och Krone Serie2 plinthållare. Kabelingång 
från botten. Fäste finns för mikrobrytare (260000 E6348653) samt 
jordanslutning.  Levereras tom utan moduler.  

120105 E6348990 Kopplingsbox för 6 L-Modul eller 10 S2 /Krone 
serie2 plintar 
 
Kopplingsbox i vitlackerad plåt med fästen för 6 st L-Moduler. Boxen 
har även skruvfästen för S2 och Krone Serie2 plinthållare. Kabelingång 
från botten. Fäste finns för mikrobrytare (260000 E6348653) samt 
jordanslutning.  Levereras tom utan moduler.  

163406 E0000000 Kopplingsbox, 19”  för 10 L-Modul eller 10 S2 
/Krone serie2 plintar 
 
Kopplingsbox i vitlackerad plåt med fästen för 10 st L-Moduler. Boxen 
har även skruvfästen för S2 och Krone Serie2 plinthållare. Kabelingång 
från botten.  
Kan monteras även mot vägg med väggfästen, art nr 163405. 
Fäste finns för mikrobrytare (260000 E6348653) samt jordanslutning.  
Levereras tom utan moduler.  
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Kopplingsboxar i plast för tuff miljö, IP 66           

 
 
 
 

 
 

                             
 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 
Se passande plintar och moduler på vår hemsida! 

120126 Kopplingsbox IP66 L-Modul  
 
Grå PC med fäste för 1 mod med M16 knock-outs. 3 
membrantätningar medföljer. Passar alla L-Moduler med och 
utan sabotagekontakt 
Mått: (LxBxH) 125x75x35 mm 

120125 Kopplingsbox IP66 19”  
 
Grå PC, inredd med skenor för 19” enheter. Rymmer 6-8 
HE, med justerbar monteringsnivå.  
Fläns (FL21) knock-outs på 4 sidor. 
Mått: (LxBxH) 600x400x130 mm 
 
Passande linjal för: 
S2/Krone               20 mod   E5001100 
L-Modul/S2/Krone 10 mod  163403 
 

120121 Kopplingsbox IP66 L-Modul  
 
Grå PC med fäste för 2 mod med M16 knock-outs. 4 
membrantätningar medföljer. Passar alla L-Moduler med och 
utan sabotagekontakt 
Mått: (LxBxH) 125x125x35 mm 

 

120123 Kopplingsbox IP66 S2  
 
Grå PC med fäste för 1 Krone eller S2 plint med M16 ingångar. 
Tätningar medföljer. Boxen kan sabotageskyddas med 
sabkontakt E5014265 som monteras på plinten. 
Mått: (LxBxH) 160x80x56 mm 

Boxarna är tillverkade i slagtålig plast och håller skyddsform IP66.  
Alla boxar är försedda med plintfästen och knock-outs för M16 
tätningsmembran eller förskruvningar. 
Boxarna kan dessutom sabotageskyddas med mikrobrytare. 
För tillbehör som genomföringar, flänsar och membran, se vår 
hemsida. 


