
Smartbokser fra ABB
Mange muligheter for rask og enkel 
montering
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God planlegging av det elektriske anlegget gjør hjemmet ditt 
mer komfortabelt. Flere krav enn noensinne forlanges av en 
elektroinstallasjon i moderne hjem. Bygg- og boligeiere leter 
etter energisparing, komfort og sikkerhet. ABB har løsninger for 
boliger i alle størrelser, både gamle og nye.

Alt du trenger av installasjonsmateriell. 
Ikke bruk mer tid enn nødvendig på 
montering.

Våre smartbokser er spesialtilpasset for norske installasjoner 
med flexirør. De gir mange muligheter og gir fleksibilitet under 
monteringen.

På arbeidsplassen kreves bare et fåtall veggbokser, noe som 
fremskynder og letter installasjonsarbeidet. Alle våre smart-
bokser oppfyller naturligvis standardkravene til installasjons-
materiell, er produsert i halogenfritt materiale, og oppfyller 
glødetrådtesten i henhold til standard IEC/EN60670:2005 
(850 C).
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Lokk har 4 pigger for merking.

Lokk følger med, det støtter 
og beskytter boksen under 

arbeid.

Justerbar monteringsring 
opp til 13 mm.

Med låsevingene kan du 
låse ringen i ønsket høyde.

Mulighet for å feste 
boksen med vertikale eller 

horisontale skruer.

Stenderfeste for tre- og 
stålstendere.

Den røde avstandsringen 
brukes når enkel gipsplate 

benyttes. Ringen fjernes når 
doble eller triple gipsplater 

benyttes.

Spiker kan festes i ferdige 
spikerhull.

Bokskombinasjoner kan 
gjøres uten tilbehør.

Påbyggbart avstandsstykke 25 
mm. For veggavstand på 70, 95, 

120 mm osv.

Avstandsstykke 12 mm for 
montering I dobbel gipsplate. 

Seks innganger for Ø 16 mm og to 
innganger for Ø 20 mm flexirør.

Plass for to bunnstusser nederst.

Smartbokser fra ABB 
Smarte festemuligheter uansett materiale 
du skal feste boksen til
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Smartbokser fra ABB
Gjør smartboksen lenger med genial 
justerbar festering

Smartboksen inneholder en festering som er roterende og 
justerbar. Dette gjør den egnet for 12-37 mm tykke vegger. 
Den har en rød avstandsring som kan fjernes, ved bruk 
av doble eller triple gipsplater. Det finnes to modeller av 
smartboksen. Den ene er utstyrt med stenderfeste som kan 
justeres for enkel eller doble gipsvegger. Smartboksen kan 
festes til stenderen ved hjelp av stenderfeste eller ved hjelp av 
spiker fra siden. Det påbyggbare avstandsstykket AS27 brukes 
hvis tykkelsen på veggen er 70, 95, 120 mm osv. Vegger med 
doble eller triple gipsplater kan også benytte AS27.12.

1,5 smartboks for lavtbyggende stikkontakter 
Smartboks er beregnet for korrigerte rør, seks stk. 16 mm og 
2 stk. 20 mm rørinnføringer i hver boks. Den røde avstands-
ringen gjør at smartboksen aldri vil komme utenfor den ferdige 
veggplaten. Ved bruk av dobbel gips (24 mm) fjernes denne 
og stenderfestet dyttes enkelt ett knepp bakover.

1,5 stikkontakt

Ringen kan justeres ved å åpne 
eller lukke låsevingene

1,5 smartboks med stenderfeste

Ringen kan justeres 1-13 mm utover

Ferdig installasjon

Når ønsket høyde er nådd, kan den 
låses med låsevingene
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Smartbokser fra ABB
Festemetoder til både trestendere, 
metallstendere og gipsplater

Festes til trestendere med to skruer

Ved bruk av dobbel gipsplate fjernes  
avstandsring og stenderfestet dyttes et knepp 
bakover

Ved bruk av dobbel gipsplate brekkes av-
standsring av, slik at kun støttedelen står igjen

Festes til trestendere med en gipsskrue

Festes til stålstender med to skruer

Festes med spiker til stender for dobbel  
gipsplate

Festes til trestendere med spikerfestet vendt 
inn

Festes til trestender med spiker

Festes til bakplaten med avstandsstykke
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Smartbokser fra ABB 
Justering av festering og kombinasjoner 
av bokser

En gipsplate

To gipsplater og flis

Bokser kan festes til hverandre uten ekstra  
tilbehør

To gipsplater

Flexirør festes sikkert og enkelt rett i boksen

Det er lett å installere ledninger fra boks til boks

Tre gipsplater

Du kan tilknytte maksimalt seks 
flexirør til boksen
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Smartboks nybygg med stenderfeste
Smartboks med stenderfeste er beregnet for korrigerte rør, 6 stk. 16 mm og 2 stk. 20 mm innfestninger i hver boks. Den 
røde avstandsringen gjør at boks aldri vil komme utenfor den ferdige veggplaten. Ved bruk av dobbel gips (24 mm) fjernes 
denne og stenderfestet dyttes enkelt ett knepp bakover. I tillegg er det mulig å dra festeringen ut til ønsket høyde (opp til 
13 mm), ved å løsne skruer og vingemutter inne i boksen. Skal 2 eller flere bokser monteres sammen, så skyves boksene 
enkelt sammen med integrerte skjøtestykker som er på alle sidene i boksen.

Type EL-nummer Beskrivelse Forpakning

AU80.2 1220001 Veggboks AU80.2 med stenderfeste 60

Smartboks nybygg
Smartboksen er beregnet for korrigerte rør, 6 stk. 16 mm og 2 stk. 20 mm innfestninger i hver boks. Den røde avstands-
ringen gjør at boks aldri vil komme utenfor den ferdige veggplaten. Ved bruk av dobbel gips (24 mm) fjernes denne. I 
tillegg er det mulig å dra festeringen ut til ønsket høyde (opp til 13 mm), ved å løsne skruer og vingemutter inne i boksen. 
Skal 2 eller flere bokser monteres sammen, så skyves boksene enkelt sammen med integrerte skjøtestykker som er på 
alle sidene i boksen.

Type EL-nummer Beskrivelse Forpakning

AU80 1220000 Veggboks AU80 80

Smartboks nybygg 1,5 med stenderfeste
Smartboks nybygg 1,5 for lavtbyggende stikkontakter. Boksen med stenderfeste er beregnet for korrigerte rør, 6 stk. 16 
mm og 2 stk. 20 mm innfestninger i hver boks. Den røde avstandsringen gjør at boks aldri vil komme utenfor den ferdige 
veggplaten. Ved bruk av dobbel gips (24 mm) fjernes denne og stenderfestet dyttes enkelt ett knepp bakover.

Type EL-nummer Beskrivelse Forpakning

AU81.2 1220005 Veggboks 1,5 AU81.2 med stenderfeste

Smartboks nybygg 1,5
Smartboks 1,5 for lavtbyggende stikkontakter. Boksen er beregnet for korrigerte rør, 6 stk. 16 mm og 2 stk. 20 mm 
innfestninger i hver boks. Den røde avstandsringen gjør at boks aldri vil komme utenfor den ferdige veggplaten. Ved bruk 
av dobbel gips (24 mm) fjernes denne og stenderfestet dyttes enkelt ett knepp bakover.

Type EL-nummer Beskrivelse Forpakning

AU81 1220004 Veggboks 1,5 AU81

Bokser, koblingsmateriell og lokk
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Rørinnføringer for 
Ø 16 mm fleksirør.

Innføringer for  
svakstrømskabler.

Inngang for strips, benyttes 
når feste av kabler er ønskelig.

Rørinnføring for 
Ø 20 mm flexirør.

Rørinnføring for 
Ø 16/20 mm flexirør.

Teleskopstruktur 54-70 mm gir 
fleksible installasjonsmuligheter.

Gjennomganger mellom bokser 
når disse sammenkobles.

Innganger for 8-13 mm 
kabler.

Boringsmal for 1,5 boks.

Smartbokser fra ABB
Mange innebygde muligheter gjør det 
enkelt å montere
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Muligheter for ekstra  
monteringsskrue.

Rørstoppere hindrer rørene 
i å trenge for dypt inn i 
boksen.

Mulighet for å lage 
bokskombinasjoner på hver 
side av boksen.

Vingefester muliggjør installasjon 
på vegger 9-39 mm tykkelse.

Skruer med 
kombinasjonshoder.

Forboret hull for diagonale 
skruer. For eksempel 
for vegger laget av 
tømmerstokker.
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Smartbokser fra ABB 
Kombinasjonsmuligheter for alle forhold, 
er allerede forberedt

Flexirør er enkle å installere til boksen

Bokskombinasjoner er lette å sette sammen før 
du installerer dem i hullet

Ø 16 mm rørinnføringer kan brukes til kabel. 
Strips brukes som strekkavlaster

Du kan koble til maksimalt fire
Ø 16 mm flexirør til boksen

De har uttrykkbare svekninger for å tre ledninger 
fra boks til boks

I bunnen av boksen er det to kabelinnganger for 
8-13 mm kabler

Mulighet for å lage bokskombinasjoner på alle 
sider av boksen

Bokskombinasjoner kan gjøres uten ekstra  
tilbehør

Justerbar dybde på boks gir rikelig med 
installasjonsplass
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Smartbokser fra ABB
Montering av 1,5 boks gjøres raskt ved å 
følge malen i bunn

Mal for boring er merket på bunnen av boksen

Når det andre hullet er boret, kan det første 
hullet gjøres ferdig

Flexirør er festet og boksen er ferdig installert i 
hullet

Ikke bor det første hullet helt igjennom

Ferdig hull for 1,5 boks

1,5 stikkontakt monteres i boksen Ferdig installasjon

Hull nr. to kan bores rett igjennom

Flexirør trekkes ut fra hullet
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Bokser, koblingsmateriell og lokk

Smartbokser rehab.

Smartboks rehab.
Rehabiliteringsboks for ettermontering i vegg når dette er nødvendig. Unik justerbar teleskopring gjør at boksen kan
utvides fra 54 mm til 70 mm hvis mer plass er nødvendig. Beregnet for 16/20 mm korrigerte rør eller kabler. Skal 2 eller 
flere bokser monteres sammen, skyves boksene enkelt sammen med integrerte skjøtestykker. Beregnet for hullsag 
størrelse Ø 73-74 mm.

Type EL-nummer Beskrivelse Forpakning

AUS74 1220030 Rehab. boks enkel 60

Smartboks rehab. 1,5
Rehabiliteringsboks 1,5 for ettermontering av lave stikkontakter i vegg når dette er nødvendig. Unik justerbar teleskopring 
gjør at boksen kan utvides fra 54 mm til 70 mm hvis mer plass er nødvendig. Beregnet for 16/20 mm korrigerte rør eller 
kabler. Praktiske markeringshull i bunn av boks gjør det enkelt å få markere riktig hull før boring. Hullsag størrelse Ø 73-74 
mm.

Type EL-nummer Beskrivelse Forpakning

AUS90 1220031 Rehab. boks 1,5 50
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Kontakt oss:

For mer informasjon vennligst kontakt:
 
ABB AS
Electrification Products
Postboks 94, 1375 Billingstad
Bergerveien 12, 1396 Billingstad
Telefon: 24 16 54 00

E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com
www.installasjonsprodukter.no

QR-kode 
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