
Новата система

Batibox™ 

Здравина и стабилност,
гарантирани от начина на
инсталиране

ЗА ГИПС-КАРТОН, КОМБИНИРАНА, ЗИДАРИЯ, БЕТОН

Усещане за функционалност и стил
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Система Batibox Универсална
поддържаща

рамкаГипс - картон

Хоризонтален

или вертикален

монтаж

Нека опростим
процеса на
инсталиране

Универсална поддържаща рамка Batibox
за новата система Mosaic
Таблица за избор - на стр. 14

СТР. 4

Комбинирана

Хоризонтален или

вертикален

монтаж

СТР. 10

Зидария

Хоризонтален или

вертикален

монтаж

СТР. 6

Бетон

Хоризонтален или

вертикален

монтаж

СТР. 12

Подвижният

разделител може

да бъде свалян за

пълна модулност*

или за по-голяма

свобода при

окабеляване на

механизмите

Устойчива

поддържаща рамка

от два материала,

използвана за

фиксиране в конзоли

Batibox на механизми

от новата система

Mosaic

* За пълна модулност, използвайте крайни ограничители Кат. Ном. 
79 104 - за 4-модулна рамка Кат. Ном. 802 52/58
79 106 - за 6-модулна рамка Кат. Ном. 802 53/66

79 110 - за 10-модулна рамка Кат. Ном. 802 54 
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Програма Mosaic

Освен това конозлите  от Системата Batibox са

съвместими с тези от Системата Plexo, особено при

предварително окабелени, двойни контакти

Бял или

алуминиев

механизъм

Бяла или

алуминиева

рамка

Batibox

Всички

универсални

поддържащи

рамки Batibox
са снабдени със

защитни

предпазители,

които

предпазват

целия механизъм

Mosaic.
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ГАРАНТИРАНА

З Д Р А В И Н А

Кабелът влиза в кутията странично

и отдолу - не е необходим

инструмент за отвора

(„ 16, 20 и 25 мм).

Шлиц за кръстата отвертка

Скрити глави за по-лесно завиване

Инсталационни преимущества 
за стени от гипс-картон

Всички предишни плюсове, свързани с монтирането на конзоли в стени 
от гипс-картон, са включени  в новата Система Batibox
(захващащи скоби, широки фланци, пространство за окабеляване и др.)
Таблица за избор - на стр. 14

Голям капацитет на захващане на

скобите (В А13 или 2 х В А13). Те

автоматично заемат позиция при

завиване с автоматична отвертка.

Широкият фланец осигурява по-

добро прилягане върху стената

(подходящ за „ 67-68 мм отвори).

Удобни за монтаж. Винтови скоби.

6

3

Регулиране на вертикалното

подравняване на конзолата:

възможност за фиксиране в 3 позиции

5

Комбинацията от широк фланец и

скоби осигурява по-добро захващане

на рамката. Малката им дебелина

позволява перфектното прилягане на

рамката

4

Налични са конзоли с дълбочина 40 и 50

мм в 1, 2, 3 и 4 модула

С дълбочина 50 мм, конзолата е идеална

за монтаж на електронни модули

+ 60 мм дълбочина в единичен модул

7

Скоби за закрепване към гипс-

картон. Винтове с широка резба.

1

Широк отвор за окабеляване - „ 67 мм
2
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НОВО
Едномодулна конзола

(за монтаж в тесни

участъци)

Идеален за предварително

окабелени механизми по

системите

Mosaic/ Plexo

2х2-модулна,

за 4/5 единични модула

Снемащ се разделител. 

3х2-модулна,

за 6/8 единични

модула

Снемащи се

разделители.

4х2-модулна, за

8/10 единични

модула.

Снемащи се

разделители

Шаблон за лесно

инсталиране на

многомодулни

конзоли при

хоризонтален

или вертикален

монтаж

Широко пространство

за окабеляване.

Снемащ се разделител 

4-те скоби и здравият

фланец осигуряват по-

добро захващане към

стената

Нивелиране

Шаблон за рязане

и пробиване

Блестящ

резултат
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Гарантирана здравина

Свобода на действие: конзолите от системата Batibox - зидария, позволяват да
бъде избиран начина на сглобяването й  на многомодулни конзоли, чрез комбиниране
на едномодулни конзоли или чрез използване на хоризонтални или вертикални 2-, 3- и 4-
модулни конзоли сглобени от едномодулни конзоли (виж. на стр. 8) 
Таблица за избор - на стр. 14

ГАРАНТИРАНА

З Д Р А В И Н А

Универсалният шлиц осигурява

лекота при навиване с отвертка

Регулировка на вертикалното

подравняване на конзолата:

възможност за фиксиране в 3

позиции

4

Здравото тяло на конзолата

успешно издържа натиска при

монтаж и осигурява здраво

захващане в правилното

положение при инсталиране на

няколко конзоли 

3

Кабелът влиза в конзолата

странично и отдолу - не е

необходим инструмент за

отвора - („ 16, 20 и 25 мм)

5

Може да се правят комбинации

при монтаж на 2-, 3- и 4-

едномодулни конзоли

2

Предлагат се с различна

дълбочина 

30/40/50/60 мм за един модул 

1
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Отделните конзоли могат да се съединяват

вертикално или хоризонтално при монтаж

Защитна

капачка върху

винта,

предпазваща

от пръски,

мазилка и

други

замърсявания 

Можете да

счупите

разделителя

преди или

след

фиксирането

Предпазител,

защитаващ

вътрешната част

на конзолата от

попадане на

мазилка

Предпазителят е

оцветен, което улеснява

откриването му и след

нанасяне на мазилка

След като разделителят е вече премахнат,

става по-лесно монтирането на няколко

контакта в една и съща конзола
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Вертикално или

хоризонтално - с

една и съща конзола

2-, 3- и 4-модулни конзоли, с дълбочина 40 мм
спестяват време за монтаж.
Имат голямо пространство за окабеляване и
може да се монтират вертикално или
хоризонтално.

3х2-модулна, за  6/8

единични  модула

Снемащ се

разделител

2х2-модулна, за 4/5

единични  модула

Снемащ се 

разделител

Многомодулни

конзоли

Идеални за няколко

механизма

4х2-модулна,  за 10

единични модула

Снемащ се разделител
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Едномодулна

конзола 

Конзола с диаметър „ 67 мм 

и дълбочина 40 мм

Горният фланец може да бъде отрязан, за

да се намали дълбочината на 30 мм

Конзола позволява по-лесно прокарване

на кабели

Комбиниране на конзоли за монтиране

в каса на врата 

Други възможности при 

конзолите за зидария

За използване в зидарии  Системата Batibox предлага
конзоли, монтиращи се "гръб в гръб", конзоли за
вграждане в каси на врати, както и едномодулни конзоли,
позволяващи всякакви комбинации на място.

Чрез просто завъртане е възможно свързването

на две конзоли "гръб в гръб"
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Тухлена стена, стена с подложна мазилка,

гипс-картонени плоскости, камък и др.
Конзолата, предназначена за различни материали на Системата Batibox е универсална.
Нейната здравина и различните методи за закрепване позволяват тя да се монтира в различни
типове стени. Сигурно закрепване се постига чрез използването на метални стягащи скоби -
традиционно закрепване, или чрез използването на лепило - при добавянето на нови механизми
към съществуващата инсталация.
Таблица за избор - на стр. 14.

ГАРАНТИРАНА

З Д Р А В И Н А

4 отвора за кабели (не е необходим

инструмент за отвора),

(„ 16, 20 и 25 мм), специални

конзоли (вижте страница 11).

5

Метални скоби  за фиксиране

към стена

1

Здравият корпус на конзолата

осигурява здраво захващане в

правилно положение.

7

На разположение са конзоли с

дълбочина 40 мм и с 1, 2 и 3

модула, едномодулна конзола с

дълбочина 50 мм

6

Винтовите глави са защитени с

капачки, шлицът е универсален

4

4 отвора, предназначени

запоставяне на лепило.

Прозрачността позволява да се

вижда къде точно става

залепването.

3

Широко пространство за

окабеляване „ 67 мм

2
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Метални скоби за фиксиране

в гипс-картонена плоскост.

Прикрепване чрез

водноразтворимо лепило.

Широк фланец за по-добро

захващане върху рамката.

Хоризонтално или вертикално: едни и същи 

2- или 3-модулни конзоли

Специални конзоли с дълбочина 50 мм

С разделители. При комбиниране на 
разделителите конзолата може да се 
преобразува в една обща конзола 
за няколко различни по размер модула.

2 х 2 модула конзола за

течно кристален дисплей

от системата In One by

Legrand - за управление

на сценарий

2 х 4/5 единични модула

за контролен панел, от

Системата Mosaic.

2 х 2 модула - за

видеодомофони, от

система GALEA LIFE.

2 х 6/8 единични модула - за

работни места, от

Система Mosaic.

2 х 3 модула

или 2 х 6/8

единични

модула

2 х 2 модули или 2 х 4/5

единични модула
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Универсална конзола за
монтаж в бетонна стена

По Системата Batibox е създадена конзола за бетон, дълбока
58 мм, в която могат да се инсталират различни механизми:
единична, многомодулна, с центриране на една спрямо друга.
Таблица за избор - на стр. 14.

ГАРАНТИРАНА

З Д Р А В И Н А

Вход „ 25 мм,

тръба тип URL

1

Дълбочина 58 мм,

Приема монтажни

магнити с „ 64 мм

2

Кабела влиза под 45° за

улеснено окабеляване на

механизма

5

Предварително прорязани

кабелни отвори 

(„ 20, 25 мм)

6

Винтови отвори за

фиксиране на механизми

3

Защипване на пръстена
4

ИЛИ
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Възможно е свързването на конзоли,

хоризонтално или вертикално, до 4 модула.

2х2-модулна конзола

Идеална за предварително окабелени

механизми.

Фиксиращ магнит 1 200 N,

с „ 64 мм фиксиращ пръстен

Съединяване чрез директно захващане в панела -

за задържане на конзолите в определена позиция,

е възможно чрез свързването им "гръб в гръб"

(решение за панели с дебелина 

140, 160, 180, 200 мм).



Таблица за избор

В общия каталог ще намерите конзоли за вграждане 
от Системата Batibox или други конзоли 
за вграждане и поддържащи рамки.
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КОНЗОЛИ ЗА
ВГРАЖДАНЕ

УНИВЕРСАЛНИ
ПОДДЪРЖАЩИ РАМКИ

ГИПС КАРТОН КОМБИНИРАНИ МАТЕРИАЛИ ЗИДАРИЯ БЕТОН

1 модул

802 50
802 90
за тънки стени (1)
802 92 2 x 1 модула 
за тънки стени (1)

800 40 дълбочина 
40 мм

801 40 дълбочина 
40 мм

2 модула

802 51

802 61 със скоба
802 69 с дълги скоби
802 60 осветени
802 62 с индикатор
802 91 за тънки 
стени (1)

800 41 дълбочина 
40 мм
800 51 дълбочина 
50 мм
800 61 дълбочина 
60 мм

801 01 дълбочина 
40 мм
801 21 дълбочина 
50 мм

801 01 + 801 05

За монтаж в 
миниканали

Квадратни:
801 31 дълб. 30 мм
801 41 дълб. 40 мм
801 51 дълб. 50 мм
801 61 дълб. 60 мм

Кръгли, дълб. 40 мм
801 08 с винт
801 09 без винт

819 41 дълбочина 
58 мм
819 40 дълбочина 
58 мм

2х2-модулна
хоризонтална 
или
вертикална

802 52

2 х 802 51

802 57 осветени верт.
802 58 осветени хор.

800 42 дълбочина 
40 мм
800 52 дълбочина 
50 мм

801 02

дълбочина 40 мм

801 02 + 801 05

За монтаж в 
миниканали

801 42 дълб. 40 мм
2 x 801 31 дълб. 30 мм
2 x 801 41 дълб. 40 мм
2 x 801 51 дълб. 50 мм
2 x 801 61 дълб. 60 мм

2 x 819 41 

дълбочина 58 мм
819 42 дълбочина 
58 мм

3-модулна 
(3 единични
модула)

802 59
800 49 дълбочина 
40 мм

801 49 дълбочина 40 мм

2 х 3-модулна
хоризонтална 
или
вертикална

802 53

3 х 802 51

800 43 дълбочина 
40 мм
800 53 дълбочина 
50 мм

801 03 дълбочина
40 мм

801 03 + 801 05

За монтаж в 
миниканали

801 43 дълб. 40 мм
3 x 801 31 дълб. 30 мм
3 x 801 41 дълб. 40 мм
3 x 801 51 дълб. 50 мм
3 x 801 61 дълб. 60 мм

3 x 819 41

дълбочина 58 мм

2 х 4-модулна
хоризонтална 
или
вертикална

802 54

4 х 802 51

800 44 дълбочина 
40 мм
800 54 дълбочина 
50 мм

801 44 дълб. 40 мм
4 x 801 31 дълб. 30 мм
4 x 801 41 дълб. 40 мм
4 x 801 51 дълб. 50 мм
4 x 801 61 дълб. 60 мм

4 x 819 41

дълбочина 58 мм

Специални
конзоли

802 64

2 x 4/5 модула
802 66

2 x 6/8 модула

801 24 дълбочина 
50 мм
2 x 4/5 модула
801 26 дълбочина 
50 мм
2 x 6/8 модула

За 20 и 32 А
„ 85 мм ключове

893 48 дълбочина 
40 мм
893 58 дълбочина 
50 мм

801 84 дълбочина 
40 мм
801 85 дълбочина 
50 мм

819 85
дълбочина 50 мм

Неподдържащи
горенето

802 51
893 78 дълбочина 
40 мм

За контакт,
предназначен 
за електрическа 
самобръсначка 

801 55 дълбочина 
50 мм

За фиксиране към
каса на врата

801 70 дълбочина 
40 мм

(1) Монтиране в конзола Mosaic

Каталожни номера в червено: Нови продукти
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ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ ЗА КОНЗОЛИ ГИПС КАРТОН
КОМБИНИРАНИ

МАТЕРИАЛИ
ЗИДАРИЯ БЕТОН

Бор корони за изрязване на отвори
800 67 „ 67 mm
893 68 „ 85 mm
893 69 „ 127 mm

801 67 всички 
материали „ 67 мм
801 32 всички 
материали „ 32 мм

801 67 всички 
материали „ 67 mm
801 32 всички 
материали „ 32 mm

892 68  за твърди 
материали
„ 68 мм

Триони за дупки 800 66

Монтажен шаблон - нивелир 800 77 800 77

Дълъг винт „ 3.5-40 мм 801 97 801 97 801 97 801 97

Предпазител за конзоли 801 99

Универсален разделител с отвори за закрепване в
многомодулна конзола

800 71 за дълб. 40 мм
800 72 за дълб. 50 мм

800 71 за дълб. 40 мм
800 72 за дълб. 50 мм

РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ ГИПС КАРТОН
КОМБИНИРАНИ

МАТЕРИАЛИ
ЗИДАРИЯ БЕТОН

Кутии

893 70 разм. „ 67 x 40 мм
893 71 разм. „ 85 x 40 мм
893 72 разм. 115 x 115 x 40 мм
893 73 разм. 160 x 105 x 40 мм
893 74 разм. 170 x 170 x 50 мм
893 75 разм. 230 x 170 x 50 мм

801 24 2 x 2 комплекта
или 2 x 4/5 модула

801 26 2 x 3 комплекта
или 2 x 6/8 модула

892 71 разм. 85 x 85 x 40 мм
892 72 разм. 120 x 120 x 40 мм
892 73 разм. 165 x 115 x 40 мм
892 74 разм. 175 x 175 x 40 мм
892 75 разм. 230 x 180 x 50 мм
892 77 разм. 400 x 180 x 70 мм
892 78 разм. 390 x 245 x 70 мм

895 42 разм. 176 x 90 x 55 мм
895 36 разм. 193 x 303 x 92 мм

Капаци за 1- и 2-модулни кутии 

801 80 „ 85 мм
892 81 разм. 80 x 80 мм
801 82 за 2х2-модулна конзола
892 85 разм. 100 x 100 мм

801 80 „ 85 мм
892 81 разм. 80 x 80 мм
801 82 за 2х2-модулна конзола
801 94 за конзола Кат. №. 801 24
801 96 за конзола Кат. № 801 26 

801 80 „ 80 mm
892 81 разм. 80 x 80 мм
892 85 разм. 100 x 100 мм

801 80 „ 80 мм
892 81 разм. 80 x 80 мм
801 82 за 2х2-модулна конзола
895 37 за конзола кат. № 895 36
895 43 за конзола кат. № 895 42

АКСЕСОАРИ ЗА БЕТОННИ ПАНЕЛИ

Скоба с винт 317 96

Решетъчна капачка за правоъгълна конзола 895 44

Магнити
819 70 зелен 600 N
819 90 червен 1200 N

Екстрактор за магнит 819 97

Пръстен „ 65 мм 895 28

Пръстен „ 64 мм 819 60

Инсталационен капак/предпазна капачка за дървен панел 819 72

Инсталационен капак с 86/100 мм за последователно
фиксиране на конзоли

819 71



ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

В БЪЛГАРИЯ

1766 София, ж.к. Младост 4, 

Бизнес Парк София

Сграда 3, етаж 4, офис 405

тел: + 359 2 489 9297

факс: +359 2 489 9470

e-mail: bureau.sofia@legrandelectric.com


