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SYSTEMY PROWADZENIA INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH – TEHALIT.BRP/BRAP
Główną przyczyną powstania systemu tehalit.
BRP była potrzeba stworzenia prostego, szyb-
kiego i uniwersalnego pro� lu dającego możliwość 
zabudowy dowolnego osprzętu. Efektem wytę-
żonej pracy naszych inżynierów i nabytego przez 
lata doświadczenia jest prosty, szybki w instalacji 
kanał tehalit.BRP z PCV oraz pro� l tehalit.B� P 
z  aluminium anodyzowanego. System idealnie 
spełnia wymagania funkcjonalne i estetycznie dla 
infrastruktury sieci IT w biurach o wysokim stan-
dardzie wykończenia. Systemy tehalit.B� P oraz 
tehalit.B� P gwarantują najwyższą jakość insta-
lacji, łatwość jej późniejszej rozbudowy i mody� -
kacji w dowolnym momencie.
Systemy tehalit zapewniają możliwość zabudowy 
różnego rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego 
z  uwagi na szybko zmieniające się standardy 
i  technologie. Pozwalają jednocześnie na mon-
taż standardowego osprzętu podtynkowego 
Ø 60 mm, jak i systemów gniazd 45 × 45 mm oraz 
gniazd kanałowych dedykowanych producenta.

RODZINA PROWADNIC EFK 3000
Przedstawiamy rodzinę prowadnic typ EFK 3000, 
którą wyróżnia 9 podstawowych metod pracy 
oraz uniwersalne rozwiązania pozwalające na 
zastosowanie produktów w warunkach suchych, 
wilgotnych, dużego zapylenia oraz zagrożonych 
wybuchem. Bogata oferta produktowa pozwala 
na dobór prowadnic dla aplikacji standardowych 
i  wysoce specjalistycznych. Szczegóły produktu 
oraz techniki montażu wraz z  dedykowanymi 
przewodami do rozwiązań ruchomych zebrali-
śmy w „Poradniku montażu i doboru prowadnic 
kablowych”. 
Helukabel® to nie tylko przewody wykorzysty-
wane w  każdej gałęzi przemysłu, lecz także zin-
tegrowana oferta osprzętu kablowego – w  pełni 
kompatybilna z  podstawową ofertą handlową 
przewodów. Jednym z  nich są rozwiązania tras 
kablowych, a dokładniej – układów ruchomych, 
powszechnie nazywanych prowadnicami kablo-
wymi lub łańcuchami kablowymi.

System prowadzenia kabli tehalit

Seria
Nowy system kanałów podparapetowych tehalit.

BRP z PVC i tehalit.BRAP z aluminium

Materiał
System tehalit.BRAP: tworzywo PVC, kolor 

RAL 9010; tehalit.BRAP: naturalne aluminium 
anodowane

Opis systemu

System tehalit.BRP/BRAP to jeden z niewielu 
kanałów dających możliwość zabudowy 

dowolnego typu osprzętu elektroinstalacyjnego: 
gniazda kanałowe ecoline, osprzętu typu 45 mm, 
oraz osprzętu do puszek �  60 mm. System tehalit.

BRAP gwarantuje najwyższą jakość instalacji, 
łatwość jej późniejszej rozbudowy i mody� kacji 

w dowolnym momencie.

Akcesoria

Kąt wewnętrzny oraz zewnętrzny regulowany, 
końcówka, kąt płaski, przegroda, łączniki, 

maskownice, perforowane pro� le do zabudowy 
lamelowej.

Osprzęt
Ramki montażowe osprzętu 45 × 45 mm, 

gniazda kanałowe ecoline, puszki do montażu 
standardowego osprzętu p/t.

Zalety

Stabilne i wytrzymałe pro� le, regulowane 
elastyczne kąty wewnętrzne i zewnętrzne, 

możliwość montażu dowolnego osprzętu, jeden 
typ pokrywy o szer. 80 mm, możliwość zabudowy 

odstępników i zabudowy lamelowej.
Stopień ochrony IP IP40–IK07
Temperatura pracy bd.

Wymiary
BRP: 65 × 100 mm, 65 × 130 mm, 65 × 170 mm, 

65 × 210 mm; BRAP: 65 × 100 mm, 
65 × 130 mm, 65 × 170 mm, 65 × 200 mm.

Długość Od 2 m do 6 m
Zastosowanie Obiekty komercyjne, pomieszczenia biurowe

System prowadzenia kabli Prowadnice kablowe
Seria EFK 

Wersja podstawowa EFK 3000

Opis systemu

Układ połączonych ogniw ruchomych 
o zde� niowanym kącie i płaszczyźnie pracy 

całej prowadnicy. Dobór elementów podziału 
wewnętrznego i uchwytów końcowych

Akcesoria
Zakończenia z tworzyw oraz mieszane, separatory, 

drabinki kablowe podziału poziomego
Osprzęt Układy ślizgowe: dedykowane i uniwersalne

Certy� katy
Dla wersji EX – ATEX-CE EX II 2GD, dla pozostałych 

klasy� kacja wg UL94 V0, wersje ESD, zgodność 
z DIN 53 455

Stopień ochrony IP40
Temperatura pracy Zależnie od wersji od –30°do +120°C

Wymiary
Wysokość zew. 35 mm, 

szerokość zew. – od 44 do 143 mm
Długość Typ EFK 3000 – do 60 m (zasięg całkowity120 m)


