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Zapuštěné zásuvkové moduly
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GIFAS - Podlahové a výsuvné zásuvkové moduly

Elegantní a robustní moduly z hliníku jsou vyráběny v různých veli-
kostech.

Tyto stylové a univerzální výrobky se uplatňují v kongresových 
víceúčelových halách, v hotelích a gastronomických zařízeních, fi rem-
ních budovách, v průmyslových zónách a též v exteriéru. Jednoduše 
všude tam, kde jsou vysoké nároky na funkčnost a bezpečnost.

Všechny modely jsou pojezdné a v závislos   na typu, mohou být 
umístěny v podlahách s mokrou údržbou a ostřikovány včetně ven-
kovního použi  .
Mimo uvedených standardních sestav mohou být moduly osazeny po-
dle individuálních požadavků na přání zákazníka.

Při výrobě se výhradně používají materiály, které se ve fi rmě GIFAS již 
osvědčily a mohou garantovat vysokou kvalitu výsledného produktu.

FONTO A MASSO spojuje sofi s  kovanou technologii a ambiciózní de-
sign.

POZOR:

Maximální sta  cké za  žení odpovídá EN 50085.
Podlahové moduly nemohou být zatěžovány více než okolní konstruk-
ce. Dovolené za  žení musí být posuzováno s ohledem na konstrukci 
podlahy a provedení kry  ny. Podlahové moduly a konstrukce podlahy 
vytvářejí v provozu jeden funkční celek.

Specifi kované třídy ochrany se dosáhne jen pokud jsou moduly insta-
lovány kvalifi kovaným pracovníkem.

Položky uvedené v katalogu mohou být v důsledku technických ino-
vací změněny bez předchozího upozornění.
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FONTO s výklopným víkem

FONTO 2290

· podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem k uložení v úrovni  
 podlahy 
· pro 1 přístroj 45 x 45 x 4 mm (např. el. zásuvka, RJ45, příp. jiné)
· po uzavření je pojezdný
· po uzavření je vhodný i pro „mokrou“ údržbu (IP65)
· po zapojení: pouze suchý úklid podlah (IP20)

Vnější rozměry (půdorys) 113 x 97 mm
Instalační hloubka 70 mm
Materiál hliník, eloxovaný,

(odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení přírodní hliník eloxovaný nebo prášková 

barva RAL 9006
Maximální sta  cké za  žení dle EN 50085 20kN

Technická data

Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem

1 Podlahová kry  na
2 Zásyp
3 2x otvor se závitem M25x1,5
4 Maltové vyrovnávací lože

Obj. číslo Označení/Popis
840386 FONTO.2290-1AG /

podlahový neosazený zásuvkový modul s výklopným víkem 
113 x 97 x 70 mm, hliník - přírodní úprava, pro 1 modul 
LG 45 x 45

840244 FONTO.2290-2AG.309.M /
podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem 
113 x 97 x 70 mm, hliník - přírodní úprava, 1x zásuvka DIN, 
230V 16A

840245 FONTO.2290-2AG.309.FB.M /
podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem 
113 x 97 x 70 mm, hliník - přírodní úprava, 1x zásuvka ČSN, 
230V 16A

840385 FONTO.2290-1BG.RAL9006.WEISSALU /
podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem 
113 x 97 x 70 mm, povrch RAL 9006 bílý hliník (jemně 
strukturovaný), pro 1 modul LG 45 x 45

840241 FONTO.2290-2BG.RAL9006.WEISSALU.309.M / 
podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem 
113 x 97 x 70 mm, uzavřený IP65, povrch RAL 9006 bílý 
hliník (jemně strukturovaný), 1x zásuvka DIN, 230V 16A 

840242 FONTO.2290-2BG.RAL9006.WEISSALU.309.FB.M /                                 
podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem 
113 x 97 x 70 mm, uzavřený IP65, povrch RAL 9006 bílý 
hliník (jemně strukturovaný), 1x zásuvka ČSN, 230V 16A

Jiné osazení na dotaz.
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FONTO s výklopným víkem

FONTO 2295

 · podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem k uložení v úrovni  
 podlahy 
 · pro 1 přístroj 45 x 45 x 4 mm (např. el. zásuvka, RJ45, příp. jiné)
 · po uzavření je pojezdný
 · pouze pro podlahy se suchým úklidem (IP20) (v uzavřeném i 

 otevřeném stavu)

Vnější rozměry (půdorys) 113 x 96,5 mm
Instalační hloubka 76,5 mm
Materiál hliník, eloxovaný,

(odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení přírodní hliník eloxovaný 
Maximální sta  cké za  žení dle EN 50085 10kN

Technická data

Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem

1 Podlahová kry  na
2 Zásyp
3 2x otvor se závitem M25x1,5
4 Maltové vyrovnávací lože
5 1x kabelový výstup v podlaze

Obj. číslo Označení/Popis
840387 FONTO.2295-1AG /

podlahový neosazený zásuvkový modul s výklopným 
víkem a kabelovým výstupem, 113 x 96,5 x76,5 mm, 
hliník - přírodní úprava, pro 1 modul LG 45 x 45

840248 FONTO.2295-2AG.309.M /
Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a kabe-
lovým výstupem 113 x 96,5 x 76,5 mm, uzavřený IP20, 
hliník - přírodní úprava, 1x zásuvka DIN, 230V 16A

840249 FONTO.2295-2AG.309.FB.M /
Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a kabe-
lovým výstupem 113 x 96,5 x 76,5 mm, uzavřený IP20, 
hliník - přírodní úprava, 1x zásuvka ČSN, 230V 16A

Jiné osazení na dotaz.
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FONTO 4290 

FONTO s výklopným víkem

· po usazení v podlaze se vyrovnávací rámeček jednoduše srovná 
 (+/- 6mm) s úrovní podlahové kry  ny
· podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a vyrovnáním s 
 úrovní kry  ny se 2 kabelovými výstupy
· pro 2 přístroje 45 x 45 x 4 mm (např. el. zásuvka, RJ45, TV, HDMI, 
 USB, atd.)
· ochranný kyt z kartonu zabrání poškození při montáži (je součás   
 balení)
· po uzavření je pojezdný
· pouze pro suchou údržbu, při uzavření i zapojení přístrojů (IP20)

Vnější rozměry (půdorys) 119 x 119 mm
Instalační hloubka přibližně 83 mm 

(dodavatelské nastavení)
K vyrovnání   77 - 89 mm
Instalační výška s nivelační nohou  110 - 155 mm
Instalační výška rozšířená závitovou tyčí 190 - 255 mm
Materiál hliník, eloxovaný,

(odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení eloxovaný vzhled hliník 
Maximální sta  cké za  žení dle EN 50085                         20kN

Technická data

Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a vyrovnávacím 
rámečkem (Vyrovnávací nohy jsou volitelně k dodání.)

4x M8 závit pro 
nivelační nohy

2 označené středy pro 
dodatečné otvory

Nivelační nohy jsou určeny pouze pro vyrovnání zásuvkového modulu. Třída za  žení (stabilita) je dosažena pouze podložením modulu nosným 
materiálem (např. malta, beton, …)

1 Podlahová kry  na
2 Podlahová konstrukce 

/ potěr
3 Těsnění (např. silikon)

4 Nosný materiál (např. 
malta, beton, …)

Obj. číslo.107159

Obj. číslo 840768

Ochranný kryt je z kartonu (součást balení)

Obj. číslo Označení/Popis
840725 FONTO.4290-1EG /

zapuštěný neosazený zásuvkový modul s výklopným víkem, 
119 x 119 x 83 mm, uzavřený IP65, eloxovaný vzhled hliník,
pro 2 moduly LG 45 x 45, k vyrovnání +/- 6 mm

840769 FONTO.4290-2EG.2X309.M / 
Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem, 
119 x 119 x 83 mm, uzavřený IP65, eloxovaný vzhled hliník, 
vyrovnání +/- 6 mm, 2x zásuvka DIN, 230V 16A

840770 FONTO.4290-2EG.1X309.2XRJ45.M / 
Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem, 
119 x 119 x 83 mm, uzavřený IP65, eloxovaný vzhled hliník, 
vyrovnání +/- 6 mm, 1x zásuvka DIN, 230V 16A, 2x RJ45

840778 FONTO.4290-2EG.2X309.FB.M /
Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem, 
119 x 119 x 83 mm, uzavřený IP65, eloxovaný vzhled hliník, 
vyrovnání +/- 6 mm, 2x zásuvka ČSN 230V 16A

840781 FONTO.4290-2EG.1X309.FB.2XRJ45.M  / 
Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem, 
119 x 119 x 83 mm, uzavřený IP65, eloxovaný vzhled hliník, 
vyrovnání +/- 6 mm, 1x zásuvka ČSN, 230V 16A, 2x RJ45

Volitelné Instalační výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE.

SENKVERTEILER /
Nivelační noha – sestává: 1x patka + 
nivelační šroub M8x60

110  - 155 mm

840768 M8.160.VZ.DIN976 /
Závitová tyč M8x160mm galvanizo-
vaná DIN 976-4.8

190 - 255 mm

Jiné osazení na dotaz.
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FONTO 4295

FONTO s výklopným víkem

Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a vyrovnávacím 
rámečkem (Vyrovnávací nohy jsou volitelně k dodání.)

· po usazení v podlaze se vyrovnávací rámeček jednoduše srovná 
 (+/- 6mm) s úrovní podlahové kry  ny
· podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a vyrovnáním s 
 úrovní kry  ny se 2 kabelovými výstupy
· pro 2 přístroje 45 x 45 x 4 mm (např. el. zásuvka, RJ45, TV, HDMI, 
 USB, atd.)
· ochranný kyt z kartonu zabrání poškození při montáži (je součás   
 balení)
· po uzavření je pojezdný
· pouze pro suchou údržbu, při uzavření i zapojení přístrojů (IP20)

Vnější rozměry (půdorys) 119 x 119 mm
Instalační hloubka přibližně 83 mm 

(dodavatelské nastavení)
K vyrovnání   77 - 89 mm
Instalační výška s nivelační nohou  110 - 155 mm
Instalační výška rozšířená závitovou tyčí 190 - 255 mm
Materiál hliník, eloxovaný, 

(odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení eloxovaný vzhled hliník
Maximální sta  cké za  žení dle EN 50085            20kN

Technická data

Nivelační nohy jsou určeny pouze pro vyrovnání zásuvkového modulu. Třída za  žení (stabilita) je dosažena pouze podložením modulu nosným 
materiálem (např. malta, beton, …)

4x M8 závit pro 
nivelační nohy

2označené středy pro 
dodatečné otvory

1 Podlahová kry  na

2 Podlahová konstrukce 
/ potěr

3 2x otvor se závitem 
M25x1,5

4 Nosný materiál 
(např. malta, beton, …)

5 2x vývod kabelu ve víku

Ochranný kryt je z kartonu (součást balení)

Obj. číslo 107159

Obj. číslo .840768

Obj. číslo Označení/Popis
840764 FONTO.4295-1EG /

zapuštěný neosazený zásuvkový modul s výklopným víkem 
a kabelovým výstupem, 119x119x83mm, uzavřený IP20, 
eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, pro 2 modu-
ly LG 45x45

840771 FONTO.4295-2EG.2X309.M / 
Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a 
kabelovým výstupem, 119 x 119 x 83 mm, uzavřený IP20, 
eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, 2x zásuvka 
DIN, 230V 16A

840772 FONTO.4295-2EG.1X309.2XRJ45.M / 
Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a 
kabelovým výstupem, 119 x 119 x 83 mm, uzavřený IP20, 
eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, 1x zásuvka 
DIN, 230V 16A, 2x RJ45

840779 FONTO.4295-2EG.2X309.FB.M /
Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a 
kabelovým výstupem, 119 x 119 x 83 mm, uzavřený IP20, 
eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, 2x zásuvka 
ČSN, 230V 16A

840782 FONTO.4295-2EG.1X309.FB.2XRJ45.M  / 
Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a 
kabelovým výstupem, 119 x 119 x 83 mm, uzavřený IP20, 
eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, 1x zásuvka 
ČSN, 230V 16A, 2x RJ45

Volitelné Instalační výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE.

SENKVERTEILER /
Nivelační noha – sestává: 1x patka + 
nivelační šroub M8x60

110  - 155 mm

840768 M8.160.VZ.DIN976 /
Závitová tyč M8x160mm galvanizo-
vaná DIN 976-4.8

190 - 255 mm

Jiné osazení na dotaz.
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FONTO 4301

FONTO s výklopným víkem

Vnější rozměry (půdorys) 119 x 119 mm
Instalační hloubka přibližně 83 mm 

(dodavatelské nastavení)
K vyrovnání   77 - 89 mm
Instalační výška s nivelační nohou                            110 - 155 mm
Instalační výška rozšířená závitovou tyčí 190 - 255 mm
Materiál hliník, eloxovaný, 

(odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení eloxovaný vzhled hliník
Maximální sta  cké za  žení dle EN 50085 20kN

Technické údaje

Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a vyrovnávacím 
rámečkem (Vyrovnávací nohy jsou volitelně k dodání.)

· po usazení v podlaze se vyrovnávací rámeček jednoduše srovná 
 (+/- 6mm) s úrovní podlahové kry  ny
· podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a vyrovnáním s 
 úrovní kry  ny 
· pro 2 přístroje 45 x 45 x 4 mm (např. el. zásuvka, RJ45, TV, HDMI, 
 USB, atd.)
· ochranný kyt z kartonu zabrání poškození při montáži (je součás   
 balení)
· po uzavření je pojezdný
· po uzavření je vhodný i pro „mokrou“ údržbu (IP65)
· po zapojení přístrojů: pouze suchý úklid podlah (IP20) 

1 Podlahová kry  na
2 Podlahová konstrukce 

/ potěr
3 Těsnění (např. silikon)

4 Nosný materiál 
(napr. malta, beton ...)

Nivelační nohy jsou určeny pouze pro vyrovnání zásuvkového modulu. Třída za  žení (stabilita) je dosažena pouze podložením modulu nosným 
materiálem (např. malta, beton, …)

4x M8 závit pro 
nivelační nohy

2 označené středy pro 
dodatečné otvory

Ochranný kryt je z kartonu (součást balení)

EDP-No.107159

EDP-No.840768

Obj. číslo Označení/Popis
840765 FONTO.4301-1EG /

zapuštěný neosazený zásuvkový modul s výklopným víkem 
a kabelovým výstupem, 119x119x83mm, uzavřený IP65, 
eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6mm, pro 2 moduly 
LG 45x45

840773 FONTO.4301-2EG.2X309.M / 
podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a kabelo-
vým výstupem, 119x119x83mm, uzavřený IP65, eloxovaný
vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6mm, 2xzásuvka DIN, 230V16A

840774 FONTO.4301-2EG.1X309.2XRJ45.M / 
podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a kabelo-
vým výstupem, 119x119x83mm, uzavřený IP65, eloxovaný 
vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6mm,1x zásuvka DIN, 230V16A  
2x RJ45

840780 FONTO.4301-2EG.2X309.FB.M /
podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a kabelo-
vým výstupem, 119x119x83mm, uzavřený IP65, eloxovaný 
vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6mm, 2xzásuvka ČSN,230V16A

840783 FONTO.4301-2EG.1X309.FB.2XRJ45.M / 
podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a kabelovým 
výstupem, 119x119x83mm, uzavřený IP65, eloxovaný 
vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6mm,1xzásuvka ČSN,230V16A 
2x RJ45

Možnos  Inštalačná výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE.

SENKVERTEILER /
nivelační noha – sestává: 1x patka + 
nivelační šroub M8x60

110  - 155 mm

840768 M8.160.VZ.DIN976 /
závitová tyč M8x160mm galvanizovaná 
DIN 976-4.8

190 - 255 mm

Jiné osazení na dotaz.
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FONTO 4308

FONTO s výklopným víkem

Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a vyrovnávacím 
rámečkem (Vyrovnávací nohy jsou volitelně k dodání.)

Vnější rozměry (půdorys) 119 x 119 mm
Instalační hloubka přibližně 83 mm 

(dodavatelské nastavení)
K vyrovnání   77 - 89 mm
Instalační výška s nivelační nohou  110 - 155 mm
Instalační výška rozšířená závitovou tyčí 190 - 255 mm
Materiál hliník, eloxovaný,

(odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení eloxovaný vzhled hliník
Maximální sta  cké za  žení dle EN 50085 20kN

Technická data

· po usazení v podlaze se vyrovnávací rámeček jednoduše srovná 
 (+/- 6mm) s úrovní podlahové kry  ny
· podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a vyrovnáním s 
 úrovní kry  ny 
· pro 2 přístroje 45 x 45 x 4 mm (např. el. zásuvka, RJ45, TV, HDMI, 
 USB, atd.)
· ochranný kyt z kartonu zabrání poškození při montáži (je součás   
 balení)
· po uzavření je pojezdný
· po uzavření je vhodný i pro „mokrou“ údržbu (IP65)
· po zapojení přístrojů: pouze suchý úklid podlah (IP20)

1 Podlahová kry  na
2 Podlahová konstrukce 

/ potěr
3 2x otvor se závitem 

M25x1,5
4 Nosný materiál 

(např. malta, beton, …)
5 2x vývod kabelu ve víku

Nivelační nohy jsou určeny pouze pro vyrovnání zásuvkového modulu. Třída za  žení (stabilita) je dosažena pouze podložením modulu nosným 
materiálem (např. malta, beton, …)

4x M8 závit pro 
nivelační nohy

2 označené středy pro 
dodatečné otvory

Ochranný kryt je z kartonu (součást balení)

EDP-No.107159

EDP-No.840768

4x M8 závit pro 
nivelační nohy

Obj. číslo Označení/Popis
840766 FONTO.4308-1EG / 

zapuštěný neosazený zásuvkový modul s výklopným víkem 
a kabelovým výstupem, 119x119x83mm, uzavřený IP65, 
eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6mm, pro 2moduly 
LG 45x45

840775 FONTO.4308-2EG.2X309.M / 
podlahový zásuvkový modul s víkem pro podlahovou kry  nu 
a kabelovým výstupem, 119x119x83mm, uzavřený IP65, 
eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6mm, 2x zásuvka 
DIN, 230V 16A

840776 FONTO.4308-2EG.1X309.2XRJ45.M / 
podlahový zásuvkový modul s víkem pro podlahovou kry  nu 
a kabelovým výstupem, 119x119x83mm, uzavřený IP65, 
eloxovaný, vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, 1x zásuvka 
DIN, 230V 16A, 2x RJ45

840784 FONTO.4308-2EG.2X309.FB.M /
podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a kabelo-
vým výstupem, 119x119x83mm, uzavřený IP65, eloxovaný 
vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6mm, 2x zásuvka ČSN,230V16A

840785 FONTO.4308-2EG.1X309.FB.2XRJ45.M /
podlahový zásuvkový modul s víkem pro podlahovou kry  nu 
a kabelovým výstupem, 119 x 119 x 83 mm, uzavřený IP65, 
eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, 1x zásuvka 
ČSN, 230V 16A, 2x RJ45

Možnos  Inštalačná výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE.

SENKVERTEILER /
nivelační noha – sestává: 1x patka + 
nivelační šroub M8x60

110  - 155 mm

840768 M8.160.VZ.DIN976 /
Závitová tyč M8 x 160 mm, galvanizovaná 
DIN 976-4,8

190 - 255 mm

Jiné osazení na dotaz.
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GIFAS-ELECTRIC GmbH     Pebering-Straß 2     A-5301 Eugendorf / Salzburg    EROCOMM spol. s r.o.     Dřevčice 141     250 01 Brandýs nad Labem    CZ 

FONTO 1970D

Vnější rozměry (půdorys) 119 x 119 mm
Instalační hloubka 85 mm
Materiál hliník, eloxovaný, 

(odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení  eloxovaný vzhled hliník 

nebo eloxovaný vzhled nerez ocel 
Maximální sta  cké za  žení dle EN 50085  40kN

Technická data

Podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem

· podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem k uložení v 
 úrovni podlahy 
· pro 1 přístroj 45 x 45 x 4 mm (např. el. zásuvka, RJ45, příp. jiné)
· po uzavření je pojezdný
· po uzavření je vhodný i pro „mokrou“ údržbu (IP67)
· po zapojení: pouze suchý úklid podlah (IP20)

1 Podlahová kry  na
2 Zásyp
3 2x otvor se závitem M25x1,5
4 Maltové vyrovnávací lože

FONTO se šroubovaným víkem

Obj. číslo Označení/Popis
840420 FONTO.1970D-1EG /

zapuštěný neosazený zásuvkový modul se šroubovaným 
víkem a madlem, 119 x 119 x 85 mm, eloxovaný vzhled 
hliník, uzavřený IP67, pro 1 modul 45 x 45 mm

840205 FONTO.1970D-2EG.309.LG.M /
podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a 
madlem, 119 x 119 x 85 mm, eloxovaný vzhled hliník, 
uzavřený IP67, 1x zásuvka DIN 45 x 45 mm, 230V 16A

840207 FONTO.1970D-2EG.309.FB.LG.M /
podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a 
madlem, 119 x 119 x 85 mm, eloxovaný vzhled hliník, 
uzavřený IP67, 1x zásuvka ČSN 45 x 45 mm, 230V 16A

840421 FONTO.1970D-1NG /
podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a 
madlem, 119 x 119 x 85 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, 
uzavřený IP67, pro 1 modul 45 x 45 mm

840210 FONTO.1970D-2NG.309.LG.M / 
podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a 
madlem, 119 x 119 x 85 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, 
uzavřený IP67, 1x zásuvka DIN 45 x 45 mm, 230V 16A

840211 FONTO.1970D-2NG.309.FB.LG.M /
podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a 
madlem, 119 x 119 x 85 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, 
uzavřený IP67, 1x zásuvka ČSN 45 x 45 mm, 230V 16A 

Jiné osazení na dotaz.
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FONTO se šroubovaným víkem

FONTO 1970W

Vnější rozměry (půdorys) 119 x 119 mm
Instalační hloubka 88 mm
Materiál hliník, eloxovaný, 

(odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení eloxovaný vzhled hliník 

nebo eloxovaný vzhled nerez ocel 
Maximální sta  cké za  žení dle EN 50085 40kN

Technická data

Podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a výstupní 
trubkou

· podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem k uložení v 
 úrovni podlahy 
· pro 1 přístroj 45 x 45 x 4 mm (např. el. zásuvka, RJ45, příp. jiné)
· po uzavření IP67
· po zapojení s namontovanou výstupní trubkou 
 (výška hladiny 35 mm), vhodný pro údržbu mycími stroji
· po zapojení vystupuje z úrovně podlahy

1 Podlahová kry  na
2 Zásyp
3 2x otvor se závitem M25x1,5
4 Maltové vyrovnávací lože

Silikonová vložka

Maximální výška hladiny vody 35 mm

5

6

Obj. číslo Označení/Popis
840377 FONTO.1970W-1EG /

zapuštěný neosazený zásuvkový modul se šroubovaným 
víkem a madlem, 119 x 119 x 88 mm, eloxovaný vzhled 
hliník, uzavřený IP67, pro 1 modul LG 45 x 45 mm

840219 FONTO.1970W-2EG.309.LG.M /
podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a 
madlem, 119 x 119 x 88 mm, eloxovaný vzhled hliník, 
uzavřený IP67, 1x zásuvka DIN 45 x 45 mm, 230V 16A

840220 FONTO.1970W-2EG.309.FB.LG.M /
podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a 
madlem, 119 x 119 x 88 mm, eloxovaný vzhled hliník, 
uzavřený IP67, 1x zásuvka ČSN 45 x 45 mm, 230V 16A

840378 FONTO.1970W-1NG /
podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a 
madlem, 119 x 119 x 88 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, 
uzavřený IP67, pro 1 modul LG 45 x 45 mm

840222 FONTO.1970W-2NG.309.LG.M / 
podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a 
madlem, 119 x 119 x 88 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, 
uzavřený IP67, 1x zásuvka DIN 45 x 45 mm, 230V 16A

840223 FONTO.1970W-2NG.309.FB.LG.M /
podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a 
madlem, 119 x 119 x 88 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, 
uzavřený IP67, 1x zásuvka ČSN 45 x 45 mm, 230V 16A

Jiné osazení na dotaz.
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GIFAS-ELECTRIC GmbH     Pebering-Straß 2     A-5301 Eugendorf / Salzburg    EROCOMM spol. s r.o.     Dřevčice 141     250 01 Brandýs nad Labem    CZ 

FONTO se šroubovaným víkem

FONTO 3970W

Vnější rozměry (půdorys) 119 x 119 mm
Instalační hloubka 77 mm
Materiál hliník, eloxovaný, 

(odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení eloxovaný vzhled hliník 

nebo eloxovaný vzhled nerez ocel 
Maximální sta  cké za  žení dle EN 50085  20kN

Technická data

Podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a výstupní 
trubkou

· podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem k uložení 
 v úrovni podlahy a výstupní trubkou (vloženou v tělese) 
· pro 1 přístroj 45 x 45 x 4 mm a 1 přístroj 22,5 x 45 x 4 mm (např. 
 el. zásuvka, RJ45, příp. jiné)
· po uzavření (IP67)
· po zapojení s vysunutou výstupní trubkou (výška hladiny 20 mm), 
 vhodný pro údržbu mycími stroji
· po zapojení vystupuje z úrovně podlahy

1 Podlahová kry  na
2 Zásyp
3 2x otvor se závitem M25x1,5
4 Maltové vyrovnávací lože

5 Ochranná trubka pro   vodě, 
1x kabelový výstup

6 Pohled bez krytu

Obj. číslo Označení/Popis
840395 FONTO.3970W-1EG /

zapuštěný neosazený zásuvkový modul s přišroubovaným 
víkem, 119x 119 x 77 mm, eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou 
trubkou pro   vodě, uzavřený IP67, pro 1modul LG 45 x 45 mm
+ 22,5 x 45 mm

840285 FONTO.3970W-2EG.309.M / 
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem, 
119 x 119 x 77 mm, eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trub-
kou pro   vodě, uzavřený IP67, 1x zásuvka DIN

840282 FONTO.3970W-2EG.309.RJ45.M /
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem, 
119 x 119 x 77 mm, eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trub-
kou pro   vodě, uzavřený IP67, 1x zásuvka DIN, 1x RJ45

840286 FONTO.3970W-2EG.309.FB.M /
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem, 
119 x 119 x 77 mm, eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trub-
kou pro   vodě, uzavřený IP67, 1x zásuvka ČSN

840283 FONTO.3970W-2EG.309.FB.RJ45.M /
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem, 
119 x 119 x 77 mm, eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trub-
kou pro   vodě, uzavřený IP67, 1x zásuvka ČSN, 1x RJ45 

840396 FONTO.3970W-1NG /
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem, 
119 x 119 x 77mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou 
trubkou pro   vodě, uzavřený IP67, pro 1 modul 
LG 45 x 45 mm+22,5 x 45 mm

840291 FONTO.3970W-2NG.309.M / 
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem, 
119 x 119x77mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou 
trubkou pro   vodě, uzavřený IP67, 1x zásuvka DIN

840288 FONTO.3970W-2NG.309.RJ45.M / 
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem, 
119 x 119 x 77 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou 
trubkou pro   vodě, uzavřený IP67, 1x zásuvka DIN, 
1x RJ45

840292 FONTO.3970W-2NG.309.FB.M /
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem, 
119 x 119 x 77 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou 
trubkou pro   vodě, uzavřený IP67, 1x zásuvka ČSN

840289 FONTO.3970W-2NG.309.FB.RJ45.M /
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem, 
119x119x77mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou 
trubkou pro   vodě, uzavřený IP67, 1x zásuvka ČSN, 
1x RJ45

Jiné osazení na dotaz.
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FONTO se šroubovaným víkem

FONTO 1975

Vnější rozměry (půdorys x hloubka)   157 x 157 x 95 mm 
Průměr (dodavatelské nastavení) 157 mm
Instalační hloubka 100 až 115 mm
Materiál hliník, eloxovaný, 

(odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení eloxovaný vzhled hliník 

nebo eloxovaný vzhled nerez ocel 
Maximální sta  cké za  žení dle EN 50085     10kN

Technická data

Podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem a výstupní 
trubkou

· podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem k uložení 
 v úrovni podlahy a výstupní trubkou (vloženou do tělesa , když 
 není používán) 
· pro 2 přístroje 45 x 45 x 4 mm a 2 přístroje 22,5 x 45 x 4 mm 
 (např. el. zásuvka, RJ45, příp. jiné)
· po uzavření pojezdný (IP67) 
· po uzavření vhodné pro mokrou údržbu (IP67), stejně jako po 
 zapojení s vysunutou výstupní trubkou 
 (výška hladiny maximálně  18 mm)
· po zapojení vystupuje z úrovně podlahy

1 Podlahová kry  na
2 Zásyp

3 4x otvor se závitem M32x1,5 
(2 ve dnu skříně)

4 Maltové vyrovnávací lože

5 Ochranná trubka pro   vodě, 
2x kabelový výstup

6 Pohled bez krytu
7 Nivelační nohy

Obj. číslo Označení/Popis
840379 FONTO.1975-1EG /

zapuštěný neosazený zásuvkový modul s přišroubovaným víkem 
D:157mm, eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trubkou pro   
vodě, 2+2 moduly LG 45x45mm + 22,5x45mm, uzavřený IP67

840230 FONTO.1975-2EG.2X309.M / 
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157mm, 
eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trubkou pro   vodě, 
2x zásuvka DIN 230V 16A, uzavřený IP67 

840311 FONTO.1975-2EG.2X309.1RJ45.M /
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157mm,  
eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trubkou pro   vodě, 
2x zásuvka DIN 230V 16A, 1x RJ45, uzavřený IP67 

840227 FONTO.1975-2EG.2X309.2RJ45.M / 
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157mm,  
eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trubkou pro   vodě, 
2x zásuvka DIN 230V 16A, 2x RJ45, uzavřený IP67 

840231 FONTO.1975-2EG.2X309.FB.M /
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157mm,
eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trubkou pro   vodě, 
2x zásuvka ČSN 230V 16A, uzavřený IP67 

840312 FONTO.1975-2EG.2X309.FB.1RJ45.M /
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157mm, 
eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trubkou pro   vodě, 
2x zásuvka ČSN 230V 16A, 1x RJ45, uzavřený IP67 

840228 FONTO.1975-2EG.2X309.FB.2RJ45.M /
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157mm,  
eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trubkou pro   vodě,
2x zásuvka DIN 230V 16A, 2x RJ45, uzavřený IP67 

840380 FONTO.1975-1NG /
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157mm,  
eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou trubkou pro   vodě, 
2 + 2 moduly LG 45x45 mm/ 22,5 x45 mm, uzavřený IP67

840236 FONTO.1975-2NG.2X309.M /
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157mm,  
eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou trubkou pro   vodě,
2x zásuvka DIN 230V 16A, uzavřený IP67 

840314 FONTO.1975-2NG.2X309.1RJ45.M / 
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157mm, 
eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou trubkou pro   vodě, 
2x zásuvka DIN 230V 16A, 1x RJ45, uzavřený IP67 

840233 FONTO.1975-2NG.2X309.2RJ45.M / 
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157mm,  
eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou trubkou pro   vodě, 2x 
zásuvka DIN 230V 16A, 2x RJ45, uzavřený IP67 

840237 FONTO.1975-2NG.2X309.FB.M /
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157mm,  
eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou trubkou pro   vodě, 
2x zásuvka ČSN 230V 16A, uzavřený IP67 

840315  FONTO.1975-2NG.2X309.FB.1RJ45.M /
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D: 157mm,  
eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou trubkou pro   vodě, 
2x zásuvka ČSN 230V 16A, 1x RJ45, uzavřený IP67 

840234 FONTO.1975-2NG.2X309.FB.2RJ45.M /
podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D: 157mm,  
eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou trubkou pro   vodě, 
2x zásuvka ČSN 230V 16A, 2x RJ45, uzavřený IP67 

Jiné osazení na dotaz.
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MASSO s výklopným víkem

MASSO H22B

Vnější rozměry (půdorys) 220 x 170 mm
Instalační hloubka 180 mm
Materiál hliník, přírodní,

(odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení eloxovaný vzhled hliník
Maximální sta  cké za  žení dle EN 50085 40kN

Technická data

Zapuštěný zásuvkový modul

· zapuštěný zásuvkový modul k uložení v úrovni podlahy/terénu
· po uzavření 
 - IP67
 - pojezdný
· po zapojení s vidlicí
 - do IP54
 - vystupuje z úrovně podlahy  

1 Podlahová kry  na
2 Zásyp

3 4x otvor se závitem M32x1,5 
(2 ve dnu skříně)

4 Maltové vyrovnávací lože
5 Odvodňovací trubka pro povrchovou vodu
6 Otevírací víko
7 Nivelační nohy

Obj. číslo Označení/Popis
840412 MASSO.H22B-1EG /

zapuštěný neosazený zásuvkový modul, 220x170x195mm, 
eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 
pro 1 zásuvku CEE 16 nebo 32A

840363 MASSO.H22B-2EG.1X301659.G.WD.HG.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 220x170x195mm, eloxovaný 
vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, pro 1 zásuvku 
CEE 400V 16A

840364 MASSO.H22B-2EG.1X303259.G.WD.HG.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 220x170x195mm, eloxovaný 
vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, pro 1 zásuvku 
CEE 400V32A
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MASSO s výklopným víkem

MASSO H23B

Vnější rozměry (půdorys) 220 x 170 mm
Instalační hloubka 235 mm
Materiál hliník, přírodní,

(odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení eloxovaný vzhled hliník
Maximální sta  cké za  žení dle EN 50085 40kN

Technická data

Zapuštěný zásuvkový modul

· zapuštěný zásuvkový modul k uložení v úrovni podlahy/terénu
· po uzavření 
 - IP67
 - pojezdný
· po zapojení s vidlicí
 - do IP54
 - vystupuje z úrovně podlahy

1 Podlahová kry  na
2 Zásyp

3 4x otvor se závitem M32x1,5 
(2 ve dnu skříně)

4 Maltové vyrovnávací lože
5 Odvodňovací trubka pro povrchovou vodu
6 Otevírací víko
7 Otevírací víko ve svislé poloze, zajištěné

Obj. číslo Označení/Popis
840413 MASSO.H23B-1EG /

zapuštěný neosazený zásuvkový modul, výklopné víko, 
220x170x250mm eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, 
včetně klíče, pro modul 1x CEE 16 A nebo 32 A, 2x zásuvka 
230V16A

840366 MASSO.H23B-2EG.1X301659.G.WD.2X309.M /
zapuštěný zásuvkový modul, výklopné víko, 220x170x250mm 
eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 
400V 16A 2x zásuvka DIN 230V 16A

840367 MASSO.H23B-2EG.1X303259.G.WD.2X309.M /
zapuštěný zásuvkový modul, výklopné víko, 220x170x250mm 
eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 
400V 32A 2x zásuvka DIN 230V 16A

840368 MASSO.H23B-2EG.1X301659.G.WD.2X309FB.M /
zapuštěný zásuvkový modul, výklopné víko, 220 x 170 x 250 
mm eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 
1x CEE 400V 16A 2x zásuvka ČSN 230V 16A

840369 MASSO.H23B-2EG.1X303259.G.WD.2X309FB.M /
zapuštěný zásuvkový modul, výklopné víko, 220 x 170 x 250 
mm eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 
1x CEE 400V 32A 2x zásuvka ČSN 230V 16A

Jiné osazení na dotaz.
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GIFAS-ELECTRIC GmbH     Pebering-Straß 2     A-5301 Eugendorf / Salzburg    EROCOMM spol. s r.o.     Dřevčice 141     250 01 Brandýs nad Labem    CZ 

MASSO s výklopným víkem

MASSO H32B

Vnější rozměry (půdorys) 260 x 210 mm
Instalační hloubka 324,5 mm
Materiál hliník, přírodní,

(odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení eloxovaný vzhled hliník
Maximální sta  cké za  žení dle EN 50085 40kN

Technická data

 · zapuštěný zásuvkový modul k uložení v úrovni podlahy/terénu
 · po uzavření 

 - IP67
 - pojezdný
 · po zapojení s vidlicí

 - do IP54
 - vystupuje z úrovně podlahy

1 Podlahová kry  na
2 Zásyp
3 Otvor ø 51 mm pro kabelový vstup
4 Maltové vyrovnávací lože
5 Odvodňovací trubka pro povrchovou vodu

Zapuštěný zásuvkový modul Obj. číslo Označení/Popis
840416 MASSO.H32B-1EG /

zapuštěný neosazený zásuvkový modul 260 x 210 x 

250mm, výklopné víko šroubovatelné, eloxovaný vzhled 
hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, pro modul 1x CEE 63A 
nebo 125A

840431 MASSO.H32B-2EG.306359.5SAK16.M /
zapuštěný zásuvkový modul 260 x 210 x 250 mm, výklop-
né víko šroubovatelné, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený 
IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 63A

840432 MASSO.H32B-2EG.3012559.5SAK35.M /
zapuštěný zásuvkový modul 260 x 210 x 250 mm, výklop-
né víko šroubovatelné, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený 
IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 125A

Jiné osazení na dotaz.
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MASSO s výklopným víkem

MASSO 1980B

Vnější rozměry (půdorys) 170 x 170 mm
Instalační hloubka 175 až 195 mm
Materiál hliník, přírodní,

(odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení eloxovaný vzhled hliník
Maximální sta  cké za  žení dle EN 50085 40kN

Technická data

Zapuštěný zásuvkový modul

 · zapuštěný zásuvkový modul k uložení v úrovni podlahy/terénu
 · po uzavření 

 - IP67
 - pojezdný
 ·  po zapojení s vidlicí

 - do IP20
 - vystupuje z úrovně podlahy 

1 Podlahová kry  na
2 Zásyp

3 4x otvor se závitem M32x1,5 
(2 ve dnu skříně)

4 Maltové vyrovnávací lože

5 6x šroub se zápustnou hlavou 
(demontáž horního dílu)

6 Nivelační nohy
7 Klíč

Obj. číslo Označení/Popis
840404 MASSO.1980B-1EG /

zapuštěný neosazený zásuvkový modul, 170 x 170 x 150 mm, 
eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, pro 3 

moduly LG 45 x 45 mm
840326 MASSO.1980B-2EG.2X309.M /

zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 150 mm, eloxo-
vaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 2x zásuvka 
DIN 230V 16A

840330 MASSO.1980B-2EG.2X309.2XRJ45.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 150 mm, eloxo-
vaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 2x zásuvka 
DIN 230V 16A, 2xRJ45

840329 MASSO.1980B-2EG.2X309.1XTV-R-SAT.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 150 mm, eloxo-
vaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 2x zásuvka 
DIN 230V 16A, 1x TV-R-SAT

840331 MASSO.1980B-2EG.1X309.2XRJ45.1XTV-R-SAT.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 150 mm, eloxo-
vaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 2x zásuvka 
DIN 230V 16A, 2x RJ45, TV-Box

840327 MASSO.1980B-2EG.2X309FB.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 150 mm, eloxo-
vaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 2x zásuvka 
ČSN 230V 16A

840332 MASSO.1980B-2EG.2X309FB.2XRJ45.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 150 mm, eloxo-
vaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 2x zásuvka 
ČSN 230V 16A
2xRJ45

840333 MASSO.1980B-2EG.1X309FB.2XRJ45.1XTV-R-SAT.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 150 mm, eloxo-
vaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 2x zásuvka 
ČSN 230V 16A 2x RJ45, TV-Box

Jiné osazení na dotaz.
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MASSO se šroubovaným víkem

MASSO 1990B

Vnější rozměry (půdorys) 170 x 170 mm
Instalační hloubka 175 až 195 mm
Materiál hliník, přírodní,

(odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení eloxovaný vzhled hliník

nebo eloxovaný vzhled nerez ocel
Maximální sta  cké za  žení dle EN 50085 40kN

Technická data

Zapuštěný zásuvkový modul

· zapuštěný zásuvkový modul k uložení v úrovni podlahy/terénu
· po uzavření 
 - IP67
 - pojezdný
·  po zapojení s vidlicí
 - do IP54
 - vystupuje z úrovně podlahy 

1 Podlahová kry  na
2 Zásyp

3 4x otvor se závitem M32x1,5 
(2 ve dnu skříně)

4 Maltové vyrovnávací lože

5 6x šroub se zápustnou hlavou 
(demontáž horního dílu)

6 Nivelační nohy
7 Klíč

Obj. číslo Označení/Popis
840406 MASSO.1990B-1EG /

zapuštěný neosazený zásuvkový modul, 170 x 170 x 195 mm, 
eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, pro 4
moduly zásuvky

840338 MASSO.1990B-2EG.4x309.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 195 mm, eloxovaný 
vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 4x zásuvka DIN 
230V 16A

840339 MASSO.1990B-2EG.3X309.2XRJ45.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 195 mm, eloxovaný 
vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 3x zásuvka DIN 
230V 16A 2x RJ45

840353 MASSO.1990B-2DLEG.2X309.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 195 mm, eloxovaný 
vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 1x tlakový vzduch, 
2x zásuvka DIN 230V 16A

840355 MASSO.1990B-2DLEG.1X309.2XRJ45.M / 
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 195 mm, eloxovaný 
vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 1x tlakový vzduch, 
1x zásuvka DIN 230V 16A, 2x RJ45

840340 MASSO.1990B-2EG.4x309FB.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 195 mm, eloxovaný 
vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 4x zásuvka ČSN
230V 16A

840345 MASSO.1990B-2EG.3x309FB.2XRJ45.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 195 mm, eloxovaný 
vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 3x zásuvka ČSN 
230V 16A 2x RJ45

840354 MASSO.1990B-2DLEG.2X309FB.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 195 mm, eloxovaný 
vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 1x tlakový vzduch, 
2x zásuvka ČSN 230V 16A

840356 MASSO.1990B-2DLEG.1X309FB.2XRJ45.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 195 mm, eloxovaný 
vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 1x tlakový vzduch,
1x zásuvka ČSN 230V 16A, 2x RJ45

840408 MASSO.1990B-1NG /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 195 mm, eloxovaný 
vzhled nerez ocel, uzavřený IP67, včetně klíče, pro 4 moduly 
zásuvky

840348 MASSO.1990B-2NG.4x309.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 195 mm, eloxovaný 
vzhled nerez ocel, uzavřený IP67, včetně klíče, 4x zásuvka DIN 
230V 16A

840349 MASSO.1990B-2NG.3x309.2XRJ45.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 195 mm, eloxovaný 
vzhled nerez ocel, uzavřený IP67, včetně klíče, 3x zásuvka DIN 
230V 16A, 2x RJ45

840350 MASSO.1990B-2NG.4x309FB.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 195 mm, eloxovaný 
vzhled nerez ocel, uzavřený IP67, včetně klíče, 4x zásuvka 
ČSN 230V 16A

840351 MASSO.1990B-2NG.3x309FB.2XRJ45.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 195 mm, eloxovaný 
vzhled nerez ocel, uzavřený IP67, včetně klíče, 3x zásuvka 
ČSN 230V 16A, 2x RJ45

Jiné osazení na dotaz.
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MASSO se šroubovaným víkem

MASSO H21B

Vnější rozměry (půdorys) 170 x 170 mm
Instalační hloubka 175 až 195 mm
Materiál hliník, přírodní,

(odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení eloxovaný vzhled hliník
Maximální sta  cké za  žení dle EN 50085 40kN

Technická data

Zapuštěný zásuvkový modul

· zapuštěný zásuvkový modul k uložení v úrovni podlahy/terénu
· po uzavření 
 - IP67
 - pojezdný
· po zapojení s vidlicí
 - do IP54
 - vystupuje z úrovně podlahy

1 Podlahová kry  na
2 Zásyp

3 4x otvor se závitem M32x1,5 
(2 ve dnu skříně)

4 Maltové vyrovnávací lože

5 6x šroub se zápustnou hlavou 
(demontáž horního dílu)

6 Nivelační nohy
7 Klíč

Obj. číslo Označení/Popis
840410 MASSO.H21B-1EG /

zapuštěný neosazený zásuvkový modul, 170x170x195mm, 
eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, pro 1 
modul CEE 16A

840358 MASSO.H21B-2EG.1X301659.G.WD.HG.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x195mm, eloxovaný 
vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 16A
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MASSO se šroubovaným víkem

Vnější rozměry (půdorys) 170 x 170 mm
Instalační hloubka 240 až 265 mm
Materiál hliník, přírodní,

(odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení eloxovaný vzhled hliník
Maximální sta  cké za  žení dle EN 50085 40kN

Technická data

Zapuštěný zásuvkový modul

· zapuštěný zásuvkový modul k uložení v úrovni podlahy/terénu
· po uzavření 
 - IP67
 - pojezdný
· po zapojení s vidlicí
 - do IP54
 - vystupuje z úrovně podlahy

1 Podlahová kry  na
2 Zásyp

3 4x otvor se závitem M32x1,5 
(2 ve dnu skříně)

4 Maltové vyrovnávací lože

5 6x šroub se zápustnou hlavou 
(demontáž horního dílu)

6 Nivelační nohy
7 Klíč

MASSO H24B

Obj. číslo Označení/Popis
840414 MASSO.H24B-1EG /

zapuštěný neosazený zásuvkový modul, 170 x 170 x 255 mm, 
eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 
pro 1 modul CEE 16A, 3x zásuvka

840370 MASSO.H24B-2EG.1X301659.G.WD.3X309.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 255 mm, eloxovaný 
vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 16A, 
3x zásuvka DIN 230V 16A

840371 MASSO.H24B-2EG.1X301659.WD.2X309.2XRJ45.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 255 mm, eloxovaný 
vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 16A, 
2x zásuvka DIN 230V 16A, 2x RJ45

840216 MASSO.H24B-2DLEG.301659.2X309.IP44.M / 
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 255 mm, eloxovaný 
vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 16A, 
2x zásuvka DIN 230V 16A, 1x tlakový vzduch

840372 MASSO.H24B-2EG.1X301659.G.WD.3X309FB.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 255 mm, eloxovaný 
vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 16A, 
3x zásuvka ČSN 230V 16A

840373 MASSO.H24B-2EG.1X301659.WD.2X309FB.2XRJ45.M /
zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 255 mm, eloxovaný 
vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 16A, 
2x zásuvka ČSN 230V 16A, 2x RJ45

Jiné osazení na dotaz.
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MASSO se šroubovaným víkem

Vnější rozměry (půdorys) 170 x 170 mm
Instalační hloubka 240 až 270 mm
Materiál hliník, přírodní,

(odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení eloxovaný vzhled hliník
Maximální sta  cké za  žení dle EN 50085 40kN

Technická data

Zapuštěný zásuvkový modul

1 Podlahová kry  na
2 Zásyp

3 4x otvor se závitem M32x1,5 
(2 ve dnu skříně)

4 Maltové vyrovnávací lože

5 6x šroub se zápustnou hlavou 
(demontáž horního dílu)

6 Nivelační nohy
7 Klíč

 · zapuštěný zásuvkový modul k uložení v úrovni podlahy/terénu
 · po uzavření 

 - IP67
 - pojezdný
 ·  po zapojení s vidlicí

 - do IP54
 - vystupuje z úrovně podlahy (terénu)

MASSO 2005B

Obj. číslo Označení/Popis
840533 MASSO.2005B-2EG.FILS.0,03.16.A.3x309.M / 

zapuštěný zásuvkový modul 170 x 170 x 255 mm, eloxovaný 
vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, FILS/0,03/16A, 
3x zásuvka DIN 230V 16A

840614 MASSO.2005B-2EG.FILS.0,03.16.3x309FB.M / 
zapuštěný zásuvkový modul 170 x 170 x 255 mm, eloxovaný 
vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, FILS/0,03/16A, 
3x zásuvka ČSN 230V 16A
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Příklady aplikací

Aplikace / zákaznická řešení

MASSO H24B  - Terasa vily

FONTO 3970W a MASSO H21B  - Nákupní centrum Perching

FONTO 3295 - Muzeum Finsko
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Příklady aplikací

Další zapuštěné rozváděče
(blíže – viz kontakt EROCOMM spol. s r.o.)



GIFAS ELECTRIC 
Gesellschaft m.b.H
Strass 2
5301 Eugendorf
AUSTRIA

www.gifas.at
verkauf@gifas.at

+43 6225 / 7191 - 0
+43 6225 / 7191 - 561
+49 8654 404 2000
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 +420 326 910 950 
+420 326 914 319
 +420 777 030 860
info@erocomm.cz
www.erocomm.cz

EROCOMM spol. s r.o.
Dřevčice 141
250 01 Brandýs nad Labem


