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Nowa oferta jest przeznaczona do instalacji elektrycznych 
w garażach, piwnicach, parkingach dużych biurowców, halach 
przemysłowych, ogródkach restauracyjnych i wielu innych miej-
scach, gdzie pył i zagrożenie wilgocią są na porządku dziennym. 
Stopień ochrony IP55 gwarantuje nam, że kurz lub nawet stru-
mień wody nie zakłóci pracy osprzętu. W nowej wersji osprzętu 
Plexo wprowadzono wiele nowych udogodnień, które:
n zwiększają szybkość wykonywania instalacji; 
n upraszczają projektowanie instalacji (osprzęt można zamon-

tować zarówno natynkowo jak i podtynkowo); 
n ułatwiają wykonanie instalacji, gdyż nawet w ostatnim mo-

mencie można zdecydować jak wygodniej będzie poprowa-
dzić przewody dla osprzętu IP55. 
Dysponując jednym mechanizmem (łącznik, gniazdo, przy-

cisk, wyłącznik automatyczny itp.), dobieramy do niego puszkę 
do montażu natynkowego lub uchwyt do montażu podtynko-
wego. To właśnie montaż podtynkowy w osprzęcie IP55 jest 
nowym trendem, który wyznacza firma LEGRAND. Do tej 
pory osprzęt IP55, dostępny tylko w wersji natynkowej nie 
zawsze harmonizował z otoczeniem, np. domu lub ogródków 
restauracyjnych. Teraz możliwość zainstalowania osprzętu  
w puszce podtynkowej poszerza znacznie możliwości zasto-
sowania produktów nowego programu Plexo. Jakie ułatwienia 
niesie ze sobą instalowanie Programu Plexo? Najistotniejsze 
korzyści dla instalatora, jakie należy wymienić to:
n ułatwione prowadzenie przewodów,
n komfort przy okablowaniu, 
n niezawodna szczelność, 
n swoboda wyboru sposobu instalowania produktów (natyn-

kowy lub podtynkowy).
W miejscach, w których zależy wykonawcy na tym, by za-

chować ich estetykę, najlepiej sprawdzi się właśnie osprzęt 
podtynkowy Plexo IP55 (fot. 1) – dostępny w kolorze białym 
i szarym. 

Nowy osprzęt Plexo IP55, montowany w zwykłej puszce 
podtynkowej, dzięki licznym uszczelkom (fot. 2), zachowuje 
parametry, jakie są wymagane dla osprzętu IP55.

Oprócz możliwości instalowania osprzętu podtynkowo, fir-
ma LEGRAND wprowadziła również inne udogodnienia, jak 
np. gniazda zespolone (fot. 3), dzięki którym montaż osprzętu 
staje się szybszy. Osiągamy więcej, poświęcając mniej czasu. 

Gniazda zespolone mogą być w wersji podwójnej do zamon-
towania w poziomie lub pionie albo potrójnej do zamontowa-
nia w poziomie. Takie rozwiązania w zupełności wystarczą na 
zaspokojenie potrzeb większości instalacji. 

Do instalacji natynkowych przewidziano również szereg 
udogodnień, jak np. perforowane nasadki do łatwego wyko-
nania otworów (fot. 4), które umożliwiają łatwe wprowadze-
nie zarówno samych przewodów, jak i rurek do prowadzenia 
przewodów. 

Nowy rewolucyjNy osprzęt

program plexo Ip55 fIrmy legraNd

Firma LEGRAND, wiodący producent osprzętu elektroinstalacyjnego, 
wprowadziła do swojej oferty nowy osprzęt o stopniu ochrony IP55. 

Fot. 1. Gniazda pojedyncze 2P+Z Program Plexo zamontowane podtynkowo

Fot. 2. Niezawodna szczelność osprzętu Plexo dzięki licznym uszczelkom

Fot. 3. Gniazda podwójne Plexo 2x2P+Z
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Do tego typu instalacji, można również użyć dostępnych  
w Programie Plexo listew instalacyjnych, które również gwa-
rantują stopień ochrony IP55 (fot. 5). Są to listwy, które szyb-
ko zamontujemy na ścianie. Dzięki pokrywie półotwartej nie 
tracimy czasu na montaż pokryw, gdyż z jednej strony mamy 
ją już zamontowaną. Dodatkowo, akcesoria do montażu  
i rozgałęziania listwy mogą zaoszczędzić nawet do 15% czasu 
potrzebnego do wykonania instalacji natynkowej, w porówna-
niu z instalacją bez tych wszystkich udogodnień.

Podsumowując wszystkie wymienione zalety nowego Pro-
gramu Plexo, można stwierdzić, że jest to dla instalatora nowa 
jakość pracy, która stanie się jeszcze bardziej efektywna i przy-
jemna. Użytkownik zaś będzie miał gwarancję wykonania in-
stalacji z dbałością o szczegóły i osiągnięcie niezawodności 
działania przez wiele lat eksploatacji. 

Tomasz Bożek
Kierownik Produktu

LEGRAND

Fot. 4. Puszka natynkowa Plexo z nasadkami.

Fot. 5.  
Osprzęt Plexo  
z doprowadze-
niem przewodów 
w listwie  
instalacyjnej


