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IBT - электроинсталляционная система для 
бетонных стен

Электромонтажные коробки и щитки IBT предназначены для использования в монолитно 
бетонном и панельном строительстве

• материал: полипропилен: без галогенов, облада-
ет высокой механической прочностью, рабочая 
температура от –25°С до +35°С

Существует два способа 
бетоностроения — монолит
ное и панельное.

 В первом случае бетонные 
стеновые и потолочные эле
менты изготавливаются на 
стройплощадке. 
 Во втором — промышлен
ным образом на заводе с 
последующей доставкой на 
стройплощадку

Монтаж коробок IBT осуществляется на опалубку перед 
заливкой бетона. После установки коробки соединяются тру
бами, а затем закрываются крышками. 

После заливки бетоном, при снятии опалубки фронтальная 
часть коробок удаляется (выбивается) и в коробки монтируются 
приборы.

Конструкция:

Все коробки, приборные или распределительные, — трех или 
двух составные. 

Состоят из фронтальной части, патрубка (тубуса) и крышки (в 
двух составной — фронтальная часть совмещена с тубусом). 

Фронтальная часть защищает коробку от попадания бетона и 
от выдергивания труб при бетонировании.

Преимущества IBT серии:

 Используется при монолитном и панельном строительстве
 Для горизонтальной и вертикальной опалубки
 Запатентованное надежное крепление распорками
 Монтаж во встречную опалубку
 Хорошая звуко и теплоизоляция
 Высокая герметичность благодаря запатентованным мембран
ным вводам
 Высокая термоустойчивость
 Широкий ассортимент коробок и распределительных щитов
 Возможность прокладки в бетоне не только электротехниче
ской проводки, но и коммуникационных и компьютерных линий

Отель "Редиссон"RWE Town
г.Дортмунд, Германия

Детальную информацию о продукции для монолитнобетонного и панельного строительства, ассортимерт и техниче
ские характеристики изделий, пожалуйста, смотрите в каталоге Spelsberg «IBT/IBTronic  Stabil...wie Beton». 

Каталог и другие материалы на русском языке имеется в электронном виде на нашем сайте: www.kvkelectro.com.ua, 
в печатном  запршивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе. 

Продукція відповідає Технічним Регламентам

IBT - електроінсталяційна система для бетонних 
стін

Електромонтажні коробки та щитки IBT призначені для використання у монолітнобетонному та 
панельному будівництві

• матеріал: поліпропілен, без галогенів, має високу 
механічну міцність, робоча температура від –25°С 
до +35°С

Існує два способи бетонобу
дування — монолітне та 
панельне.

 В першому випадку бетон
ні стінові елементи ті що в 
стелю виготовляються на 
будмайданчику. 
 У другому — промисловим 
чином на заводі із наступною 
доставкою на будмайданчик

Монтаж коробок IBT здійснюється на опалубку перед залив
кою бетону. Після встановлення, коробки з'єднуються трубами, 
а потім закриваються кришками. 

Після заливки бетоном, при знятті опалубки, фронтальна части
на коробок видаляється (вибивається) і в коробки монтуються 
прибори.

Конструкція:

Всі коробки, приборні або розподільчі, — три або дво состав
ні. 

Складаються з фронтальної частини, патрубка (тубусу) та криш
ки (у двосоставній — фронтальна частина суміщена з тубусом). 

Фронтальна частина захищає коробку від попадання бетону та 
від висмикування труб при бетонуванні.

Переваги IBT серії:

 Використовується при монолітному та панельному будівництві
 Для горизонтальної та вертикальної опалубки
 Запатентоване надійне кріплення розпорками
 Монтаж у зустрічну опалубку
 Гарна звуко та теплоізоляція
 Висока герметичність завдяки запатентованим мембранним 
вводам
 Висока термостійкість
 Широкий ассортимент коробок та розподільчих щитів
 Можливість прокладання в бетоні не лише електротехнічної 
проводки, але і комунікаційних та комп'ютерних ліній

Отель "Редиссон"RWE Town
г.Дортмунд, Германия

Детальну інформацію про продукцію для монолітнобетонного та панельного будівництва, ассортимерт та технічні 
характеристики виробів, будьласка, дивіться в каталозі Spelsberg «IBT/IBTronic  Stabil...wie Beton». 

Каталог та інші матеріали російською мовою є в електронному вигляді на нашому сайті: www.kvkelectro.com.ua, у 
друкованому  запитуйте у нас або у наших дилерів у Вашому регіоні. 
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В зависимости от материала опалубки крепление осуществляется:

1. На деревянную или пластиковую опалубку  шурупами или 
гвоздями 1 .

2. На пластиковую или стальную опалубку:

  клипсами к арматуре 2

  насаживанием на приваренный болт

  распирающим гвоздем 

  приклеиванием пистолетом с горячим клеем 3

  специальной 2х сторонней самоклеющейся пластиной

  крепежным магнитом 4  (для горизонтальной металличе
ской опалубки)

Для увеличения надежности крепления применяется запатен
тованная техника удерживающих штифтов (распорок): 

  на опалубку крепится цоколь

  в цоколь вбивают металлические штифты, на которые наса
живают коробки. Штифты надежно удерживают коробку в нуж
ном положении, не позволяя ей смещаться при заливке бетона

  длина штифта = толщина стены минус 1см., Ø 6 мм

Техника удерживающих штифтов гарантирует механическую 
прочность и звукоизоляцию. 

Она удобна при установке во встречную опалубку 5  или при 
двойных коробках (для стен с розетками с обоих сторон).  
В таком случае цоколь заменяется второй коробкой.

Высокая герметичность обеспечивается благодаря запатентован
ному принципу уплотнения мембранных вводов:

  вводное отверстие пробивается специальным инструментом 
на 2—3 мм меньше внешнего диаметра трубы и расширяется дор
ном до нужного диаметра

  после этого труба легко вводится в коробку

  затем мембрана возвращается в исходное положение, плотно 
обхватывая трубу и обеспечивая разгрузку от натяжения.

Ограничитель для ввода трубы

Крепление коробки осуществляется на вертикальную или горизонтальную опалубку фронтальной частью

После установки коробки делается разводка труб

После разводки труб коробка закрывается крышкой 
и заливается бетоном

Когда бетон затвердевает, опалубка снимается,  
и фронтальная часть коробки удаляется. После этого 
монтируется прибор: выключатель,  розетка, све
тильник, прочее

Шаг 1:

Шаг 2:

Шаг 3:

Шаг 4:

Технология монтажа
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Детальную информацию о продукции для монолитнобетонного и панельного строительства, ассортимерт и техниче
ские характеристики изделий, пожалуйста, смотрите в каталоге Spelsberg «IBT/IBTronic  Stabil...wie Beton». 

Каталог и другие материалы на русском языке имеется в электронном виде на нашем сайте: www.kvkelectro.com.ua, 
в печатном  запршивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе. 

Продукція відповідає Технічним Регламентам

У залежності від матеріалу опалубки кріплення здійснюється:

1. На дерев'яну або пластикову опалубку  шурупами або 
цвяхами 1 .

2. На пластикову або стальну опалубку:

  кліпсами до арматури 2

  насаджуванням на приварений болт

  розпиральним цвяхом 

  приклеюванням пістолетом з гарячим клеєм 3

  спеціальною 2у сторонньою клейкою пластиною

  кріпильним магнітом 4  (для горизонтальної металевої опа
лубки)

Для збільшення надійності кріплення застосовується запатенто
вана техніка утримуючих штифтів (розпорок): 

  на опалубку кріпиться цоколь

  в цоколь вбивають металеві штифти, на які насажують 
коробки. Штіфти надійно утримують коробку у потрібному поло
женні, не дозволяючи їй зсуватися при заливці бетоном

  довжина штифту = товщина стіни мінус 1 см., Ø 6 мм

Техніка утримувальних штифтів гарантує механічну міцність та 
звукоізоляцію. 

Вона зручна при встановленні у зустрічну опалубку 5  або при 
подвійних коробках (для стін з розетками з обох сторін).  
У такому випадку цоколь заміняється другою коробкою.

Висока герметичність забезпечується завдяки запатентованому 
принципу ущільнення мембранних вводів:

  ввідний отвір пробивається спеціальним інструментом на 2—3 
мм меньше зовнішнього діаметру труби та розширюється дорном 
до потрібного діаметру

  після цього труба легко вводиться в коробку

  потім мембрана повертається у вихідне положення щільно 
обхвачуючи трубу та забезпечуючи разгрузку від навантаження.

Обмежувач для введення труби

Кріплення коробки здійснюється на вертикальну або горизонтальну опалубку фронтальною частиною

Після встановлення коробки робиться розведення труб

Після розведення труб коробка закривається криш
кою та заливається бетоном

Коли бетон затвердіє, опалубка знімається і фрон
тальна частина коробки видаляється. Після цього 
монтується прибор: вимикач, розетка, світильник, 
інше

КРОК 1:

КРОК 2:

КРОК 3:

КРОК 4:

Технологія монтажу

Детальну інформацію про продукцію для монолітнобетонного та панельного будівництва, ассортимерт та технічні 
характеристики виробів, будьласка, дивіться в каталозі Spelsberg «IBT/IBTronic  Stabil...wie Beton». 

Каталог та інші матеріали російською мовою є в електронному вигляді на нашому сайті: www.kvkelectro.com.ua, у 
друкованому  запитуйте у нас або у наших дилерів у Вашому регіоні. 
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Коробки U71 легко соединяются с помощью специальных 
выступов и пазов.

Для соединения коробок необходимо:

  пробить отверстие в двух коробках нужного диаметра

  вставить соединительный ниппель

  молотком набить соединители. Соединители подбираются в 
зависимости от расстояния между центрами коробок (стандарт
ное  71 мм)

U 71 - УнивеРсальные КОРОбКи сеРии IBT

ПеРехОдниКи сеРии IBT

Коробки U71 предназначены для установки стандартных при-
боров (розетки, выключатели). Так же могут использоваться в 
качестве распределительных коробок, в таком случае, они 
закрываются дополнительной крышкой.
• для экстремально тонких стен, стандартные или с увеличенным 

монтажным пространством
• для винтового или разжимного крепления приборов
• двух или четырехвинтовое крепление приборов
• монтаж на опалубку всех типов
• для стеновых или потолочных конструкций
• для гладких и гофрированных труб
• с вводами для труб большого диаметра
• с плоской фронтальной частью для приклеивания
• с углублением (для магнита).
• с плоской или куполообразной крышкой. 
• куполообразные крышки с втулкой М5 для крючка подвески 

светильников

Переходники используются для приема труб различного диаме
тра и для осуществления переходов стенапотолок

■ Колено для ввода трубы под углом 
30° с выступом

■ Куполообразная воронка

■ Универсальный потолочный пере
ходник между потолком и стеной

■ Конусная воронка «стенастена»

■ Универсальный переходник

■ Вводы для труб

• для закручивания крючка, что превраща
ет его в потолочный выпуск

• служит как потолочный переходник для 
промежуточных стен

• для выравнивания больших допусков по 
размерам. Может комбинироваться парал
лельно или последовательно друг с другом

• для соединения вертикальной проводки 
(например, телефон, TV)

• для проводки трубы под углом 90° между 
стеной и потолком или полом

Детальную информацию о продукции для монолитнобетонного и панельного строительства, ассортимерт и техниче
ские характеристики изделий, пожалуйста, смотрите в каталоге Spelsberg «IBT/IBTronic  Stabil...wie Beton». 

Каталог и другие материалы на русском языке имеется в электронном виде на нашем сайте: www.kvkelectro.com.ua, 
в печатном  запршивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе. 

Продукція відповідає Технічним Регламентам

Коробки U71 легко з'єднуються з допомогою спеціальних 
виступів і пазів.

Для з'єднання коробок необхідно:

  пробити отвір у двох коробках потрібного діаметру

  вставити з'єднувальний ніппель

  молотком набити з'єднувачі. З'єднувачі підбираються у 
залежності від відстані між центрами коробок (стандартна  71 
мм)

U 71 - УнІвеРсальнІ КОРОбКи сеРІї IBT

ПеРехІдниКи сеРІї IBT

Коробки U71 призначені для встановлення стандартних при-
борів (розетки, вимикачі). Також можуть використовуватись у 
якості розподільчих коробок, у такому випадку, вони закрива
ються додатковою кришкою.
• для екстремально тонких стін, стандартні або зі збільшеним 

монтажним простором
• для гвинтового або розжимного кріплення приборів
• дво або чотиригвинтове кріплення приборів
• монтаж на опалубку всіх типів
• для стінових конструкцій або тих, що монтуються на/у стелю
• для гладких та гофрованих труб
• з вводами для труб великого діаметру
• з пласкою фронтальною частиною для приклеювання
• із заглибленням (для магніту).
• з пласкою або конусною кришкою. 
• конусні кришки з втулкою М5 для крючка подвісу світильників

Перехідники використовуються для прийому труб різного диаметру та для здійснення 
переходів стінастеля

■ Коліно для вводу труби під кутом 30° 
з виступом

■ Конусна воронка

■ Універсальний перехідник зі стелі  
між стелею та стіною

■ Конусна воронка «стінастіна»

■ Універсальний перехідник

■ Вводи для труб

• для закручування гака, що перетворює 
його у випуск зі стелі

• слугує як перехідник зі стелі для 
проміжних стін

• для вирівнювання великих допусків за 
розмірами. Може комбінуватись паралель
но або послідовно один з одним

• для з'єднання вертикальної проводки 
(наприклад, телефон, TV)

• для проведення труби під кутом 90° між 
стіною та стелею або підлогою

Детальну інформацію про продукцію для монолітнобетонного та панельного будівництва, ассортимерт та технічні 
характеристики виробів, будьласка, дивіться в каталозі Spelsberg «IBT/IBTronic  Stabil...wie Beton». 

Каталог та інші матеріали російською мовою є в електронному вигляді на нашому сайті: www.kvkelectro.com.ua, у 
друкованому  запитуйте у нас або у наших дилерів у Вашому регіоні. 

Детальну інформацію про продукцію для монолітнобетонного та панельного будівництва, ассортимерт та технічні 
характеристики виробів, будьласка, дивіться в каталозі Spelsberg «IBT/IBTronic  Stabil...wie Beton». 

Каталог та інші матеріали російською мовою є в електронному вигляді на нашому сайті: www.kvkelectro.com.ua, у 
друкованому  запитуйте у нас або у наших дилерів у Вашому регіоні. 
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К - сПециальные КОРОбКи сеРии IBT

• распределительные коробки для клемм до 25 мм2

• коробки для телефонных кроссов
• распределительные щиты (до 15 модулей)
• коробки для светосигнальных устройств
• коробки для установки телефонного и сетевого компьютерного 

оборудования
• коробки для установки приборов на DINрейку
• с декоративными закрывающими крышками

 С лицевой панелью для распределительного 
щита на 15 модулей

ПРинадлежнОсти сеРии IBT

■ Клеммы для распредели
тельных коробок

■ Крепежный материал для 
стальной опалубки

■ Крепежный материал для 
стальной опалубки или 
пластмассовой

■ Крепежопора для монта
жа коробок

■ Закрывающие декоратив
ные крышки

■ Инструмент ■ Крепежный материал для 
деревянной /пластмассовой 
опалубки

■ Крышки для соединитель
ных коробок

■ Крышка с втулкой М5 для 
крючка

■ Распорки для стен различ
ной толщины при монтаже 
во встречную опалубку

■ Потолочные крючки с 
резьбой под дерево или М5

■ Соединители для комби
нирования коробок

• 5полюсные
• для проводников сечением 
от 2,5 до 25 мм2

Дырокол, для пробивания 
отверстий 
нужного 
диаметра

Дорн для расши
рения отверстий

Детальную информацию о продукции для монолитнобетонного и панельного строительства, ассортимерт и техниче
ские характеристики изделий, пожалуйста, смотрите в каталоге Spelsberg «IBT/IBTronic  Stabil...wie Beton». 

Каталог и другие материалы на русском языке имеется в электронном виде на нашем сайте: www.kvkelectro.com.ua, 
в печатном  запршивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе. 

Продукція відповідає Технічним Регламентам

Детальну інформацію про продукцію для монолітнобетонного та панельного будівництва, ассортимерт та технічні 
характеристики виробів, будьласка, дивіться в каталозі Spelsberg «IBT/IBTronic  Stabil...wie Beton». 

Каталог та інші матеріали російською мовою є в електронному вигляді на нашому сайті: www.kvkelectro.com.ua, у 
друкованому  запитуйте у нас або у наших дилерів у Вашому регіоні. 

К - сПецІальнІ КОРОбКи сеРІї IBT

• розподільчі коробки для клем до 25 мм2

• коробки для телефоних кроссів
• розподільчі щити (до 15 модулів)
• коробки для світлосигнальних пристроїв
• коробки для встановлення телефонного та мережевого 

комп'ютерного обладнання
• коробки для встановлення приборів на DINрейку
• з декоративними закриваючими кришками

 С лицьовою панеллю для розподільчого щита 
на 15 модулів

ПРиладдЯ сеРІї IBT

■ Клеми для розподільчих 
коробок

■ Кріпильний матеріал для 
сталевої опалубки

■ Кріпильний матеріал для 
стальної опалубки або 
пластмасової

■ Кріпленняопора для мон
тажу коробок

■ Декоративні кришки■ Інструмент ■ Кріпильний матеріал для 
дерев'яної/пластмасової 
опалубки

■ Кришки для з'єднувальних  
коробок

■ Кришка з втулкою М5 для 
гака

■ Розпорки для стін різної 
товщини при монтажі у 
зустрічну опалубку

■ Стельові гаки з різьбою 
під дерево або М5

■ З'єднувачі для комбінуван
ня коробок

• 5полюсные
• для проводников сечением 
от 2,5 до 25 мм2

Дирокол, для пробивання 
отворів  
порібного 
діаметру

Дорн для розши
рення отворів

Детальну інформацію про продукцію для монолітнобетонного та панельного будівництва, ассортимерт та технічні 
характеристики виробів, будьласка, дивіться в каталозі Spelsberg «IBT/IBTronic  Stabil...wie Beton». 

Каталог та інші матеріали російською мовою є в електронному вигляді на нашому сайті: www.kvkelectro.com.ua, у 
друкованому  запитуйте у нас або у наших дилерів у Вашому регіоні. 
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Коробки IBTronic и IBTronic-ТТ
Предназначены для монтажа галогенных, светодиодных, неоновых светильников, динамиков, а 
также электронных компонентов (KNX) в бетонные стены и потолки

 С дополнительным монтажным про
странством для понижающих трансфор
маторов.

Основное применение:
• для потолков толщиной более 140 и 180 мм
• соединением коробок можно увеличить высоту корпуса
• для неоновых светильников Ø68 мм
• для установки приборов Ø100/120 мм 
• для установки 1 или 2 приборов

IBTronic-тт

IBTronic

Для 2 приборовДля 1 прибора С пластиной для вырезания

 Коробки со специальной Fermacell пластиной, для вырезания 
отверстий нужного диаметра. 
 Интегрированные ограничители для ввода труб
 В коробках имеются отверстия крепления DINрейки
 Совместимы с техникой распорок

Детальную информацию о продукции для монолитнобетонного и панельного строительства, ассортимерт и техниче
ские характеристики изделий, пожалуйста, смотрите в каталоге Spelsberg «IBT/IBTronic  Stabil...wie Beton». 

Каталог и другие материалы на русском языке имеется в электронном виде на нашем сайте: www.kvkelectro.com.ua, 
в печатном  запршивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе. 

Продукція відповідає Технічним Регламентам

Детальну інформацію про продукцію для монолітнобетонного та панельного будівництва, ассортимерт та технічні 
характеристики виробів, будьласка, дивіться в каталозі Spelsberg «IBT/IBTronic  Stabil...wie Beton». 

Каталог та інші матеріали російською мовою є в електронному вигляді на нашому сайті: www.kvkelectro.com.ua, у 
друкованому  запитуйте у нас або у наших дилерів у Вашому регіоні. 

Коробки IBTronic та IBTronic-ТТ
Призначені для монтажу галогенних, світлодіодних, неонових світильників, динаміків, а також 
електронних компонентів (KNX) в бетонні стіни та стелі

 З додатковим монтажним простором 
для понижуючих трансформаторів.

Основне застосування:
• для стель товщиною більше 140 та 180 мм
• з'єднанням коробок можна збільшити висоту корпусу
• для неонових світильників Ø68 мм
• для встановлення приборів Ø100/120 мм 
• для встановлення 1 або 2 приборів

Для 2 приборівДля 1 прибору З пластиною для вирізання

 Коробки зі спеціальною Fermacell пластиною, для вирізання 
отворів потрібного діаметру. 
 Інтегровані обмежувачі для вводу труб
 В коробках є отвори для кріплення DINрейки
 Сумісні з технікою розпорок
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Универсальные коробки IBTronic XL 
Предназначены для потолочного монтажа низко/высоковольтных галогенных и светодиодных 
светильников

 Двухсоставной ламповый адаптер для подгонки к различной 
толщине чернового потолка
 С дополнительным монтажным пространством для установки 
трансформатора мощностью максимум 150 ВА
 Ограничители ввода труб

IBTronic XL H 185

IBTronic XL Drillbox

• объем 4,5 литра
• вырезание выпускного отверстия максимум 150 мм
• 8 входов для гладких или гофрированных труб (4хМ20 и 
4хМ25)

• монтаж на черновой потолок толщиной 4570 мм 
высверливанием отверстия Ø82 мм сверху
• с выпоскным отверстием Ø76 мм

 Коробки со специальной Fermacell пластиной Ø185 мм, для 
вырезания отверстий 
 Интегрированные ограничители для ввода труб и разгрузка 
натяжения
 Монтаж на опалубку приклеиванием или гвоздями
 С дополнительным монтажным пространством для установки 
трансформатора мощностью максимум 150 ВА

Детальную информацию о продукции для монолитнобетонного и панельного строительства, ассортимерт и техниче
ские характеристики изделий, пожалуйста, смотрите в каталоге Spelsberg «IBT/IBTronic  Stabil...wie Beton». 

Каталог и другие материалы на русском языке имеется в электронном виде на нашем сайте: www.kvkelectro.com.ua, 
в печатном  запршивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе. 

Продукція відповідає Технічним Регламентам

Детальну інформацію про продукцію для монолітнобетонного та панельного будівництва, ассортимерт та технічні 
характеристики виробів, будьласка, дивіться в каталозі Spelsberg «IBT/IBTronic  Stabil...wie Beton». 

Каталог та інші матеріали російською мовою є в електронному вигляді на нашому сайті: www.kvkelectro.com.ua, у 
друкованому  запитуйте у нас або у наших дилерів у Вашому регіоні. 

Універсальніе коробки IBTronic XL 
Призначені для монтажу у стелю низько/високовольтних галогенних та світлодіодних світильників

 Двоскладовий ламповий адаптер для підгонки до різної тов
щини чорнової стелі
 З додатковим монтажним простором для встановлення транс
форматору потужністю максимум 150 ВА
 обмежувачі вводу труб

• об'єм 4,5 літри
• вирізання випускного отвору максимум 150 мм
• 8 входів для гладких або гофрированих труб (4хМ20 та 
4хМ25)

• монтаж на чорнову стелю товщиною 4570 мм висвердлю
ванням отвору Ø82 мм зверху
• з випускним отвором Ø76 мм

 Коробки зі спеціальною Fermacell пластиною Ø185 мм, для 
вирізання отворів 
 Інтегровані обмежувачі для вводу труб та розгрузка натяжіння
 Монтаж на опалубку приклеюванням або цвяхами
 З додатковим монтажним простором для встановлення транс
форматору потужністю максимум 150 ВА


