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Designad för tuffa miljöer
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Mureva IP65  
– en ny generation kopplingsdosor
Ibland behöver du el på platser där det kan vara ganska svårt att installera den som 

i fuktiga, dammiga miljöer, eller där el inte har planerats alls. För sådana platser är 

kopplingsdosan Mureva en lämplig lösning.

Idealisk för inom- och utomhusmiljöer

Tack vare sin design, fuktresistens och övergripande kvalitet, ger den 

utanpåliggande kopplingsdosan IP65 Mureva en pålitlig installation i svåra miljöer, 

både inomhus och utomhus, i dammiga eller fuktiga miiljöer.

Denna nya kopplingsdosa har en funktionell och ergonomisk design i storlek  

87 mm x 87 mm x 42 mm, och finns i följande färger: vit, ljusgrå och antracit.

Produkten kan installeras i bostäder eller i industriella miljöer.
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Den smarta allsidiga dosan 
Mureva kopplingsdosa har många smarta funktioner och passar perfekt  

för din elektriska installation.

Fördelar:

• IP65

• Vattentät och robust

• Tål installation i tuffa miljöer

• Ergonomisk och funktionell design

• Stora dimensioner för enkel installation

• Lätt att öppna och stänga

• Snabb och enkel kabelgenomföring

• Perfekt för kalla klimatförhållanden  

(Cold climate certifierad)

• Miljövänlig

• Finns i färgerna vit, ljusgrå och antracit
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Cold climate certifierad

Kopplingsdosan IP65 Mureva har konstruerats för kalla klimatområden 

och kan användas under förhållanden ner till -25° C.

Snöflingan som finns på utsidan av locket indikerar denna prestanda. 

Mureva IP65 är den första “cold climate” certifierade kopplingsdosan 

på marknaden.

IP65 skydd

Mureva kopplingsdosa levererar IP65-skydd - vilket innebär att fukt 

eller damm inte kan tränga in i dosan.

”Kallt klimat” testad, 
och IP65 skydd 
Den robusta kopplingsdosan Mureva är lämplig för inom- och utomhusbruk. 

Mureva kan installeras i både fuktiga och dammiga utrymmen och fungerar i 

temperaturer ner till -25° C.
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Miljövänlig

Mureva kopplingsdosor är halogenfria och bildar inga farliga gaser 

vid exponering för brand eller höga temperaturer.

Dragavlastning 

Kopplingsdosan IP65 Mureva kan installeras med praktisk 

dragavlastning för att fixera kablarna.

Tre olika färger

Den nya Mureva-dosan finns i färgerna vit, ljusgrå och antracit, vilket gör 

dem till en perfekt match för de flesta miljöer och bakgrunder.
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Ett praktiskt klicklock

En mjuk tätning underlättar öppningen och stängningen 

av dosan. Locket kan öppnas med en vanlig skruvmejsel, 

vilket gör det enkelt att lägga till nya kablar eller utföra 

felsökning.

Designad med 
användarvänlighet i åtanke 
Tack vare dosans stora dimensioner (87 mm x 87 mm x 42 mm), de högkvalitativa mjuka 

membranen och ett praktiskt klicklock, är installationen nu enklare än någonsin.

Skruvhuvudskydd

Skruvhuvudet är väl skyddat i dosan

Mjuka membran – enkel kabelgenomföring

Högkvalitativa mjuka membran gör det möjligt att snabbt och 

enkelt föra in kablar utan verktyg. Membranet sluter tätt runt 

kablarna vilket ger en säkerhet på IP65. Kabelgenomföring 

kan göras via någon av de tolv mjuka plana membranen på 

sidorna av lådan eller via de två  membranen i botten av dosan.

Dragavlastning - monteringsalternativ

Kopplingsdosan IP65 Mureva kan installeras med 

dragavlastning (tillbehör) som kan monteras på två  

ställen i dosan.
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Snabb och enkel att installera 
Mureva kopplingsdosa är konstruerad för att installeras intuitivt och enkelt.  

Det är bara att följa steg-för-steg-instruktionerna:

x 2 x 2

x 2

x 2

“Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. 
No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.”

Installationsalternativ 1: Installation med kabelförskruvning
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1.  Öppna de två bakre knock-out med en 

skruvmejsel

2. + 3.  Sätt skruvmejseln mellan locket och 

dosan och vinkla skruvmejseln

4.  Ta bort locket

5.  Markera hålen med en skruvmejsel för 

att justera dospositionering

6. Montera dosan

7. Ta bort membranet med en kniv

8. + 9.  Montera kabelförskruvningen

10. För kabeln genom förskruvningen

11. Dra åt förskruvningen så att den sluter tätt

12.  Dra kabeln genom dragavlastningen och 

skruva åt med en skruvmejsel

13.  Sätt tillbaka locket på dosan och tryck på 

locket så att det klickar till och dosan blir 

tät

2 3

4

1 5

6

VIKTIGT: Elektrisk utrustning ska installeras av behörig elektriker.
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x 2
x 2

x 2

x 2

“Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. 
No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.”
 

1.   Öppna de två bakre knock-out med en 

skruvmejsel

2. + 3.  Sätt skruvmejseln mellan locket och 

dosan, och vinkla skruvmejseln

4. Ta bort locket

5.  Markera hålen med en skruvmejsel för 

att justera dospositionering

6. Montera dosan

7. + 8.  Tryck kabeln genom membranet

9.  Fixera dragavlastningen i fästet i botten  

på dosan

10.  Dra kabeln genom dragavlastningen och 

skruva åt med en skruvmejsel

11.  Sätt tillbaka locket på dosan och tryck på 

locket så att det klickar till och dosan blir tät

Installationsalternativ 2: Kabel direkt genom membranet
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VIKTIGT: Elektrisk utrustning ska installeras av behörig elektriker.
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Standarder EN 60670

Godkännanden CE märkt enligt IEC 60670

Nemko, Semko, Fimko, Demko

Cold climate (för arbete ner till -25°C)
Kan användas i temperaturer ner till -25° C, och uppfyller kraven
för slagtest vid -25° C på alla tillgängliga delar när installationen är klar

Standarder & godkännanden

Material Halogenfri (IEC 61249-2-21); doskropp gjord av Polypropen och SEBS; lock gjort av Polypropen.

Färg Vit: RAL9003

Ljusgrå: RAL7035

Antracit: RAL7016

Glödtrådsprovad 650°C

RoHS kompatibel

Elektrisk data Godkänd för 400 V

Temperaturområde -25 °C till +60 °C

Mekaniskt skydd IK07 (2J) till EN 50102

Kapslingsklass IP65 enligt standard IEC 60529

Tekniska data och materialdata
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Dimensioner

Teknisk information
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Mureva

Typ Färg Mått  
A/B/C (mm)    

Antal per 
förpackning

Artikel-nummer E-nummer

Utanpåliggande dosa med klicklock. Med 12 membran på sidorna och 2 på botten för kablar med diameter 
mellan 5 mm och 14 mm. IP65. 
Material: doskropp tillverkad av  PP och SEBS; lock av PP.

P
14

77
20 Mureva Vit 

RAL9003
87/87/42 5 IMT35334 E14 381 99

P
14

77
19 Mureva Antracit 

RAL7016
87/87/42 5 IMT35336 E14 382 01

P
14

77
18 Mureva Ljusgrå 

RAL7035
87/87/42 5 IMT35337 E14 382 02

Utanpåliggande dosa med klicklock och dragavlastning. Med 12 membran på sidorna och 2 på botten för 
kablar med diameter mellan 5 mm och 14 mm. IP65. 
Material: doskropp tillverkad av  PP och SEBS; lock av PP

P
14

77
21 Mureva Vit 

RAL9003
87/87/42 5 IMT35343 E14 382 03

Mureva dragavlastning

Typ Färg Mått 
A/B/C (mm)    

Antal per 
förpackning

Artikel-nummer E-nummer

Dragavlastning för kopplingsdosa, upp till Ø 14 mm kabel.
Material: termoplast.

P
14

77
38 Mureva 

dragavlastning
Vit 
RAL9003

33 mm 10 IMT35348 E14 382 18

IP65 Mureva kopplingsdosa och tllbehör
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