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Välj rätt dosa

Montera rätt
Varje år sker allvarliga olyckor och bränder orsakade av felkopplade 
eller dåligt underhållna ledningar och apparater. Även om du är händig 
och brukar fixa med det mesta går det inte att chansa. Du måste veta 
hur du ska montera på rätt sätt. Felaktig montering medför livsfara och 
brandrisk.

Detta får du göra om du säkert vet hur du ska göra:

Du får montera: Du får också i den fasta  
• Stickproppar installationen byta: 
• Skarvuttag • Proppsäkringar 
• Apparatuttag • Strömbrytare 
• Lampproppar • Vägguttag 
• Lamphållare • Lamputtag 
• Sladdströmbrytare

Observera byta. Det är inte tillåtet att ändra eller utöka den fasta 
 installationen. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor, uttag 
o.s.v. får bara utföras av behörig installatör.

Välj rätt takdosa
En takdosa används, som namnet säger, när man behöver 
montera dosor i tak. Takdosor är till för att montera infällda 
lamputtag med krok och för kopplingar för att förgrena 
installationen åt flera olika håll. Behöver du en extra kraftig 
fastsättning, av dosan, välj då dosa med plåtskena.

Takdosa
• För enkelgips (13 mm) och för  

dubbelgips (26 mm).
• 8 st. rörstutsar för 16 mm rör  

eller slang.
• Med spikhål för fastsättning på  

regel och plåtskena med extra  
fastsättningshål.

• Med putslock, som skyddar  
dosan vid målning eller putsning  
av tak.

Välj rätt utanpåliggande dosa
Utanpåliggande dosor användes för skarvning av kabel. 
Inomhus i torra utrymmen använder man en IP 20 dosa, 
 ”kulodosa”. Utomhus eller i fuktiga utrymmen använder  
man en IP 44 dosa, ”kapslad dosa”. Båda dostyperna är  
för fast förlagd isolerad installationskabel.

Utanpåliggande ”kulodosa” IP20
• För torra utrymmen inomhus.
• För ”kuloledning” EKRK.
• Med kopplingsplint.

Utanpåliggande ”kapslad dosa” IP56
Denna kapslade dosa är tätare än en  
IP44-dosa och är skyddad mot kraftig  
överspolning av vatten samt damm- 
skyddad.
• För utomhus eller fuktiga utrymmen.
• För kabel EKK / EKLK.
• Med kopplingsplint.
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I enlighet med Starkströmsföreskrifterna får man själv bara montera eller byta viss elmateriel, om man säkert vet hur man skall göra. Det är alltså inte tillåtet att själv ändra 
eller utöka i den fasta installationen. All nyinstallation av dosor, som visas här, får bara utföras av behörig installatör.OBS!

Välj rätt apparatdosa
En apparatdosa är, som namnet säger, en dosa för montering 
av infällda apparater, tex. strömbrytare och vägguttag. Dosorna 
finns i två varianter, en grön för 13 mm gipsskiva (enkelgips) 
resp. gul för 26 mm (dubbelgips). Om du vill ha en säkrare 
och mer flexibel dosa, välj då apparatdosa som har låsfjädrar i 
rörstutsarna samt i höjdled justerbar fästring.

Apparatdosa, Grön
• För 13 mm gipsskiva (enkel-

gips).
• 3 st. rörstutsar för 16 mm rör 

eller slang, försedda  
med låsbleck.

• Vridbar fästring, som  
dessutom är justerbar  
i höjdled.

Apparatdosa, Gul
• För 26 mm gips  

(dubbelgips).
• 3 st. rörstutsar för  

16 mm rör eller slang,  
försedda med låsbleck.

• Vridbar fästring, som  
dessutom är justerbar  
i höjdled.

Välj rätt renoveringsdosa (ROT-dosa)
Renoveringsdosa eller, som de populärt kallas ROT-dosa,  används 
när man tex. behöver eftermontera, i befintlig regelvägg, ytter-
ligare strömbrytare eller vägguttag. Utan att behöva montera ner 
väggskivan, från regelväggen, kan man på ett enkelt och snyggt 
sätt komplettera befintlig infälld installation. Dosan passar både 
för enkelgips (13 mm) som dubbelgips (26 mm).

ROT-dosa
• Både för enkelgips (13 mm) och dubbelgips (26 mm).
• 3 st. ingångar för 16 mm flexslang.
• Vingar, av metall, som låser dosan effektivt mot väggskivan.
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Välj rätt kopplingsdosa
Kopplingsdosor används när man behöver göra kopplingar 
för att förgrena installationen åt flera olika håll. Dosorna kan 
även användas för montering av infällda spisuttag (Perilex) 
eller lamputtag med fästhålsavstånd c-c 67 mm. Kopplings-
dosorna finns i två varianter, en grön för 13 mm gipsskiva 
(enkelgips) resp. gul för 26 mm gips (dubbelgips). Om du vill 
ha säkrare och mer flexibel dosa, välj då kopplingsdosa som 
har låsfjädrar i rörstutsarna samt i höjdled justerbar fästring.

Kopplingsdosa, Grön
• För 13 mm gipsskiva  

(enkelgips).
• 8 st. rörstutsar för  

16 mm rör eller slang,  
försedda med låsbleck.

• Vridbar fästring,  
som dessutom  
är justerbar  
i höjdled.

Kopplingsdosa, Gul
• För 26 mm gips (dubbelgips).
• 8 st. rörstutsar för  

16 mm rör eller slang,  
försedda med låsbleck.

• Vridbar fästring,  
som dessutom är  
justerbar i höjdled.
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