Akcia hager
Rozvodnica VOLTA + skrutkovač
Od 5. septembra do 5. novembra 2012
V rámci tejto predajnej akcie zakúpite našu špičkovú
rozvodnicu rady VOLTA pre zapustenú montáž
s kapacitou 24, 36 alebo 48 modulov spolu
s praktickým darčekom – kvalitným skrutkovačom.

VU24NE

VU36NE

VU48NE
Niektoré z predností VOLTA:
montážneho priestoru pod a vedľa DIN
líšt, súčasťou sú príchytky pre vodiče
• zvýšený kryt v hornej a spodnej časti = viac
priestoru pre svorkovnice a zapojenie
• integrovaná vodováha
• kovové pánty + jednoduché otočenie dvierok
(pravé / ľavé) bez demontáže rámu
• na vnútornej strane dvierok príchytka
na dokumentáciu
• dostatok

www.hager.sk

KVALITA BEZ KOMPROMISOV
MADE IN GERMANY
Technické zmeny vyhradené. • Stav 01. 09. 2012

Nová generace rozvodnic volta
pro zapuštěnou montáž a montáž do dutých příček
Nová generace rozvodnic série volta je ideálním řešením pro oblast
bytové výstavby. Kombinace plastové skříně s krycím rámečkem
a dvířky z ocelového plechu je garancí špičkového designu, dlouhé
životnosti a řady dalších technických předností, které by bylo obtížné
realizovat jiným způsobem. Vzhledem k vysoké stabilitě skříně,
která též zajišťuje dostatečný prostor pro vodiče a velmi
pohodlnou montáž, jsou tyto rozvodnice ideálním
řešením pro realizaci elektrických rozvodů
v bytech a rodinných domech.
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Zvýšení krytu v horní a spodní
části – více prostoru
pro svorkovnice a zapojení.

3

Vnitřní strana dvířek je vybavena
příchytkou na plány.

2

V bocích skříně zvětšený prostor
s integrovanými příchytkami
pro vodiče.

4

U rozvodnic v provedení
do dutých příček lze
stiskem šroubu skříňku upevnit.

Vlastnosti:

Technické údaje:

• Plastové rozvodnice s oceloplechovým krycím rámečkem
a dvířky.
• Dvířka rozvodnice lze vybavit zámkem.
• Přizpůsobeny pro pohodlné zavedení kabelů i uložení
propojovacích vodičů.
• Přístrojový kryt rozvodnice s možností plombování.
• Standardně jsou dodávány se svorkovnicemi pro připojení
vodičů PE a N.
• Jednoduchá změna závěsu dvířek levé za pravé.

Montáž:
Pro přístroje:
Krytí:
Barva:
Počet modulů:
Provedení:

Technické zmeny vyhradené.

zapuštěná nebo do dutých příček
do 63A
IP30
bílá, RAL 9010
12 až 48
1 až 4 řady
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