VÝROBNÍ PROGRAM
Výroba elektrorozvaděčů,
elektrorozvad
nerezových skříní, pultů a boxů
box

obchod@horsthermann.cz
sulovsky@horsthermann.cz

Přehled výrobků
Rozvodnice nástěnná - RNS
Rozvodnice nástěnná nerezová – RNSN
Rozváděčové skříně SR40, SR54
Rozváděčové skříně nerezové SRN40 a 54
Datové rozvaděče:
– 19“ rozvodnice nástěnná jednoduchá hl.400mm plech.dveře -19“ RNSP4
– 19“ rozvodnice nástěnná jednoduchá hl.400mm sklo ve dveřích – 19“RNSS4
– 19“ rozvodnice nástěnná dělená hl.500mm plech.dveře - 19“ RNSP5
– 19“ rozvodnice nástěnná dělená hl.500mm sklo ve n dveřích - 19“ RNSS5
– 19“ rozváděčová skříň svařovaná - 19“SDR
– 19“ rozváděčová skříň montovaná – 19“SRM
Domovní rozvaděče elektroměrové - DRE
Přístrojové pulty plechové – PP
Přístrojové pulty nerezové – PPN
Skříň pro stejnosměrný napájecí systém
OUTDOOR MINI – venkovní kabinet OUTDOOR
STANDARD
INDOOR – vnitřní provedení IP30
TRAFOSKŘÍŇ - skříň pro suchý transformátor
Rozvodnice - spínané zdroje
Revizní dvířka Montážní
dvířka Větrací mřížky
venkovní rošty aj.

Skříň pro stejnosměrný
napájecí systém
Venkovní provedení, krytí IP54. Nerezová, svařovaná skříň (plechy tloušťky 1,5 mm).
Skříň je opatřená krycí stříškou. Dveře dvoukřídlé (tl.1,5) s tříbodovými zámky. Na
dveřní otvor je nasunuto profilové těsnění. Součástí skříně je demontovatelný,
perforovaný podstavec. Vnitřní vybavení: police pevné, police výsuvné, 19“ rám.
Povrchová úprava nástřik komaxit.

OUTDOO MINI – venkovní kabinet
OUTDOOR
Vnitřní okruh IP54, vnější IP34. Nerezová svařovaná skříň z plechu tloušťky
tlou
1,5 mm.
Dveře tl.1,5, vyztužené po obvodu. Zámek tříbodový. Dveře
e i odklopné víko jsou
zajišťovaný pomoci aretace. Součásti
So
skříně je demontovatelný podstavec. Vnitřek
Vni
skříně je vybaven 19“ rámy či
č policemi dle požadavků zákazníka. Nástřik
Nást komaxit.

OUTDOO STANDARD
OUTDOOR
Nerezová, svařovaná skříň,
ň, krytí IP54. Vyrobená z plechu tloušťky 1,5 mm. Na stropě
je odklopný, perforovaný kryt pro ventilaci. Dveře dvoukřídlé s tříbodovým
říbodovým zámkem.
Součásti skříně je odnímatelný, perforovaný podstavec.Skříň
ň je vybavená 19“ rámy a
polici. Nástřik komaxit.

INDOOR – vnitřní provedení IP30
Skříň oceloplechová pro vnitřní použití (tloušťky plechu 2 mm). Skříň se skládá ze
svařovaného rámu, odnímatelných bočních vík, šroubované zadní stěny,
perforovaného víka a podstavce. Dveře prosklené. Vnitřek je vybaven zkráceným
19“ rámem a polici. Nástřik komaxit.

TRAFOSKŘÍŇ –
skříň pro suchý transformátor
IP20,21,23,31,33,43
Oceloplechová skříň – mat. plech nebo pozink (tloušťka 2 mm). Celá konstrukce
skříně je šroubovatelná. Krytí skříně je řešeno různým provedením větracích ploch.
Středové díly s madly , jsou odnímatelné i po smontovaní skříně a slouží jako přistup
ke trafu. Montáž skříně umožňuje transport k zákazníkům i v rozloženém stavu.
Povrchová úprava komaxit.

Rozvodnice – spínané zdroje
oceloplechová svařovaná rozvodnice
z plechu tloušťky 1,5 mm. Vrchní díl
je přišroubován, přední maska je
odklopná. Pro povrchovou úpravu je
možné použit nástřik komaxit ve
stupnici RAL (standartně RAL 7032).

Rozvodnice- spínané zdroje
oceloplechová svařovaná rozvodnice
z plechu tloušťky 1,5 mm. Vrchní díl
je přišroubován, přední maska je
odklopná. Pro povrchovou úpravu je
možné použit nástřik komaxit ve
stupnici RAL (standardně RAL 7032).

