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.

Domovní rozvodnice elektroměrové DRE
Domovní elektroměrová rozvodnice je oceloplechová skříň určená pro rozvod elektrické energie v
bytové a občanské výstavbě. Vyrábí se ve dvou provedeních - do zdi (provedení Z) a na zeď (provedení N).
Při zápustném provedení se rozvodnice zapouští do obvodového zdiva.
Rozváděče jsou dodávány včetně přístrojové náplně dle technické specifikace a elektrického
schématu obvodů.Součástí dodávky je "Osvědčení o jakosti a kompletnosti kusové zkoušky rozváděče".
Domovní rozvodnice elektroměrová splňuje požadavky technických předpisů a podmínky pro
umístění a zapojení měřících souprav u zákazníků připojených ze sítí nízkého napětí vydaného
Severomoravskou energetikou v roce 2000.

Domovní rozvodnice jsou vyráběny ve velikostech, jenž jsou odvozené od náplně.
DRE 11
- 1x elektroměr
DRE 21
- 1x elektroměr + 1x HDO
DRE 22
- 2x elektroměr
DRE 32
- 2x elektroměr + 1x HDO

Na přání zákazníka lze rozvodnice doplnit
stříškou

TYP
DRE 11 Z
DRE 21 Z
DRE 22 Z
DRE 32 Z

šířka výška hloubka
280 630
190
470 630
190
470 630
190
663 630
190

Povrchová úprava rozvodnice je provedena kvalitním a otěru odolným práškovým nástřikem komaxitem, odstín RAL 7032 ( nebo jiný dle stupnice RAL).

V r.2013 jsme zavedli nový typ tohotu výrobku a to SRE 21Z/36M . Tento typ skříně je připraven pro elektroměr
+HDO a zároveň je ve skříní přeinstalováno místo pro 36 modulů

