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.

REVIZNÍ DVÍŘKA
Dvířka jsou určena do vnitřních
prostorů.
Vyrobená z plechu tl. 1,5 mm.Vnitřní
čepy umožňují snadnou demontáž
dvířek nebo záměnu dveří (levé, pravé).
Zavírání pomocí zámku kombi
půlměsíc.(Typ zámku lze na požádáni
změnit)
nástřik komaxit. - bílý
ŠÍŘKA
200
250
300
400
500

MONTÁŽNÍ DVÍŘKA
Dvířka se používají jako otevírací kryt různých
stavebních otvorů a šachet.
Vyrobeny z plechu tl. 1 mm. Dvířka se vyndají
a vyjmou z rámečku.
Nástřik komaxit - bílý

ŠÍŘKA
150
150
200
200
300

VÝŠKA
200
300
250
300
300

VÝŠKA
200
250
300
400
500

VĚTRACÍ MŘÍŽKY
Větrací mřížky k odvětrání malých místnosti.
Materiál plech, pozink, nerez – tl. 1,5mm
Nástřik komaxit – odstín dle požadavku
zákazníka.
Mřížky můžou být ploché nebo s prolisy.

ŠÍŘKA
150
250
300
300
360

VÝŠKA
150
150
200
90
150

VENKOVNÍ ROŠTY
Rošt pro venkovní použití vyrobený z pozinkovaného plechu tloušťky 2 mm vyráběny
standardně v délce 0,5 m a 1 m. Délku je možné upravit dle požadavku zákazníka.

VENKOVNÍ ROŠTY
Rošt pro venkovní použití vyrobený z pozinkovaného plechu tloušťky 2 mm schopný odolat průjezdu
automobilem vyráběny standardně v délce 0,5 m a 1 m. Délku je možné upravit dle požadavku
zákazníka.

Větrací mřížky

Dveře na hl.uzávěr plynu

