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

obchod@horsthermann.cz
ssulovsky@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.

DOPL
LŇKY K 19“ ROZVADĚČŮM
Ventilátorové jednotky s termostatem:
VJ 02:

VJ 04:

Příklad
použití:

Dodávají se v černé barvě vč. montážní
m
sady. Nastavení termostatu 0 – 60 °C.
°
Na přání lze dodat ventilátorové
ové jednotky upravené pro umístěni do stropu i na rám.

Zásuvková lišta:
RP 220V 05F: Zásuvková lištaa s pěti zásuvkami a filtrem proti rušení.
RP 220V 06F: Zásuvková lištaa s šesti zásuvkami a filtrem proti rušení.

Osvětlovací jednotka OJ01
- slouží k osvětlení vnitřku skříně, je použita
zářivka typu SB 110 o výkonu 1x10W.

Příklad použití osvětlovací jednotky a zásuvkové lišty

Sada MK6:
Skládá se z matice v kleci M6,
šroubku M6x16 a plastové podložky.

Ukládací police
Dodávají se v černé práškové barvě odstín RAL 9005 vč. montážní sady.
Konzolová: výška 2U, hloubka 250 nebo 450 mm, uchycení na přední vertikální lišty.
UP 2U–250 mm

UP 2U–450 mm

Pevná: výška 1U, hloubka 510 nebo 650 mm, uchycení na všechny 4 vertikální lišty.
UP 1U–510 mm

UP 1U–650 mm

Pevná pro větší zatížení: výška 1U, hloubka 510 nebo 650 mm, pevnostně zesílené, zatížení
50 kg.
UP 1U–510mm/50kg
UP 1U–650mm/50kg

Výsuvná UPV 01: pro instalaci klávesnice (příp. myši) do rozvaděče
Výška 1U, hloubka police je max. 450 mm, max. vysunutí je 350 mm.

