Mimořádná prodejní akce firmy Hager - léto 2007
Rozvodnice Volta s nejprodávanějšími přístroji pro kompletaci bytové rozvodnice

Rozvodnice řady Volta pro zapuštěnou montáž s kapacitou
36 modulů je v rámci této akce dodávána společně s
nejpoužívanějšími přístroji pro kompletaci bytových
rozvodnic. V rámci této prodejní akce lze pořídit základní komponenty pro třířadý rozváděč pod jediným objednacím číslem.
Toto racionální řešení obdržíte od srpna 2007 jako sadu
u vybraných velkoobchodů za mimořádnou cenu.
Objednací číslo: VOLTA36P-07
Sada obsahuje:
1 x VU36B
Rozvodnice Volta zapuštěná,
3-řadá pro 36 mod.
1 x MB316A
Jistič 3-pólový 16 A, char. B, 6 kA
3 x MB110A
Jistič 1-pólový 10 A, char. B, 6 kA
5 x MB116A
Jistič 1-pólový 16 A, char. B, 6 kA
1 x CD426J
Proudový chránič 4-pól. 25 / 0,03 A, AC
1 x KDN363A Hřebenová přípojnice průřez 10 mm2
1 x S35S
Krycí lišta bílá

+ sada šroubováků jako dárek

2.296,–

Sadu pro kompletaci bytové
rozvodnice za mimořádnou
cenu 2.296,- Kč je možno
objednat pod jediným
objednacím číslem:
VOLTA36P-07

Uvedená cena je bez DPH

Akce probíhá v termínu:
od 1. 8. do 30. 9. 2007

Hager Festival
Tato nabídka platí do vyprodání zásob

Rozvodnice Volta řešení pro bytovou výstavbu
Rozvodnice série Volta jsou v současné době ideálním
typem pro oblast bytové výstavby. Vzhledem k vysoké
stabilitě skříně, která též zajišťuje dostatečný prostor pro
vodiče a velmi pohodlnou montáž, jsou ideálním řešením
pro realizaci elektrických rozvodů v bytech a rodinných
domech.
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Možnost jednoduché změny závěsu
dvířek levé/pravé bez použití nástroje.

Dvířka lze uzamknout pomocí zámku
dodávaného v rámci příslušenství.
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Dodávány s příchytkami pro
pohodlné upevnění rozvodnice.

Zapuštěné rozvodnice v provedení
do sádrokartonových příček jsou
vybaveny upevňovacími třmeny.

Předlisovaná odnímatelná čela
rozvodnic jsou garancí snadného
zavedení kabelů.

Rozvodnice je též vybavena
systémem pro upevnění kabelů.
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Technické údaje:

07DE0302_01

Vlastnosti:
■ Plastové rozvodnice s oceloplechovým krycím rámečkem a dvířky.
■ Dvířka rozvodnice lze vybavit zámkem.
■ Standardně jsou dodávány
s příslušenstvím pro snadné
upevnění rozvodnice a
svorkovnicemi pro připojení
vodičů PE a N.
■ Vybaveny samolepicími
popisovými štítky pro přehledné označení přístrojů a
obvodů.

■ Přizpůsobeny pro pohodlné
zavedení kabelů i uložení
propojovacích vodičů.
■ Přístrojový kryt rozvodnice
s možností plombování.
■ Jednoduchá změna závěsu
dvířek levé za pravé.
■ Jednotlivé díly rozvodnice
jsou přizpůsobeny pro velmi
rychlou montáž.
■ Dodávány v provedení pro
zazdění nebo v provedení
pro montáž do tenkých a
sádrokartonových příček.

Montáž:

Krytí:
Třída ochrany:
Materiál:
Barva:
Počet modulů:
Provedení:
Dvířka:

Použití:

dodávány v provedení pro nástěnnou nebo
zapuštěnou montáž a montáž do sádrokartonu
IP30
II (dvojitá izolace) M
vysocekvalitní plast (Polystyrol)
a dvířka z ocelového plechu
bílá (RAL 9010)
12 až 48
1 až 4 řady
Oceloplechová dvířka, u provedení pro zapuštěnou montáž a montáž do sádrokartonových příček s ocelovým krycím rámečkem
Pro kompletaci rozvodnic v bytech a rodinných domech, kancelářských budovách a
drobných podnikatelských provozovnách
(Splňují požadavky ČSN EN 60 439-3)

