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lení již sepnuto, a zajistit si tak 
dostatečnou dobu pro pohyb po 
schodišti. V případě známého 
nešvaru, kterým je svévolné blo-
kování ovládacích tlačítek v se-
pnutém stavu (např. zápalkou), 
svítí osvětlení trvale do chvíle, 
než dojde k odblokování přísluš-
ného tlačítka. Tento nešvar však 
nemůže žádným způsobem po-
škodit schodišťový automat.

Vedle standardního přístroje 
je nyní dodáván též multifunkč-
ní schodišťový automat, který je 
na boku přístroje vybaven pře-
pínačem funkcí. Použití funkce 
základní čas a čas 1 h při déletr-
vajícím stisknutí tlačítka umož-
ňuje vedle klasické funkce též 

aktivovat časový interval s dobou vypnutí po 
1 h v případech, kdy se na schodišti vyko-
návají úklidové práce a podobné déletrvající 
činnosti. Tento časový interval je možné ak-
tivovat stiskem tlačítka po dobu minimálně 3 
s. Případné vypnutí osvětlení lze opět kdyko-
liv uskutečnit jeho dlouhým stisknutím. Ne-
dojde-li k vypnutí osvětlení opětovným dé-
letrvajícím stisknutím tlačítka, pak dojde po 
uplynutí jedné hodiny k automatickému vy-
pnutí osvětlení. Použití funkce návěst vypnu-
tí automatu způsobí před uplynutím nastave-
né doby dvojí opakované zabliknutí osvětlení 
(40 a 30 s před vypnutím), které má upozor-
nit osoby nacházející se na schodišti, že do-
jde k vypnutí osvětlení schodiště. Přepínač 
pro volbu funkce umožňuje též obě výše po-
psané funkce kombinovat.

Nová řada stiskacích spínačů ovládacích 
tlačítek a kontrolek pro montáž  
do rozváděčů

Tyto přístroje se vyznačují naprosto no-
vým designem a u kontrolek jsou použity 
jako světelný zdroj nové diody LED s ex-
trémně dlouhou životností 100 000 h a vel-
mi malou spotřebou vyplývající z jmenovi-
tého proudu kontrolky 3,45 mA. Dodávány 
jsou též v různých kombinacích, které mo-

hou obsahovat tlačítko s kontrolkou nebo 
několik kontrolek v jednom přístroji. Za-
jímavá je např. kombinace tří kontrolek 
v jednom přístroji, která umožňuje velmi 
jednoduchou signalizaci napětí v jednot-
livých fázích rozváděče. Vzhledem k to-
mu, že i tyto přístroje jsou standardně vy-
bavovány průhlednými plastovými kryty 
pro umístění popisového štítku s označe-
ním přístroje, je z výroby pod tímto štít-
kem umístěna schematická značka dané-
ho přístroje, která jednoznačně určuje jeho 
funkci i zapojení.

Stejně jako pro ostatní dodávané kompo-
nenty organizuje firma Hager i pro tyto vý-
robky mnoho technických školení ve vlastním 
školicím středisku. Další informace lze získat 
též na firemních webových stránkách:

http://www.hager.cz

Obr. 6. Nová 
řada tlačítek 
a kontrolek 
s jednotným 
designem

Obr. 4. Jednoduché a rychlé označení přístrojů popisovým 
štítkem s průhledným krytem

Obr. 5. Multifunkční schodišťový automat, typ 
EMN005

Obr. 7. Příklad kombinace tří kontrolek v jed-
nom přístroji

  Hager Group. Hager je pojem pro mo-
derní rozváděčové systémy zahrnující rozvá-
děče, včetně jejich přístrojové náplně. Firma 
Polo se prezentuje jako výrobce velmi spo-
lehlivých domovních elektroinstalačních pří-
strojů dodávaných do řady evropských zemí. 
Firma Tehalit je známa jako užitný vzor 
v oblasti systémů pro ukládání vedení včetně 
přístrojů, které lze montovat přímo do tělesa 
kanálů a s jejich pomocí realizovat připoje-
ní elektrických spotřebičů. Spojením těchto 

výrobců pod jednu skupinu Hager Group byla 
vytvořena jednotná odbytová koncepce orien-
tovaná na potřeby jejich partnerů a zákazní-
ků. Zároveň tím byly vytvořeny předpoklady 
pro stejný způsob distribuce výrobků z hledis-
ka mezinárodního prostředí. Skupina Hager 
Group je firmou rodinného charakteru, která 
zaměstnává v současné době přes 10 500 osob 
a dosahuje obratu více než 1 300 mil. eur.
Spolehlivost a pohodlná obsluha zvyšují užit-
nou i tržní cenu nemovitostí. Tyto vlastnosti 

lze zajistit výhradně použitím spolehlivých 
přístrojů s vysokým komfortem obsluhy od-
povídající současným trendům. Naplnit tyto 
požadavky lze použitím značkových vý-
robků Hager. Ve všech případech odpoví-
dají výrobky Hager praktickým potřebám 
uživatelů. Tímto směrem je orientován vý-
voj nových výrobků i jejich inovace a úz-
ká spolupráce s montážními firmami napo-
máhá přizpůsobit výrobky potřebám každo-
denní praxe. 

  a
kt

ua
lit

y 


