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inovace, technologie, projekty

je „problémy“ instalace. Namontovaný stře-
dový kryt vždy chrání svorky před dotykem 
s živou částí!

Rámečky se vyrábějí rovněž ve vícenásob-
ném provedení a jsou.totožné.pro.vodorov-
nou.a.svislou.montáž. Nově v nabídce jsou 
čtyř- a pětinásobné rámečky pro řadu Inten-
se a Pure. Zákazník se tak může rozhodnou 
takřka na poslední chvíli, jak budou osaze-
ny instalační krabice pro násobnou montáž. 
Tuto výhodu ale nejvíce ocení montážní firmy 

a velkoobchody, protože 
počet položek na skladě 
klesá na polovinu.

Před malováním inte-
riéru se z vypínačů a zá-
suvek vyjme rámeček 
a na středový kryt se na-
sune malířská krytka, kte-
rá ochrání přístroj před 
znečištěním při malování, 
a to i v případě, že se při 
malování používá váleček. 
Krytku lze přemalovat, 
po malování omýt a kdy-
koliv použít později. Dů-
myslné řešení pouze u spo-
lečnosti Eaton (obr. 10)!

Montáž klasických 
domovních přístrojů 
na povrch

Výborné řešení mon-
táže běžného domovní-
ho přístroje pro zapuš-
těnou montáž na povrch, 
zejména při lištovém roz-
vodu (obr. 11). Montáž-
ní krabice jedno- a dvoj-

násobné jsou dostupné v provedení Cream 
a White, barevně stejné s řadou Original. 
Lze je použít pro většinu přístrojů pro za-
puštěnou montáž (např. pro jednonásob-
né zásuvky, vypínače, datové zásuvky aj.), 
kromě přístrojů s větší hloubkou, tedy kro-
mě detektorů pohybu 110 °, elektronických 
přístrojů pro komfortní funkce a zásuvek 
230 V s přepěťovou ochranou. Lze zkom-
binovat s jakýmkoliv z dvanácti barevných 
provedení středových krytů.

Bezdrátová tlačítka systému Xcomfort

Rovněž nástěnná tlačítka radiofrekvenč-
ního.systému.Xcomfort jsou dostupná v no-
vém designu (obr. 12). Sortiment byl rozšířen 
o osmibodová tlačítka a tlačítka RF s dioda-
mi LED ve spodní části. Diody plní pouze 
signalizační funkci – při správném stisku tla-

čítka LED blikne poprvé, podruhé blikne při 
obdržení potvrzovacího telegramu ACK, kte-
rý vysílá cílový aktor při aktivaci výstupu. 
Upozornění vybité baterie v tlačítku se děje 
probliknutím osvětlení při aktivaci tlačítka.

Aktualizovaný.katalog Domovní elektro-
instalace Xcomfort o novinky roku 2010 je 
možné si stáhnout z http://www.Xcomfort.cz 
nebo si jej vyžádat v tištěné podobě na adre-
se podporacz@eaton.com. 

Další informace na:
http://www.eatonelektrotechnika.cz

Obr. 9. Rámeček se nasazuje zepředu

Obr. 11. Novinkou je montáž domovních přístrojů na zeď

Obr. 12. Osmibodové nástěnné tlačítko se 
signalizací
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rámeček se snadno 
nasazuje na přístroj svrchu

Distrelec, distributor elektroniky a počí-
tačového příslušenství, nabízí nyní řeše-
ní ušité zákazníkům přímo na míru. Tím-
to řešením je E-Commerce – elektronic-
ký obchod.

Na rozdíl od pořizování kvalitativně málo 
hodnotných součástek většinou s poměrně 
velkými finančními a časovými náklady, je 
možné nyní ušetřit čas i peníze za každý ob-
chodní případ, který je realizován elektronic-
kou cestou. Distrelec podporuje elektronické 
trans akce od prvního okamžiku vstupu zákaz-
níka na tento trh nebo do webshopu a umí 
plynule navázat na systém zbožního hospo-
dářství zákazníka nebo pracovat s normalizo-
vanými daty v katalogu pro elektronický sys-
tém E-Procurement.
Podporovány jsou:

o katalogové formáty, jako např. BMEcat, 
XML, ASCII,

o klasifikace eClass, UN/SPSC,
o transakční formáty EDIfact, SAP Orders.

S obsáhlým výběrem velmi kvalitních pro-
duktů od 1 000 uznávaných výrobců nabízí 

Distrelec široký sortiment z oborů elektro-
niky, elektrotechniky, měřicí techniky, au-
tomatizace, tlakovzdušného zařízení, nářa-
dí a příslušenství. Jednotlivé výrobní oblasti 
se průběžně rozšiřují a prohlubují a osvěd-
čený sortiment buduje nové doplňkové sku-
piny výrobků.

Standardní dodací lhůta je 48 hodin. Cena 
za dopravu zásilky činí 5 eur plus DPH. Tato 
cena je nezávislá na množství zásilky.

Kromě v on-line obchodu firmy Distrelec 
(http://www.distrelec.com) a v různých for-
mách e-commerce lze najít celkový program 
také v tištěném katalogu pro elektroniku a po-
čítačové příslušenství.

Další informace lze získat na adrese:
http://www.distrelec.com

E-Commerce Distrelec – elektronický obchod šitý na míru


