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Obr. 5. 
Aktuální verze 
konfigurátoru 
Distri 3.01

prostorech, kde je vyžadována požární odol-
nost EW60, EI120 nebo EI230. Testy podle 
ČSN EN 1634-1 (Zkoušení požární odolnosti 
a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíra-
vých oken a prvků stavebního kování – Část 1: 
Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a ote-
víravých oken) proběhly v autorizované zku-
šebně Pavus, a. s., Praha (autorizovaná osoba 

AO316). Požární odolnost zabezpečují požární 
uzávěry umístěné ve dveřích rozvodnic. Takto 
vyrobené rozvodnice jsou také v souladu s nor-
mou ČSN EN 13501-2 (ČSN EN 13501-2+A1 
Požární klasifikace stavebních výrobků a kon-
strukcí staveb – Část 2: Klasifikace po dle vý-
sledků zkoušek požární odolnosti kromě vzdu-
chotechnických zařízení).

Výběr rozvodnice DistriSet a jejího příslu-
šenství usnadňuje konfigurátor Distri obdob-
ně jako u skříní DistriBox.

Pro speciální designové aplikace je na-
bízena rozvodnice DistriSet s prosklenými 
dveřmi nebo v jiném barevném odstínu pod-
le vzorkovníku RAL. Ve standardu jsou roz-
vodnice DistriSet dodávány v šedé barvě od-
stínu RAL7035.

Pro speciální použití jsou rozvodnice 
DistriSet dodávány i v provedení z korozi-
vzdorného plechu.

Prodej rozvodnic DistriSet byl zahájen 
13. října 2010.

Podrobné informace lze získat v katalogu 
DistriSet nebo na:
OEZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad
Technická podpora
Rozvodnice a rozváděčové skříně Distri
tel.: +420 465 672 197
e-mail: distri.cz@oez.com
http://www.oez.cz

Zásilková společnost Distrelec
Distrelec je přední zásilková obchodní 

společnost v oblasti průmyslové elektroni-
ky, automatizace a výpočetní techniky a je 
součástí skupiny Dätwyler. Skupina Dis-
trelec zaměstnává asi 800 spolupracovníků 
a nabízí standardní sortiment od více než 
1 000 dodavatelů značkového zboží. Sku-
pina Distrelec je na druhém místě na trhu 
katalogových distributorů pro průmyslovou 
elektroniku a automatizaci v kontinentální 
Evropě a nejvýznamnějším dodavatelem na 
rychle rostoucích trzích východní Evropy.

Skupina Dätwyler

Skupina Dätwyler je mezinárodně orien-
tovaná multioborová společnost působící jako 
průmyslový dodavatel a distributor technic-

kých a elektronických součástek. Koncern se 
přitom zaměřuje na atraktivní trhy a mezery 
v trhu, které umožňují zvýšení tvorby hod-

not a trvalý rentabilní růst. Se 
svými čtyřmi divizemi – kabe-
ly, guma, farmaceutické obaly 
a technické komponenty – se 
Dätwyler zaměřuje na průmys-
lové trhy, trhy s farmaceutic-
kými produkty a datovou ko-
munikaci. Díky padesáti ope-
rativním společnostem, prodeji 
ve více než sto zemích a asi 
4 900 zaměstnancům dosahuje 
skupina Dätwyler obrat v hod-
notě asi 1 400 mil. CHF. Sku-
pina je od roku 1986 kótová-
na na hlavním segmentu burzy 

SWX Swiss Exchange.
Další informace na (viz také inzerát na titulní 
straně): http://www.distrelec.com

  Trvalý a kompaktní. Nový dis-
plej Sharp z tekutých krystalů a tenko-
vrstvých tranzistorů je určen především 
pro průmysl, a to jak pro vnitřní použi-
tí (např. stavový displej na strojích), tak 
pro venkovní použití (např. na přenos-
ných zařízeních). Tento sice malý, ale zato 
velmi výkonný displej LQ035Q3DG03 
s úhlo příčkou 3,5" (8,8 cm) a s životnos-
tí 50 000 h může pracovat při teplotách 
okolí v rozsahu –20 až 70 °C. Díky ne-

patrné instalační hloubce 4,7 mm a délce 
stran 76,9 × 63,9 mm ho lze snadno inte-
grovat na libovolné zařízení. Zobrazení až 
16 mil. barev s rozlišením 320 × 240 pixe-
lů umožňuje přesné zobrazení velké škály 
podrobných informací. Kompaktní displej 
LQ035Q3DG03 je při svých rozměrech a 
jasu 450 cd·m–2 velmi dobře osvětlený, a to 
i za ztížených světelných podmínek, např. 
při přímém slunci. Navíc poměr kontrastu 
300 : 1 zajišťuje vynikající čitelnost.
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