
20 ELEKTRO 4/2011

E
LE

C
T

R
O

N
 2

01
1 

P
ra

ha
téma

Široký sortiment rozvodnic firmy Hager

Ve firmě Hager si lze vybrat z široké 
nabídky rozváděčových systémů, zahrnu-
jících ucelený sortiment pro kompletaci 
rozváděčů, a to jak pro bytovou, tak i pro 
průmyslovou výstavbu. V nabízeném sorti-
mentu výrobků lze nalézt minirozvodnice 
pro montáž jednoho nebo několika modu-
lových přístrojů, ale i klasické rozvodnice 
pro elektrické instalace v bytové výstavbě, 
jako jsou např. rozvodnice golf (celoplas-
tová rozvodnice v zapuštěném i nástěnném 
provedení s plnými nebo průhlednými dvíř-
ky) nebo rozvodnice Volta, která je kom-
binací plastové skříně s krycím rámečkem 
a dvířky z ocelového plechu. Nejen pro by-
tovou výstavbu, ale i pro podnikatelské pro-
vozovny firma Hager nabízí oceloplecho-
vé rozvodnice Univers FW. Elektroměrové 
skříně Univers Z jsou rovněž oceloplecho-
vé a jsou určeny pro nástěnnou i zapuště-
nou montáž. Všechny skříně systému Uni-
vers Z jsou schváleny všemi rozvodnými 
podniky (PRE, E. ON atd.).

Rozvodnice Golf, nová zlepšení pro 
každodenní praxi

Rozvodnice Golf má nyní mnoho nových 
předností usnadňujících každodenní práci: 
více prostoru pro kabeláž, větší variabilitu 

s možností montáže do zdi i do dutých pří-
ček, zjednodušené montážní kroky spořící 
potřebný čas nebo snazší montáž do dutých 
příček. Bezproblémovou montáž do dutých 
příček umožňují patentované rychloupínací 
příchytky se šrouby, které při montáži nevy-
padnou a které jsou součástí příslušenství. 
Nová rozvodnice Golf je k dodání v prove-
dení pro nástěnnou i zapuštěnou montáž. 
Dveře lze osadit vpravo i vlevo, přičemž vel-
mi robustní panty jsou zárukou jejich vel-

ké stability. Pozoruhodná je velká modulo-
vá šíře nové produktové řady: obě varianty 
skříní, jak pro zapuštěnou, tak i nástěnnou 
montáž, jsou vždy k dispozici v jedenác-
ti různých velikostech: od 4 do 72 modu-
lů. Zdůraznit je třeba především jednořadý 
rozváděč s 22 moduly, který při montáži nad 
vchodové dveře poskytuje více prostoru pro 
modulové přístroje než jiné srovnatelné vý-
robky. Nová rozvodnice je povedená, i co se 
týče vzhledu. Povrch dvířek, která jsou do-
dávána buď v bílé barvě, nebo průhledná, je 
v elegantním designu (obr. 1).

Rozvodnice Volta s technickými 
novinkami

Řada rozvodnic Volta je modernizované 
řešení, které zvyšuje komfort montáže, za-
pojení i provozu. Nové rozvodnice této řady 
se vyznačují již známými přednostmi, které 

jsou zárukou jednoduché a rychlé montáže. 
Kromě toho jsou i výrazně prostornější, ne-
boť vnitřní prostor skříně byl zvětšen o 30 %, 
a přesné zazdění usnadňuje vodováha integro-
vána přímo ve skříni (obr. 2). Nový je i sys-
tém příchytek k upevnění do sádrokartonu, 
příchytka na plány (obr. 3) a několik dalších 
technických prvků.

Rozváděčová skříň Univers FW pro větší 
obsah přístrojové náplně

Firma Hager má vedle známých rozvá-
děčových skříní řady Univers FW ve své 
nabídce rovněž skříně Univers FW výhrad-
ně určené pro zapuštěnou montáž (obr. 4). 

Jsou to skříně pro větší rodinné domy, kan-
celářské budovy, nemocnice a drobné pod-
nikatelské provozovny. Toto řešení navazuje 
na velmi úspěšnou řadu malých domovních 
rozvodnic Volta, kterou připomíná svým 
designem i technickými vlastnostmi, avšak 
umožňuje sestavit rozváděče s výrazně vět-
ším obsahem přístrojové náplně a jmenovi-
tými proudy do 125 A.

Elektroměrové rozváděče Univers Z

Rozváděčový systém Univers Z je ur-
čen pro montáž a kompletaci elektroměro-
vých rozváděčů. Základem této stavebnice 
je 25 typů skříní a dvacet typů předmonto-
vaných polí. Z vhodně zvolené skříně, polí 
a dalších součástí příslušenství lze sestavit 
libovolný rozváděč podle potřeb zákazní-
ka. Firma Hager nově nabízí elektroměro-
vé sady, ve kterých lze pod jedním objed-
nacím číslem koupit kompletní elektromě-
rový rozváděč.
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Obr. 1. Rozvodnice golf

Obr. 2. Pro přesné upevnění rozvodnice je 
v ní zabudována vodováha

Obr. 3. Vnitřní strana dvířek je vybavena 
příchytkou na plány

Obr. 4. Konstrukce skříně univers FW pro 
zapuštěnou montáž


