
Technické parametry:
Jmenovité izolační napětí Ui:             1000 V, AC
Stupeň ochrany krytem (modulové):                              IP44, po otevření dveří IP20C
Stupeň ochrany krytem (montážní):                              IP44, po otevření dveří IP00
Stupeň mechanické ochrany:              IK10
Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí):                uzavíratelný kryt, krycí štít (modulové)
Stupeň hořlavosti:                                                               dle ČSN EN 60695–11–10: HB 40, V–0 

Použití:
Rozváděčové skříně jsou určeny pro průmyslové nebo domovní aplikace. Rozváděčové skříně mo-
dulové jsou určeny používání laiky nebo minimálně osobami znalými podle zvoleného druhu uzavírání 
dveří a krytu. 
Rozváděče jsou určené pro instalaci a používání ve venkovním i vnitřním prostředí, jsou stabilního 
provedení s pevnými částmi konstrukce.

Technické provedení:
Rozváděčové skříně montážní jsou osazeny v zadní části rozváděče pouze plastovou montážní deskou 
bez jakýchkoli perforací, standardně vybaveny uzavíráním dveří na závěr pro odvětví energetiky. 
Rozváděčové skříně modulové jsou osazeny v zadní části rozváděče “U“ lištami TH35-7,5 pro montáž 
modulových přístrojů jmenovitého napětí 230/400V. Před těmito lištami je instalován odnímatelný 
krycí štít přístrojů s perforací pro vyříznutí příslušných modulových otvorů. Skříně jsou standardně 
vybaveny uzavíráním dveří na trnový klíč 6x6mm.

Příslušenství:

Výrobek odpovídá požadavkům platné normy:  ČSN EN 62208 ed.2

Provedené zkoušky, předpisy, legislativa:
Certifikát, EU prohlášení o shodě dle NV č. 117/2016 Sb., NV č. 118/2016 Sb., zákona č. 90/2016 
Sb., zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 91/2016 Sb.

Příklad údajů pro objednávku:
Typové označení: ER1/NV-7+TH35
Popis: Přístrojová skříň modulová, s osazenými lištami TH35 a krycím štítem s perforací umožňující 
osazení modulových přístrojů. Skříň je vyrobena z reaktoplastu/termosetu a je určena pro zazdění 
do výklenku, uzavírání dveří na trnový klíč 6x6mm.
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Rozváděčová skříň ER3

Rozváděčová skříň ER1

Elektroměrové rozváděče

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ
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Rozváděčové skříně – modulové – DO VÝKLENKU

ER1/NV-7+TH35 36 (3x12) 320x640x250 11

ER1/NV-7-C+TH35 36 (3x12) 320x600x220  8

ER2/NV-7+TH35 60 (3x20) 470x640x250 13

ER2/NV-7-C+TH35 60 (3x20) 470x600x220 10

ER3/NV-7+TH35 87 (3x29) 620x640x250 16

ER3/NV-7-C+TH35 87 (3x29) 640x600x220 13

SD1/NV-7+TH35 60 (5x12) 320x940x250 14

SD2/NV-7+TH35 100 (5x20) 470x940x250 17

SD3/NV-7+TH35 145 (5x29) 620x940x250 20

Rozváděčové skříně – montážní – DO VÝKLENKU

ER1/NV-1+MD - 320x640x250 11

ER1/NV-1-C+MD - 320x600x220  8

ER2/NV-1+MD - 470x640x250 13

ER2/NV-1-C+MD - 470x600x220 10

ER3/NV-1+MD - 620x640x250 16

ER3/NV-1-C+MD - 640x600x220 13

SD1/NV-2+MD - 320x940x250 14

SD2/NV-2+MD - 470x940x250 17

SD3/NV-2+MD - 620x940x250 20

Rozváděčové skříně – modulové – KOMPAKTNÍ PILÍŘ

ER1/NK-7+TH35 36 (3x12)

Krycí štít s perforací pro vyříznutí 
modulových otvorů, lišty TH35
Uzavírání na trnový klíč 6x6mm

320x1830x250 22

ER1/NK-7-C+TH35 36 (3x12) 320x1810x220  18

ER2/NK-7+TH35 60 (3x20) 470x1830x250 26

ER2/NK-7-C+TH35 60 (3x20) 470x1810x220 22

ER3/NK-7+TH35 87 (3x29) 620x1830x250 31

ER3/NK-7-C+TH35 87 (3x29) 640x1810x220 27

SD1/NK-7+TH35 60 (5x12) 320x2130x250 25

SD2/NK-7+TH35 100 (5x20) 470x2130x250 30

SD3/NK-7+TH35 145 (5x29) 620x2130x250 35

Rozváděčové skříně – montážní – KOMPAKTNÍ PILÍŘ

ER1/NK-1+MD - 320x1830x250 22

ER1/NK-1-C+MD - 320x1810x220 18

ER2/NK-1+MD - 470x1830x250 26

ER2/NK-1-C+MD - 470x1810x220 22

ER3/NK-1+MD - 620x1830x250 31

ER3/NK-1-C+MD - 640x1810x220 27

SD1/NK-2+MD - 320x2130x250 25

SD2/NK-2+MD - 470x2130x250 30

SD3/NK-2+MD - 620x2130x250 35

V případě potřeby je možné rozváděčové skříně vybavit uzavíráním dveří na trnový klíč 6x6mm nebo na závěr 
pro odvětví energetiky nebo uzavíráním na cylindrický zámek. 

V případě potřeby je možné vyrobit na zakázku rozváděčové skříně větších rozměrů, případně odlišného 
uspořádání lišt TH35, případně v provedení na stěnu nebo na sloup.

V případech provedení materiálového obložení skříně nebo jejího podkladu stavebním výrobkem odlišným od 
třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1+ A1, je možné rozváděče určené pro osazení do výklenku ve 
stěně na zakázku doplnit o obložení do hořlavého podkladu. 

Terchnické parametry Konstrukční a materiálové provedení

do výklenku ve stěně
nebo zděném pilíři

                         .../NV... -C (SMC)            

                           .../NV... (SMC)
 
                            kompaktní pilíř

                           .../NK... -C (SMC)          
 

                           .../NK... (SMC)

Typ
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