AKCIA*
1. apríl - 15. máj 2022**
+ SADA
V HODNOTE 12 €

ROS 16

Katalógové ROS 11 a ROS 16
- osadené ističmi
a prúdovými chráničmi.

ZDARMA
sada kvalitných značkových
skrutkovačov

VÝHODY:

• kryté rozvádzače
nízkeho napätia
• vyhovuje STN EN 61439-3
• materiál s dostatočnou
mechanickou odolnosťou
• odolnosť proti nadmernému
teplu a horeniu
• vhodné pre staveniská,
priemyselné rozvody,
obytné budovy
• bez nutnosti údržby

PARAMETRE:

ROS 11

• vyhovuje STN EN 61439-3
• rozsah teplôt okolia
25°C do + 40°C
• stupeň krytia IP 44, IP 54; IP 65
• menovitý prúd InA:
16 A, 32 A alebo 63 A
• menovité napätie Un: 400 V~,
250 V~, s frekvenciou 50 Hz
• mechanická odolnosť prázdnej škatule:
IK 07, IK 09, IK 10
*Akcia sa vzťahuje len na katalógové typy ROS a neplatí
pre ROS vyrábané na zákazku podľa špecifikácie zákazníka.
** Alebo do vypredania zásob.
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Myslime na ochranu a bezpečnosť

Dimenzovanie elektroinštalácie je jedným s kľúčových prvkov akejkoľvek stavby. Je dôležité kde sa elektroinštalácia
nachádza, v akých materiáloch je inštalovaná, a kde a na čo
sa bude používať.  Je potrebné, aby obvody aj ističe zvládali aj neúmerné nárazové zvýšenie odberu. Elektrikár, resp.
projektant musí ísť pri návrhu od konca, čiže od koncových
spotrebičov k rozvádzačom.

Zásuvkové rozvodnice od SEZ DK –
to najlepšie čo na trhu nájdete!

Či už plánujete stavať rodinný dom, pristavujete záhradný domček
alebo garáž, je potrebné zabezpečiť prívod elektrickej energie. Spoločnosť SEZ DK
ponúka riešenia pre drobné/domové stavby ale aj menšie haly, výrobné závody, kde je potrebné pripojiť na
elektrickú energiu potrebné náradie aj väčšie stroje. Akúkoľvek požiadavku na pripojenie elektrickej energie
vyrieši ROS 11 a ROS 16!

Aké sú kľúčové parametre ROS 11 a ROS 16?

Nízko-napäťové nástenné zásuvkové rozvodnice sú vyrobené z vysokoodolného materiálu ABS s extra silnými stenami (4 mm), IK10. Na rozvodnicovej skrini sú predlisované otvory pre vývodky M25; M32; M40; M50.
ROSky sú vyrobené zo samozhášavého materiálu, ktorý je odolný voči prehriatiu a horeniu až do 650 °C.

Aké typy rozvodnicových skríň ROS 11 a ROS 16 z pohľadu istenia SEZ DK ponúka?
Z pohľadu istenia ponúkame istné ROSky MCB/RCD a neistené ROS – predkáblované.

S akým stupňov krytia sú ROSky dostupné?

Zásuvkové rozvodnice ROS 16 sú dostupné v stupni krytia v IP54 a IP66.

Sú ROSky v súlade s STN?

Naše zásuvkové rozvodnice ROS 11 a ROS 16 sú v súlade s STN EN 61439-1, -3.

Aké sú hlavné výhody ROSiek od SEZ DK?

ROS 16 a ROS 11 ponúkajú najkompaktnejší dizajn v 16 modulovej rade zásuvkových rozvodníc na trhu
(V x Š x H = 450 x 328 x 136 mm) s ergonomicky zošikmenou plochou. Sú dostupné v kombináciách s CEE 63 A
zásuvkami, 63 A hlavným vypínačom, alebo so 63 A vstavanou prívodkou pre možnosť slučkovania viacerých
ROS 16 na pracovisku.  Máme až 63 štandardných kombinácií vždy skladom a viac ako 2 400 kombinácií na
vstupe, výstupe a istení MCB/RCD, dostupné na vyžiadanie. Sú vhodné pre priemyselné aj rezidenčné stavby
a priemyselné rozvody.

ZAPAMÄTAJTE SI:
•
•
•
•
•

Kabeláž vo svojom dome/firme neriešte „kutilsky“.
„Predlžovačkové“ riešenia nie sú bezpečné.
Projekt riešte s odborníkom.
Inštaláciu kabeláže zverte profesionálovi.
Neodborná elektroinštalácia môže ohroziť zdravie aj život.
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