
Firma EIektrorozvaděče Šimek s.r.o., Vám nově nabízí:
pRoTlpoŽARN Ě oDoLru É elEKTRoM ĚnovÉ nozvADĚčE

Elektroměrové rozvaděče s protipožární odolností dodáváme s klasifikací El30DPl-S.
Rozvaděče jsou určené do chráněných únikových cest, jako součást protipožárních

celků. Jejich použití na stavbě ukládá příslušné PeŘ.
Rozvaděče je nutno.pro správnou funkci obezdít dle pokynů výrobce,

viz. při|ožený návod k obsluze.
Rozváděčové skříně dle ČSru EN 62 208 vyrábí firma Elektrorozvaděče Šimek s.r.o.

dle výkresů a certifikace firmy ELZED Praha, s.r.o.,
která je vlastník licence a provede úpravu

skříní na požadovanou protipožární klasifikaci.
Koncovým výrobcem je Elektrorozvaděče Šimek s.r,o., která takto upravené skříně dále

osadí požadovanou výzbrojí dle potřeb zákazníka, vč.provedení zkoušek
dle ČSru EN 61 439 - 1 ed.2,3 a vystaví veškerou potřebnou dokumentaci

dle platných norem a nařízení.
Rozvaděče jsou opatřeny vyjímatelnou elektroměrovou vIožkou pro potřebný počet

elektroměrů nebo přijímačů HDO.
Základní lakování je v barvě RAL 7035 struktura nebo bílá RAL 9003, ostatní RAL lze

provést na přání zákazníka za příplatek. Cenu sdělíme po.upřesnění požadavku.

TEcHNlcrÉ pnmMETRY RozVÁDĚčŮ :

Maximáln, o,",oll?"jj,?fl;iTl'il"J 
-#lo!',rlgl?o.?;,., 

je lnA : 250A.
Rozvaděče se dodávají v Sti základních rozměrech pro osazení 4 - 12 pozicemi

pro elektroměry nebo přijímače HDO, nbbo jejich kombinaci.
Rozvaděčelze osadit do všech energetik které působí na území ČR,

ať jlž PRE, Črz ei E.oN.

zÁxlaoruírypy sxŘíttí :
RE4z ( 4 ks elektroměrových van 2+2 ) celkový rozměr VxŠxHl. : 154}x540x250

osazovací rozměr : 1500x5O0x250
RE6z ( 6 ks e|ektroměrových van 3+3 ) celkový rozměr VxŠxHl, : 154Ox740x250

osazovací rozmér : 1500x700.250
REBz ( B ks elektroměror4ých van 4+4 ) celkový rozměr VxŠxHl. : 154}xg4Ox250

osazovací rozměr : 1500x9O0x250
RE9z ( 9 ks elektroměrových van 3+3+3 ) celkový rozměr VxŠxHl. : 194Ox740x250

osazovací rozměr : 1900x7O0x250
REl2z ( 12 ks elektroměrových van 4+4+4 \ celkový rozměr VxŠxHl. : 194Oxg40x250

osazovací rozmér : 1900x900x250

V ceně nabídky je vždy kvalitní zabalení rozvaděče v bublinkové fólii.
Cena je bez dopravy, Ize nabídnout individuálně.

Cena vždy obsahuje veškerou potřebnou dokumentaci k rozvaděči.
Rozvaděče lze dodat jako prázdné nebo kompletně osazené dle Vašich potřeb.

V případě poptávky či technického dotazu kontaktujte Vašeho prodejce eIektromateriálu,
nebo přímo výrobce :

EIektrorozvaděče Šimek s,r,o. Hájecká 50, Červený Újezd,273 51 Unhošť.
tel. + 420 603 246 215 , @ : plechova.parada@seznam.cz



Osazeno pro 9 x třífázový jednotarifní fakturační etektroměr v síti ČEZ,

přívodní svorkovnice HSV 95 pro možný průběh vedení, max. 4x95 mm2.

Nahoře odchozí svorky TN-C-S, max. 5 - 15 mm2 - měřená část.
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