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DA 084 (IP55)

DD 084 (IP66) Příklad montáže prvků

DA 284 (IP66)

Specifikace:

otvor ve stěně rozváděče ∅ 37+1

utahovací moment 5 Nm (10 Nm max.)

materiál plast, barva světle šedá

filtr –

přívod vzduchu ok. 1,5 cm2

stupeň krytí IP55

Specifikace:

otvor ve stěně rozváděče ∅ 50,5+0,5

utahovací moment 6 Nm max.

materiál plast, barva tmavě šedá

přívod vzduchu ok. 200 ml/h výška vodního sloupce 5 mm

stupeň krytí IP66

Specifikace:

otvor ve stěně rozváděče ∅ 40,5+0,5

utahovací moment 5 Nm (10 Nm max.)

materiál plast, barva světle šedá

filtr semipermeabilní membrána

přívod vzduchu 1200 l/h při roz. tlaků min. 70 mbar

stupeň krytí IP66

Prvky DA pro zajištění ventilace vzduchu a DD odvodu vlhkosti 

DD 084

DA 084, 
DA 284
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Popis konstrukce:
Univerzální držák ESTA (BANDIMEX) slouží pro upevnění plastových skříní určených na stožár v případě, že skříň není držáky vybavena. Držák je vyroben 
z kovového profilu a povrchově upraven pozinkováním v ohni. 

Upevňovací spona s páskou. Pokud není možné použít strojek BANDIMEX, je možno ho nahradit upevňovací sponou s páskou. Soupravu,  
složenou z univerzálního držáku BANDIMEX, upevňovací pásky a upínací pásky CL 63, lze použít pro uchycení plastových vývodových trubek o průměru 
63 mm. 

Průchodka slouží pro vývod kabelů dle požadavku zákazníka. Otvory pro umístění průchodek jsou v základním provedení zaslepeny,  
dle potřeby lze otvory pro průchodky vyříznout. 

Univerzální držák

Univerzální držák BANDIMEX (ESTA) 
Rozměrový náhled

Pohled na držák BANDIMEX (ESTA)

Hrot držáku BANDIMEX (ESTA)

Vývodka s PG a metrickým závitem LIGHT

Upevňovací spona s páskou 
Rozměrový náhled

Pohled na průchodku ke skříním SV

Upínací páska CL 63 
Rozměrový náhled

Pohled na upínací pásku CL 63

PG závit
A

otvor potřebný  
pro montáž

B
pro kabel 

s průměrem

C
velikost 

šestihranu

D
délka 
závitu

Katalogové  
číslo

PG7 13 3-6 15 9,5 24-0279

PG9 16 4-8 19 9,5 24-0280

PG11 19 5-10 22 10 80-0208

PG13,5 21 7-12 24 12 24-0283

PG16 23 10-14 27 12 11-0086

PG21 29 13-18 33 14 80-0209

PG29 37,5 18-25 42 15 11-0085

PG36 47,5 22-32 53 17,5 24-0284

PG42 54,5 30-38 60 19 24-0282

PG48 60 34-44 68 20 24-0281
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Popis konstrukce:
Popis a použití ukončovacího rámu: je určený pro montáž do výklenku budov nebo při modernizaci starých kabelových spojů. Lze použít i u objektů, na 
kterých je prováděna rekonstrukce zateplení. Skládá se z rámu a dvěří.Jsou zhotoveny z termosetu z SMC-prepreg materiálu, který je odolný proti pově-
trnostním vlivům, vodě a UV zářením. Materiál nepodléhá korozi, zachovává tvar, je nesnadno hořlavý kategorie B a samozhášivý. Barva materiálu je šedá 
RAL 7035.
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Vnější rozměry*) 
š x v

[mm]

Dveří

Vnější rozměry*)
š x v x hl

[mm]

Rámu s dveřmi
celek

Hmotnost*) 
[kg]

Rámu s dveřmi
Dodatečná 

specifikace*

RU3/4 / N V 2 , 7 rám+dvířka 400x600 572x765x33 6,0 GA04600

RU3/5 / N V 2 , 7 rám+dvířka 400x800 572x965x33 7,0 GA04800

RU6/4 / N V 2 , 7 rám+dvířka 800x600 972x765x33 12,0 GA08600

RU6/5 / N V 2 , 7 rám+dvířka 800x800 972x965x33 14,0 GA08800

Údaje pro objednání rámu

Pozn.:  *) uvedené údaje mají pouze informativní charakter

PřED                                                  PO

NOVINKA
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Popis rámečku a použití: Označovací rámeček slouží k identifikaci rozváděčů alfanumerickým  
znakem bez použití nátěru.
Materiál: UV odolný plast, barevný odstín RAL 7035

Pohledy na rámeček:

Popis svorek: K upevnění kabelů v rozpojovacích skříních slouží třmenové V – svorky a V – třmenové praporce, pokud není možný způsob připojení na 
kabelová oka. 
Rozsah svorek: V – svorka 120 má rozsah 10 – 120 mm2, V – svorka 300 má rozsah 10 – 300 mm2.

Pohledy na jednotlivé univerzální svorky a praporce:

V - svorka univerzální 10 - 300 mm2

OZNAČOVACÍ RÁMEČEK

V - svorka 10 - 120 mm2 V - svorka dvojitá 2x240 mm2V - svorka univerzální 10 - 300 mm2

DPR 06 praporec dvojitý 1 V.D.

Označovací rámeček

DPR 02 praporec dvojitý 2 M.D.

DPR 04 praporec dvojitý 4 M.D. DPR 15 praporec dvojitý 2 V.D. 1xV

DPR 11 Praporec dvojitý  
pro poj. lištu 400A (sada)

Alfanumerické značení

Náhled upevnění rámečku

V - praporec, ∅ 9, 11, 12

DPR 03 praporec dvojitý 3 M.D.
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Popis pouzdra a použití: 
Slouží k zajištění a zabezpečení rozváděčů proti neoprávněnému vniknutí. Zámková pouzdra jsou konstrukčně řešena pro osazení zámkových půlvložek. 
Navíc mohou být doplněna očkem pro visací zámek. 
Materiál:  Zámková pouzdra - UV odolný plast, barevný odstín RAL 7035
 Očko - kov s povrchovou úpravou 
 Vložky zámků - kov s povrchovou úpravou

Pohledy:

Popis rohoží: 
Umělohmotné základové rohože pro pilířové skříně je možno pou-
žít ke všem typům pilířových přípojkových i rozpojovacích skříní. Jejich 
montáž je velmi snadná a odpadá nutnost betonáže základů. Umělo-
hmotné základové rohože jsou vyrobeny z recyklovaných plastů a je 
možno je vrtat i řezat. Připevňují se k základovým dílům podstavce po-
mocí spojovacího materiálu. 

Pohledy na rohože:

Zámkové pouzdro RS420U

KódovanýEnergetický s pružinou / bez pružinyTrnový s pružinou / bez pružiny

VlOžKy ZáMKů

Klíč k zámku - energetický se čtyřhranem Klíč k zámku - kódovaný

ZÁMKOVÁ POUZDRA, VLOŽKY ZÁMKŮ, KLÍČE PRO SKŘÍNĚ

Umělohmotné základové rohože pro pilířové skříně

Parametry rohože

délka - A  [mm] šířka - B  [mm] tloušťka - C  [mm]

600 400 40

800 400 40

1200 400 40

Rohož 600x400x40 Rohož 800x400x40 Rohož 1200x400x40

Rozměrový náhled rohože:
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