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Průmyslová zapouzdření
Podívejte se také na náš elektronický katalog na www-stránkách!
Adresa je www.gepowercontrols.com a klikněte na ikonu
Použijte Quick Search (Rychlé hledání)
k přímému vyhledání čísla výrobku nebo
klíčového slova.

Výrobek najdete snadno použitím

e-katalog

“parametric search”, (parametrického
vyhledávání), zadáním technických
vlastností výrobku, který hledáte

Compare (Porovnejte), mnoho výrobků
navzájem, s ohledem na společné
a porovnatelné vlastnosti

A

Comparable features (Porovnatelné vlastnosti)
Common features (Společné vlastnosti)

B
C
D

Enclosures

E

Každá strana o výrobku obsahuje dostupná
data: technické specifikace, montážní
instrukce, rozměrové nákresy,
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Tip pro Vás: e-katalog s mimořádnými
funkčními vlastnostmi motivující Vaší

J/X

osobní produktivitu, potřebujete-li
informace o výrobku….
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které se týkají vybraného výrobku.
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všechno související příslušenství a funkce
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• Všechny informace o výrobku na
jednom centralizovaném místě
na naší webové stránce
• Všechny informace o výrobku lze stáhnout
do Vašeho PC, vytisknout a poslat e-mailem!
• Vždy jsou po ruce nejnovější informace!

Průmyslová zapouzdření
Zapouzdření pro všechny typy aplikací

Průmysl
Průvodce aplikacemi

Loděnice, doly, automobilový průmysl, průmysl výroby
papíru a celulosy, potravinářský průmysl a pivovary,
petrochemický průmysl, těžký průmysl, transformovny,
monitorovací systémy,…

Obchod
Pro volný čas a zábavu (tržnice, tábořiště a kempinky,
přístaviště pro rekreační lodě, zábavní parky,…), benzinové
čerpací stanice, myčky aut, prádelny a čistírny, provizorní
zapouzdření pro staveniště.

A
B
C
Služby
D

Rozvod energií (elektřiny, plynu, vody), kabelové televize,
telekomunikace,…

E
F
G
Veřejné služby

H

Veřejná doprava, veřejné osvětlení, železnice, vodárny
a úpravny vody, správa hospodářství s odpadky,…

I
J/X
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Průmyslová zapouzdření

Průvodce aplikacemi

MultiBox

VJ-BOX

Rozvodnice víceúčelové, malé
Široká řada malých až středních víceúčelových rozvodnic
pro vnitřní a venkovní aplikace.
- Automatizační a řídící aplikace v průmyslu, strojírenství,
výroba nástrojů a nářadí a venkovní montáže.
- Elektronické aplikace v telekomunikacích a v průmyslu
zpracování dat.
- Jako obchodní a průmyslové rozvodnice elektrické
energie.

A
B
C

Všechny rozvodnice jsou vyrobené z polystyrénu nebo
polykarbonátu, zesíleného skelným vláknem, nabízejí
vysoký stupeň krytí IP66 s odolností proti mechanickým
rázům IK07 pro polystyrén a IK08 pro polykarbonát.

Rozvodnice polyesterové podle normy NEMA

Zapouzdření MultiBox mohou být snadno modifikovány
a/nebo upravovány podle přání zákazníka (co do barvy,
potisku, výřezů,….)

- Automatizační a řídící aplikace v naftařském
a ocelářském průmyslu, petrochemických závodech,
pivovarech.
- Aplikace ve službách jako je veřejné osvětlení, řízení
dopravy, signalizace.
- Pro instalace v agresivních prostředích, jako jsou
loděnice, naftařské plošiny na moři, důlní pracoviště.

D
E

Sedm rozvodnic velikosti NEMA podle nařízení Join
Industrial Council (JIC USA) pro vnitřní a venkovní aplikace.

Všechny rozvodnice jsou vyrobené ze za tepla tvářeného
polyesteru zesíleného skelným vláknem, nabízejí vysoký
stupeň krytí IP67 / IP66 s odolností proti mechanickým
rázům IK10.

F

Rozvodnice VJ-BOX mohou být snadno opracované
konvenčním nářadím jako jsou vrtačky, brusky, pily,
razníky a průbojníky, atd.

G
H
I
J/X

Str. A.3

Přehled řady

Str. A.3

Informace o výrobku

Str. A.9

Informace o výrobku

Str. A.4

Rozměrové nákresy

Str. J.12

Rozměrové nákresy

Str. J.10

Specifikace pro nabídková

Str. J.61

Specifikace pro nabídková

Str. J.60

řízení

řízení
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Přehled řady

Hodnoty výkonových ztrát

Str. J.80

Průmyslová zapouzdření
APO

ARIA

Průvodce aplikacemi

Skříně polyesterové, univerzální
Řada 7 univerzálních víceúčelových skříní pro vnitřní
a venkovní aplikace. Ideální pro aplikace vyžadující
vysokou výkonnost v oblastech:

Rozvodnice polyesterové, modulové
Řada 9 modulových, víceúčelových rozvodnic střední
velikosti pro vnitřní a venkovní aplikace.
- Automatizační a řídící aplikace v naftařském
a ocelářském průmyslu, petrochemických závodech,
pivovarech.
- Aplikace ve službách jako je veřejné osvětlení, řízení
dopravy, signalizace.
- Pro instalace v agresivních prostředích, jako jsou
loděnice, naftařské plošiny na moři, důlní pracoviště.

- Těžký průmysl (celulózky, papírny, důlní pracoviště,
dřevařský průmysl, ocelárny,…).
- Rafinérie nafty, chemické a petrochemické závody.
- Provizorní přípojky ( pro staveniště, tábořiště, přístaviště
rekreačních lodí, tržiště, výstavy a veletrhy,…).
- Veřejné stravování a pivovary.
- Čističky a úpravny vody, veřejné osvětlení, řízení
dopravy a signalizace.
- Pro instalace v agresivním prostředí jako jsou loděnice,
těžební naftařské plošiny, důlní pracoviště.

A
B
C

Všechny skříně jsou vyrobené ze za tepla tvářeného
polyesteru zesíleného skelným vláknem, nabízejí vysoký
stupeň krytí IP66 s odolností proti mechanickým rázům
IK10 (IK07 pro skříně s dveřmi průhlednými).

D
E

Všechny rozvodnice jsou vyrobené ze za tepla tvářeného
polyesteru zesíleného skelným vláknem, nabízejí vysoký
stupeň krytí IP67 s odolností proti mechanickým rázům
IK10.

F

Rozvodnice APO mohou být snadno opracované
konvenčním nářadím jako jsou vrtačky, brusky, pily,
razníky a průbojníky, atd.

G
H

Přehled řady

Str. A.3

Přehled řady

Str. B.2
Str. B.3

Informace o výrobku

Str. A.13

Informace o výrobkun

Rozměrové nákresy

Str. J.14

Rozměrové nákresy

Str. J.18

Specifikace pro nabídková

Str. J.62

Specifikace pro nabídková

Str. J.63

řízení
Hodnoty výkonových ztrát

I
J/X

řízení
Str. J.82

Hodnoty výkonových ztrát

Str. J.84
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Průmyslová zapouzdření
PolySafe

Průvodce aplikacemi

SUPERPOLYREL 400

Skříně polyesterové, víceúčelové, ve formě stavebnice
Řada 9 víceúčelových skříní ve formě stavebnice, které
jsou k dispozici ve jedné hloubce 400 mm, pro vnitřní
a venkovní aplikace.

Skříně polyesterové, víceúčelové

A

Řada 14 víceúčelových, továrně smontovaných skříní
o stejné hloubce 320 mm, pro vnitřní a venkovní
stacionární použití. Aplikace v oblastech:

B

- Obchodu: Pro volný čas a zábavu (tržnice, tábořiště
a kempinky, přístaviště pro rekreační lodě, zábavní
parky,…), benzinové čerpací stanice, myčky aut,
prádelny a čistírny, provozní zapouzdření pro
staveniště,…
- Průmyslu: Loděnice, doly, automobilový průmysl,
průmysl výroby papíru a celulosy, potravinářský
průmysl a pivovary, petrochemický průmysl, těžký
průmysl, transformovny, monitorování systémů,…
- Služeb: Čističky a úpravny vody, správa odpadového
hospodářství, telekomunikace, dopravní
signalizace, řízení dopravy, veřejná doprava, rozvod
energií (elektřiny, plynu, vody), kabelové televize (CATV),
veřejného osvětlení, železnice,…

C
D
E
F

-

Rozvod energie
Systémy monitorování
Čističky odpadních vod
Frekvenční měniče pro řízení motorů
Kabelová televize (CATV)
Rozvod plynu
Dopravní signalizace
Veřejné osvětlení
Provozní zapouzdření pro staveniště
Telekomunikace a elektronika
Tábořiště a tržnice
…

Všechny skříně jsou vyrobené ze samozhášivého, za tepla
tvářeného polyesteru zesíleného skelným vláknem, nabízejí
vysoký stupeň krytí IP44 (IP55 pro skříně s přídavným
těsněním) s odolností proti mechanickým rázům IK10 (IK07
pro skříně s dveřmi průhlednými).

Všechny skříně jsou vyrobené ze samozhášivého, za tepla
tvářeného polyesteru zesíleného skelným vláknem, nabízejí
vysoký stupeň krytí IP65 s odolností proti mechanickým
rázům IK10 (IP55 - IK07 pro skříně s průhlednými dveřmi).

G
H
I
J/X

Přehled řady

Str. B.2

Přehled řady

Informace o výrobku

Str. B.8

Informace o výrobku

Str. B.22

Rozměrové nákresy

Str. J.20

Rozměrové nákresy

Str. J.22

Specifikace pro nabídková

Str. J.64

Specifikace pro nabídková

Str. J.65

řízení
Hodnoty výkonových ztrát
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Str. B.2

řízení
Str. J.86

Hodnoty výkonových ztrát

Str. J.88

Průmyslová zapouzdření
Fix-o-Rail Senior

Systém zapouzdření modulových

Rozvodnice typově testované podle EN 60439-1

Řada 5 modulových rozvodnic, založených na 100 mm
modulu. Rychlá montáž jakékoli konfigurace celků bez
potřeby nástrojů. Pro vnitřní aplikace.

Typově testované rozvodnice vyhovují EN 60439-1.

-

Aplikace řady je ideální pro instalace rozvodu elektrické
energie v domácnostech a obchodní sféře.

A

Řada 5 standardních rozvodnic vybavených vyjímatelným
rámečkem pro DIN-lišty a polyesterovými krycími deskami
poskytuje maximální ochranu díky dvojité izolaci.

B

Průmysl,
Veřejné služby,
Řízená motorová centra,
Elektronické přístroje,
Rozváděče nn.

Rozvodnice jsou vyrobené z polykarbonátu, zesíleného
skelným vláknem. Kryty jsou vyrobené buď z průhledného
nebo neprůhledného polykarbonátu. Rozvodnice VMS
poskytují vysoký stupeň krytí IP65 a odolnost proti
mechanickým rázům IK08 pro základny a příruby a IK10
pro kryty.

Průvodce aplikacemi

VMS

Certifikace KEMA a CEBEC.

Snadné zapojování vzhledem k flexibilním deskám
kabelových vstupů nahoře a vespodu.

C

Jako standard jsou skříně k dispozici se stupněm krytí IP41
a mají vysokou odolnost proti mechanickým rázům IK08.

D
E
F
G
H
Přehled řady

Str. C.2

Přehled řady

Informace o výrobku

Str. C.3

Informace o výrobku

Str. C.24

Rozměrové nákresy

Str. J.24

Rozměrové nákresy

Str. J.28

Specifikace pro nabídková

Str. J.66

Specifikace pro nabídková

Str. J.67

řízení
Hodnoty výkonových ztrát

I

Str. C.2

J/X

řízení
Str. J.90

Hodnoty výkonových ztrát

Str. J.91
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Průvodce aplikacemi

Průmyslová zapouzdření
Modula 630K

OPTIMAL WM

Rozvodnice typově testované podle EN 60439-1

Skříně nástěnné, oceloplechové

Typově testované rozvodnice vyhovují EN 60439-1.

Široká řada oceloplechových svorkovnicových
a nástěnných skříní.
Svorkovnicové skříně jsou k dispozici od 150x150x80 mm
až do 400x800x120 mm.
Nástěnné skříně jsou k dispozici od 200x200x155 mm až
do 1400x1000x300 mm.

Certifikace LOVAG.
Vyrobené z ocelového plechu a dodávané v plochém
formátu balení.

A

Projektované do 630 A - 690 V 40/60 Hz - 30 kAef.
Aplikace řady jí činí ideální pro instalace v elektrických
rozvodných systémech v průmyslu a obchodu.

B

Řada 12 zapouzdření vybavená variabilní řadou funkčních
celků, založená na modulu 50 mm x 500 mm, která nabízí
maximální možnosti výrobcům rozváděčů.

C

Snadné zapojování vzhledem k přímé montáži funkčních
celků na zadní panel, používaný jako montážní deska.

D

Aplikace řady je typická pro použití v průmyslu, zahrnuje
širokou škálu příslušenství, nabízí koncovému uživateli
kompletní řešení požadované pro výrobu rozváděčů pro
automatizaci a řízení v průmyslu a venkovních montážích.
Svorkovnicové skříně jsou k dispozici ve stupni krytí IP66
s vysokou odolností proti mechanickým rázům IK09.
Nástěnné skříně jsou k dispozici ve stupni krytí IP66 / IP55
s vysokou odolností proti mechanickým rázům IK09.

Standardně jsou skříně dostupné ve stupni krytí IP41
a s vysokou odolností proti mechanickým rázům IK08.

E
F
G
H
I

Přehled řady

J/X

Str. C.2

Str. D.3

Informace o výrobku

Str. C.26

Rozměrové nákresy

Str. J.30

Rozměrové nákresy

Str. J.29

Specifikace pro nabídková

Str. J.70

Specifikace pro nabídková

Str. J.68

řízení
Hodnoty výkonových ztrát
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Informace o výrobku

řízení
Hodnoty výkonových ztrát

Str. J.92

Str. J.94

Průmyslová zapouzdření
EH1, EH2, EH3, EH4, EH6

Skříně oceloplechové

Skříně sloupové, plastové

Široká řada oceloplechových skříní, k dispozici
od 1600x600x400 mm až do 2200x1200x600 mm.

Široká řada sloupových skříní o velikosti podle DIN
i ne podle DIN normy pro venkovní aplikace jako jsou:
- rozvod energie,
- dopravní signalizace a veřejné osvětlení,
- telekomunikace, elektronika a kabelová televize,
- úpravny odpadních vod,
- tábořiště a tržnice.

Modulově spojovaná zapouzdření (Modular) i samostatně
stojící zapouzdření (Mono) by vyprojektovány aby vyhověly
požadavkům zákazníka z oblasti průmyslu.
Aplikace řady je ideální pro:
- Automatizační a řídící aplikace v průmyslu, strojírenství,
v závodech a montážích.
- Elektronické aplikace v 19” modulech a ETSI ve sféře
zpracování informací, dat a v telekomunikaci.
- Použití jako průmyslová zapouzdření pro rozvod energie.
Skříně jsou k dispozici ve stupni krytí IP66 / IP55 s vysokou
odolností proti mechanickým rázům IK10.

Průvodce aplikacemi

OPTIMAL FS

A

Sloupové skříně jsou dodávané s vestavěnou základnou
(pro velikosti ne podle DIN normy) nebo musí být
montované na standardní DIN základnu.

B

Všechna zapouzdření jsou vyrobená ze za tepla tvářeného
polyesteru, zesíleného skelným vláknem a nabízejí stupeň
krytí od IP20 až po IP54 a hodí se ideálně pro venkovní
instalace.

C
D
E
F
G
H

Informace o výrobku

Str. E.3

Rozměrové nákresy
Specifikace pro nabídková

Přehled řady

Str. F.2

Str. J.34

Informace o výrobku

Str. F.4

Str. J.71

Rozměrové nákresy

Str. J.40

Specifikace pro nabídková

Str. J.72

řízení
Hodnoty výkonových ztrát

Str. J.106

I
J/X

řízení
Hodnoty výkonových ztrát

Str. J.118
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Průvodce aplikacemi

Průmyslová zapouzdření
RVS

UTS

Skříně sloupové, nerez

Zapouzdření pro podzemní aplikace

Široká řada sloupových skříní z nerezu RVS pro venkovní
použití vyhovuje normě EN 60439-5 a IEC 60439-5.

Zapouzdření z nerezu používaná v aplikacích pod zem
a vhodná pro instalace všech druhů přístrojového vybavení
pro stálá nebo dočasná připojení.

Sloupové skříně nerezové RVS umožňují nabídnout
profesionální nadzemní řešení pro kabelové sítě,
telekomunikace, rekreační místa a jiné všeobecné aplikace.

A
B
C

Z nerezového ocelového plechu AISI 304, s povrchovou
úpravou polyesterovým práškem v odstínu RAL 7034.

Mohou zůstat pod zemí jak v aktivních tak pasivních
podmínkách.

Řada od DIN 00 až do DIN 4 co do šířky a dodávané
v 5 různých výškách a jedné hloubce 355 mm.

Vyhýbají se překážkám v úrovni ulice a jsou odolné
proti vandalům.

Skříně mají částečně pod úroveň terénu zapuštěné
základny v nerezu nebo betonu.

Zapouzdření nabízí maximální ochranu uživateli
a přístrojovému vybavení díky vysokému stupni krytí
na principu potápěčského zvonu a velmi masivní kostře
a krytu podle IEC 60529, EN 124 a EN 1.4452.

Sloupové skříně nabízejí maximální ochranu uživateli
a přístrojovému vybavení díky stupni krytí IP41 - IK10
podle IEC 60529, EN 60529 a EN 50102.

D

Z nerezového ocelového plechu AISI 304, s povrchovou
úpravou polyesterovým práškem v odstínu RAL 7034.

E

K využití na tržnicích, výstavách a veletrzích a jiných
akcích, ale jsou rovněž vhodné pro stálá připojení, rozvod
nn, připojování optickými vlákny v příslušných aplikacích
informačních technologiích nebo pro instalace zařízení
pro mobilní telefony.

F
G
H
I

Přehled řady

J/X

Str. F.3

Informace o výrobku

Str. F.22

Rozměrové nákresy

Str. J.52

Informace o výrobku

Str. G.2

Specifikace pro nabídková

Str. J.77

Rozměrové nákresy

Str. J.54

Specifikace pro nabídková

Str. J.78

řízení
Hodnoty výkonových ztrát
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