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Hager vector II outdoor: ideální robustní 
rozváděč do venkovního prostředí

Podzimní plískanice to elektrikářům opět 
v plné síle připomenou: instalace do venkov-
ních prostor kladou na rozváděče zvýšené 
nároky. Každý elektrikářský učeň ví, že na 
rozváděče pro tyto prostory je kladen poža-
davek vyššího krytí (IP). Už méně známá je 

skutečnost, že nová norma ČSN EN 61439-1 
po rozváděčích instalovaných vně objektu 
vyžaduje také zkoušku odolnosti proti ko-
rozi, UV záření a mechanické odolnosti IK. 
Všechny tyto požadavky spolehlivě splňuje 
plastový rozváděč vector II outdoor (obr. 1) 
od společnosti Hager.

Rozváděč vector II v krytí IP65 je vy-
roben z barevně stálého polykarbonátu 
odolávajícího teplotním výkyvům –25 až 

+130 °C, kdy se zásadně nemění jeho me-
chanické vlastnosti, standardně IK08, při 
teplotě –25 °C IK07. Zároveň je rozváděč 
odolný proti UV záření, tzn. že jeho půso-
bením nedochází k žádné mechanické či ba-
revné degradaci.

Naproti tomu pro instala-
ci ve vnitřním prostředí na-
prosto postačují rozvodnice 
vector II, jakési „starší se-
stry“ venkovních rozvodnic 
vector II outdoor. Vzhledem 
k vysokému stupni krytí roz-
vodnic vector II (standardně 
IP65) a jejich odolnosti pro-
ti stříkající vodě nacházejí 
uplatnění především ve skle-
pích, garážích, dílnách nebo 
v mycích linkách. Součástí 
dodávky rozvodnic vector II 
ve standardním provedení 
jsou i svorkovnice PE/N. Pro 
rozvodnici vector II outdoor 
mohou být svorkovnice PE/N 
objednány zvlášť jako volitel-
né příslušenství.

Základní parametry:
– nástěnný rozváděč v krytí 

IP65,
– třída izolace II,
– pro modulární přístroje až 

do 63 A,
– kapacita 3 až 54 modulů.

Společnost Hager se sídlem ve francouz-
ském Obernai je více než 60 let specialistou 
na elektrické instalace v bytových a komerč-
ních objektech. Česká pobočka Hager Electro 
oslaví v roce 2020 již 25 let svého působení 
v České republice. O české a slovenské zá-
kazníky se stará tým obchodních, technických 
a marketingových specialistů.

www.hager.cz

Obr. 1. Plastový rozváděč vector II outdoor

1.  Nejvyšší mechanická odol-
nost IK08 nebo IK07 (při 
–25°C), robustní konstruk-
ce, univerzální použití. 

Tipy profesionálů:

2.  Speciální závěsy dvířek 
umožňují rychlou změnu 
pozice dvířek bez nutnosti 
použít nástroje. 

3.  Otočením nosné lišty DIN 
lze zvětšit montážní hloub-
ku rozvodnice, a upevnit tak 
i přístroje s větší montážní 
hloubkou. 

4.  Nežádoucí manipulaci s pří-
stroji zabrání zámek ve dvíř-
kách rozvodnice (volitelné 
příslušenství) a její bezpeč-
né uzamčení.

 5.  Pro spolehlivé vkládání vo-
dičů jsou na bocích skříně 
připravené příchytky. 

6.  Plombování rozvodnice 
ochrání před nežádoucími 
zásahy do instalace. 

7.  Díky adaptérům pro ná-
stěnnou montáž není nut-
né porušovat zadní stěnu 
(vector II outdoor). 

8.  Nerezový držák pro uchy-
cení rozváděče na sloup 
(vector II outdoor). 

Ostrava 13. 11. 2019 Clarion Congress Hotel
Zkrácená 2703, Ostrava Praktické srovnání inteligentních instalací

Brno 14. 11. 2019 Orea Resort Santon
Přístavní 38, Brno-Bystrc Praktické srovnání inteligentních instalací

Registrance na www.lpe.cz, sleva 300 Kč po zadání kódu HAGER-2019.

Praha 20. 11. 2019 Hager Electro s.r.o.
Pražská 238, Praha - Zdiby Rozvaděče a úplné kryty zblízka

Praha 27. 11. 2019 Hager Electro s.r.o.
Pražská 238, Praha - Zdiby Základní školení produktové řady KNX Easy

Registrance na www.hager.cz
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