
Elektroinstalační kanál
oceloplechový, tehalit.BRS

Robustní elektroinstalační kanály z ocelového plechu jsou zvláštním řešením moderních
elektrických instalací a vedle mechanické odolnosti splňují i vysoké požadavky na estetickou
úroveň. Používají se pro vybavení reprezentačních prostor, ale i prostor kancelářských,
zdravotních ordinací, v budovách školství, ale i výrobních halách v oblasti lehkého průmyslu a
všude tam, kde je vedle požadavku na vysokou mechanickou odolnost kladen i důraz na
estetickou úroveň interiéru.
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tehalit.BRS parapetní kanál oceloplechový s výškou
od 70 mm s víkem 80 mm pro čelní montáž přístrojů

- parapetní elektroinstalační
kanál s víkem šířky 80 mm

- s integrovaným uzemněním,
které musí být vždy
dodrženo

- s perforací ve vzdálenosti 50
mm pro montáž na konzole
nebo 250 mm pro montáž na
zeď

- vnější a vnitřní roh s nasta
vitelným úhlem +/- 5° v
bezhalogenovém provedení

- možnost montáže přístrojů
Ecoline nebo přístrojů jiných
výrobců do tělesa kanálu

- možnost montáže přístrojů
velikosti 45 mm systo
pomocí instalačních
rámečků

 
Materiál
pozinkovaný plech,
víko z PVC na poptávku
 
Dodávané barvy
práškové lakování
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá

Kanál
ocelový plech

Víko
ocelový plech

BRS65100 BRS6510019010

Balení 8 m

BRS6510017035
světle šedá
Balení 8 m

BRS08027035
světle šedá
Balení 32 m

BRS6510019016
RAL 9016
Balení 8 m

BRS08029016
RAL 9016
Balení 32 m

BRS65130 BRS6513019010

Balení 8 m

BRS6513019016
RAL 9016
Balení 8 m

BRS08029016
RAL 9016
Balení 32 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
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http://www.hager.cz/?artnr=BRS6510019010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6510017035
http://www.hager.cz/?artnr=BRS08027035
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6510019016
http://www.hager.cz/?artnr=BRS08029016
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6513019010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6513019016
http://www.hager.cz/?artnr=BRS08029016


 
bez lakování
VERZ, pozink
 
ostatní barvy na poptávku
 
Dodávané délky
Standardně 2000 mm
na poptávku max. 3100 mm
 

Forma dodávky:
Základní profil, víko kanálu je
nutno objednat zvlášť
 
Příslušenství instalční krabice
pro instalaci přístrojů jiných
výrobců:
- od všech rozměrů: G2850

Spojka
ocelový plech

Koncový díl
ocelový plech

Vnitřní roh
ocelový plech

Vnější roh
ocelový plech

Plochý roh
ocelový plech

Rámeček pro průchod
zdí
ocelový plech

ocelový plech
Kryt řezu
ocelový plech

BRS651009
pozinkovaná
Balení 1 SET

BRS6510069010

Balení 1 ks

BRS6510049010

Balení 1 ks

BRS6510039010

Balení 1 ks

BRS6510059010

Balení 1 ks

BRS651009
pozinkovaná
Balení 1 SET

BRS651009
pozinkovaná
Balení 1 SET

BRS6510069016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR65100W9016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR100WK9016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR6510079016
RAL 9016
Balení 1 ks

BRS651309
pozinkovaná
Balení 1 SET

BRS6513069010

Balení 1 ks

BRS6513049010

Balení 1 ks

BRS6513039010

Balení 1 ks

BRS6513059010

Balení 1 ks

BRS651309
pozinkovaná
Balení 1 SET

BRS6513069016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR65130W9016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR130WK9016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR6513079016
RAL 9016
Balení 1 ks
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http://www.hager.cz/?artnr=BRS651009
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6510069010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6510049010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6510039010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6510059010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS651009
http://www.hager.cz/?artnr=BRS651009
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6510069016
http://www.hager.cz/?artnr=BR65100W9016
http://www.hager.cz/?artnr=BR100WK9016
http://www.hager.cz/?artnr=BR6510079016
http://www.hager.cz/?artnr=BRS651309
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6513069010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6513049010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6513039010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6513059010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS651309
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6513069016
http://www.hager.cz/?artnr=BR65130W9016
http://www.hager.cz/?artnr=BR130WK9016
http://www.hager.cz/?artnr=BR6513079016


tehalit.BRS parapetní kanál oceloplechový s výškou
od 70 mm s víkem 80 mm pro čelní montáž přístrojů

- parapetní elektroinstalační
kanál s víkem šířky 80 mm

- s integrovaným uzemněním,
které musí být vždy
dodrženo

- s perforací ve vzdálenosti 50
mm pro montáž na konzole
nebo 250 mm pro montáž na
zeď

- vnější a vnitřní roh s nasta
vitelným úhlem +/- 5° v
bezhalogenovém provedení

- možnost montáže přístrojů
Ecoline nebo přístrojů jiných
výrobců do tělesa kanálu

- možnost montáže přístrojů
velikosti 45 mm systo
pomocí instalačních
rámečků

 
Materiál
pozinkovaný plech,
víko z PVC na poptávku
 
Dodávané barvy
práškové lakování
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá

Kanál
ocelový plech

Víko
ocelový plech

BRS65170 BRS6517019010

Balení 8 m

BRS6517019016
RAL 9016
Balení 8 m

BRS08029016
RAL 9016
Balení 32 m

BRS6521019016
RAL 9016
Balení 6 m

BRS08029016
RAL 9016
Balení 32 m

BRS65210 BRS6521019010

Balení 6 m

BRS65210D BRS652101D9010

Balení 4 m
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http://www.hager.cz/?artnr=BRS6517019010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6517019016
http://www.hager.cz/?artnr=BRS08029016
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6521019016
http://www.hager.cz/?artnr=BRS08029016
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6521019010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS652101D9010


 
bez lakování
VERZ, pozink
 
ostatní barvy na poptávku
 
Dodávané délky
Standardně 2000 mm
na poptávku max. 3100 mm
 

Forma dodávky:
Základní profil, víko kanálu je
nutno objednat zvlášť
 
Příslušenství instalční krabice
pro instalaci přístrojů jiných
výrobců:
- od všech rozměrů: G2850

Spojka
ocelový plech

Koncový díl
ocelový plech

Vnitřní roh
ocelový plech

Vnější roh
ocelový plech

Vnější roh nastavitelný
bezhalogenový
PC-ABS

Plochý roh
ocelový plech

Plochý roh
bezhalogenový
PC-ABS

ocelový plech

BRS651709
pozinkovaná
Balení 1 SET

BRS6517069010

Balení 1 ks

BRS6517049010

Balení 1 ks

BRS6517039010

Balení 1 ks

BR651703H9010

Balení 1 ks

BRS6517059010

Balení 1 ks

BR651705H9010

Balení 1 ks

BRS651709
pozinkovaná
Balení 1 SET

BRS6517069016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR170WK9016
RAL 9016
Balení 1 ks

BRS6521069016
RAL 9016
Balení 1 ks

BRS652109
pozinkovaná
Balení 1 SET

BRS6521069010

Balení 1 ks

BRS6521049010

Balení 1 ks

BRS6521039010

Balení 1 ks

BRS6521059010

Balení 1 ks

BRS652109D
pozinkovaná
Balení 1 SET

BRS652106D9010

Balení 1 ks

BRS652104D9010

Balení 1 ks

BRS652103D9010

Balení 1 ks

BRS652105D9010

Balení 1 ks
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http://www.hager.cz/?artnr=BRS651709
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6517069010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6517049010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6517039010
http://www.hager.cz/?artnr=BR651703H9010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6517059010
http://www.hager.cz/?artnr=BR651705H9010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS651709
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6517069016
http://www.hager.cz/?artnr=BR170WK9016
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6521069016
http://www.hager.cz/?artnr=BRS652109
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6521069010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6521049010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6521039010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS6521059010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS652109D
http://www.hager.cz/?artnr=BRS652106D9010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS652104D9010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS652103D9010
http://www.hager.cz/?artnr=BRS652105D9010


tehalit.BRS náhradní díly a příslušenství pro kanály s
víkem 80 mm

Oceloplechová oddělovací přepážka

K dodatečnému oddělení silových a datových kabelů.

Pro kanály s hloubkou 70 mm
BRS65100, BRS65130, BRS65170, BRS65210, BRS65210D

Popis Balení Obj. č.

Dělicí přepážka pro kanály BRS/BRSN/LFS - ocel. plech,  pozink. 32 TWS70VERZ

Oceloplechová oddělovací přepážka

K dodatečnému oddělení silových a datových kabelů

Pro kanály s hloubkou 85 a 100 mm
BRS85130, BRS85170, BRS100130, BRS100170, BRS100210, BRS100210D

Popis Balení Obj. č.

Dělicí přepážka pro kanály BRS/BRSN - ocel. plech,  pozink. 32 TWS90VERZ

Oddělovací přepážka pro kanály z PVC

K dodatečnému oddělení silových a datových kabelů.

Popis Balení Obj. č.

Oddělovací přepážka pro kanál BRSN,  z PVC 48 G1612

Oddělovací přepážka pro kanály z PC/ABS, bezhalogenová

K dodatečnému oddělení silových a datových kabelů.

Popis Balení Obj. č.

Odděl. přepážka,  BRS/LFS,  ABS bezhalogen 48 G1615

Vnější roh, oceloplechový

Popis Balení Obj. č.

Víko vnějšího rohu BRS,  80mm,  oceloplech,  černá 1 BRS0802A9011
Vnější roh,  80mm,  oceloplechový, sv. šedá 1 BRS0802A7035
Vnější roh,  80mm,  oceloplechový, dopravní bílá 1 BRS0802A9016
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http://www.hager.cz/?artnr=TWS70VERZ
http://www.hager.cz/?artnr=TWS90VERZ
http://www.hager.cz/?artnr=G1612
http://www.hager.cz/?artnr=G1615
http://www.hager.cz/?artnr=BRS0802A9011
http://www.hager.cz/?artnr=BRS0802A7035
http://www.hager.cz/?artnr=BRS0802A9016


tehalit.BRS náhradní díly a příslušenství pro kanály s
víkem 80 mm

Vnitřní roh, oceloplechový

Popis Balení Obj. č.

Víko vnitřního rohu,  80mm,  oceloplechový, černá 1 BRS0802I9011
Víko vnitřního rohu,  80mm,  oceloplechový, dopravní bílá 1 BRS0802I9016

Kabelová příchytka, oceloplechová

- pro montáž do otvoru víka 80 mm

Popis Balení Obj. č.

Kabelová příchytka pro víko par. kan. š. 80mm 80 L4253BCHR

Zemnící svorka

- pro zemnící vodič průřezu 10 mm2

Popis Balení Obj. č.

Pospojovací svorka BRS,  ocel. plech 10 L4187CHRO

Univerzální pospojení oceloplechového kanálu

Popis Balení Obj. č.

Univerzální pospojení víka a kanálu BRSN 10 G2401

Pospojovací lanko

- k pospojení kanálu a víka nebo pro překlenutí tvarových dílů, včetně konektorů, průřez 4 mm2

Popis Balení Obj. č.

Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm 100 L4181GNGE
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm 100 L4182GNGE
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 600 mm 25 L4183GNGE

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
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http://www.hager.cz/?artnr=BRS0802I9011
http://www.hager.cz/?artnr=BRS0802I9016
http://www.hager.cz/?artnr=L4253BCHR
http://www.hager.cz/?artnr=L4187CHRO
http://www.hager.cz/?artnr=G2401
http://www.hager.cz/?artnr=L4181GNGE
http://www.hager.cz/?artnr=L4182GNGE
http://www.hager.cz/?artnr=L4183GNGE


tehalit.BRS náhradní díly a příslušenství pro kanály s
víkem 120 mm

Oddělovací přepážka, 1-násobná z PVC

Popis Balení Obj. č.

Oddělovací přepážka pro parapet. kan. (PVC ) 40 M1043

Oddělovací přepážka z ABS, bezhalogenová

Popis Balení Obj. č.

Oddělovací přepážka pro parapet. kan. BRH,  bezhal. PVC 40 M1839

Zemnící svorka

- pro zemnící vodič průřezu 10 mm2

Popis Balení Obj. č.

Pospojovací svorka BRS,  ocel. plech 10 L4187CHRO

Pospojovací adaptér, oceloplechový

Popis Balení Obj. č.

Pospojovací kolík pro parapet. kan. (ocel. plech) BRS/LSF 50 L4180VERZ

Pospojovací lanko

- k pospojení kanálu a víka nebo pro překlenutí tvarových dílů, včetně konektorů, průřez 4 mm2

Popis Balení Obj. č.

Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm 100 L4181GNGE
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm 100 L4182GNGE
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 600 mm 25 L4183GNGE

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
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http://www.hager.cz/?artnr=M1043
http://www.hager.cz/?artnr=M1839
http://www.hager.cz/?artnr=L4187CHRO
http://www.hager.cz/?artnr=L4180VERZ
http://www.hager.cz/?artnr=L4181GNGE
http://www.hager.cz/?artnr=L4182GNGE
http://www.hager.cz/?artnr=L4183GNGE

