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volta.hybrid kombinuje silnoproudé a 
datové obvody v jednom rozvaděči

Nová volta.hybrid je první malý rozvaděč, který kombinuje silnoproudou 
a datovou část. Toto jedinečné řešení na trhu vychází ze známé 
5řadé silnoproudé volty a je k dispozici v osmi různých variantách: 
zapuštěné varianty do zdi nebo do dutých příček, se dvěma DIN 
lištami a dvěma montážními plechy nebo třemi DIN lištami a jedním 
montážním plechem. Všechny verze jsou k dispozici buď s plechovými 
dveřmi s perforací, nebo s plastovými dveřmi s perforací, která 
optimálně odvádí teplo z rozvaděče. Plastové dveře významně zlepšují 
přenos wi-fi  signálu z rozvaděče.

K dispozici jsou rovněž projektová řešení, která umožňují např. dělení 
rozvaděče na jednu DIN lištu a tři perforované montážní plechy, či 
dodat rozvaděč po jednotlivých dílech samostatně dle potřeb stavby. 
Rozvaděč volta.hybrid je fl exibilní řešení pro menší bytové jednotky, 
kde by bylo obtížné jinak realizovat datové rozvody kvůli prostoru.
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Výhody:
- nízké nároky na prostor
-  designově přitažlivé řešení:
 kompletní silnoproudá a datová 
 technologie v jednom rozvaděči 
 za jedněmi dveřmi
- menší náklady na montáž 
 v porovnání se dvěma samostatnými 
 3řadými rozvaděči
- 8 různých standardních variant dle 
 potřeb instalace
- individuální konfi gurace pomocí 
 projektového řešení
- fl exibilní rozdělení silnoproudé 
 a datové části
- ideální pro novou výstavbu či 
 rekonstrukce menších bytových 
 jednotek

Technická data:
Řešení vycházející z 5řadé volty:
-  varianty: zapuštěná do zdi nebo do dutých příček,
 volitelně buď se dvěma DIN lištami a dvěma   
 montážními plechy nebo třemi DIN lištami a jedním  
 montážním plechem
-  s perforovanou montážní deskou včetně držáků 

datových prvků VZ02MM
-  přepážka s integrovanou napájecí zásuvkou, 

druhá zásuvka VZ00HD může být dodatečně 
domontována

-  standardně vybaveno perforovanými dveřmi pro opti-
mální odvod tepla, volitelně vyrobeny z plechu nebo 
z plastu pro lepší přenos wi-fi  signálu

-  speciálně vyvinutý, prostorově úsporný 6násobný 
patch panel FZ06MMO a FZ06MK, dodatelný jako 
příslušenství

-  vhodné příslušenství: patch moduly pro standardní 
aplikace (RJ45, KOAX, atd.)
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volta.hybrid
-  velikost odpovídá 5řadé zapuštěné verzi
-  pro kombinovanou instalaci silových a datových prvků
-  2 nebo 3 řady DIN lišt pro instalaci modulových přístrojů
-  vybaveno přepážkou pro oddělení silových a datových prvků
-  přepážka je vybavena 1x zásuvkou 230 V pro vidlice II.izolace  

a 1x záslepkou (pro dodatečné vybavení napájecí zásuvkou)
-  držák multimediálních zařízení VZ02MM součástí balení
-  volitelné příslušenství patch-panel FZ06MMO nebo FZ06MK  

pro instalaci datových konektorů

-  rozvaděč vybaven QuickConnect bezšroubovými svorkovnicemi  
PE/N s ochranou proti dotyku

-  normy ČSN EN 61439-3, ČSN EN 60670-24
-  krytí IP30
-  barva bílá RAL 9010
-  verze pro zapuštěnou montáž nebo montáž do lehké duté příčky  

dle ČSN EN 60695-2-10

 

volta.hybrid pro zapuštěnou montáž do dutých příček

VH603NWH

Vlastnosti:
 - VH60xNWH: plechová perforovaná dvířka
 - VH60xWWH: dvířka perforovaná s plastovou výplní pro lepší průchod bezdrátových signálů

Popis Objednací číslo

volta.hybrid, zapuštěná do dutých příček, 24 mod., 2 montážní desky, plechové dveře VH602NWH

volta.hybrid, zapuštěná do dutých příček, 24 mod., 2 montážní desky, plastové dveře VH602WWH

volta.hybrid, zapuštěná do dutých příček, 36 mod., 1 montážní deska, plechové dveře VH603NWH

volta.hybrid, zapuštěná do dutých příček, 36 mod., 1 montážní deska, plastové dveře VH603WWH

volta.hybrid pro zapuštěnou montáž do zdi

VU602NWH

Vlastnosti:
 - VU60xNWH: plechová perforovaná dvířka
 - VU60xWWH: dvířka perforovaná s plastovou výplní pro lepší průchod bezdrátových signálů

Popis Objednací číslo

volta.hybrid, zapuštěná, 24 mod., 2 montážní desky, plechové dveře VU602NWH

volta.hybrid, zapuštěná, 24 mod., 2 montážní desky, plastové dveře VU602WWH

volta.hybrid, zapuštěná, 36 mod., 1 montážní deska, plechové dveře VU603NWH

volta.hybrid, zapuštěná, 36 mod., 1 montážní deska, plastové dveře VU603WWH

Hybridní rozvaděč volta

Projektová řešení

VZ01NWH

Vlastnosti:
 - sety pro montáž obsahují kryt přístrojů, DIN lišty, dělící přepážku bez zásuvky a montážní perforované desky  
(vana rozvaděče, svorky, zásuvka a rám s dveřmi je nutno objednat zvlášť)

Popis Objednací číslo

Zákryt volta.hybrid vč. MP a příslušenství pro 12 modulů VZ01NWH

Zákryt volta.hybrid vč. MP a příslušenství pro 24 modulů VZ02NWH

Zákryt volta.hybrid vč. MP a příslušenství pro 36 modulů VZ03NWH

Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU60 VU60NK

Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH60 VH60NK

Náhradní rám bez dveří volta VU/VH60 VZ145N

Náhradní dveře plechové perforované, volta VU/VH60 VZ127N

Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH60 VZ125W

FZ06MMO

Příslušenství

Popis Objednací číslo

Zásuvka Schuko s úpravou pro dvojitou izolaci VZ00HD

Držák multimediálních prvků dvoudílný, plastový VZ02MM

Patch panel prázdný pro montáž prvků 6x (Keystone Jack) na lištu DIN FZ06MK

Patch panel prázdný pro montáž prvků 6x (E-DAT Format) na lištu DIN FZ06MMO

RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit VZ314RJ

KOAX modul (E-DAT-Format), F/F - zásuvka VZ315FF

KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zásuvka VZ316FB

KOAX modul (E-DAT-Format), IEC -zástrčka VZ317FS

Optický modul (E-DAT-Format), LC duplex VZ318LC

Zaslepovací modul (E-DAT-Format) VZ314BL

VZ00HD VZ02MM

VZ314RJ


