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Nová 5 řadá volta
Zapojíte s ní o jednu
řadu navíc

„Proč nepřidáte o jednu řadu navíc?“, 
dotazovali se často naši zákazníci. 
Protože je Hager znám tím, že svým 
zákazníkům naslouchá a vychází 
vstříc, zrodila se nová 5 řadá volta, 
která má všech 5 pohromadě. Na 
českém trhu představuje první roz-
vodnici tohoto typu. Zapojte s ní o 
jednu řadu modulárních přístrojů 
 navíc!

Hned tři důvody pro pátou řadu
Hlavním důvodem této inovace byl neu-
stále se zvyšující požadavek na prostor, 
vycházející z dodatečných požadavků 
normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Tato 
norma řeší doplňkovou ochranu pomocí 
proudových chráničů na zásuvky se 
jmenovitým proudem do 20A, určených 
pro používání laiky. Zároveň musí být 
zajištěn dostatečný prostor pro odvod 
tepla a místo pro snadnou a precizní 
montáž. Nová volta s kapacitou 60+10 
modulů a se zvětšeným vnitřním prosto-
rem o 30 % všechny tyto požadavky 
dokonale splňuje. Zachovala si navíc 
technické přednosti svých čtyř menších 
„sourozenců“. 

Nový člen rodiny
S novou 5 řadou voltou je naše rodinka 

kompletní. Je k dostání v klasické 
nebo multimediální variantě, pro zapuš-

těnou montáž do zdi, případně pro in-
stalaci do dutých příček, dodává se v 

bílé, stříbrné a antracitové barvě.
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Nová multimediální rozvodnice
pro datové rozvody

Nová multimediální rozvodnice není 
jen prostornější, nabízí také kompletně 
přepracovaný vnitřní prostor. Tato 
 skutečnost zajistí ještě více fl exibility 
při instalaci - a to jak ve variantě pro 
zapuštěnou montáž do zdi, tak pro 
 instalaci do dutých příček.

Pojme až dvanáct datových modulů 
Do multimediální rozvodnice lze integro-
vat nový patch panel, schopný pojmout 
až dvanáct datových modulů. Tento 
 panel je izolovaně připevněn pomocí 
speciál ních svorek na DIN lištu nebo na 
perforovanou desku. K uzemnění slouží 
dvě šroubová upevnění.

Oddělené perforované desky
Nová multimediální rozvodnice má místo 
jedné kompletní desky čtyři oddělené 
perforované desky z pozinkovaného ple-
chu. Kabely mohou být čistě vyrovnány 
mezi tyto desky nebo přichyceny pomocí 
integrovaných příchytek k vestavným za-
řízením. Každou desku lze jednotlivě od-
montovat a díky tomu je osazení a dráto-
vání ještě fl exibilnější.

Místo pro trojnásobnou zásuvku
Do výsuvného krytu pro kabely je možno 
jako příslušenství integrovat trojnásob-
nou zásuvku. Všechny zásuvky lze otočit 
o 90 stupňů, což usnadňuje připojení 
napáječů a kabelů.

Nepřehřeje se
V horní a spodní části dveří jsou 
ventilační  otvory, které slouží 
jako  „přirozená“ klimatizace 
a díky cirkulaci vzduchu se 
rozvaděč nepřehřeje.

VU60NWB včetně příslušenství
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Nová 5 řadá rozvodnice

Dobré vlastnosti zůstaly: 
i u nové 5 řadé volty zůstaly zachová-
ny stejné instalační výhody, které 
znáte již od jejích čtyř sourozenců.

Více prostoru
V bocích skříně jsou integrovány 
příchytky pro vodiče. Díky změně kon-
strukce, přizpůsobené snadnému zapo-
jení vodičů a kabelů, nabízí rozvaděč 
o 30 % více prostoru pro kabeláž. 
Požadovaný otvor v kabelové přírubě 
lze díky prolisům snadno a čistě vylo-
mit. 

Zvýšený přístrojový kryt
Zvýšený přístrojový kryt poskytuje více 
prostoru pro vodiče v PE/N svorkovnici, 
což velmi zjednodušuje montáž. Přístro-
jový kryt lze namontovat pomocí dvou 
rychloupínacích šroubů bez zdlouhavé-
ho šroubování. Vyšší bezpečnost navíc 
zajišťuje možnost tento kryt zaplombo-
vat proti nežádoucí manipulaci.

Vodováha pro přesné upevnění
Pro přesné upevnění je rozvodnice 
vybavena vodováhou, čitelnou z čelní 
i zadní strany rozvodnice. Vyu-
žijete ji jak pro zapuštěnou 
montáž do zdiva, tak pro 
zapuštěnou montáž do 
dutých příček.

Sešroubováno, niko-
liv svařeno
Všechny DIN lišty mo-
hou být díky sešroubo-
vanému roštu vestavěny 
jako celek, tak i samostat-
ně. Je-li rošt připevněn, stačí 
pouze odstranit šrouby a vyjmutím 
nosných pásků zůstávají DIN lišty 
bezpečně elektricky odizolovány.

VU60NC
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Inovovaná technologie
multimediální a designová řešení
Budoucnost nepatří jen inteligentnímu ovládání budov, ale také multifunkčnímu využití médií. Multime-
diální rozvaděč zajistí přístup k televizi, internetu, telekomunikačním službám, digitálním fotografiím či 
internetovému rádiu ze všech Vašich místností. Věděli jste, že i rozvaděč se může stát stylovým doplň-
kem místnosti?

Spojení silové a multimediální části
Multimediální rozvodnice může být instalována současně 
s rozvodnicí pro klasickou elektroinstalaci. Díky tomu jsou 
veškerá datová připojení a multimediální komponenty v blíz-
kosti silové části a zajišťují, že budou vždy snadno přístupné. 
Rozvodnice se stane multimediální centrálou, kde může být 
umístěna veškerá technika budoucnosti.

Inovovaná technologie-volitelný design
Nová volta je revoluční nejen vnitřním vybavením, ale snaží 
se zaujmout také navenek. Dveře s rámem jsou v souladu 
s novými designovými trendy vypínačů, lze tak docílit svěží 
elektroinstalace v jednotném vzhledu – v zářivě bílé, stříbrné 
či v antracitové barvě. Vše v současném trendu, dle chutí 
 zákazníků.
Hledáte ještě něco výjimečnějšího? Máme pro Vás řešení: s 
kreativními rámy vyměníte běžné dveře za oblíbené obrazové 
motivy nebo praktické zrcadlo. Obvzlášť zajímavý pohled 
nabízí varianta z vysoce kvalitní nerezové oceli nebo varianta 
s průhlednými dvířky. Kdo zapomíná, ten jistě zvolí kreativní 
nástěnku s vysoce kvalitním hliníkovým rámem. Nová volta  
je dokonalá nejen po technické stránce, ale splní i Vaše 
 požadavky na design.
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Nová generace rozvodnic volta
pro zapuštěnou montáž a montáž 
do dutých příček
Nová generace rozvodnic série volta je ideálním řešením pro oblast bytové výstavby. Kombinace 
plastové skříně s krycím rámečkem a dvířky z ocelového plechu je garancí špičkového designu, dlouhé 
životnosti a řady dalších technických předností, které by bylo obtížné realizovat jiným způsobem.  
Vzhledem k vysoké stabilitě skříně, která též zajišťuje dostatečný prostor pro vodiče a velmi pohodlnou 
montáž, jsou tyto rozvodnice ideálním řešením pro realizaci elektrických rozvodů v bytech a rodinných 
domech.

Vlastnosti:
•  Montáž: zapuštěná do zdi nebo do dutých příček
•  Pro přístroje: do 63A
•  Krytí: IP30  
•  Třída izolace: II, dvojitá izolace
•  Materiál:  vysoce kvalitní plast (polystyrol), 

dvířka a rámeček z ocelového plechu
•  Barva: bílá, RAL 9010 
•  Počet modulů: 14 až 70
•  Provedení: 1 až 5 řad
•  Dvířka: plná, průhledná v rámci příslušenství 
•  Použití:  pro kompletaci rozvodnic v bytech a rodinných  

domech, kancelářských budovách a drobných  
provozovnách  
(Splňují požadavky ČSN EN 61 439-3)

Technické údaje:
•  Plastové rozvodnice s oceloplechovým krycím rámečkem a dvířky
•  Dvířka rozvodnice lze vybavit zámkem
•  Dodávány v provedení pro zazdění a v provedení pro montáž  

do dutých příček
•  Přizpůsobeny pro pohodlné zavedení kabelů i uložení  

propojovacích vodičů
•  Přístrojový kryt rozvodnice s možností plombování
•  Vybaveny samolepicími popisovými štítky pro přehledné označení 

přístrojů a obvodů
•  Standardně jsou dodávány s příslušenstvím pro snadné upevnění 

rozvodnice a svorkovnicemi pro připojení vodičů PE a N
•  Jednoduchá změna závěsu dvířek levé za pravé
•  Jednotlivé díly rozvodnice jsou přizpůsobeny pro velmi rychlou 

montáž
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O 30 % zvětšený prostor pro odvod 
tepla a místa pro snadnou montáž.

V bocích skříně zvětšený prostor s 
integrovanými příchytkami pro vodiče.

Vnitřní strana dvířek je vybavena 
příchytkou na plány.

Pro přesné upevnění je v rozvodnici 
integrována vodováha.

U rozvodnic v provedení do 
dutých příček lze skříňku 
upevnit.

Výsuvný kryt v horní a spodní  
části s předlisovaným rastrem  
pro vylomení otvorů usnadňuje 
zavedení kabelů.

Nový plombovatelný rychlou-
závěr krytu přístrojů se upevní 
otočením šroubů o pouhých 
90°.

Standardní hloubku zapuštění
do stěny 90 mm lze zmenšit
na pouhých 70 mm podložením
rámečku pomocí distanční  
podložky a otočením příchytek  
pro upevnění.



Technické změny vyhrazeny10

volta
Zapuštěné rozvodnice, IP30

Rozvodnice pro zapuštěnou 
montáž do zdiva
- Rozvodnice pro montáž pří-

strojů do 63 A
- Pro přístroje s vestavnou 

hloubkou do 70 mm
- Integrovaná vodováha pro 

přesné zazdění 
- Krycí rámeček z ocelového ple-

chu s nastavitelnou hloubkou 
zapuštění do omítky 15 mm

- Dvířka z ocelového plechu se 
zapuštěným madlem

- Jednoduchá změna závěsu dví-
řek jako levé nebo pravé

- Vybaveny svorkovnicemi PE/N 
s ochranou proti dotyku

- Integrované příchytky pro ulo-
žení vodičů na boku skříně

- Barva bílá (RAL 9010)
- Normy: ČSN EN 61439-3

Zkouška žhavou smyčkou dle 
IEC 60695-2-10:
- Nosné díly proudových částí 

960°C / 30 s
- Skříně pro instalaci do zdiva 

650°C / 30 s

VU12NE

Zapuštěná rozvodnice volta, 1-řadá

Vlastnosti:
- PE/N svorkovnice 2 x 13 (1 x 25 mm² + 5 x 16 mm² + 7 x 10 mm²)
- rozměr niky 340 x 335 x 90 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice zapuštěná, 1-řadá, volta 12 + 2 mod. VU12NE

VU24NE

Zapuštěná rozvodnice volta, 2-řadá

Vlastnosti:
- PE/N svorkovnice 2 x 17 (1 x 25 mm² + 7 x 16 mm² + 9 x 10 mm²)
- rozměr niky 490 x 335 x 90 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice zapuštěná, 2-řadá, volta 24 + 4 mod. VU24NE

VU36NE

Zapuštěná rozvodnice volta, 3-řadá

Vlastnosti:
- PE/N svorkovnice 2 x 22 (1 x 25 mm² + 9 x 16 mm² + 12 x 10 mm²)
- rozměr niky 615 x 335 x 90 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice zapuštěná, 3-řadá, volta 36 + 6 mod. VU36NE

VU48NE

Zapuštěná rozvodnice volta, 4-řadá

Vlastnosti:
- PE/N svorkovnice 2 x 25 (1 x 25 mm² + 11 x 16 mm² + 13 x 10 mm²)
- rozměr niky 740 x 335 x 90 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice zapuštěná, 4-řadá, volta 48 + 8 mod. VU48NE

VU60NE

Zapuštěná rozvodnice volta, 5-řadá

Vlastnosti:
- PE/N svorkovnice 2 x 30 (1 x 25 mm² + 13 x 16 mm² + 16 x 10 mm²)
- rozměr niky 865 x 335 x 90 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice zapuštěná, 5-řadá, volta 60 + 10 mod. VU60NE
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volta
Zapuštěné rozvodnice, IP30, bezšroubové

Rozvodnice pro zapuštěnou 
montáž do zdiva
- Rozvodnice pro montáž pří-

strojů do 63 A
- Pro přístroje s vestavnou 

hloubkou do 70 mm
- Integrovaná vodováha pro 

přesné zazdění 
- Krycí rámeček z ocelového ple-

chu s nastavitelnou hloubkou 
zapuštění do omítky 15 mm

- Dvířka z ocelového plechu se 
zapuštěným madlem

- Jednoduchá změna závěsu dví-
řek jako levé nebo pravé

- QuickConnect vybavený bez-
šroubovými svorkovnicemi 
PE/N s ochranou proti dotyku

- Integrované příchytky pro  ulo-
žení vodičů na boku skříně

- Barva bílá (RAL 9010)
- Normy: ČSN EN 61439-3

Zkouška žhavou smyčkou dle 
IEC 60695-2-10:
- Nosné díly proudových částí 

960°C / 30 s
- Skříně pro instalaci do zdiva 

650°C / 30 s

VU48NC

Zapuštěná rozvodnice volta, 4-řadá

Vlastnosti:
- bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 30 x N + 20 x PE
- šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 7 x N + 6 x PE
- typy svorkovnic: 1 x KN18N + 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN26E
- rozměr niky: 740 x 335 x 90 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice zapuštěná, 4-řadá, volta 48 + 8 mod., bezšr. svorky VU48NC

VU12NC

Zapuštěná rozvodnice volta, 1-řadá

Vlastnosti:
- bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 16 x N + 11 x PE
- šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 3 x N + 3 x PE
- typy svorkovnic: 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN14E
- rozměr niky: 340 x 335 x 90 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice zapuštěná, 1-řadá, volta 12 + 2 mod., bezšr. svorky VU12NC

VU24NC

Zapuštěná rozvodnice volta, 2-řadá

Vlastnosti:
- bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 21 x N + 14 x PE
- šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 4 x N + 4 x PE
- typy svorkovnic: 2 x KN10N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E
- rozměr niky: 490 x 335 x 90 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice zapuštěná, 2-řadá, volta 24 + 4 mod., bezšr. svorky VU24NC

VU36NC

Zapuštěná rozvodnice volta, 3-řadá

Vlastnosti:
- bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 27 x N + 17 x PE
- šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 6 x N + 5 x PE
- typy svorkovnic: 2 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN22E
- rozměr niky: 615 x 335 x 90 mm

Popis Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná, 3-řadá, volta 36 + 6 mod., bezšr. svorky VU36NC

Zapuštěná rozvodnice volta, 5-řadá

VU60NC

Vlastnosti:
- bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 36 x N + 25 x PE
- šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 9 x N + 7 x PE
- typy svorkovnic: 1 x KN18N + 1 x KN22N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E
- rozměr niky: 865 x 335 x 90 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice zapuštěná, 5-řadá, volta 60 + 10 mod., bezšr. svorky VU60NC
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volta
Zapuštěné rozvodnice do dutých příček, IP30

Rozvodnice pro montáž do 
sádrokartonových příček
- Rozvodnice pro montáž pří-

strojů do 63 A
- Pro přístroje s vestavnou  

hloubkou do 70 mm
- Quickfix integrované příchytky 

pro upevnění do sádrokartonu
- Krycí oceloplechový rámeček s 

nastavitelnou hloubkou 15 mm
- Dvířka z ocelového plechu se 

zapuštěným madlem

- Jednoduchá změna závěsu dví-
řek jako levé nebo pravé

- Vybaveny svorkovnicemi PE/N 
s ochranou proti dotyku

- Integrované příchytky pro ulo-
žení vodičů na boku skříně

- Integrované příchytky pro 
upevnění kabelů pomocí upev-
ňovacích pásek

- Barva bílá (RAL 9010)
- Normy: ČSN 61439-3

Zkouška žhavou smyčkou dle 
IEC 60695-2-10:
- Nosné díly proudových částí 

960°C / 30 s
- Skříně pro instalaci do dutých 

příček 850°C / 30 s

VH12NE

Rozvodnice volta do dutých příček, 1-řadá

Vlastnosti:
- PE/N svorkovnice 2 x 13 (1 x 25 mm² + 5 x 16 mm² + 7 x 10 mm²)
- rozměr niky 321 x 314,5 x 87 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice do dutých příček, volta 1-řadá, 12 + 2 mod. VH12NE

VH24NE

Rozvodnice volta do dutých příček, 2-řadá

Vlastnosti:
- PE/N svorkovnice 2 x 17 (1 x 25 mm² + 7 x 16 mm² + 9 x 10 mm²)
- rozměr niky 470 x 314,5 x 87 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice do dutých příček, volta 2-řadá, 24 + 4 mod. VH24NE

VH36NE

Rozvodnice volta do dutých příček, 3-řadá

Vlastnosti:
- PE/N svorkovnice 2 x 22 (1 x 25 mm² + 9 x 16 mm² + 12 x 10 mm²)
- rozměr niky 595 x 314,5 x 87 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice do dutých příček, volta 3-řadá, 36 + 6 mod. VH36NE

VH48NE

Rozvodnice volta do dutých příček, 4-řadá

Vlastnosti:
- PE/N svorkovnice 2 x 25 (1 x 25 mm² + 11 x 16 mm² + 13 x 10 mm²)
- rozměr niky 720 x 314,5 x 87 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice do dutých příček, volta 4-řadá, 48 + 8 mod. VH48NE

VH60NE

Rozvodnice volta do dutých příček, 5-řadá

Vlastnosti:
- PE/N svorkovnice 2 x 30 (1 x 25 mm² + 13 x 16 mm² + 16 x 10 mm²)
- rozměr niky 845 x 314,5 x 87 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice do dutých příček, volta 5-řadá, 60 + 10 mod. VH60NE
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volta
Zapuštěné rozvodnice do dutých příček, IP30, bezšroubové

Rozvodnice pro montáž do 
sádrokartonových příček
- Rozvodnice pro montáž pří-

strojů do 63 A
- Pro přístroje s vestavnou 

hloubkou do 70 mm
- Quickfix integrované příchytky 

pro upevnění do sádrokartonu
- Krycí oceloplechový rámeček s 

nastavitelnou hloubkou 15 mm

- QuickConnect vybaveny bez-
šroubovými svorkovnicemi 
PE/N s ochranou proti dotyku

- Dvířka z ocelového plechu se 
zapuštěným madlem

- Jednoduchá změna závěsu dví-
řek jako levé nebo pravé

- Integrované příchytky pro ulo-
žení vodičů na boku skříně

- Integrované příchytky pro 
upevnění kabelů pomocí upev-
ňovacích pásek

- Barva bílá (RAL 9010)
- Normy: ČSN 61439-3

Zkouška žhavou smyčkou dle 
IEC 60695-2-10:
- Nosné díly proudových částí 

960°C / 30 s
- Skříně pro instalaci do dutých 

příček 850°C / 30 s

VH12NC

Rozvodnice volta do dutých příček, 1-řadá

Vlastnosti:
- bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 21 x N + 14 x PE
- šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 4 x N + 4 x PE
- typy svorkovnic: 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN14E
- rozměr niky: 470 x 314,5 x 87 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice do dutých příček, volta 1 řadá, 12 + 2 mod., bezšr. svorky VH12NC

VH24NC

Rozvodnice volta do dutých příček, 2-řadá

Vlastnosti:
- bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 21 x N + 14 x PE
- šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 4 x N + 4 x PE
- typy svorkovnic: 2 x KN10N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E
- rozměr niky: 470 x 314,5 x 87 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice do dutých příček, volta 2 řadá, 24 + 4 mod., bezšr. svorky VH24NC

VH36NC

Rozvodnice volta do dutých příček, 3-řadá

Vlastnosti:
- bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 27 x N + 17 x PE
- šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 6 x N + 5 x PE
- typy svorkovnic: 2 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN22E
- rozměr niky: 595 x 314,5 x 87 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice do dutých příček, volta 3 řadá, 36 + 6 mod., bezšr. svorky VH36NC

VH48NC

Rozvodnice volta do dutých příček, 4-řadá

Vlastnosti:
- bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 30 x N + 20 x PE
- šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 7 x N + 6 x PE
- typy svorkovnic: 1 x KN18N + 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN26E
- rozměr niky: 720 x 314,5 x 87 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice do dutých příček, volta 4 řadá, 48 + 8 mod., bezšr. svorky VH48NC

VH60NC

Rozvodnice volta do dutých příček, 5-řadá

Vlastnosti:
- bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 36 x N + 25 x PE
- šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 9 x N + 7 x PE
- typy svorkovnic: 1 x KN18N + 1 x KN22N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E + 1 x KN14E
- rozměr niky: 845 x 314,5 x 87 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice do dutých příček, volta 5 řadá, 60 + 10 mod., bezšr. svorky VH60NC
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volta
Multimediální rozvodnice

Multimediální rozvodnice
-  Pro aktivní nebo pasivní pří-

stroje s vestavnou hloubkou do 
80,5 mm

-  Krycí oceloplechový rámeček s 
nastavitelnou hloubkou 15 mm

-  Dvířka z ocelového plechu, per-
forovaná pro lepší odvod tepla, 
se zapuštěným madlem

-  Jednoduchá změna závěsu dví-
řek jako levé nebo pravé

-  Vybaveny lištou DIN pro 12 
modulů a perforovaným mon-
tážním plechem

-  Možnost zmenšit hloubku  za-
puštění do stěny na 72 mm:   
podložením rámečku pomocí 
distanční podložky rámečku

-  V rozvodnici VH integrované 
Quickfix příchytky pro  
upevnění do sádrokartonu

-  Barva bílá (RAL 9010)

VU36NWB

Multimediální rozvodnice, zapuštěné

Vlastnosti:
- perforované montážní desky pro aktivní a pasivní zařízení
- perforované dveře pro lepší odvod tepla
- počet montážních desek dle rozměru rozvodnice 2, 3 nebo 4 ks
- DIN lišta pro 12 modulů
- rozměry shodné se standardní rozvodnicí volta

Popis Obj. č.

Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 36, s MP VU36NWB
Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 48, s MP VU48NWB
Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 60, s MP VU60NWB

VH60NWB

Multimediální rozvodnice, do dutých příček

Vlastnosti:
- perforované montážní desky pro aktivní a pasivní zařízení
- perforované dveře pro lepší odvod tepla
- počet montážních desek dle rozměru rozvodnice 2, 3 nebo 4 ks
- DIN lišta pro 12 modulů
- rozměry shodné se standardní rozvodnicí volta
- včetně úchytů do dutých příček

Popis Obj. č.

Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 36, s MP VH36NWB
Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 48, s MP VH48NWB
Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 60, s MP VH60NWB

Patch panely

Popis Obj. č.

Držák Patch panel, pravý/levý, pro přišroubování nebo uchycení na lištu DIN FZ00MM
Patch panel prázdný pro montáž prvku 12x BTR na lištu DIN FZ12MMO
Patch panel prázdný pro montáž prvku 12x Keystone JACK na lištu DIN FZ12MK
Popisový pásek pro Patch panel, 12 modulů, samolepicí VZ312BS

FZ12MMO

volta
Multimediální rozvodnice, příslušenství

Adaptér pro uchycení zásuvek

Popis Obj. č.

Adaptér pro uchycení zásuvek tehalit s upevněním na C-profil VZ319H

VZ319H

Dvojzásuvka s ochranným kolíkem

Popis Obj. č.

Dvojzásuvka s ochranným kolíkem, pro uchycení do C-profilu, bílá GE20109010

GS20009010
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volta
Multimediální rozvodnice, příslušenství

Montážní panely

Popis Obj. č.

Upevňovací sada pro montáž přístrojů na perforovanou desku VZ306
Montážní perforovaná deska, volta ..NWB, 95 x 265, včetně upevňovacích šroubů VZ00LB
Závěs pro uchycení přístrojů na perforovaném plechu FZ01MM

VZ306

Datové moduly

Popis Obj. č.

Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.5e, UTP TN004S
Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP TN002S
Modul komunikační BTR, RJ45, kat. 6A, 10 GBit VZ314RJ
Switch, master, 5x port RJ 45, 6 mod. VZ325M
Switch, slave, 5x port RJ 45, 6 mod. VZ325S

TN004S

VZ314RJ

VZ325M

VZ699

Kabelová příchytka

Vlastnosti:
- 1 sada = 6 ks

Popis Obj. č.

Kabelová příchytka, volta VZ699

Zásuvky 230V

Popis Obj. č.

3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VU, 650°C VZ00UPF
3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VH, 850°C VZ00HWF
3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, na DIN lištu / montážní desku VZ00ASF
Přepěťová ochrana s akustickou sig. pro zabudování, typ 3, 1,5 kV VZ00USVZ00UP

VZ125N

Náhradní dveře perforované

Vlastnosti:
- barva: bílá (RAL 9010)

Popis Obj. č.

Náhradní dveře perforované, volta VU/VH36 VZ125N
Náhradní dveře perforované, volta VU/VH48 VZ126N
Náhradní dveře perforované, volta VU/VH60 VZ127N
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volta
Nástěnné rozvodnice, IP30

Nástěnná rozvodnice
- pro montáž přístrojů do 63 A
- Pro přístroje s vestavnou 

hloubkou do 70 mm
- Nosného dílu osazeného lištami 

DIN, v jehož zadní stěně jsou 
předraženy otvory pro přívodní 
kabely

- Krytu z nárazuvzdorného plastu 
umožňujícího montáž dveří 
zprava nebo zleva

- PE/N svorkovnice s ochranou 
proti dotyku a jednoduchým 
zaklapovacím systémem

- Barevný odstín RAL 9010 
- Normy: ČSN EN 61439-3 DIN 

VDE 0603 část 1, DIN 43871
- Vhodná pro použití v bytových 

domech dle DIN 18015

VA12B

Nástěnná rozvodnice volta, 1-řadá

Vlastnosti:
- PE/N svorkovnice 2 x 13 (1 x 25 mm² + 12 x 10/16 mm²)
- rozměr rozvaděče 245 x 305 x 96,5 mm

VA24B

Nástěnná rozvodnice volta, 2-řadá

Vlastnosti:
- PE/N svorkovnice 2 x 17 (1 x 25 mm² + 7 x 16 mm² + 9 x 10 mm²)
- rozměr rozvaděče 370 x 305 x 96,5 mm

VA36B

Nástěnná rozvodnice volta, 3-řadá

Vlastnosti:
- PE/N svorkovnice 2 x 22 (1 x 25 mm² + 9 x 16 mm² + 12 x 10 mm²)
- rozměr rozvaděče 515 x 305 x 96,5 mm

VA48B

Nástěnná rozvodnice volta, 4-řadá

Vlastnosti:
- PE/N svorkovnice 2 x 25 (1 x 25 mm² + 11 x 16 mm² + 13 x 10 mm²)
- rozměr rozvaděče 640 x 305 x 96,5 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice nástěnná, 1-řadá, volta 12 mod. VA12B

Popis Obj. č.

Rozvodnice nástěnná, 2-řadá, volta 24 mod. VA24B

Popis Obj. č.

Rozvodnice nástěnná, 3-řadá, volta 36 mod. VA36B

Popis Obj. č.

Rozvodnice nástěnná, 4-řadá, volta 48 mod. VA48B
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volta
Nástěnné rozvodnice, IP30, bezšroubové

Nástěnná rozvodnice
- pro montáž přístrojů do 63 A
- Pro přístroje s vestavnou 

hloubkou do 70 mm
- Nosného dílu osazeného lištami 

DIN, v jehož zadní stěně jsou 
předraženy otvory pro přívodní 
kabely

- Krytu z nárazuvzdorného plastu 
umožňujícího montáž dveří 
zprava nebo zleva

- QuickConnect vybavena bez-
šroubovými svorkovnicemi 
PE/N s ochranou proti dotyku

- Nulové svorky pro obvod prou-
dového chrániče (u 2-, 3-, a 
4-řadých rozvodnic)

- Barevný odstín RAL 9010
- Normy: ČSN EN 61439-3 DIN 

VDE 0603 část 1, DIN 43871
- Vhodná pro použití v bytových 

domech dle DIN 18015

VA12CN

Nástěnná rozvodnice volta, 1-řadá

Vlastnosti:
- bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 16 x N + 11 x PE
- šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 3 x N + 3 x PE
- typy svorkovnic: 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN14E
- rozměr rozvaděče 245 x 305 x 96,5 mm

VA24CN

Nástěnná rozvodnice volta, 2-řadá

Vlastnosti:
- bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 21 x N + 14 x PE
- šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 4 x N + 4 x PE
- typy svorkovnic: 2 x KN10N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E
- rozměr rozvaděče 370 x 305 x 96,5 mm

VA36CN

Nástěnná rozvodnice volta, 3-řadá

VA48CN

Nástěnná rozvodnice volta, 4-řadá

Vlastnosti:
- bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 30 x N + 20 x PE
- šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 7 x N + 6 x PE
- typy svorkovnic: 1 x KN18N + 1 x KN14N + 1 x VZ455N  

+ 1 x KN26E
- rozměr rozvaděče 640 x 305 x 96,5 mm

Popis Obj. č.

Rozvodnice nástěnná, 1-řadá, volta 12 mod., bezšr. svorky VA12CN

Popis Obj. č.

Rozvodnice nástěnná, 2-řadá, volta 24 mod., bezšr. svorky VA24CN

Popis Obj. č.

Rozvodnice nástěnná, 3-řadá, volta 36 mod., bezšr. svorky VA36CN

Popis Obj. č.

Rozvodnice nástěnná, 4-řadá, volta 48 mod., bezšr. svorky VA48CN

Vlastnosti:
- bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 27 x N + 17 x PE
- šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 6 x N + 5 x PE
- typy svorkovnic: 2 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN22E
- rozměr rozvaděče 515 x 305 x 96,5 mm
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volta
Nástěnné rozvodnice, příslušenství

VA24T

Dveře pro nástěnnou rozvodnici volta VA

Vlastnosti:
- oceloplechové RAL 9010, bílá
- se zapuštěným zaklapovacím uzávěrem

VA24K

Dveře prosklené pro nástěnnou rozvodnici volta VA

Vlastnosti:
- konstrukce shodná s plnými dvířky, avšak s okénkem z průhledného 

polykarbonátu
- šířka rámu dveří 40 mm

VZ408

Kabelová příchytka pro rozvodnici VA

Popis Obj. č.

Plné dveře pro rozvodnici volta VA12 VA12T
Plné dveře pro rozvodnici volta VA24 VA24T
Plné dveře pro rozvodnici volta VA36 VA36T
Plné dveře pro rozvodnici volta VA48 VA48T

Popis Obj. č.

Kabelová příchytka pro rozvodnici VA VZ408

Popis Obj. č.

Prosklené dveře pro rozvodnici volta VA12 VA12K
Prosklené dveře pro rozvodnici volta VA24 VA24K
Prosklené dveře pro rozvodnici volta VA36 VA36K
Prosklené dveře pro rozvodnici volta VA48 VA48K

VZ510

Přepážky pro rozvaděče volta VA

Vlastnosti:
- pro oddělení obvodů v rozvaděči

Popis Obj. č.

Vodorovná přepážka k rozvodnici volta VA VZ510
Svislá přepážka k rozvodnici volta VA12 VZ511
Svislá přepážka k rozvodnici volta VA24 VZ512
Svislá přepážka k rozvodnici volta VA36 VZ513
Svislá přepážka k rozvodnici volta VA48 VZ514

VZ452

Montážní panely pro rozvaděče VA

Vlastnosti:
- pro instalaci do všech rozvaděčů volta VA

Popis Obj. č.

Montážní deska pro rozvaděč VA12 VZ451
Montážní deska pro rozvaděč VA24 VZ452
Montážní deska pro rozvaděč VA36 VZ453
Montážní deska pro rozvaděč VA48 VZ454
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volta
Zapuštěné rozvodnice, příslušenství

VZ501N

Šablony do betonu

Vlastnosti:
- pro zjednodušení instalace ve stavbách z litého betonu
- včetně 4 upevňovacích šroubů pro upevnění v bednění

Popis Obj. č.

Vymezovací šablona do betonu pro volta VU12 VZ501N
Vymezovací šablona do betonu pro volta VU24 VZ502N
Vymezovací šablona do betonu pro volta VU36 VZ503N
Vymezovací šablona do betonu pro volta VU48 VZ504N
Vymezovací šablona do betonu pro volta VU60 VZ505N

VZ510N

Přepážky pro rozvaděče volta VU a VH

Vlastnosti:
- pro oddělení obvodů v rozvaděči

Popis Obj. č.

Vodorovná přepážka k rozvodnici volta VU/VH VZ510N
Svislá přepážka k rozvodnici volta VU/VH12 VZ511N
Svislá přepážka k rozvodnici volta VU/VH24 VZ512N
Svislá přepážka k rozvodnici volta VU/VH36 VZ513N
Svislá přepážka k rozvodnici volta VU/VH48 VZ514N
Svislá přepážka k rozvodnici volta VU/VH60 VZ515N

VZ406

Lišty DIN

Vlastnosti:
- VZ406 zvýšení hloubky na 84 mm

Popis Obj. č.

Snížená DIN lišta k zapušť. rozvodnici volta VZ406
Náhradní DIN lišta pro rozvaděč volta VZ551N

VZ410N

Spojovací díly

Vlastnosti:
- pro montáž dvou nebo více rozvodnic vedle sebe / nad sebou
- sada 2 ks
- náhradní díl

Popis Obj. č.

Spojka pro spojení dvou rozvaděčů volta VU/VH VZ410N
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volta
Zapuštěné rozvodnice, příslušenství

VZ465N

Svorkovnice pomocných obvodů

Vlastnosti:
- 7-pólová
- s plombovatelným krytem

Popis Obj. č.

Přídavná svorkovnice pro ovládací obvody, 7-pól VZ465N

VZ451N

Montážní panely pro rozvaděče VU a VH

Vlastnosti:
- pro instalaci do všech rozvaděčů volta VU/VH

Popis Obj. č.

Montážní deska tl. 2,5 mm pro rozvaděč VU/VH12 VZ451N
Montážní deska tl. 2,5 mm pro rozvaděč VU/VH24 VZ452N
Montážní deska tl. 2,5 mm pro rozvaděč VU/VH36 VZ453N
Montážní deska tl. 2,5 mm pro rozvaděč VU/VH48 VZ454N
Montážní deska tl. 2,5 mm pro rozvaděč VU/VH60 VZ455M

VZ711

Držák svorkovnice pro rozvodnici volta

Vlastnosti:
- kapacita držáku: 8 jednotek
- šířka držáku: 240 mm

Popis Obj. č.

Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta VZ711

KN00A

Univerzální držák bezšroubových svorkovnic

Vlastnosti:
- kapacita držáku: 3,5 jednotek
- šířka držáku: 105 mm

Univerzální držák pro bezšroubové svorkovnicové bloky. Držák lze uchytit na lištu DIN v horizontální a 
vertikální poloze, na montážní desku nebo na profil 12 x 2 mm

Popis Obj. č.

Univerzální držák bezšroubových svorkovnic KN00A
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volta
Zapuštěné rozvodnice, příslušenství

KN06N

Bloky bezšroubových N svorkovnic 

Popis Velikost
(jednotek)

Šířka
(mm)

Obj. č.

Blok bezšroubové N svorkovnice, 6 svorek 1 30 KN06N
Blok bezšroubové N svorkovnice, 10 svorek 1,5 45 KN10N
Blok bezšroubové N svorkovnice, 14 svorek 2 60 KN14N
Blok bezšroubové N svorkovnice, 18 svorek 2,5 75 KN18N
Blok bezšroubové N svorkovnice, 22 svorek 3 90 KN22N
Blok bezšroubové N svorkovnice, 26 svorek 3,5 105 KN26N

KN99N

Propojovací můstek pro N bloky

Vlastnosti:
- pro propojení N svorkovnicového bloku
- 1 sada = 10 ks

Popis Obj. č.

Propojovací můstek pro N svorkovnicové bloky (sada 10 ks) KN99N

KN14E

Bloky bezšroubových PE svorkovnic

Popis Velikost
(jednotek)

Šířka
(mm)

Obj. č.

Blok bezšroubové PE svorkovnice, 6 svorek 1 30 KN06E
Blok bezšroubové PE svorkovnice, 10 svorek 1,5 45 KN10E
Blok bezšroubové PE svorkovnice, 14 svorek 2 60 KN14E
Blok bezšroubové PE svorkovnice, 18 svorek 2,5 75 KN18E
Blok bezšroubové PE svorkovnice, 22 svorek 3 90 KN22E
Blok bezšroubové PE svorkovnice, 26 svorek 3,5 105 KN26E

KN99E

Propojovací můstek pro PE bloky

Vlastnosti:
- pro propojení PE svorkovnicového bloku
- 1 sada = 10 ks

Popis Obj. č.

Propojovací můstek pro N svorkovnicové bloky (sada 10 ks) KN99E

KN22P

Bloky bezšroubových fázových svorkovnic

Popis Velikost
(jednotek)

Šířka
(mm)

Obj. č.

Blok bezšroubové fázové svorkovnice, 6 svorek 1 30 KN06P
Blok bezšroubové fázové svorkovnice, 10 svorek 1,5 45 KN10P
Blok bezšroubové fázové svorkovnice, 14 svorek 2 60 KN14P
Blok bezšroubové fázové svorkovnice, 18 svorek 2,5 75 KN18P
Blok bezšroubové fázové svorkovnice, 22 svorek 3 90 KN22P
Blok bezšroubové fázové svorkovnice, 26 svorek 3,5 105 KN26P

Vlastnosti:
- bezšroubové svorky do průřezu 4 mm2

- třmenové svorky do průřezu 25 mm2

Vlastnosti:
- bezšroubové svorky do průřezu 4 mm2

- třmenové svorky do průřezu 25 mm2

Vlastnosti:
- bezšroubové svorky do průřezu 4 mm2

- třmenové svorky do průřezu 25 mm2

- jmenovitý proud 63A

KN99P

Propojovací můstek pro fázové bloky

Vlastnosti:
- pro propojení fázového svorkovnicového bloku
- 1 sada = 10 ks

Popis Obj. č.

Propojovací můstek pro N svorkovnicové bloky (sada 10 ks) KN99P
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volta
Zapuštěné rozvodnice, příslušenství

VZ456P

Svorkovnice fázová na lištu DIN

Vlastnosti:
- 5 bezšroubových svorek pro plné nebo slaněné vodiče
- pro průřez 1,5 - 4 mm²
- barva: hnědá
- uchycení na lištu DIN

Popis Obj. č.

Svorkovnice fázová, bezšroubová (bal./10ks) VZ456P

VZ455N

Svorkovnice chráničových obvodů

Vlastnosti:
- 5 bezšroubových svorek pro plné nebo slaněné vodiče
- pro průřez 1,5 - 4 mm²
- barva: modrá
- uchycení na držák svorkovnic nebo do boků rozvodnice

Popis Obj. č.

Svorkovnice N pro proudové chrániče, bezšroubová (bal./10ks) VZ455N

VZ456N

Svorkovnice chráničových obvodů na lištu DIN

Vlastnosti:
- 5 bezšroubových svorek pro plné nebo slaněné vodiče
- pro průřez 1,5 - 4 mm²
- barva: modrá
- uchycení na lištu DIN

Popis Obj. č.

Svorkovnice N pro proudové chrániče, bezšroubová (bal./10ks) VZ456N

VZ455P

Svorkovnice fázová

Vlastnosti:
- 5 bezšroubových svorek pro plné nebo slaněné vodiče
- pro průřez 1,5 - 4 mm²
- barva: hnědá
- uchycení na držák svorkovnic nebo do boků rozvodnice

Popis Obj. č.

Svorkovnice fázová, bezšroubová (bal./10ks) VZ455P

VZ522

Šroubová svorkovnice PE/N s podpěrou

Vlastnosti:
- pro zapuštěné nebo nástěnné rozvodnice volta
- typ šroubových svorek 

VZ521 2x(1 x 25 mm² + 5 x 16 mm² + 7 x 10 mm²) 
VZ522 2x(1 x 25 mm² + 7 x 16 mm² + 9 x 10 mm²)  
VZ523 2x(1 x 25 mm² + 9 x 16 mm² + 12 x 10 mm²)  
VZ524 2x(1 x 25 mm² + 11 x 16 mm² + 13 x 10 mm²) 

Popis Obj. č.

PE/N svorkovnice 2 x 13 svorek, volta VU/VH/VA12 VZ521
PE/N svorkovnice 2 x 17 svorek, volta VU/VH/VA24 VZ522
PE/N svorkovnice 2 x 22 svorek, volta VU/VH/VA36 VZ523
PE/N svorkovnice 2 x 25 svorek, volta VU/VH/VA48 VZ524
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volta
Zapuštěné rozvodnice, příslušenství

VZ302N

Zámek se shodným číslem klíče

Vlastnosti: 
- pro rozvodnici volta VU/VH

Popis Obj. č.

Zámek pro zapuštěnou rozvodnici volta VZ302N

VZ131N

Prosklené dveře pro rozvaděč volta VU/VH

Vlastnosti:
- pro rozvodnici volta VU/VH
- šířka rámu dveří 40 mm
- barva: bílá (RAL 9010)

Popis Obj. č.

Prosklené dveře volta VU/VH12 VZ131N
Prosklené dveře volta VU/VH24 VZ132N
Prosklené dveře volta VU/VH36 VZ133N
Prosklené dveře volta VU/VH48 VZ134N
Prosklené dveře volta VU/VH60 VZ135N

VZ141N

Krycí rámy

Vlastnosti:
- výška rámu 9 mm
- barva: bílá (RAL 9010)

Popis Obj. č.

Náhradní rám bez dveří volta VU/VH12 VZ141N
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH24 VZ142N
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH36 VZ143N
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH48 VZ144N
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH60 VZ145N

VZ717

Popisové listy

Vlastnosti:
- Popisové listy pro nalepení na dveře rozvaděče
- 1 sada = 10 ks

Popis Obj. č.

Popisová samolepka A4 pro volta (10ks) VZ717

VZ111N

Distanční podpěra rámečku

Vlastnosti:
- pro snížení vestavné hloubky rozvodnice z 90 mm na 72 mm
- pro podložení krycího rámu
- barva: bílá (RAL 9010)

Popis Obj. č.

Distanční podpěra rámečku, VU12 VZ111N
Distanční podpěra rámečku, VU24 VZ112N
Distanční podpěra rámečku, VU36 VZ113N
Distanční podpěra rámečku, VU48 VZ114N
Distanční podpěra rámečku, VU60 VZ115N
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volta
Zapuštěné rozvodnice, příslušenství

VZ602

Popisové pásky

Vlastnosti:
- s průhledným samolepicím krytem
- popisové pole pro 14 modulů
- 1 sada = 10 ks

Popis Obj. č.

Popisová páska 14 mod. s plastovým krytem, volta (10 ks) VZ602

VZ407

Kapsa na dokumenty

Vlastnosti:
- pro nalepení na dveře rozvaděče

Popis Obj. č.

Kapsa na dokumenty 220 x 240 mm VZ407

VZ404

Čisticí prostředek

Vlastnosti:
- Čisticí prostředek pro plastové díly v rozprašovači

Popis Obj. č.

Čisticí prostředek pro plastové díly VZ404

S35S

Krycí lišty

Vlastnosti:
- S35S: krycí lišta délky 219 mm pro 12 mod.
- barva: bílá (RAL 9010)
- pro zakrytí výřezu rozvaděče
- předperforování umožňuje snadné dělení po 9 mm

Popis Obj. č.

Krycí lišta bílá pro 12 modulů S35S
Krycí lišta s pojistkou proti sejmutí, 210 mm ZZ34S

S30N

Záslepky

Vlastnosti:
- pro zakrytí výřezu rozvaděče
- 1 sada = 10 ks 18 mm a 2 ks 9 mm

Popis Obj. č.

Zaslepovací krytka bílá (sada 10 x 18mm/2 x 9mm) S30N

VZ537

Ochranný kryt

Vlastnosti: 
- slouží jako ochrana proti zašpinění při zazdění a malířských pracích
- možnost opětovného použití

Popis Obj. č.

Ochranný kryt rozvodnice volta VU/VH12 VZ536
Ochranný kryt rozvodnice volta VU/VH24 VZ537
Ochranný kryt rozvodnice volta VU/VH36 VZ538
Ochranný kryt rozvodnice volta VU/VH48 VZ539
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VZ221N

Přístrojové kryty

Popis Obj. č.

Náhradní kryt přístrojů volta VU/VH12 VZ221N
Náhradní kryt přístrojů volta VU/VH24 VZ222N
Náhradní kryt přístrojů volta VU/VH36 VZ223N
Náhradní kryt přístrojů volta VU/VH48 VZ224N
Náhradní kryt přístrojů volta VU/VH60 VZ225A
Náhradní kryt přístrojů nástěnná volta VA12 VZ201
Náhradní kryt přístrojů nástěnná volta VA24 VZ202
Náhradní kryt přístrojů nástěnná volta VA36 VZ203
Náhradní kryt přístrojů nástěnná volta VA48 VZ204

VZ535

Klips na dokumenty

Popis Obj. č.

Náhradní klips na dokumenty, volta VZ535

VZ308N

Výklopný uzávěr

Popis Obj. č.

Výklopný uzávěr VZ308N

volta
Zapuštěné rozvodnice, náhradní díly

VZ405N

Příchytky do dutých příček

Vlastnosti:
- jako náhradní díl do rozvaděčů VH
- pro uchycení rozvaděče do dutých příček
- sada 4 ks

Popis Obj. č.

Příchytky do dutých příček pro voltu VH VZ405N
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volta
Zapuštěné rozvodnice, náhradní díly

VZ121N

Náhradní dveře pro rozvaděč VU a VH

Vlastnosti:
- barva: bílá (RAL 9010)

Popis Obj. č.

Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH12 VZ121N
Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH24 VZ122N
Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH36 VZ123N
Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH48 VZ124N
Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH60 VZ125E

VZ530N

Kabelová příruba

Popis Obj. č.

Náhradní kabelová příruba VZ530N

VZ555N

Lišty DIN

Popis Obj. č.

Náhradní DIN lišta pro VU/VH12 VZ551N
Náhradní rošt vč. DIN lišt pro VU/VH24 VZ552N
Náhradní rošt vč. DIN lišt pro VU/VH36 VZ553N
Náhradní rošt vč. DIN lišt pro VU/VH48 VZ554N
Náhradní rošt vč. DIN lišt pro VU/VH60 VZ555N

VZ800N

Dveřní závěsy

Popis Obj. č.

Dveřní závěs pro rozvodnici volta 2 ks VZ800N

VZ304N

Náhradní klíče

Vlastnosti:
- 2 náhradní klíče pro zámek

Popis Obj. č.

Náhradní klíč pro zámek VZ302N (2ks) VZ304N
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volta
Zapuštěné rozvodnice, projektová řešení

Malé rozvodnice volta, projek-
tová řešení obsahují
- rozvaděčové vany pro zapuš-

tění nebo instalaci do dutých 
příček

- sady s dveřmi a rámem, zá-
krytem, přístrojovým roštem a 
PE/N svorkovnicemi

- různobarevná či nerezová pro-
vedení dveří s rámem

- designový rám se zrcadlem, 
nástěnkou nebo rámem pro 
obraz

VU12NK

Vana rozvaděče volta pro zapuštění

Vlastnosti:
- prázdná včetně ochrany pro omítání a montážních držáků
- integrovaná vodováha

VH36NK

Vana rozvaděče volta do dutých příček

Vlastnosti:
- prázdná včetně příchytek do dutých příček a stahovacích pásek
- integrovaná vodováha

VZ12NUH

Zákryty včetně dveří s rámem

Vlastnosti:
- s rámem a dveřmi
- barva: bílá (RAL 9010)
- VZxxNUH: s bezšroubovými PE/N a chráničovými svorkovnicemi, 

krytem a lištami DIN
- VZxxNRK: s krytem a lištami DIN

VZ12NAV

Zákryty bez dveří

Vlastnosti:
- bez rámu a dveří
- s bezšroubovými PE/N a chráničovými svorkovnicemi, krytem a 

lištami DIN

Popis Obj. č.

Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU12 VU12NK
Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU24 VU24NK
Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU36 VU36NK
Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU48 VU48NK
Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU60 VU60NK

Popis Obj. č.

Zákryty včetně svorek, volta VU/VH12 VZ12NAV
Zákryty včetně svorek, volta VU/VH24 VZ24NAV
Zákryty včetně svorek, volta VU/VH36 VZ36NAV
Zákryty včetně svorek, volta VU/VH48 VZ48NAV
Zákryty včetně svorek, volta VU/VH60 VZ60NAV

Popis Obj. č.

Zákryty včetně dveří s rámem a svorkami, volta VU/VH12 VZ12NUH
Zákryty včetně dveří s rámem a svorkami, volta VU/VH24 VZ24NUH
Zákryty včetně dveří s rámem a svorkami, volta VU/VH36 VZ36NUH
Zákryty včetně dveří s rámem a svorkami, volta VU/VH48 VZ48NUH
Zákryty včetně dveří s rámem a svorkami, volta VU/VH60 VZ60NUH
Zákryty včetně dveří s rámem, volta VU/VH24 VZ24NRK
Zákryty včetně dveří s rámem, volta VU/VH36 VZ36NRK
Zákryty včetně dveří s rámem, volta VU/VH48 VZ48NRK
Zákryty včetně dveří s rámem, volta VU/VH60 VZ60NRK

Popis Obj. č.

Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH12 VH12NK
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH24 VH24NK
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH36 VH36NK
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH48 VH48NK
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH60 VH60NK
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volta
Zapuštěné rozvodnice, projektová řešení

VZ101N

Dveře s rámem

Vlastnosti:
- pro rozvodnice VU/VH 

VZ141N

Krycí rámy

Vlastnosti:
- pro rozvodnici volta VU/VH
- šířka rámu dveří 40 mm
- barva: bílá (RAL 9010)

VZ808N

Designové rámy

Vlastnosti:
- pro instalaci zrcadla nebo obrazu
- rám včetně úchytů

Popis Obj. č.

Rám s dveřmi, volta VU/VH12, RAL9010 bílá VZ101N
Rám s dveřmi, volta VU/VH24, RAL9010 bílá VZ102N
Rám s dveřmi, volta VU/VH36, RAL9010 bílá VZ103N
Rám s dveřmi, volta VU/VH48, RAL9010 bílá VZ104N
Rám s dveřmi, volta VU/VH60, RAL9010 bílá VZ105N
Rám s dveřmi, volta VU/VH12, nerezová ocel VZ261N
Rám s dveřmi, volta VU/VH24, nerezová ocel VZ262N
Rám s dveřmi, volta VU/VH36, nerezová ocel VZ263N
Rám s dveřmi, volta VU/VH48, nerezová ocel VZ264N
Rám s dveřmi, volta VU/VH60, nerezová ocel VZ265N
Rám s dveřmi, volta VU/VH12, RAL9006 bílý hliník VZ321N
Rám s dveřmi, volta VU/VH24, RAL9006 bílý hliník VZ322N
Rám s dveřmi, volta VU/VH36, RAL9006 bílý hliník VZ323N
Rám s dveřmi, volta VU/VH48, RAL9006 bílý hliník VZ324N
Rám s dveřmi, volta VU/VH60, RAL9006 bílý hliník VZ325N
Rám s dveřmi, volta VU/VH12, RAL7016 antracitová šedá VZ331N
Rám s dveřmi, volta VU/VH24, RAL7016 antracitová šedá VZ332N
Rám s dveřmi, volta VU/VH36, RAL7016 antracitová šedá VZ333N
Rám s dveřmi, volta VU/VH48, RAL7016 antracitová šedá VZ334N
Rám s dveřmi, volta VU/VH60, RAL7016 antracitová šedá VZ335N

Popis Obj. č.

Náhradní rám bez dveří volta VU/VH12 VZ141N
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH24 VZ142N
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH36 VZ143N
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH48 VZ144N
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH60 VZ145N

Popis Obj. č.

Designový rám bez dveří volta VU/VH24, bílá VZ801N
Designový rám bez dveří volta VU/VH36, bílá VZ802N
Designový rám bez dveří volta VU/VH24, stříbrná VZ807N
Designový rám bez dveří volta VU/VH36, stříbrná VZ808N
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volta
Zapuštěné rozvodnice, projektová řešení

VZ814N

Držáky obrazu do designového rámu

VZ293N

Nástěnka včetně rámu

Vlastnosti:
- pěnová deska potažená černou textilií
- včetně hliníkového rámu a úchytů
- barva: stříbrná

VZ242N

Kontrolní panel

Vlastnosti:
- hliníkový panel se zámkem
- včetně hliníkového rámu a úchytů
- potisk, osazení a zapojení na poptávku

VZ131N

Prosklené dveře pro rozvaděč volta VU/VH

Vlastnosti:
- pro rozvodnici volta VU/VH
- šířka rámu dveří 40 mm
- barva: bílá (RAL 9010)

VZ811N

Zrcadla do designového rámu

Popis Obj. č.

Prosklené dveře volta VU/VH12 VZ131N
Prosklené dveře volta VU/VH24 VZ132N
Prosklené dveře volta VU/VH36 VZ133N
Prosklené dveře volta VU/VH48 VZ134N
Prosklené dveře volta VU/VH60 VZ135N

Popis Obj. č.

Zrcadla do designového rámu volta VU/VH24 VZ811N
Zrcadla do designového rámu volta VU/VH36 VZ812N

Popis Obj. č.

Držáky obrazu do designového rámu volta VU/VH24 VZ813N
Držáky obrazu do designového rámu volta VU/VH36 VZ814N

Popis Obj. č.

Nástěnka včetně rámu volta VU/VH24 VZ292N
Nástěnka včetně rámu volta VU/VH36 VZ293N

Popis Obj. č.

Kontrolní panel volta VU/VH24 VZ242N
Kontrolní panel volta VU/VH36 VZ243N
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volta
Protipožární příslušenství

VZ391N

Protipožární obklady rozvodnice volta

Vlastnosti:
-  nástěnný protipožární obklad z desek křemičitanu vápenatého k instalaci v nosné i dělicí příčce pro zajiš-

tění požární odolnosti F90 (90 minut)
- vhodné pro zapuštěné rozvodnice volta, v 1- až 4-řadém provedení
- materiál pro přišroubování do niky v dělicí příčce součástí dodávky
- dodáváno včetně stahovacích pásků pro upevnění vodičů v obkladu
- certifikáty: obecný certifikát IBMB, vydaný MPA Braunschweig
- normy: DIN 4102, část 2 a (M) LAR 2005

Veškeré podrobnosti k instalaci (např. použitelná tloušťka zdi, což odpovídá DIN 4102 část 4, tabulka 38) 
musí být projednány s projektantem pro požárně chráněné úseky.

Popis Obj. č.

Protipožární obklad rozvodnice volta, VU/VH12 VZ391N
Protipožární obklad rozvodnice volta, VU/VH24 VZ392N
Protipožární obklad rozvodnice volta, VU/VH36 VZ393N
Protipožární obklad rozvodnice volta, VU/VH48 VZ394N

VZ395N

Zadní stěny

Vlastnosti:
- v případě, že je při instalaci protipožárního obkladu zbylá tloušťka zdi menší, než určuje norma DIN 4102 

část 4, tabulka 38, je nutné použít dodatečnou zadní stěnu
- pokud je zbytková tloušťka stěny dostačující, není nutná instalace zadní stěny

Popis Obj. č.

Zadní stěna pro protipožární obklad VZ391N VZ395N
Zadní stěna pro protipožární obklad VZ392N VZ396N
Zadní stěna pro protipožární obklad VZ393N VZ397N
Zadní stěna pro protipožární obklad VZ394N VZ398N

VZ449

Protipožární tmel

Vlastnosti:
- k utěsnění vstupů kabelů; v případě požáru se vytvoří izolační pěna, která vyplní otvory a spoje a 

tím zabrání průchodu ohně, kouře a splodin
- je nutné použít vždy při instalaci do dělících příček

Popis Obj. č.

Protipožární tmel VZ449

VZ449

Protipožární podložka

Popis Obj. č.

Nehořlavá podložka pro nástěnný rozvaděč volta, VA12 VZ561
Nehořlavá podložka pro nástěnný rozvaděč volta, VA24 VZ562
Nehořlavá podložka pro nástěnný rozvaděč volta, VA36 VZ563
Nehořlavá podložka pro nástěnný rozvaděč volta, VA48 VZ564

VZ381R

Protipožární uzávěry - EI60

Vlastnosti:
- protipožární uzávěr s požární odolností minimálně 60 minut při požáru uvnitř instalace
- pro instalaci v únikových cestách
- standardní dveře nejsou potřeba (viz projektová řešení)
- uzamykatelný uzávěr
- upevňovací materiál součástí dodávky
- montáž dveří umožňující pravé nebo levé zavěšení
- barva: RAL 9010 bílá
- certifikáty: obecný certifikát vydaný DIBt, schvalovací protokol číslo: Z-86.1-53

Popis Obj. č.

Protipožární uzávěr - EI60, volta, VU/VH12 VZ381R
Protipožární uzávěr - EI60, volta, VU/VH24 VZ382R
Protipožární uzávěr - EI60, volta, VU/VH36 VZ383R
Protipožární uzávěr - EI60, volta, VU/VH48 VZ384R
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volta
Zapuštěná rozvodnice, IP30, třída izolace II M

H1 H2

VU12 / VH12 356,5 mm 298,5 mm
VU24 / VH24 505,5 mm 445,5 mm

VU36 / VH36 630,5 mm 570,5 mm

VU48 / VH48 755,5 mm 695,5 mm

VU60 / VH60 880,5 mm 820,5 mm
H12 H13 H14 H15 H16

VU12 / VH12 321 mm 130 mm 104 mm 56 mm 64 mm
VU24 / VH24 470 mm 144 mm 114 mm 66 mm 79 mm

VU36 / VH36 595 mm 144 mm 114 mm 66 mm 79 mm

VU48 / VH48 720 mm 144 mm 114 mm 66 mm 79 mm

VU60 / VH60 845 mm 144 mm 114 mm 66 mm 79 mm

Rozměrové výkresy

H
2

H
1

H3=348mm

H4=288mm

H5 H6 H7

VU12 / VH12 335 mm 185 mm 224 mm
VU24 / VH24 484 mm 334 mm 373 mm

VU36 / VH36 609 mm 469 mm 498 mm

VU48 / VH48 734 mm 584 mm 623 mm

VU60 / VH60 859 mm 709 mm 748 mm

H8=330mm

H9=240mm

H10=218mm

H11=151mm
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H18=40m m
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6

H
1

3 H1 9 74,5 mm mezi lištou DIN a dveřmi

80,5 mm mezi montážní deskou a dveřmi

91,5 mm mezi zadní stěnou a dveřmiH2 0

H
26

=1
25

m
m

H
1

2

46

H
1

4

H
1

5

Rozměr Popis

H1 Celková výška rámu

H2 Vnitřní výška rámu

H3 Celková šířka rámu

H4 Vnitřní šířka rámu

H5 Celková výška vany rozvaděče

H6 Svislá vzdálenost montážních otvorů

H7 Vnitřní výška vany rozvaděče

H8 Celková šířka vany rozvaděče

H9 Vnitřní šířka otvoru kabelové příruby

H10 Vodorovná vzdálenost montážních otvorů

H11 Vodorovná vzdálenost montážních otvorů  
(pro kovové profily)

H12 Výška vany pro montáž do dut. příček

H13 Horní připojovací prostor dle DIN 43871

H14 Spodní připojovací prostor dle DIN 43871

H15 Spodní připojovací prostor s modulovými přístroji

H16 Horní připojovací prostor s modulovými přístroji

H17 Montáž. hloubka vany pro montáž do dut. příček

H18 Maximální výška průchodu kabelů

H19 Vzdálenost mezi lištou DIN a dveřmi

H20 Vzdálenost mezi zadní stěnou a dveřmi

H21 Šířka vany pro montáž do dut. příček

H22 Boční výška kabelového prostoru

H23 Boční šířka kabelového prostoru

H24 Vnitřní rozměr pro kryt přístrojů

H25 Tloušťka rámu

H26 Rozteč DIN lišt
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Rozměry rozvodnice v mm 1-řadá 2-řadá 3-řadá 4-řadá 5-řadá
Vnitřní výška, V 224 373 498 623 748

Rozměr niky pro zazdění, V x Š x H 340 x 335 x 90 490 x 335 x 90 615 x 335 x 90 740 x 335 x 90 865 x 335 x 90

Rozměr niky pro dutou příčku, V x Š x H 321 x 314,5 x 87 470 x 314,5 x 87 595 x 314,5 x 87 720 x 314,5 x 87 845 x 314,5 x 87

Rozměr montážní desky, V x Š x H 178 x 265 x 2,5 330 x 265 x 2,5 454 x 265 x 2,5 577 x 265 x 2,5 702 x 265 x 2,5

Rozměry protipožární obklady v mm VZ391N VZ392N VZ393N VZ394N
Rozměr niky pro dutou příčku, V x Š x H 466 x 381 x 126 615 x 381 x 126 740 x 381 x 126 865 x 381 x 126

Váha (kg) 11 12 14 16

Světlý odstup montážního rámu 385 385 385 385

Rozměry krycího rámu v mm 1-řadá 2-řadá 3-řadá 4-řadá 5-řadá
Vnější rozměr rámu, V x Š 356,5 x 348 505,5 x 348 630,5 x 348 755,5 x 348 880,5 x 348

Vnitřní rozměr rámu, V x Š 296,5 x 288 445,5 x 288 570,5 x 288 695,5 x 288 820,5 x 288

Protipožární uzávěr EI60 rozměry v mm VZ381R VZ382R VZ383R VZ384R
Vnější rozměr rámu, V x Š 602 x 604 802 x 604 902 x 604 1.002 x 604

Krycí rozměr, V x Š 335 x 330 484 x 330 609 x 330 734 x 330

Rozměry designových krycích rámů v mm 2-řadá 3-řadá
Vnější rozměr rámu, V x Š 552 x 452 752 x 552

Vnitřní rozměr rámu, V x Š 500 x 400 700 x 500

Tabulka rozměrů

Objednací číslo VU12NC VU24NC VU36NC VU48NC VU60NC
Váha (g) 2571 3533 4350 5163 6120

Objednací číslo VH12NC VH24NC VH36NC VH48NC VH60NC

Váha (g) 2554 3491 4283 5070 5470

Objednací číslo VU12NE VU24NE VU36NE VU48NE VU60NE

Váha (g) 2600 3520 4280 5160 6220

Objednací číslo VH12NE VH24NE VH36NE VH48NE VH60NE

Váha (g) 2610 3640 4450 5400 5800

Objednací číslo VU36NWB VU48NWB VU60NWB

Váha (g) 3800 4820 5300

Objednací číslo VH36NWB VH48NWB VH60NWB

Váha (g) 3900 4770 5300

Váha

volta
Zapuštěná rozvodnice, IP30, třída izolace II M
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volta
Zapuštěná rozvodnice, IP30, třída izolace II M

Splňuje požadavky
ČSN EN 61439-3, ČSN EN 62208
rozměry dle DIN 43871

Certifikace
VDE, SEV, ÖVE, ESČ

Jmenovité napětí
AC 400 V / 50 Hz

Jmenovitý proud
pro zařízení až do 63 A

Třída ochrany
II (dvojitá izolace)

Stupeň krytí
IP30

Jmenovité izolační napětí
Ui = 400 V

Stupeň znečištění
2

Třídění elektromagnetické kompatibility (EMV)
B

Dveře
zapuštěny v jedné rovině s krycím rámem a skrytými panty. Panty 
umožňují vyjmutí dveří a jejich otočení bez nutnosti demontáže rámu

Uzávěr dveří
zapuštěný sklopný uzávěr s možností výměny za uzamykací uzávěr

Barva
RAL9010 (bílá)

Svorkovnice PE/N
Rozvaděč volta řady NC vybaven bezšroubovou QuickConnect svor-
kovnicí s množstvím a průřezem svorek dle normy DIN 43871 a DIN 
VDE 0100 část 410.
Rozvaděče volta řady NE vybaveny mosaznou šroubovou svorkovnicí 
PE/N

Kabelové vstupy
-  horní / spodní 

Výsuvná kabelová příruba s předperforováním 
pro snažší zavedení kabelů

-  boční 
v horní a spodní části rozvaděče jsou na obou stranách předperfo-
rovány prostupy pro Ø 25 mm, 
od 2-řadého rozvaděče jsou předperforovány boční prostupy Ø 25 
mm v prostoru mezi lištami DIN

-  zadní 
v horní části rozvaděče jsou předperforovány prostupy 2 x 3 x Ø 25 
mm, které lze vylomit jako dva otvory 78 x 25 mm, ve spodní části  
jsou předperforovány prostupy pro 4 x Ø 25 mm, které lze vylomit 
do jednoho otvoru 104,5 x 25 mm

Obsah halogenů
V rozvaděči je použit polystyrol s malým obsahem halogenů < 1%. 
Všechny výrobky jsou certifikovány dle RoHS a WEEE.

Vyrovnání s omítkou
maximálně do 15 mm

Plombování
jako standard 

Tepelná odolnost
Testováno dle normy: 168 hodin / 70 °C

Zkouška tvrdosti podle Brinella
Údaje v souladu se zkušebními normami:
a) nosné díly proudových částí: 125 ° C / 1 h
b) pro ostatní izolační části: 70 ° C / 1 h

Mechanická odolnost
Rozvodnice jsou testovány dle ČSN EN 50102 / A1 stupně ochrany 
poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým 
nárazům. Uvedený stupeň krytí se vztahuje na celou rozvodnici, s 
výjimkou částí, které jsou v souladu s výše uvedenou normou osvo-
bozeny od rázové zkoušky (například kabelové průchody).Test byl 
založen na definované deformační energii (= energie nárazu) 2 Nm. 
Toto odpovídá IK kódu: IK07.

Zkouška žhavou smyčkou
dle IEC 60695-2-10:
Nosné díly proudových částí 960°C / 30 s
Jiné izolační díly s bezpečnou funkcí (podle normy výrobku):
- skříně pro instalaci do zdiva 650°C / 30 s
- skříně pro instalaci do dutých příček 850°C / 30 s
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volta
Multimediální rozvodnice, IP30, třída izolace II M

H1 H2

VU12 / VH12 356,5 mm 298,5 mm
VU24 / VH24 505,5 mm 445,5 mm

VU36 / VH36 630,5 mm 570,5 mm

VU48 / VH48 755,5 mm 695,5 mm

VU60 / VH60 880,5 mm 820,5 mm

H12

VU36 / VH36 595 mm

VU48 / VH48 720 mm

VU60 / VH60 845 mm

Rozměrové výkresy

H5 H6 H7

VU36 / VH36 609 mm 469 mm 498 mm

VU48 / VH48 734 mm 584 mm 623 mm

VU60 / VH60 859 mm 709 mm 748 mm

Rozměr Popis

H1 Celková výška rámu

H2 Vnitřní výška rámu

H3 Celková šířka rámu

H4 Vnitřní šířka rámu

H5 Celková výška vany rozvaděče

H6 Svislá vzdálenost montážních otvorů

H7 Vnitřní výška vany rozvaděče

H8 Celková šířka vany rozvaděče

H9 Vnitřní šířka otvoru kabelové příruby

H10 Vodorovná vzdálenost montážních otvorů

H11 Vodorovná vzdálenost montážních otvorů  
(pro kovové profily)

H12 Výška vany pro montáž do dut. příček

H17 Montážní hloubka vany pro montáž do dut. příček

H18 Maximální výška průchodu kabelů

H19 Vzdálenost mezi lištou DIN a dveřmi

H20 Vzdálenost mezi zadní stěnou a dveřmi

H21 Šířka vany pro montáž do dut. příček

H22 Boční výška kabelového prostoru

H23 Boční šířka kabelového prostoru

H24 Vnitřní rozměr pro kryt přístrojů

H25 Tloušťka rámu

H26 Rozteč DIN lišt

mezi lištou DIN a dveřmi

mezi montážní deskou a dveřmi

mezi zadní stěnou a dveřmi
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volta
Nástěnné rozvodnice, IP30, třída izolace II M

VA12CN / VA24CN / VA36CN / VA48CN

Obecný popis
Rozvodnice dle DIN 43871 pro nástěnnou montáž přístrojů s hloub-
kou 92,5 mm (s dveřmi, pro hloubku přístrojů 70 mm)
Instalační hloubka dle DIN 43880 

Obsahuje
- spodní díl se zadní stěnou a přístrojovým roštem s lištami DIN
- svorkovnice PE/N s ochranou proti dotyku
-  vrchní kryt s výřezy 46 mm pro instalaci modulových přístrojů  

bez dveří (dveře lze dodatečně nainstalovat)

Normy 
DIN VDE 0603, část 1
ČSN EN 61439-3 

Rozměr dle normy
DIN 43871

Certifikáty

Jmenovité napětí
AC 400 V / 50 Hz 

Jmenovitý proud
pro zařízení až do 63 A

Třída ochrany
II (dvojitá izolace) 

Stupeň krytí
IP30 

Dveře (příslušenství)
v jedné rovině s hranou rozvaděče, s možností otočení otevírání

Uzávěr dveří
zapuštěný sklopný uzávěr s možností výměny za uzamykací uzávěr

Kabelové vstupy
horní / spodní
po celé šířce rozvaděče s předperforovaným rastrem šířky 4 mm 
a výšky 12, 17, 21, 23 a 26 mm, do vytvořeného otvoru lze vložit 
elektro instalační kanály LF40060, LF40090 a LF40110

 

boční
v horní a spodní části rozvaděče jsou na obou stranách předperforo-
vány prostupy pro Ø 25 mm 
 
zadní
v horní a spodní části rozvaděče jsou předperforovány prostupy 7 x Ø 
25 mm, které lze vylomit do jednoho otvoru 175 x 25 mm
 
Svorkovnice PE/N
Rozvaděč volta řady CN, vybaven bezšroubovou QuickConnect svor-
kovnicí s množstvím a průřezem svorek dle normy DIN 43871.
Rozvaděč volta řady B, vybaven mosaznou šroubovou svorkovnicí 
PE/N.
 
Barva
RAL9010 (bílá) 
 
Plombování
jako standard  
 
Zkouška žhavou smyčkou
spodní a vrchní díl zkoušen dle VDE 0603 část 1 na 750 °C 

Lišty DIN
z pozinkovaného ocelového plechu

Dveře
oceloplechové s práškově vypalovanou barvou
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volta
Nástěnné rozvodnice, IP30, třída izolace III M

Rozměry v mm

A

B

10

7.5
48.5

74

1.5

127.5

46

125
112.5

36

96.5

1-řadá 2-řadá 3-řadá 4-řadá

Vnější rozměry V x Š x H 245 x 305 x 96,5 370 x 305 x 96,5 515 x 305 x 96,5 640 x 305 x 96,5

Výška horního připojovacího pro-
storu

127,5 127,5 147,5 147,5

Výška spodního připojovacího pro-
storu

112,5 112,5 112,5 112,5

Vzdálenost montážních otvorů 1-řadá 2-řadá 3-řadá 4-řadá

A 270 270 270 270

B  91 216 331 456

Typ VA12CN VA24CN VA36CN VA48CN VA12T VA24T VA36T VA48T

Váha (kg) 1,14 1,55 1,94 2,53 0,57 0,84 1,12 1,41

boční prostor pro kabely na levé i pravé straně 34 mm /
prostor pod lištou DIN 10 mm

Váha:
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Hager Electro s.r.o.
Pražská 238
250 66 Zdiby
Česká republika

Tel:  +420 281 045 735
Fax:  +420 281 045 739

e-mail: info@hager.cz
www.hager.cz
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Doplnění projektové dokumentace? 

Jednoduše – se softwarovou podporou!

Program 1-2-3 schéma umožňuje snadné 
a velmi rychlé vytvoření liniového schéma-
tu a přehledu rozmístění jednotlivých prvků 
v rozvaděči. Ať už pomocí roletového menu 
nebo výběru z nabídky komponentů, velmi 
jednoduše získáte projektovou dokumenta-
ci, s níž dosáhnete efektivních a profesio-
nálních výsledků. Dle typového klíče lze 
použít předpřipravené šablony rozvaděčů, 
případně je upravit, tzn. ubráním výrobků 
z  rozvaděče a  popsáním jednotlivých vý-
vodů. 

V programu 1-2-3 schéma je implemento-
ván popisovací software semiolog, který 
umožňuje tvorbu praktických popisovacích 
štítků a etiket pro modulové přístroje, rozva-
děče a skříně Hager.

Software 1-2-3 schéma včetně šablon roz-
vaděčů stáhnete na www.hager.cz

Na  závěr vytvoříte k  typovému rozvaděči 
návod k použití, dopravě a instalaci. Pro in-
spiraci vytvoření návodu k použití navštivte 
www.hager.cz
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Jak vyplnit ES prohlášení shodě? 

Protokol ES prohlášení o shodě včetně návodu naleznete na www.hager.cz

ES prohlášení o shodě

Razítko

 

(Datum a místo vydání prohlášení)

 

(Jméno a podpis výrobce nebo razítko oprávněné osoby)

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění – Verze: únor 2014.

My (firma)

Typové rozvodnice VF, VS, VU (viz. příloha) 

Malé rozvaděče

Výkonové rozvaděče

Rozvaděče určené do míst s odbornou obsluhou 

Typ rozvaděče, typový klíč rozvaděče nebo objednací číslo

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek: 

Tento rozvaděč je plně ve shodě a byl vyroben dle následujících norem. 

Nízkonapěťové výkonové rozvaděče a rozvodnice 

Určený výrobek je ve shodě s ustanoveními následujících evropských směrnic a s nařízením vlády ČR:

Výkonové rozvaděče (PSC) v souladu s ČSN EN 61439-1/-2

Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC a NV 17/2003 Sb.

Datum, kdy bylo na výrobek umístěno označení CE*:
(Datum výroby) 
* Viditelný a dobře čitelný po otevření dveří výkonového rozvaděče nebo rozvodnice, současně s logem nebo označením výrobce rozvaděče 

Směrnice EMC 2004/108/EC a NV 616/2006 Sb.

S tímto prohlášením o shodě, výrobce potvrzuje shodu s uvedenými směrnicemi a normami. Toto prohlášení o shodě je v souladu s EN 
45014 „Všeobecná kritéria pro prohlášení o shodě ze strany dodavatelů“.

Rozvodnice (DBO) k instalaci do míst přístupných laické obsluze  
v souladu s ČSN EN 61439-1/-3

ES prohlášení o shodě

Dle jaké normy 
je ES prohlášení. 
U typových 
rozvaděčů se 
jedná o variantu 
DBO

Název fi rmy

Směrnice EU, 
popřípadě 
ekvivalent 
nařízení vlády 
ČR. Vybrat obě 
varianty

Datum a místo 
vydání ES 
prohlášení 
o shodě

Druh rozvaděče, 
pro který je 
ES prohlášení 
určeno. 
Zvolit typové 
rozvodnice VF…

Typ rozvaděče, 
v tomto případě 
typ dle typového 
klíče

Datum, kdy 
bylo umístěno 
označení CE 
na výrobek

Jméno a podpis 
výrobce 
nebo razítko 
oprávněné osoby
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Typové rozvaděče – sestavy

Vyberte si typový rozvaděč dle požadovaných parametrů. Z typového rozvaděče lze ubírat modulové 
prvky, není však možné přidávat další přístroje a  to ani od  jiných výrobců. Typové rozvaděče jsou 
certifikovány právě s uvedenými prvky na plánované oteplení. 

Plné dveře Produkty Hager

Typový klíč:

C
D

A
22

5D

C
D

A
42

5D

M
B

N
11

0

M
B

N
11

6

M
B

N
11

6

S
P

N
11

5

S
P

N
41

5

E
R

C
12

5

V
F1

12
P

D

V
F2

12
P

D

V
F3

12
P

D

V
S

11
2P

D

V
S

21
2P

D

V
S

31
2P

D

V
U

12
N

E

V
U

24
N

E

V
U

36
N

E

VF-112-1F-PD 1 2 4 1

VF-212-3F-PD 1 4 6 1 1

VF-312-3F-PD 2 5 11 2 1

VF-112-1F-PD-SP 1 2 4 1 1

VF-212-3F-PD-SP 1 4 6 1 1 1

VF-312-3F-PD-SP 2 5 11 2 1 1

VF-112-1F-PD-ST 1 2 4 1 1

VF-212-3F-PD-ST 1 4 6 1 1 1

VF-312-3F-PD-ST 2 5 11 2 1 1

VF-112-1F-PD-SP-ST 1 2 4 1 1 1

VF-212-3F-PD-SP-ST 1 4 6 1 1 1 1

VF-312-3F-PD-SP-ST 2 5 11 2 1 1 1

VS-112-1F-PD 1 2 4 1

VS-212-3F-PD 1 4 6 1 1

VS-312-3F-PD 2 5 11 2 1

VS-112-1F-PD-SP 1 2 4 1 1

VS-212-3F-PD-SP 1 4 6 1 1 1

VS-312-3F-PD-SP 2 5 11 2 1 1

VS-112-1F-PD-ST 1 2 4 1 1

VS-212-3F-PD-ST 1 4 6 1 1 1

VS-312-3F-PD-ST 2 5 11 2 1 1

VS-112-1F-PD-SP-ST 1 2 4 1 1 1

VS-212-3F-PD-SP-ST 1 4 6 1 1 1 1

VS-312-3F-PD-SP-ST 2 5 11 2 1 1 1

VU-112-1F-PD 1 2 4 1

VU-212-3F-PD 1 4 6 1 1

VU-312-3F-PD 2 5 11 2 1

VU-112-1F-PD-SP 1 2 4 1 1

VU-212-3F-PD-SP 1 4 6 1 1 1

VU-312-3F-PD-SP 2 5 11 2 1 1

VU-112-1F-PD-ST 1 2 4 1 1

VU-212-3F-PD-ST 1 4 6 1 1 1

VU-312-3F-PD-ST 2 5 11 2 1 1

VU-112-1F-PD-SP-ST 1 2 4 1 1 1

VU-212-3F-PD-SP-ST 1 4 6 1 1 1 1

Produkty Hager
C

D
A

42
5D

Transparentní dveře Produkty Hager
Typový klíč:

C
D

A
22

5D
C

D
A

42
5D

M
B

N
11

0
M

B
N

11
6

M
B

N
31

6
S

P
N

11
5

S
P

N
41

5
E

R
C

12
5

V
F1

12
TD

V
F2

12
TD

V
F3

12
TD

V
S

11
2T

D
V

S
21

2T
D

V
S

31
2T

D

VF-112-1F-TD
1 2 4

1

VF-212-3F-TD
1 4 6 1

1

VF-312-3F-TD
2 5 11 2

1

VF-112-1F-TD-SP
1 2 4 1 1

VF-212-3F-TD-SP
1 4 6 1 1 1

VF-312-3F-TD-SP
2 5 11 2 1

1

VF-112-1F-TD-ST
1 2 4

1 1

VF-212-3F-TD-ST
1 4 6 1 1 1

VF-312-3F-TD-ST
2 5 11 2 1 1

VF-112-1F-TD-SP-ST
1 2 4 1 1 1

VF-212-3F-TD-SP-ST
1 4 6 1 1 1 1

VF-312-3F-TD-SP-ST
2 5 11 2 1 1 1

VS-112-1F-TD
1 2 4

1

VS-212-3F-TD
1 4 6 1

1

VS-312-3F-TD
2 5 11 2

1

VS-112-1F-TD-SP
1 2 4 1

1

VS-212-3F-TD-SP
1 4 6 1 1

1

VS-312-3F-TD-SP
2 5 11 2 1

1

VS-112-1F-TD-ST
1 2 4

1
1

VS-212-3F-TD-ST
1 4 6 1 1

1

VS-312-3F-TD-ST
2 5 11 2 1

1

VS-112-1F-TD-SP-ST
1 2 4 1 1

1

VS-212-3F-TD-SP-ST
1 4 6 1 1 1

1

VS-312-3F-TD-SP-ST
2 5 11 2 1 1

1

Počet řad (modulů)
112 – 1-řadý rozvaděč s 12 moduly212 – 2-řadý rozvaděč s 24 moduly312 – 3-řadý rozvaděč s 36 moduly

Provedení dveří
PD – plné dveře
TD – transparentní dveře (pouze rozvodnice GOLF)

Typ rozvaděče
VF – zapuštěný rozvaděč GOLFVS – nástěnný rozvaděč GOLFVU – zapuštěná rozvodnice VOLTA

Provedení zapojení
1F – 1-fázové zapojení3F – 3-fázové zapojení

Volitelná výbava
SP – svodíč přepětí (Typ 2 – počet pólů dle zapojení 1P/4P)ST – stykač pro ovládání dle HDO (1 x 25 A)

VF-312-3F-PD-SP-ST

Typový klíč rozvaděčů:

Typové rozvaděče – sestavy

Sestavy typových rozvaděčů najdete v tabulce typových rozvaděčů. Sestava je složena výhradně z pro-
duktů Hager, není do ní možné kombinovat výrobky jiných značek. Z typového rozvaděče lze modulové 
prvky ubírat, nikoliv další přístroje přidávat. Typové rozvaděče jsou certifi kovány právě s uvedenými prvky 
na plánované oteplení. Kompletní tabulku naleznete na www.hager.cz

Typový klíč rozvaděčů

Poté provedete zapojení. Montáž 
rozvodnice musí být uskutečněna 
dle platných norem, za použití prvků 
v typové sestavě.

Jak vyplnit kusový štítek?

Pro vyplnění je potřeba použít pero 
nebo f ix s  odolností proti vodě 
a benzínu.

Počet řad (modulů)

112 – 1-řadý rozvaděč s 12 moduly

212 – 2-řadý rozvaděč s 24 moduly

312 – 3-řadý rozvaděč s 36 moduly

Provedení dveří

PD – plné dveře

TD – transparentní dveře (pouze rozvodnice GOLF)

Typ rozvaděče

VF – zapuštěný rozvaděč GOLF

VS – nástěnný rozvaděč GOLF

VU – zapuštěná rozvodnice VOLTA

Provedení zapojení

1F – 1-fázové zapojení

3F – 3-fázové zapojení

Volitelná výbava

SP – svodič přepětí (Typ 2 – 
počet pólů dle zapojení 1P/4P)

ST – stykač pro ovládání dle 
HDO (1 x 25 A)

VF-312-3F-PD-SP-ST
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Typový klíč:
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VF-112-1F-TD
1 2 4

1

VF-212-3F-TD
VF-212-3F-TD

1 4VF-312-3F-TD

Název Rozvaděč bytový

Typ Golf VF-312-3F-PD-SP-ST

Napětí Un a frekv. Fn 230/400V TN-C-S, 50Hz

Rozměry 322 x 535 x 97

Proud I nA 63 A Ochrana 33 2000-4-41

Krytí IP 40 Norma IEC 61439-3

Výr. číslo Datum výr.

..........................................

..........................................

..........................................

Tel./fax: .............................

Mobil: ................................

E-mail: ..............................

Typ rozvaděče dle 
typového klíče

Jméno, adresa a další 
kontaktní údaje 

Rozměr rozvaděče

Datum výroby rozvaděče

Krytí rozvaděče: volta 
IP30/golf IP40

Výrobní číslo rozvaděče
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Co jsou typové rozvaděče?

S příchodem nové normy ČSN EN 61439-1 a ČSN EN 61439-3 došlo k  určitým změnám při výrobě  
a sestavení rozvaděčů. Tyto normy jasně definují pravidla a postupy pro vytvoření rozvaděče, jako je ur-
čení jmenovitého napětí, jmenovitého proudu, součinitele soudobosti, stupně znečištění, krytí rozvaděče,  
oteplení přístrojů atd. Z  tohoto výčtu pravidel jasně vyplývá, že je pro vytvoření standardního bytového 
rozvaděče potřeba zajistit potřebou dokumentaci, opatření a certifikáty.

Nemějte strach z nových norem!

Hager pracoval za Vás! Ušetřete si čas použitím odzkou-
šených rozvodnic golf a volta, osazených modulovými pří-
stroji Hager. Sestavy byly odzkoušeny v EZÚ Praha, získaly 
certifikát a Vy díky nim splníte požadavky norem bez ja-
kýchkoliv komplikací.

Co od nás získáte?

•	 Návod	pro	sestavení,	s nímž	získáte	jistotu	splnění	
všech předepsaných norem a předpisů

•	 Typovou	zkoušku	při	dodržení	předepsané	kombinace	
prvků

•	 Interaktivní	formuláře	pro	snadné	vyplnění	kusové	
zkoušky a ES prohlášení o shodě

•	 Typový	štítek	dle	požadavků	EZÚ 

Montážní postup pro sestavení typového rozvaděče Hager 

Od teorie k praxi! 

•	 Sestavení	rozvodnice	s přístrojovou	náplní	Hager	dle	návodu	v návaznosti	na platné	normy
•	 Provedení	kusové	zkoušky	a vydání	ES	prohlášení	o shodě	dle	vzorů
•	 Označení	rozvodnice	štítkem,	doplněným	požadovanými	údaji
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Jak vyplnit protokol o kusové zkoušce? 

Protokol o kusové zkoušce včetně návodu naleznete na www.hager.cz

Protokol o kusové zkoušce (ověření)

Výkonové rozvaděče (PSC)  
v souladu s ČSN EN 61439-1/-2

Rozvodnice (DBO) k instalaci do míst přístupných laické obsluze
v souladu s ČSN EN 61439-3 a ČSN EN 61439-1

Číslo Typ
testu

Typ zkoušky EN 61439-1,
část

Výsledek Testováno

Stupeň ochrany skříní  
(krytí)1 S 11.2

Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty2 S/P 11.3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem
a integrita ochranných obvodů3 S/P 11.4

4 S Vestavění spínacích přístrojů a součástí 11.5

5 S/V Vnitřní elektrické obvody a spoje 11.6

6 S Svorky pro vnější vodiče 11.7

7 P Mechanické funkce 11.8

8 P Dielektrické vlastnosti 11.9

9 P Zapojení, pracovní charakteristiky a funkce. 11.10

Hodnota zkušebního napětí

V AC

Výrobce rozvaděče:  

Zákazník:  

Projekt:  

Typ rozvaděče:  

Dokumentace ověření:

Testování dielektrické vlastnosti při pracovní frekvenci musí být provedeno u všech 
elektrických obvodů po dobu jedné sekundy v souladu s částí 11.9. Zkušební napětí pro 
rozvaděče v kombinaci s jmenovitým izolačním napětím mezi 300–690 V je 1890 V. Zkušební 
hodnoty pro odlišné jmenovité izolační napětí jsou uvedeny v tabulce 8 normy EN 61439-1.

Jako alternativa pro rozvaděče s ochranou přívodu dimenzovanou do 250 A může být 
ověřování izolačního odporu prováděno měřením za použití přístroje pro měření izolace  
při napětí nejméně 500 V DC. 
V tomto případě je zkouška úspěšná, pokud je izolační odpor mezi obvody a neživými částmi 
nejméně 1 000 Ω/V na obvod vzhledem k napájecímu napětí proti zemi u těchto obvodů. 

Vysvětlivky:
S = vizuální kontrola 
P = test s mechanickým nebo elektrickým zkušebním zařízením

Zapojení provedl:  

Datum:  

Zkušební technik:  

Datum:  

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění – Verze: únor 2014.

Druh 
rozvaděče, 
pro který je 
kusová zkouška 
prováděna, 
v tomto případě 
(DBO)

Typ rozvaděče 
dle typového 
klíče

Typ zkoušky 
udávající způsob, 
jakým má 
proběhnout

Tento typ měření 
je potřeba zvolit 
u rozvaděčů 
nad 250A. 
U typových 
rozvaděčů 
se proškrtne 
a vyplní údaje 
níže

Jméno 
sestavitele 
rozvaděče

V on-line verzi protokolu o kusové 
zkoušce se dají vyplnit pouze místa 
k tomu určená

Název projektu, 
jméno fi rmy 
a zákazníka, 
pro kterého 
je rozvaděč 
vyráběn

Naměřená nebo 
zjištěná hodnota 
a informace, 
zda test proběhl 
v pořádku

Kapitoly 
v normě pro 
případ kontroly, 
zda bylo měření 
nebo zjištění 
stavu provedeno 
správně

U rozvaděčů 
do 250A, tudíž 
i u typových, je 
potřeba zvolit 
tento typ měření

Jméno 
zkušebního 
technika



Typově zkoušené rozvodnice Hager
Od teorie	k praxi!

4444

dle normy ČSN EN 61439-1/-3


