
Rozvodnice volta, projektová řešení - náhradní díly

VU12NK

Vana rozvaděče volta pro zapuštění

Vlastnosti:
- prázdná vana včetně ochrany pro omítání, montážních držáků a kabelových pásků
- integrovaná vodováha

Popis Balení Obj. č.

Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU12 1 VU12NK
Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU24 1 VU24NK
Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU36 1 VU36NK
Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU48 1 VU48NK
Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU60 1 VU60NK

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

Popis Balení Obj. č.

Zákryty včetně dveří s rámem a svorkami,  volta VU/VH12 1 VZ12NUH
Zákryty včetně dveří s rámem,  volta VU/VH24 1 VZ24NRK
Zákryty včetně dveří s rámem a svorkami,  volta VU/VH24 1 VZ24NUH
Zákryty včetně dveří s rámem,  volta VU/VH36 1 VZ36NRK
Zákryty včetně dveří s rámem a svorkami,  volta VU/VH36 1 VZ36NUH
Zákryty včetně dveří s rámem,  volta VU/VH48 1 VZ48NRK
Zákryty včetně dveří s rámem a svorkami,  volta VU/VH48 1 VZ48NUH
Zákryty včetně dveří s rámem a svorkami,  volta VU/VH60 1 VZ60NUH
Zákryty včetně dveří s rámem,  volta VU/VH60 1 VZ60NRK

VZ12NAV

Zákryty včetně lišty DIN bez dveří

Vlastnosti:
- bez rámu a dveří
- VZxxNAV: s bezšroubovými PE/N a chráničovými svorkovnicemi, krytem a lištami DIN
- VZxxNWH: s krytem, lištami DIN, montážní deskou a přepážkou včetně záslepek

Popis Balení Obj. č.

Zákryty včetně svorek,  volta VU/VH12 1 VZ12NAV
Zákryty včetně svorek,  volta VU/VH24 1 VZ24NAV
Zákryty včetně svorek,  volta VU/VH36 1 VZ36NAV
Zákryty včetně svorek,  volta VU/VH48 1 VZ48NAV
Zákryty včetně svorek,  volta VU/VH60 1 VZ60NAV
Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 12 mod. 1 VZ01NWH
Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 24 mod. 1 VZ02NWH
Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 36 mod. 1 VZ03NWH

VZ141N

Krycí rámy bez dveří

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

Popis Balení Obj. č.

Náhradní rám bez dveří volta VU/VH12 1 VZ141N
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH24 1 VZ142N
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH, 36 1 VZ143N
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH48 1 VZ144N
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH60 1 VZ145N
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VZ813N

Držáky obrazu do designového rámu

Popis Balení Obj. č.

Držáky obrazu do designového rámu volta VU/VH24 1 VZ813N
Držáky obrazu do designového rámu volta VU/VH36 1 VZ814N

VZ131N

Prosklené dveře pro rozvaděč volta VU/VH

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

Popis Balení Obj. č.

Prosklené dveře volta VU/VH12 1 VZ131N
Prosklené dveře volta VU/VH24 1 VZ132N
Prosklené dveře volta VU/VH36 1 VZ133N
Prosklené dveře volta VU/VH48 1 VZ134N
Prosklené dveře volta VU/VH60 1 VZ135N

VZ101N

Náhradní dveře s rámem

Popis Balení Obj. č.

Krycí rám s dvířky k zapuštěné rozvodnici Volta,  1 řadé 1 VZ101
Rám s dveřmi,  volta VU/VH12, RAL9010 bílá 1 VZ101N
Krycí rám s dvířky k zapuštěné rozvodnici Volta,  2 řadé 1 VZ102
Rám s dveřmi,  volta VU/VH24, RAL9010 bílá 1 VZ102N
Krycí rám s dvířky k zapuštěné rozvodnici Volta,  3 řadé 1 VZ103
Rám s dveřmi,  volta VU/VH36, RAL9010 bílá 1 VZ103N
Krycí rám s dvířky k zapuštěné rozvodnici Volta,  4 řadé 1 VZ104
Rám s dveřmi,  volta VU/VH48, RAL9010 bílá 1 VZ104N
Rám s dveřmi,  volta VU/VH60, RAL9010 bílá 1 VZ105N
Rám s dveřmi,  volta VU/VH12, nerezová ocel 1 VZ261N
Rám s dveřmi,  volta VU/VH24, nerezová ocel 1 VZ262N
Rám s dveřmi,  volta VU/VH36, nerezová ocel 1 VZ263N
Rám s dveřmi,  volta VU/VH48, nerezová ocel 1 VZ264N
Rám s dveřmi,  volta VU/VH60, nerezová ocel 1 VZ265N
Rám s dveřmi,  volta VU/VH12, RAL7016 antracitová šedá 1 VZ331N
Rám s dveřmi,  volta VU/VH24, RAL7016 antracitová šedá 1 VZ332N
Rám s dveřmi,  volta VU/VH36, RAL7016 antracitová šedá 1 VZ333N
Rám s dveřmi,  volta VU/VH48, RAL7016 antracitová šedá 1 VZ334N
Rám s dveřmi,  volta VU/VH60, RAL7016 antracitová šedá 1 VZ335N

VH12NK

Náhradní vany do dutých příček, volta

Vlastnosti:
- prázdná vana včetně příchytek do duté přičky a kabelových pásků
- integrovaná vodováha

Popis Balení Obj. č.

Vana rozvaděče volta do dutých příček,  VH12 1 VH12NK
Vana rozvaděče volta do dutých příček,  VH24 1 VH24NK
Vana rozvaděče volta do dutých příček,  VH36 1 VH36NK
Vana rozvaděče volta do dutých příček,  VH48 1 VH48NK
Vana rozvaděče volta do dutých příček,  VH60 1 VH60NK

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
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