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Výklopný podzemní rozvaděč EK880 - vodotěsný technický prostor Kč bez DPH

dodáváme bez elektrovýbavy

4-dílný litinový poklop výklopný, D400, zavírání COLT/TELENET/OTC

vnitřní rozměry 800 x 1400 mm, vnější rozměry 960 x 1580 mm, výška 935 mm

06 880 2002 poklopy lze zajistit pojistkou proti zavření, možné připravit pro cylindrycký zámek 205 900

ocelový rám a výklopný rám zvonu žárově zinkované

rám zvonu je podpořen plynovými písty

zvon lze vybavit dvířky se zavíráním

kabelové vývody na dně zvonu, 24 x Ø 25 mm

2 dílný plechový poklop, A15, zavírání COLT/TELENET/OTC 194 500
vnitřní rozměry 800 x 1400 mm, vnější rozměry 960 x 1580 mm, výška 935 mm
poklopy lze zajistit pojistkou proti zavření, možné vybavit uzavíráním
ocelový rám a výklopný rám zvonu žárově zinkované
rám zvonu je podpořen plynovými písty
zvon lze vybavit dvířky se zavíráním
kabelové vývody na dně zvonu, 24 x Ø 25 mm

CENÍK 2019/2020



Příslušenství k podzemnímu rozvaděči EK880
70 064 1275 Plná dvířka z nerez ocele, IP44 11 100

připraveno pro cylindrycký zámek

70 065 3875 Dvířka z nerez ocele s větrací mřížkou, IP44 14 700
připraveno pro cylindrycký zámek

06 880 0078 Montážní deska na 2 x 19" montážní lišty, nerez ocel 6 600
odstup od zadní stěny 100 mm
odstup od přední stěny 350 mm
rozměry D x Š x V = 980 x 600 x 480

06 880 0052 Montážní set pro NN rozdělovače 26 000
4 měděné lišty 8 x 80 mm 
namontované na lišty odizolované
(pro max 6 rozdělovačů typ NH-2 nebo NH-3)

06 880 0079 Montážní set pro NN rozdělovače 31 950
vestavba pro sběrače
montováno na lišty odizolované
(max 2x 3 rozdělovače typ NH-2)

70 068 1350 Příprava pro cylindrický zámek 1 400
(zámek není součástí dodávky)
jen pro litinové poklopy D400

06 568 0265E Zátky na zvedací otvory pro litinové poklopy D400 270

700 658 202E Ukončovací čepička zavírání pro poklopy D400 1345

06 358 0095 Zátky na zvedací otvory pro plechové poklopy A15 79
1sada = 4 kusy

70 046 0716 Ukončovací čepička zavírání pro poklopy A15 20

70 046 5200 Nástroj k zavírání šachtového poklopu 570
Forma COLT/TELENET/OTC

70 067 3300 Nástroj pro zvedání šachtových poklopů 1295
k otvírání a zavírání
k otvírání ukončovací čepičky zavírání

03 247 0123 Držák kabelů pro max. 4 kabely o průměru 23 mm 280
upevňovací šrouby M8 x 20 mm

06 200 0041 Jezdící matice M8 50
vhodná pro standardní lišty systému EK880


