PROBÍHAJÍCÍ AKCE
červen 2019
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Hodnotné ceny:
7x Kombinované kladivo
7x Aku šroubovák
7x Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.4
7x Batoh na nářadí
7x Sada šroubováků s výměnnou rukojetí
7x Sada bitů a nástrčných klíčů
5x Kniha Báječná léta s JAWOU + hrnek
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Ogar 350 (1948)

Jawa 250 Pérák (1948)

2

3

Jawa 250 Pérák (1950)

4

za nákup zboží LEDVANCE

1x Televize 4K Ultra HD Samsung, 65“
2x Televize 4K Ultra HD Samsung, 55“

Fotograﬁe jsou pouze ilustrační. Tiskové chyby vyhrazeny.
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získej 1 ze 3 ultra HD televizí za nákup zboží LEDVANCE.

Jawa 350 Pérák (1950)
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Jawa 50 Pionýr PaRez
(1955)

6

Jawa 500 OHC (1956)

7

Jawa 50 Pionýr (1967)

8 Jawa 50 Pionýr (1967)

Za jednorázový nákup zboží partnerů akce nad 6 000 Kč bez DPH získáš 1 z 8 modelů motorek JAWA
nebo 1 ze 4 triček s originálním potiskem a můžeš hrát o 50 hodnotných cen.

ZA JEDNORÁZOVÝ NÁKUP ZBOŽÍ PARTNERŮ AKCE NAD 6 000 KČ BEZ DPH
Hodnotné ceny:
ZÍSKÁŠ 1 Z 8 MODELŮ MOTOREK
JAWA NEBO 1 ZE 4 TRIČEK
7x Kombinované kladivo
S ORIGINÁLNÍM
50 HODNOTNÝCH
Televize
4K Ultra HD Samsung, 65“ CEN.
7x Aku šroubovákPOTISKEM A MŮŽEŠ HRÁT1xO
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2x Televize 4K Ultra HD Samsung, 55“
7x Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.4
7x Batoh na nářadí
7x Sada šroubováků s výměnnou rukojetí
Generální partner akce
7x Sada bitů a nástrčných klíčů
5x Kniha Báječná léta s JAWOU + hrnek

Partneři akce
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Fotograﬁe jsou pouze ilustrační. Tiskové chyby vyhrazeny.
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chceŠ se zúCastnit
slosování o hodnotné ceny?

Společně s dárkem získáš soutěžní kartu,
na které stačí zodpovědět kvízovou otázku
a čitelně vyplnit předepsané údaje hůlkovým
písmem. Tuto soutěžní kartu odevzdej na pokladně jakékoliv pobočky ELKOV elektro a.s.

akce

Akce 1probíhá
6. 2019 do vyčerpání
dárků (vždy v úterý
čtvrtek) nejdéle
však do 2.
8. 2019.
získej
ze od
3 4.ultra
HD televizí
zaa venákup
zboží
LEDVANCE.
Akce se vztahuje pouze na zboží partnerů akce. Akce platí pouze při osobním odběru zboží. Losování hodnotných cen proběhne 9. 8. 2019.
Generální partner akce

Partneři akce
www.elkov.cz/soutez

www.elkov.cz/soutez
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obj. kód: 81493201

ŠEDÁ

obj. kód: 81493198

BÍLÁ

obj. kód: 82379697

BÍLÁ/BÍLÁ/JAVOR

obj. kód: 81785851

RŮZNOBAREVNÝ/BÍLÝ

obj. kód: 82379698

ŠEDÁ/ŠEDÁ/JAVOR

E14, 40 W, Ø 81 cm, výška od stropu 39 cm, zpětný chod,
3 rychlosti, řetízkové ovládání,možné dokoupit dálkové
ovládání

s DPH

BĚŽNÁ CENA: 212 Kč bez DPH
pro neregistrované zákazníky.

KÓD: 81881520

KÓD: 81881519

SKLÁDACÍ PILKA MILWAUKEE
PRO VŠECHNY PILOVÉ LISTY SAWZALL®

od

2 628 Kč

od

BĚŽNÁ CENA: 397 Kč bez DPH
pro neregistrované zákazníky.

KÓD: 82286646

Akce trvá od 3. 6. do 31. 7. 2019.
Snížené ceny platí pouze pro registrované zákazníky klubu ELKOV.
Není určeno pro další prodej.
Uvedené ceny jsou konečné a nevztahují se na ně žádné další slevy.
Platí pro zákazníky bez pohledávek po splatnosti.
Fotografie jsou pouze ilustrační.

360 Kč

YAKARTA

HNĚDÁ/MAHAGON/TMAVÝ OŘECH

3xE27 15 W LED není součástí balení, Ø 122 cm, výška od
stropu 35cm, zpětný chod, 3 rychlosti, řetízkové ovládání,
možnost dokoupit světelný kit, nelze dokoupit dálkové
ovládání.

15 820 Kč

od

6 125 Kč

obj. kód: 81785857

BÍLÁ/BÍLÁ/JAVOR

obj. kód: 81493194

CHROM

obj. kód: 82379703

HNĚDÁ/HNĚDÁ

obj. kód: 81754107

MATNÝ NIKL/ŠEDÁ/MAHAGON

obj. kód: 81893032

MATNÝ NIKL/HLINÍK

obj. kód: 81785859

HNĚDÁ/WENGE/CEDR

s DPH

BĚŽNÁ CENA: 450 Kč bez DPH
pro neregistrované zákazníky.

Ø 213,3 cm, výška od stropu 46cm, zpětný chod,
6 rychlostí, dálkové ovládání.

KÓD: 81776577

3 359 Kč

6 049 Kč
obj. kód: 82379704

HNĚDÁ/TŘEŠEŇ/TMAVÝ OŘECH

Ø 178 cm, výška od stropu 86 cm, zpětný chod, 3 rychlosti, řetízkové ovládání, lze dokoupit dálkové ovládání.

VÝŠE UVEDENÁ NABÍDKA PRODUKTŮ PLATÍ POUZE PRO
ČLENY KLUBU ELKOV.
PODROBNÉ INFORMACE O REGISTRACI A PODMÍNKÁCH
NALEZNETE NA WWW.ELKOV.CZ.

BÍLÁ/BÍLÁ/JAVOR

obj. kód: 82379701

BÍLÁ/BÍLÁ

CENA PRO ČLENY
KLUBU ELKOV:

nebo 360 bodů + 1 Kč

obj. kód: 82379700

obj. kód: 82379702

NISOS

s DPH

STAROŽITNÁ MOSAZ/TMAVÝ DUB/
BĚLENÝ DUB

BÍLÁ

bez DPH

bez DPH

299 Kč

nebo 299 bodů + 1 Kč

2xE27, 15W LED není součástí balení, Ø 132cm, výška od
stropu 44 cm,zpětný chod, 3 rychlosti, dálkové ovládání.

obj. kód: 82379699

obj. kód: 81493193

Ø 142 cm, výška od stropu 48,3 cm, bez zpětného
chodu, 5 rychlostí, nástěnné ovládání, nelze dokoupit
dálkové ovládání

CENA PRO ČLENY
KLUBU ELKOV:

4 801 Kč

2xE27, 15 W LED není součástí balení, Ø 132 cm, výška od
stropu 30,5 cm, zpětný chod, 3 rychlosti, dálkové ovládání.

obj. kód: 81754104

2 908 Kč
obj. kód: 81493196

ŠEDÁ/ŠEDÁ/JAVOR

3xGU10,8 W LED není součástí balení, Ø 92 cm, výška
od stropu 40 cm, zpětný chod, 3 rychlosti, řetízkové
ovládání, ze dokoupit dálkové ovládání

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ K VYBRANÝM VENTILÁTORŮM

ECO INDUS

BĚŽNÁ CENA: 243 Kč bez DPH
pro neregistrované zákazníky.

SADA BITŮ MILWAUKEE SHOCKWAVE
IMPACT DUTY 32 KS

JAVOR/MATNÝ NIKL

3 168 Kč

ANDROS

nebo 170 bodů + 1 Kč

s DPH

obj. kód: 81493199

INDUS

170 Kč

bez DPH

199 Kč

nebo 199 bodů + 1 Kč

MAHAGON/TMAVĚ HNĚDÁ

bez DPH

CENA PRO ČLENY
KLUBU ELKOV:

CENA PRO ČLENY
KLUBU ELKOV:

1 803 Kč

obj. kód: 81493200

TONSAY

od

TABARCA

SPREJ NANOPROTECH
BICYCLE 150 ML

GALAPAGO

SPREJ NANOPROTECH
ELECTRIC 150 ML

OCHLAĎTE SE
STYLOVĚ!
PALAO

Klub

w w w. e l k o v. c z

1 564 Kč
obj. kód: 81785864

BÍLÁ

Ø 122 cm, výška od stropu 32 cm, zpětný chod,
3 rychlosti, nástěnné ovládání, lze dokoupit dálkové
ovládání

1 837 Kč
obj. kód: 81750932

Akce pla� od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou VOC bez DPH a recyklačních poplatků.
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UNIKÁTNÍ SAMOREGULAČNÍ TECHNOLOGIE PRO VŠECHNY TYPY
PODLAHOVÝCH KRYTIN
Raychem jako první výrobce na světě vyvinul v 60 letech samoregulační topný kabel.
Technologie Raychem se pro své unikátní vlastnosti často stává předmětem pokusů o napodobení. Žádný z těchto pokusů však nemá parametry a výdrž originálu, ten je jen jeden!

VÝHODY
• Jediný originál vyvinutý a vyráběný v USA
• Více jak 40 let ověřených zkušeností
• Bez omezení z hlediska podlahových krytin
a umístění nábytku
• Nehrozí nebezpečí přehřátí
• Snadná instalace díky připojení z jednoho
místa
• Délku kabelu snadno a rychle upravíte přímo
na stavbě
• Revoluční technologie s důrazem na dlouhou životnost
• Nejdelší systémová záruka na trhu 20 let při
instalaci certifikovaným elektrikářem

C
B

Vysoká okolní teplota
= téměř nulový topný výkon

A

SPECIÁLNÍ AKCE
Samoregulační topný kabel T2Red
pro všechny typy podlahových krytin
HI-TECH technologie RAYCHEM téměř za cenu běžného odporového kabelu
www.originaljejenjeden.cz

Průměrná okolní teplota
= nízký topný výkon
Nízká okolní teplota
= vysoký topný výkon

Až 20 let bez obav z odlišné koncepce záruky. Kvalitní výrobky – nainstalované a zkontrolované kvalifikovaným
elektrikářem – zajišťují díky teplé podlaze majitelům domů či bytů dlouhotrvající pohodlí. Při montáži systémů
podlahového topení společnosti Raychem mohou nyní elektrikáři nabízet svým zákazníkům 12letou záruku Total Care
(Komplexní péče). S ní je poskytována plná podpora kvalitní značky. Vybraní instalatéři, členové sítě CertifiedPro,
mohou záruku Total Care prodloužit na 20 let.

Naše silné portfolio značek:

nVent.com

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER
©2018 nVent. Všechny značky a loga nVent jsou majetkem anebo jsou licencovány společností nVent Services GmbH nebo jejími přidruženými společnostmi.
Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Společnost nVent si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.
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ECOAIR Design Ecowatt

DECOR Design
Malé axiální ventilátory

•
•
•
•
•
•
•
•

www.elektrodesign.cz

pro náročné interiéry
designová čelní mřížka
kuličková ložiska, zpětná klapka, LED indikace chodu v základu (CZ)
průtok vzduchu 95–230 m3/h dle velikosti 100, 200 a 300
tiché provedení od 33 dB(A)/3 m
možnost vertikální i horizontální instalace
pracovní teplota do 40 °C, krytí motoru IPX4
varianta s integrovaným nastavitelným doběhem (CRZ) nebo
hygrostatem (CHZ)
• všechny velikosti dostupné i v barevné variantě Silver

energy efficient
system

tiché
provedení

Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel.: 326 90 90 10
Praha 4, Boleslavova 15, tel.: 241 00 10 10, 11
e-mail: elektrodesign@elektrodesign.cz

radiální ventilátory vhodné pro nepřetržitý provoz
ideální pro koupelny, WC i ostatní místnosti

•
•
•
•
•
•
•
•

vhodný pro nepřetržitý provoz při konstantním průtoku vzduchu
díky vysoce efektivnímu elektromotoru je příkon pouze 7 W
velmi nízká hladina hluku – méně než 35 dB(A)
volitelně doběh nebo interní čidlo vlhkosti
funkce BOOST umožňuje nárazově zvýšit větrací množství
krytí IPX4
montáž na stěnu nebo do podhledu
každé balení obsahuje 4 výměnné barevné proužky
určené ke sladění ventilátoru s interiérem

www.elektrodesign.cz

energy efficient
system

7W
energeticky
úsporné

mimořádně
tiché provedení

Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel.: 326 90 90 10
Praha 4, Boleslavova 15, tel.: 241 00 10 10, 11
e-mail: elektrodesign@elektrodesign.cz
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Startovací balíček Easy E4

w w w. e l k o v. c z

AKCE UŽIJ SI NÁKUP S RODINOU

EATON

Nakupte od 15.5. do 31.8.2019 startovací balíček za zvýhodněnou cenu

•

Integrovaný Ethernet – Modbus TCP

•

Až 188 vstupů / výstupů v jednom systému

•

Až 11 rozšíření pro jeden základní přístroj

•

Synchronizace reálného času

•

Vizualizace pomocí Web-serveru

•

Funkce přerušení

•

SW Easy Soft V7 podporuje 4 programovací

Za jednorázový nákup rozvodnicových skříní RZB, RZA, RZG, RZI
v celkové hodnotě 2 500 Kč bez DPH
získáte poukázku do Multikina.

jazyky
Objednací
číslo

Balíček obsahuje základní přístroj, propojovací
kabel k PC a SW licenci EasySoft V7

Typové označení

Cena
bez DPH

197228

EASY-BOX-E4-DC1

2 099 Kč

197227

EASY-BOX-E4-UC1

2 199 Kč

Porovnání s předchozími typy

easyE4

easy500

easy700

Max. počet lokálních rozšíření

11

0

1

1

96/92

8/4

24/16

24/16
10/3

Max. počet digitálních I/O
Max. počet analogových I/O
Programovací jazyky

48/22

2/0

4/0

EDP / FBD / LD / ST

EDP

EDP

EDP

s externím modulem

s externím modulem

s externím modulem

Speciální kabel s převodníkem

Speciální kabel s převodníkem

Speciální kabel s převodníkem

Ethernet (Modbus TCP)
Programovací kabel

easy800

Standardní patch kabel

Mikro-SD karta (logování dat)
Webserver
Funkce přerušení
Uživatelské funkční bloky
Podsvícení displeje

3 různé barvy

Základní podsvícení

Síť základních přístrojů
Synchronizace času DCF77
Programovací SW

easySoft V7

easySoft V6

easySoft V6

easySoft V6

Akce platí od 23. 4. 2019 do vyčerpání poukázek.

w w w. e l k o v. c z

KUP SVODIČ PŘEPĚTÍ T1+T2 A ZÍSKEJ
DOPLŇKOVÝ MODUL T3 ZDARMA.
ZDARMA

w w w. e l k o v. c z

LEDVANCE.CZ

NAKUP
VENKOVNÍ SVÍTIDLA
NAD 1700 KČ*
A KLADÍVKO
JE TVOJE!
Kladívko získejte např. k těmto produktům. Celý sortiment na druhé straně.

www.hakel.cz

K nákupu svodiče přepětí HLSA12,5-275/3+0 M
nebo HLSA12,5-275/4+0 M dostanete v balení jako DÁREK
doplňkový modul HSAA-1P pro ochranu koncových zařízení.

Akce platí na všech pobočkách do odvolání.

ECO CLASS
BOLLARD

ECO CLASS
LANTERN CLASSIC

OUTDOOR
SURFACE

Cena od 780 Kč

Cena od 450 Kč

Cena od 1310 Kč

SVÍTIDLA LEDVANCE PRO OSVĚTLENÍ FASÁD
A CHODNÍKŮ
— Moderní svítidla pro osvětlení fasád, stropů a chodníků
— Atraktivní design v kombinaci s vysoce kvalitními materiály
a povrchovými úpravami
— Nepřímé nebo přímé osvětlení, některá svítidla
s nastavitelnou hlavou nebo volitelným senzorem světla
a pohybu
— Robustní a odolné povětrnostním vlivům (až do IP54)
— Teplé bílé světlo pro příjemnou venkovní atmosféru
— Jednoduchá instalace

Akce platí od 1. 5. do 30. 6. 2019.
Nebo do vyčerpání zásob.

*bez DPH a PHE

Akce platí od 3. 6. 2019 do vyčerpání zásob.

JARNÍ

w w w. e l k o v. c z

AKCE
Dárek pro vás ihned!
K 1 balení přístrojů Sedna

w w w. e l k o v. c z

Mureva Styl – industriální
vypínače a zásuvky IP55 vhodné
i pro designovou domácnost
Společnost Schneider
Electric uvádí na trh
novou řadu vypínačů
a zásuvek ve vysokém
krytí IP55 pod názvem
Mureva Styl. Jde o částečně prachotěsné a voděodolné provedení. Tyto
přístroje najdou využití
v náročnějším provozním
prostředí – průmyslové
provozy, nemocnice, vlhké prostory, koupelny,
garáže, dílny.

ZDARMA 100Kč poukázka!

Díky velmi zdařilým tvarům a vysoce kvalitnímu provedení
jsou však tyto vypínače a zásuvky vhodné i pro „designově“ vyhraněné uživatele – majitele loftových bytů, rezidencí
i moderní architekty.

K 1 balení spínačů Sedna ř. 1 (10 ks) (SDN0100121X10),
k 1 balení spínačů Sedna ř. 6 (10 ks) (SDN0400121X10) nebo
k 1 balení zásuvek Sedna (10 ks) (SDN2800721X10).

Montáž na povrch i do elektroinstalační krabice

K 1 balení zásuvek Asfora

ZDARMA 100Kč poukázka!

Proti konkurenci má Mureva Styl mnoho zajímavých výhod,
mezi jinými např. montáž nejen na povrch, ale i do běžné
elektroinstalační krabice s dodržením krytí IP55. Nabízí
průhlednou krytku na zásuvce, takže ihned vidíte, zda jde
o zásuvku nebo vypínač. Zásuvky je možné vybavit orientačními LED kontrolkami. Požadavky voděodolnosti a

K 10 zásuvkám Asfora (EPH2800221x10).

K 1 balení jističů Acti 9

ZDARMA 100Kč poukázka!

Výhody řady Mureva
z Vysoké krytí IP55 a ochrana proti nárazům IK08
z Montáž na povrch i do elektroinstalační krabice
z Široký sortiment (včetně tlačítka nouzového zastavení, žaluziových ovládačů, spínačů s klíčem apod.)
z Průhledná krytka na zásuvce - okamžitě vidíte, že jde
o zásuvku a ne o vypínač
z Možnost orientačního osvětlení v zásuvce
z Vodotěsnost zaručena i při otevřeném krytu
z Odolná vůči UV záření, špíně, prachu, rozpouštědlům
z Plochý mechanizmus, velký prostor pro kabely
z Tuhé krabice a rámy s vodotěsnou zadní membránou

K 1 balení jističů Acti 9 (12 ks) iC60N 6 kA, 1P/10A/B (A9F03110P),
iC60N 6 kA, 1P/16A/B (A9F03116P), iC60H 10 kA, 1P/10A/B
(A9F06110P) nebo iC60H 10 kA, 1P/16A/B (A9F06116P).

K 1 chrániči Acti 9

NAVÍC 200Kč poukázka!
Ke chráničům ID 2P/25A, 4P/25A, 4P/40A (A9Z11225P,
A9Z11425P, A9Z11440P), ke chráničům IDK 2P/25A,
4P/25A, 4P/40A (A9Z05225P, A9Z05425P, A9Z05440P),
a ke kombinovanému chrániči DPN N 2P/16A/B (A9D55616P).

akce probíhá u vybraných velkoobchodů od dubna 2019
do vyprodání zásob navíc můžete získat body do věrnostního
programu eplus organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek
akce podrobné informace na www.eplus.schneider-electric.cz

krytí IP55 splňují zásuvky i při otevřeném krytu. Všechny
přístroje jsou v bílé barvě Polar nebo moderní šedé barvě
Antracit.

Variabilní řešení, lze snadno kombinovat
Špičkový materiál produktů je rezistentní vůči UV záření, špíně, usazování prachu a odolává rozpouštědlům. Uvnitř najdete velmi kompaktní a plochý mechanizmus, který poskytuje
dostatečný prostor pro kabely. Krabice jsou tuhé, robustní,
při montáži se nekroutí a nemění tvar. Přesto jsou materiály
příjemné na dotek. Přístroje jsou dodávány v bezšroubovém
provedení a lze je objednat jako komplet nebo po jednotlivých komponentách a různě kombinovat.

Kompatibilita s produktovou řadou Unica
Řada Mureva Styl obsahuje kromě běžných vypínačů
a zásuvek i speciální ovládače jako jsou nouzové tlačítkové
spínače, spínače na klíč nebo ovládače žaluzií. Díky kompatibilitě s produktovou řadou Unica a přístroji s přímou montáží
45x45 Altira je možné do krabic Mureva Styl umístit jakýkoliv
přístroj z těchto produktových řad Schneider Electric.
Ing. Robert Šimčík, vedoucí produktu Asfora
www.se.com/cz
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PROMO
Platnost akce do 30. 06. 2019 nebo do rozdání dárku

efektivita s puncem
německé kvality

www.gewiss.com

GEWISS INTEGRATED SOLUTIONS

série

BASIC
Domotics

Power

Nakupte jednorázově
produkty GEWISS
v hodnotě

Building

základní řada kvalitních čidel
pohybu a přítomnosti pro vysoce
efektivní a komfortní řízení
vnitřního i venkovního osvětlení

Lighting

OBJEM

10 L

1500 Kč bez DPH

a získejte praktický
termobatoh na cesty!
Platí jen pro velkoobchody. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny.

stropní čidla přítomnosti

PD 360 Basic
*Ilustrační foto

stropní čidla pohybu

MD 360 Basic

nástěnná čidla pohybu

MD 200

dosahy detekce 8 m nebo 24 m (stropní čidla, IP 40) a 12 m (nástěnná čidla, IP 44)
• pro konvenční i úsporné světelné zdroje vč. LED • spínání při průchodu napětí nulou
prodlužuje životnost relé i připojených svítidel • výkonová relé, krátkodobě zatižitelná
vysokým spínacím proudem (až 78 A) • extrémně nízká spotřeba energie v klidovém
i aktivním stavu (0,2 - 0,5 W) • významná úspora času při instalaci díky snadné montáži
a továrnímu nastavení (ihned po instalaci připraveno k provozu)

www.ngelektro.cz

w w w. e l k o v. c z

JEDNODUCHÉ, SPOLEHLIVÉ A RYCHLÉ
HENSEL - KABELOVÉ ROZVODKY

w w w. e l k o v. c z

SYSTÉM STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

S PRUŽINOVÝMI SVORKAMI

Pro snadné použití lze uvolnit
ovládací páčky i při jejím
upevnění na adaptéru.

Instalační kabely SOLARIX
Základní informace
• Kabely Solarix jsou dostupné v kategorii 5E, 6,
6A, 7, 7A a 8
• Provedení U/UTP, F/UTP, U/FTP, S/FTP
• Vnitřní kabely s PVC a LSOH pláštěm
• Venkovní kabely s UV stabilním PE pláštěm
• Třídy reakce na oheň Eca, Dca, Cca a B2ca

Svorkovnici lze variabilně
posouvat po DIN liště.

DK 0404 W
- 2x Wago 221-500 adaptér pro upevnění
- 5x Wago 221-413 třívodičová pružinová svorka
- osazená DIN lišta
- samozřejmě se všemi výhodami nového
- modelu Hensel - krabicová rozvodka v krytí IP 66

Klíčové vlastnosti
Instalační kabel Solarix
CAT6A STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1

•
•
•
•
•

Vynikající přenosové parametry
Vysoká spolehlivost
Kabely splňují mezinárodní standardy
B2ca kabely splňují vyhlášku č. 268/2011
Vysoká mechanická odolnost kabelu i balení

Nová krabicová rozvodka Hensel
Více informací na Hensel, s.r.o., www.hensel.cz

Záruka 5 let a 30 let

+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz
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—
Oblouková ochrana (AFDD)
Maximální bezpečnost

—
Rozvodnice UK600
Inteligentní prostor
pro vaše instalační projekty

Zajištění bezpečnosti v domácnostech a budovách je pro nás
prioritou, proto představujeme nové řady obloukových ochran
S-ARC1 (AFDD s instalačním jističem) a DS-ARC1 (AFDD
s kombinací jistič/chránič), které zajišťují komplexní ochranu.
Díky těmto výrobkům je možné včas detekovat většinu
obecných nebezpečí vyvolaných poruchami v elektrické
instalaci a minimalizovat riziko poškození vlivem požáru.
Obecně lze říct, že oblouková ochrana (AFDD) detekuje
sériové poruchové oblouky (proud teče jedním vodičem
koncového obvodu), paralelní poruchové oblouky (proud
teče mezi aktivními vodiči, paralelně se zátěží) a zemní
poruchové oblouky (proud teče z aktivního vodiče do země).

DS-ARC1

Bytová rozvodnice UK600 má široké využití. Díky modulární koncepci, zdokonalenému využití prostor a řadě detailů nabízí tato nová řada zapuštěných rozvodnic
a skříní pro datová komunikační média maximální flexibilitu pro každý instalační
projekt! Pro usnadnění ověření návrhu rozvodnic dle normy ČSN EN 61439-3 jsou
prázdné skříně certifikovány dle ČSN EN 62208 ed.2:2012. Rozvodnice byly
odzkoušeny jako úplný kryt dle normy ČSN EN 60670-24 ,,PD‘‘ (pokyny BB).
abb.cz/nizke-napeti

A-ARC1

Nová 1P+N oblouková ochranas integrovaným instalačním
jističem, s typovým označením S-ARC1 a S-ARC1 M,
je k dispozici ve verzi s vypínací schopností 6 kA
a 10 kA, a tedy v této kombinaci poskytuje ochranu proti
nadproudům a poruchovým obloukům (sériový a paralelní).
Pokud ji dále zkombinujeme s proudovým chráničem,
zařazeným v příchozí větvi, pak S-ARC1 představuje
optimální řešení při zajišťování dokonalé ochrany budov
a cenných zařízení, napájených z rozváděče, a také osob,
které se v tomto prostředí pohybují. AFDD DS-ARC1 se
zabudovaným proudovým chráničem s nadproudovou
ochranou, tj. kombinací jistič/chránič, je taktéž ve verzi
6 a 10 kA s možností výběru charakteristiky jističe B a C,
citlivost je 30 mA s typem reziduálního proudu A. Poskytuje
maximální ochranu proti nadproudům, přepětí, zemnímu
spojení a poruchovým obloukům (sériový a paralelní). Navíc

je výrobek vybaven optickou signalizací vybavení poruchou
zemního spojení a funkcí vyvolání příčiny poslední poruchy.
Oblouková ochrana je vybavena dvojitými připojovacími
svorkami pro snadné připojení kabelů nebo přípojnic.
Připojení těchto nových řad je o 50 % rychlejší v porovnání
s klasickými instalačními prvky. Může být použita také u přípojnic rozváděčového systému System Pro M compact®, kde
eliminuje potřebu dalšího kabelového připojení. Napájení
je možné z horních i spodních svorek. Samozřejmostí je
kompatibilita s dalším příslušenstvím, jako jsou pomocné
kontakty, signální kontakty podpěťové a přepěťové spouště.
Aktuální stav přístroje je monitorován LED kontrolkami,
které identifikují případnou příčinu vybavení ochrany.
Toto řešení zkracuje čas nutný pro údržbu a umožňuje
snáze najít závadu na síti a odstranit ji.
Díky interní jednotce elektroniky provádí nová řada obloukových ochran průběžný autotest, který zaručuje kontinuitu
provozu a brání nežádoucímu vybavení ochrany v případě
neuspokojivého výsledku takového interního autotestu. V takovém případě zhasne LED kontrolka, případně začne blikat
střídavě zeleně a červeně, avšak k vypnutí systému nedojde.
Navíc obsahuje testovací tlačítko, kterým se ověřuje správná
funkce AFDD. Obloukové ochrany jsou ideálním ochranným
prvkem v noclehárnách, společenských prostorách, dětských
jeslích, domovech s pečovatelskou službou, až po místnosti,
prostory a budovy s vysokým rizikem požáru, např. výrobní
haly, tiskárny nebo výrobní závody. Mezi další aplikace obloukové ochrany patří budovy stavěné z převážně zápalných/
hořlavých stavebních materiálů, např. dřevěné domy, nebo
systémy s nucenou ventilací, příp. prostory mající kulturní
důležitost, jako např. muzea, knihovny či umělecké galerie.
Ing. Jiří Vašinka

abb.cz/nizke-napeti

nizke-napeti.cz.abb.com
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X-CONTACT®
NOVÁ GENERACE KONTAKTNÍCH DUTINEK
PRO ZÁSUVKY
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PREZENTAČNÍ DNY
v ELKOV elektro

ELKOV elektro pro Vás připravil v měsíci červnu prezentační dny.

ELKOV elektro a.s. – Brno, Kšírova 701/255

4. 6.
úterý

5. 6.

od 800 do 1500

6. 6.
čtvrtek

11. 6.
úterý

až o 50% méně potřebné
síly k zasunutí a vytažení
i u kategorie 125 A možnost
obsluhy jen jednou osobou
bezpečnější manipulace při
spojování
žádné známky opotřebení,
samočistící účinek

12. 6.

Phone: +420 777 702 621
Fax: +420 416 828 222
prodej@hensel.cz
www.hensel-electric.cz

18. 6.
úterý

19. 6.

od 700 do 1530

bez občerstvení
od 800 do 1500

od 800 do 1500

úterý

středa

bez občerstvení

grilování

25. 6.
26. 6.

od 700 do 1300

od 800 do 1500

středa

Hensel, s.r.o.
Chelčického 1386
413 01 Roudnice nad Labem
Bezděkov

občerstvení

grilování kuřat

středa

Seznamte se s technologií X na stránkách:
www.MENNEKES.com

od 800 do 1500

grilování

středa

Technologie X – stručný popis:

bez občerstvení

snídaně
od 7

00

do 1100

grilování
od 800 do 1500
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ELKOV elektro a.s. – Blansko, Vodní 613/5

ELKOV elektro a.s. – Hradec Králové, Vážní 900

4. 6.

19. 6.

občerstvení
od 800 do 1500

úterý

11. 6.

středa

26. 6.

grilování
od 800 do 1500

úterý

19. 6.

středa

snídaně
od 7

00

středa

27. 6.

od 700 do 1400

grilování
od 800 do 1500

ELKOV elektro a.s. – Kladno, Trojanova 124

od 700 do 1300

5. 6.

grilování
od 8

00

čtvrtek

19. 6.

do 1500

středa

20. 6.

občerstvení
od 7

30

středa

20. 6.

do 14

00

čtvrtek

grilování

čtvrtek

27. 6.

6. 6.

občerstvení
od 8

00

čtvrtek

čtvrtek

do 15

00

20. 6.

ELKOV elektro a.s. – Hustopeče, Nádražní 1412/37d

18. 6.

čtvrtek

občerstvení

7. 6.

®
®

občerstvení
od 700 do 1400

od 700 do 1300

občerstvení
od 800 do 1500

grilování selete
od 800 do 1500

grilování
od 800 do 1500

ELKOV elektro a.s. – Prostějov, Plumlovská 481/200

od 800 do 1500

úterý

občerstvení

ELKOV elektro a.s. – Kroměříž, Chelčického 1656/1a

od 800 do 1500

středa

občerstvení

snídaně

13. 6.

5. 6.

k výročí otevření pobočky

čtvrtek

středa

ELKOV elektro a.s. – Hradec Králové, Vážní 900

od 700 do 1400

ELKOV elektro a.s. – Chotěboř, Sokolohradská 1879

do 1300

ELKOV elektro a.s. – Brno-Řečkovice, Gromešova 25

5. 6.

grilování

pátek

grilování
selete
od 800 do 1500
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ELKOV elektro a.s. – Liberec, Doubská 1077/55
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ELKOV elektro a.s. – Praha 9, Náchodská 2604/21a

5. 6.

grilování

®

18. 6.

12. 6.

S E R V I S

úterý

od 800 do 1500

19. 6.
26. 6.

od 7

00

středa

od 8

do 15

od 8

00

12. 6.

00

od 7

00

19. 6.

do 15

do 11

20. 6.
čtvrtek

bez občerstvení
S E R V I S

od 800 do 1500

od 800 do 1500

11. 6.

občerstvení

25. 6.

občerstvení

úterý

00

od 800 do 1500

středa

S E R V I S

od 700

úterý

00

grilování

grilování

čtvrtek

snídaně

středa

od 800 do 1500

6. 6.

grilování

středa

grilování

ELKOV elektro a.s. – Praha 13, K Hájům 1068/4

00

5. 6.

od 700 do 1100

středa

do 11

frgále

úterý

snídaně

26. 6.

00

ELKOV elektro a.s. – Praha 4, Severní XI/1 - 2458

4. 6.

od 800 do 1500

S E R V I S

středa

od 800 do 1500

snídaně

bez občerstvení

19. 6.

guláš

středa

od 800 do 1500

18. 6.

bez občerstvení

středa

grilování

středa

ELKOV elektro a.s. – Pardubice, Husova 1576

12. 6.

od 800 do 1500

středa

od 800 do 1500

úterý

frgále

od 700

bus

ELKOV elektro a.s. – Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1799

12. 6.

občerstvení
od 700 do 1200

středa

19. 6.
středa

snídaně
od 700 do 1200
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ELKOV elektro a.s. – Sokolov, Stará Březovská 2259

5. 6.

ELKOV elektro a.s. – Zlín, Chmelník 1296
občerstvení
od 7

00

středa

26. 6.

do 14

00

občerstvení
od 700 do 1300

středa
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6. 6.

pondělí

19. 6.
středa

13. 6.

čtvrtek

18. 6.
úterý

středa

26. 6.
středa

pátek

snídaně

®

18. 6.

od 700 do 1100

úterý

snídaně
od 700 do 1300

20. 6.

občerstvení
od 700 do 1300

grilování

středa

ELKOV elektro a.s. – Žďár nad Sázavou, Brněnská 8

6. 6.
každou
středu

11. 6.
čtvrtek

úterý

od 7

do 1100

ranní káva
od 700 do 1100

od 800 do 1500

13. 6.
25. 6.

snídaně
00

grilování

úterý

od 800 do 1500

od 730 do 1300

od 800 do 1500

od 800 do 1500

čtvrtek

gulášek

klobásy

občerstvení

grilování

čtvrtek

grilování

od 730 do 1400

od 800 do 1500

27. 6.

od 800 do 1500

od 800 do 1500

občerstvení

grilování

čtvrtek

ELKOV elektro a.s. – Bystřice nad Pernštejnem, Tahradní 13

12. 6.

od 800 do 1500

čtvrtek

ELKOV elektro a.s. – Vysoké Mýto, nám. Pod Kaštany 938

12. 6.

grilování

14. 6.

ELKOV elektro a.s. – Velké Meziříčí, K Novému nádraží 2260

6. 6.

od 800 do 1500

čtvrtek

ELKOV elektro a.s. – Svitavy, Purkyňova 246/18

10. 6.

grilování

občerstvení
od 700

grilování
od 800 do 1500

kontakty
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pobočka Blansko

pobočka Brno

pobočka Brno-Řečkovice

pobočka Praha 9

pobočka Praha 13

pobočka Prostějov

Vodní 613/5
678 01 Blansko
tel.: 516 410 099
tel./fax: 516 419 533
e-mail: blansko@elkov.cz

Kšírova 701 / 255
619 00 Brno
tel.: 543 538 850
fax: 532 199 987
e-mail: brno@elkov.cz

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno-Řečkovice
tel.: 725 653 273
e-mail: reckovice@elkov.cz

Náchodská 2604/21a
193 00 Praha 9
tel.: 281 864 482
e-mail: praha@elkov.cz

K Hájům 1068/4
155 00 Praha 13
tel.: 725 653 388
e-mail: prodejstodulky@elkov.cz

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
tel.: 725 172 041
e-mail: prostejov@elkov.cz

Provozní doba:
Po, Út, Čt, Pá: 630–1515
St: 630–1630

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1630

Provozní doba:
Po–Pá: 700–1700

Provozní doba:
Po–Čt: 700–1600
Pá: 700–1500

Provozní doba:
Po–Čt: 700–1600
Pá: 700–1500

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1600

pobočka Bystřice n. Pern.

pobočka Česká Třebová

pobočka Holice

pobočka Rychnov n. Kněžnou

pobočka Sokolov

pobočka Svitavy

Zahradní 13
(areál Koberce Trend)
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.: 725 653 259
e-mail: bystrice@elkov.cz

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
tel.: 777 736 467
e-mail: c.trebova@elkov.cz

Hradecká 1118
534 01 Holice
tel.: 466 682 131
e-mail: holice@elkov.cz

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 725 653 950
e-mail: rychnov@elkov.cz

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
tel.: 725 653 341
e-mail: sokolov@elkov.cz

Purkyňova 246/18
568 02 Svitavy
tel.: 461 530 822
e-mail: svitavy@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 700–1200
1230–1600

Provozní doba:
Po–Pá: 700-1130
1200-1530

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1130
1200–1500

Provozní doba:
Po–Pá: 700–1530

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1530
Maloprodejna:
Po–Pá: 800–1200 1300–1700
So: 830–1130

pobočka Hradec Králové

pobočka Hustopeče

pobočka Chotěboř

pobočka Šenov u Nového Jičína

pobočka Tišnov

pobočka Valašské Meziříčí

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 546 900
e-mail: hradec@elkov.cz

Nádražní 1412/37d
693 01 Hustopeče
tel.: 608 710 289
e-mail: hustopece@elkov.cz

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
tel.: 725 653 355
e-mail: chotebor@elkov.cz

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: 773 835 508
e-mail: njicin@elkov.cz

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
tel.: 603 151 502
e-mail: tisnov@elkov.cz

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 725 653 282
e-mail: vm@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 700–1630

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1630

Provozní doba:
Po–Pá: 700–1530

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1530

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1130 1200–1530

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1530

pobočka Jevíčko

pobočka Kladno

pobočka Kroměříž

pobočka Velké Meziříčí

pobočka Vysoké Mýto

pobočka Zábřeh

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
tel.: 725 653 286
e-mail: jevicko@elkov.cz

Trojanova 124
272 01 Kladno
tel.: 777 001 240
e-mail: kladno@elkov.cz

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
tel.: 573 342 722
e-mail: kromeriz@elkov.cz

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 603 151 505
e-mail: velke.mezirici@elkov.cz

náměstí Pod kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 725 653 351
e-mail: vysoke.myto@elkov.cz

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
tel.: 7
 77 941 904
e-mail: zabreh@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 700–1200
1300–1600

Provozní doba:
Po–Pá: 700–1700 (velkoobchod)
Po–Pá: 730–1700 (maloobchod)
So: 800–1200 (maloobchod)

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1530

Provozní doba:
Po–Pá: 600–1530

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1530

Provozní doba:
Po–Pá: 700 - 1600
So: 800–1100

pobočka Liberec

pobočka Pardubice

pobočka Praha 4

pobočka Zlín

pobočka Žd’ár nad Sázavou

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI-Rochlice
tel.: 488 577 075
e-mail: liberec@elkov.cz

Husova 1576
Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
tel.: 466 410 332–34
fax: 466 401 567
e-mail: pardubice@elkov.cz

Severní XI/1 – 2458
141 00 Praha 4
tel.: 272 657 181
e-mail: prahasporilov@elkov.cz

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
tel.: 5
 77 110 350-1
fax: 577 110 360
e-mail: zlin@elkov.cz

Brněnská 8
591 01 Žd’ár nad Sázavou
tel.: 777 736 471
e-mail: zdar@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 700–1530
So: 800–1100

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1600

Provozní doba:
Po–Čt: 630–1600
Pá: 630–1500

Provozní doba:
Po–Čt: 700–1600
Pá: 700–1500

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1600

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1630

Kde nás najdete:

info@elkov.cz
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