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Prejeme Vam
krasne a pohodove leto!

Více info uvnitř...
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DÁRKOVÁ POUKÁZKA

CINEMA CITY

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

DM DROGERIE

220 BODŮ

500 BODŮ

PRO ČLENY KLUBU ELKOV

PRO ČLENY KLUBU ELKOV

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

NOTINO

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

LIDL

500 BODŮ

250 BODŮ

PRO ČLENY KLUBU ELKOV

PRO ČLENY 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.

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

ELKOV ELEKTRO

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

DECATHLON

200 BODŮ

500 BODŮ

PRO ČLENY KLUBU ELKOV

PRO ČLENY KLUBU ELKOV

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

SODEXO

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

OMV

100 BODŮ

500 BODŮ

PRO ČLENY KLUBU ELKOV

PRO ČLENY 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.

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

ROZVODNICE HAGER S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI QUICKCONNECT
(nyní skladem i rozvodnice GOLF a FW)
Připojení pomocí pružinových svorek namísto šroubových spojů - systém QuickConnect,
při instalaci ušetří až 40 % času ve srovnání se šroubovými svorkami.
Na produkty s bezšroubovými svorkami se vztahuje prodloužená záruka 5 let.
V označení je poznáte podle písmene „S“ na konci
obj. kódu (např. VF112PS).
ROZVODNICE GOLF se dodávají v nástěnném (VS)
i zapuštěném (VF) provedení, minimální velikost
4 moduly (1 řada), maximální velikost 72 modulů
(4 řady), vše plná dvířka.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
– krytí: IP40
– třída izolace: II
– barva: bílá, RAL 9010
– pro přístroje: do 63 A
– jmenovité izolační napětí: 400 V AC / 50 Hz
– zkouška žhavou smyčkou:
650 °C (VS)
850 °C (VF)
STAVEBNÍ ROZVADĚČE UNIVERS FW nabízí pokročilý systém montáže vnitřních stavebnicových dílů
(až pro 336 modulů), který činí z tohoto rozvaděče
ideální základ pro řešení inteligentní instalace.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
– krytí: IP30 (FWU - zapuštěné provedení)
/ IP44 (FWB - nástěnné provedení)
– třída izolace: II
– barva: bílá, RAL 9010
– pro přístroje: do 125 A
– jmenovité izolační napětí: 400 V AC / 50 Hz
– zkouška žhavou smyčkou:
850 °C (FWU)
750 °C (FWB)
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NOVINKY V SORTIMENTU

POHYBOVÁ ČIDLA KANLUX
POHYBOVÉ ČIDLO SENZO (2x PIR) s dosahem 20/4 m, kód ELKOV: 82386225.
POHYBOVÉ ČIDLO SENTO (3x PIR) s detektorem přítomnosti a dosahem 20 m, kód ELKOV: 82386228.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- úhel činnosti čidla: 360/120°
- barva: bílá
- jmenovité napětí: 220-240 V
- materiál: plast
- min. doba činnosti: 10 s
- max. doba činnosti: 30 min.
- stupeň krytí: IP20
- montáž na normálně zápalné podklady: F
- třída izolace: II

LED SVÍTIDLA KANLUX
PŘISAZENÁ SVÍTIDLA ORTE se dodávají s výkonem 18 W (světelný tok 1600 lm) nebo 24 W
(2200 lm), stupeň krytí IP54, se senzorem i bez.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- materiál: plast
- barva: bílá
- barva světla: neutrální bílá (4000 K)
- světelný zdroj: LED SMD
- průměrná životnost: 20 000 h
- počet cyklů ZAP/VYP: >20 000
- vyzařovací úhel: 120°
- třída izolace: II
- provozní teplota: -20 až +35 °C
NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA REKA s integrovaným světelným zdrojem LED COB 7 W (světelný tok
500 lm) mají také krytí IP54.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- materiál: hliníková slitina
- barva: bílá, grafitová
- barva světla: neutrální bílá (4000 K)
- průměrná životnost: 30 000 h
- počet cyklů ZAP/VYP: >20 000
- vyzařovací úhel: 90°
- třída izolace: I
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Za jednorázový nákup v hotovosti nad
4.000 Kč (bez DPH) nebo za jednorázový nákup
na fakturu v hodnotě nad 7.000 Kč (bez DPH) získáte

DÁRKOVÉ BALENÍ PIVA.

PODMÍNKY AKCE
Akce platí pouze při osobním odběru zboží na pobočkách ELKOV elektro a.s.
Pořadatel akce si vyhrazuje právo na změny. Zákazník má nárok na 1 dárkové balení piva denně.
Akce probíhá od 15. 7. 2019 do vyčerpání zásob. Dárky mohou být vydány pouze v případě, že zákazník
nemá vůči společnosti ELKOV elektro a.s. žádné neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti.
Akce se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let.
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original
5x
4x
2x

zásuvka
16A/3680W
zásuvka
16A/3680W
USB
2,1A

Pitný režim je nutnost! Osvěžte se s
PowerCube i za volantem.
PROČ POWERCUBE?
KVALITA
DESIGN
VARIABILITA

extended
5x
4x
2x

zásuvka
16A/3680W
zásuvka
16A/3680W
USB
2,1A

MOBILNÍ APP.
KOMPAKTNOST
Platnost akce od 8.7.2019 do 31.8.2019 nebo do vyprodání zásob. Akce
platí na kompletní portfolio značky Allocacoc. Organizátor si vyhrazuje
právo na změnu podmínek akce.

www.allocacoc.cz
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A03_220519_TG_Birell

Kód akce: THE220519

Kupte jakékoliv jedno čidlo z řady Timeguard

a získejte osvěžující dárek!
Exteriérové nástěnné
čidlo pohybu

Interiérové stropní
čidlo pohybu

TG MD180 AP WH

TG MD360 AP WH

Obj. č. TG101000

Obj. č. TG103000

- úhel pokrytí 180°
- 1kanálové, rozsah snímání 10 m
- IP 55

- úhel pokrytí 360°
- 1kanálové, rozsah snímání 6 m
- IP 40

Interiérové podhledové
čidlo pohybu

Interiérové podhledové
čidlo pohybu

TG MD360 DE WH

TG MD360 MINI DE WH

Obj. č. TG103010

Obj. č. TG106000

- úhel pokrytí 360°
- 1kanálové, rozsah snímání 6 m
- průměr 8 cm, IP 40

- úhel pokrytí 360°
- 1kanálové, rozsah snímání 6 m
- průměr 5 cm, IP 40

⚠

DÁREK

Platnost do 30.9.2019.
Platí jen pro velkoobchody. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny.

Elektro-System-Technik s.r.o.
Zastoupení značky THEBEN pro ČR a SR

5 DIMENZÍ ELEKTROTECHNIKY

WWW.EST-PRAHA.CZ
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AKCE UŽIJ SI NÁKUP S RODINOU
Za jednorázový nákup rozvodnicových skříní RZB, RZA, RZG, RZI
v celkové hodnotě 2 500 Kč bez DPH
získáte poukázku do Multikina.

Akce platí od 23. 4. 2019 do vyčerpání poukázek.
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Startovací balíček Easy E4

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

ARTIC N GR

HTB RC IP44

ARTIC TOWER

• stolní ventilátor
• 2 nebo 3 regulační stupně
• regulátor otáček na podstavci
• nastavitelný směr proudění
vzduchu pootočením koše ventilátoru dle potřeby
• délka připojovacího kabelu 1,5 m
• varianty: ARTIC N GR 255 N
ARTIC N GR 305 N
ARTIC N GR 405 N

• stropní ventilátor
• ideální pro provětrávání vysokých prostor s velkou teplotní
diferencí (destratiﬁkace)
• 3 regulační stupně (ovladač
součástí dodávky)
• montáž zavěšením na strop
• barva RAL 9002
• příslušenství – bezdrátový ovladač HTB RC KIT s nastavitelným
doběhem 1/3/6 hodin

• věžový ventilátor
• extrémně štíhlý design umožňující umístění do stísněných prostor
• 3 regulační stupně
• otočné tělo ventilátoru
• nádoba na osvěžovač vzduchu
ARTIC TOWER M
• manuální ovládání na těle ventilátoru, barva bílá
ARTIC TOWER E
• dálkové ovládání umožňující
naprogramovat vypnutí / zapnutí, doběh 1 až 8 hodin, barva
stříbrná

ARTIC N GR

HTB RC IP44

ARTIC TOWER

SEZÓNNÍ NABÍDKA
vysoká kvalita • široký sortiment • moderní design
bezpečný provoz • příznivá cena

www.elektrodesign.cz
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LEDVANCE.CZ

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

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
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AKCE
Dárek pro vás ihned!
K 1 balení přístrojů Sedna

ZDARMA 100Kč poukázka!
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).

K 1 balení zásuvek Asfora

ZDARMA 100Kč poukázka!
K 10 zásuvkám Asfora (EPH2800221x10).

K 1 balení jističů Acti 9

ZDARMA 100Kč poukázka!
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
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Letní osvěžení

Tlakové výčepní
zařízení

Pevná hustá
krémová pěna

Poctivá
dvanáctka

Hmmmm ...
vynikající pivo

Soudek 5 litrů piva
za jednorázový nákup vybraných produktů nad 5 800 Kč
Acti 9

modulární přístroje

Thorsman

LED pracovní světla

Thorsman

kabelové bubny

Akce probíhá od poloviny června 2019 do vyprodání zásob.
Akce probíhá pouze u vybraných partnerských velkoobchodů.
Akce platí pouze pro jednorázový nákup vybraných produktů v cenách bez DPH za standardních obchodních podmínek.
Akce se vztahuje na vybrané přístroje
Vyobrazené produkty jsou pouze informativní.
Acti 9, sortiment přístrojů Thorsman – LED pracovní světla a prodlužovací kabely na bubnech.
Podrobné informace jsou na www.eplus.schneider-electric.cz.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.

www.eplus.schneider-electric.cz
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Přístroje pro montáž do hořlavých
podkladů a na ně
Správné přístroje na problematické povrchy
Všeobecné požadavky pro montáž elektrických zařízení na hořlavé hmoty a do hořlavých hmot stanovuje norma ČSN 33 2312
ed. 2. Při ukládání elektrických zařízení na hořlavé podklady
a do nich musí být provedena taková opatření, která zajistí, že
elektrická zařízení nemohou způsobit vznícení stěn (případně
jejich výplní), podlah a stropů, případně podhledů (včetně
jejich výplní).
ČSN 33 2312 ed. 2 dovoluje do normálně hořlavých látek a na ně
montovat domovní elektrické přístroje, krabicové rozvodky
a krabice s elektrickými přístroji do 16 A a do 400 V, pokud jsou
vyrobeny z látky alespoň odolné proti šíření plamene.
Normálně hořlavé látky jsou definovány v ČSN EN 60598-1 ed. 6
Svítidla – Obecné požadavky a zkoušky jako materiál, který
má zápalnou teplotu minimálně 200 °C a při této teplotě se
nedeformuje nebo neměkne. Příkladem je dřevo a materiály
na bázi dřeva s tloušťkou větší než 2 mm. Po konzultaci
s tvůrcem normy ČSN 33 2312 ed.2 a HZS ČR lze dovodit, že tyto
požadavky jsou splněny pro třídu hořlavosti B až E při tloušťce
materiálu větší než 2 mm.
Látky odolné proti šíření plamene ve smyslu ČSN EN 60670-1
jsou látky splňující normu ČSN EN 60695-2-11 ed. 2 pro hodnoty
uvedené v ČSN EN 60670-1.

Společnost ABB s.r.o. si je plně vědoma zodpovědnosti vůči spotřebitelům, a proto její výrobky, které jsou určeny pro montáž
do hořlavých podkladů a na ně, splňují požadavky výše uvedených norem. Pro montáž do hořlavých podkladů (s třídou reakce
na oheň B až E) při použití příslušné elektroinstalační krabice
(odolnost do 850 °C) lze používat běžné spínače a zásuvky
s bezšroubovými svorkami (tj. typové řady 3559, 5519 a 5513)
a běžné rámečky designových řad Tango®, Levit®, Levit®M, Neo®,
Neo®Tech, Element® a Time®, a to ve všech barevných variantách.
Dále je možné pro tyto účely používat přístroje s krytím IP 44
u řad Tango®, Levit®, Levit®M, Element® a Time® a všechny přístroje z řady Decento® v provedení s porcelánovými rámečky
(dřevěné NE). Pro montáž na hořlavé podklady lze používat běžné
spínače a zásuvky řad Praktik, Variant+ a Garant, opět ve všech
barevných variantách.
Značení výrobků
Podle ČSN 33 2312 ed. 2 lze na a do normálně hořlavých látek
bez dalších opatření montovat elektrická zařízení, jsou-li k této
montáži výrobcem určeny. Toto určení je obsaženo v průvodní
dokumentaci a/nebo nesmazatelnou značkou na výrobku:

Požadavky na elektroinstalační krabice a úplné kryty stanovuje evropská harmonizovaná norma ČSN EN 60670-1 –
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní
a podobné pevné elektrické instalace. Mimo jiné je v této normě
uvedeno, jaké tepelné vlastnosti musejí krabice, a tedy i přístroje
do nich montované, splňovat.

Vzhledem k tomu, že díky uplatnění nařízení evropské legislativy
došlo k rozšíření naší nabídky přístrojů vhodných pro montáž
na a do hořlavých podkladů, již nebudeme nadále provádět značení těchto výrobků nesmazatelnou značkou na výrobku (jak
to striktně vyžadovala již neplatná norma), nýbrž uvádíme tuto
možnost v tomto dokumentu, což je dle platné ČSN 33 2312 ed.
2 považováno za dostačující.

Části z izolačního materiálu, které by mohly být vystaveny tepelnému namáhání v důsledku elektrických vlivů a jejichž poškození
by mohlo narušit bezpečnost, nesmí být nepřiměřeně ovlivněny
nadměrným teplem a hořením. Kontrola se provádí pomocí
zkoušky žhavou smyčkou dle ČSN EN 60695-2-11 za následujících podmínek:

„..., již nebudeme nadále provádět
značení těchto výrobků nesmazatelnou
značkou na výrobku (jak to striktně
vyžadovala již neplatná norma),...“

Zkouška prováděná při 850 °C

Zkouška prováděná při 650 °C

• u částí z izolačního materiálu, které
jsou nutné k udržení proudovodných
částí a/nebo částí ochranného
obvodu v jejich poloze (s výjimkou
částí z izolačního materiálu, které
jsou nutné k udržení ochranné
svorky v její poloze v krabici), a

• u částí z izolačního materiálu,
které nejsou nutné k udržení
proudovodných částí v jejich
poloze (i když jsou s nimi
v kontaktu), a

• u částí úplných krytů z izolačního
materiálu určených pro duté stěny,
duté stropy, duté podlahy a nábytek

• u částí z izolačního materiálu
udržujících ochrannou svorku
v její poloze.

Jelikož výše uvedené požadavky evropské normy splňovaly přístroje uvedené v tomto dokumentu vždy, neměla by tato změna
způsobit žádné větší problémy při identifikaci přístrojů, které lze
na rizikové materiály použít. A to ať budou, či nebudou označeny
příslušnou značkou.
Věříme, že tato změna zjednoduší práci elektromontérů i revizních techniků, pokud se setkají s elektroinstalací na těchto problematických podkladech.
Seznam výrobků, které je možné montovat na a do hořlavých
podkladů naleznete na následující straně.
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Přehled přístrojů, které mohou být použité pro montáž na a do hořlavých podkladů
Tango®

Levit®, Levit®M

Neo®, Neo®Tech

Element®, Time®

Kryt spínače jednoduchý

3558A-A651 ..

3559H-A00651 ..

3559M-A00651 ..

3558E-A00651 ..

Kryt spínače jednoduchý, s popisovým polem

3558A-A00620 ..

Kryt spínače jednoduchý, s průzorem

3558A-A653 ..

Kryt spínače jednoduchý, s popisovým polem, s čirým průzorem

3558A-A610 ..

Kryt spínače jednoduchý, s průzorem, pro řazení 2S
Kryt spínače dělený

3558M-A00610 ..
3559H-A00653 ..

3558E-A00653 ..

3558A-A655 ..

3559H-A00655 ..

3558E-A00655 ..

3558A-A652 ..

3559H-A00652 ..

3558E-A00610 ..

Kryt spínače se dvěma páčkami, s popisovým polem

3559M-A00652 ..

3558E-A00652 ..

3559M-A00615 ..

Kryt spínače kartového, s čirým průzorem

3559A-A00700 ..

3559H-A00700 ..

3559M-A00700 ..

3559E-A00700 ..

Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem

3558A-A662 ..

3559H-A00662 ..

3559M-A00662 ..

3558E-A00662 ..

Kryt zaslepovací, s upevňovacím třmenem

3902A-A001 ..

3902H-A00001 ..

3902M-A00001 ..

3902E-A00001 ..

Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroubovými svorkami

5519A-A02357 ..

5519H-A02357 ..

5519M-A02357 ..

5519E-A02357 ..

Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s popisovým polem

5519A-A02352 ..

Zásuvka jednonás., chráněná, s clonkami a víčkem, s bezšroub. svorkami

5519A-A02397 ..

5519H-A02397 ..

Zásuvka dvojnásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroubovými svorkami

5513A-C02357 ..

5513H-C02357 ..

5513M-C02357 ..

5513E-C20357 ..
5513F-C20357 ..

Rámečky všech násobností a barev

3901A-B.. ..

3901H-A050.. ..

3901M-A001.. ..

5513E-A001.. ..
5513F-A001.. ..

5519M-A02352 ..
5519E-A02397 ..

Přepínač střídavý IP 44

3558A-06940 ..

3559H-A06940 ..

3558E-06940 ..

Přepínač křížový IP 44

3558A-07940 ..

3559H-A07940 ..

3558E-07940 ..

Ovladač přepínací IP 44

3558A-86940 ..

3559H-A86940 ..

3558E-86940 ..

Přepínač střídavý s popisovým polem IP 44

3558E-06910 ..

Ovladač přepínací s popisovým polem IP 44
Ovladač zapínací s popisovým polem IP 44

3558E-86910 ..
3558A-80920 ..

3558E-80920 ..

Ovladač jednopólový žaluziový IP 44

3558E-A88943 ..

Přepínač sériový IP 44

3558A-05940 ..

Přepínač střídavý dvojitý IP 44

3558A-52940 ..

Zásuvka jednonásobná, s clonkami a víčkem, IP 44

5518A-2999 ..

Rámečky všech násobností a barev IP 44

Decento®

Přepínač střídavý, otočný

3560K-C06345 .

Přepínač křížový, otočný

3560K-C07345 .

Přepínač střídavý

3559K-C06345 .

Přepínač křížový

3559K-C07345 .

Přepínač sériový

3559K-C05345 .

Ovladač přepínací se svorkou N

3559K-C86345 .

Ovladač zapínací, dvojitý

3559K-C87345 .

Přepínač střídavý, dvojitý

3559K-C52345 .

Ovladač žaluziový

3559K-C88345 .

Zásuvka jednonásobná

5519K-C02347 .

Veškeré přístroje z řad Praktik, Variant+ a Garant ve všech barvách

Více informací na nizke-napeti.cz.abb.com

3558E-05940 ..

5519H-A02997 ..

5518E-2999 ..

3558E-52940 ..
5513E-A0094. ..
5513F-A0094. ..

Přístroje z designové řady Decento® bez dřevěných rámečků!!!

Přístroje pro nástěnnou montáž

3559E-05940 ..
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—
Rozvodnice UK600
Inteligentní prostor
pro vaše instalační projekty

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
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efektivita s puncem
německé kvality

série

BASIC

stropní čidla přítomnosti

PD 360 Basic

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

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
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SYSTÉM STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

Patch panely SOLARIX

Patch panel Solarix
CAT6 UTP 24 x RJ45 high-density 0,5U

Základní informace

Klíčové vlastnosti

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Počet portů 12, 24 a 48
Dostupné ve stíněné i nestíněné variantě
Osazené i modulární provedení
Velikost 0.5U, 1U a 2U
Duální IDC svorkovnice typu 110/Krone

Záruka 5 let a 30 let

Vynikající přenosové parametry ve všech kategoriích
Vysoká spolehlivost
Patch panely splňují mezinárodní standardy
Rychlá a jednoduchá instalace
Dlouhá životnost svorkovnice i portů RJ45

+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz
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POWERTOP®
XTRA!
XTRA PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ PODMÍNKY

63 A a 125 A
Robustní a odolné
vůči nárazům
Manipulaci zvládne
jedna osoba
Neklouže ani ve
vlhkém prostředí

Více informací na:
www.MENNEKES.com

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

Phone: +420 777 702 621
Fax: +420 416 828 222
prodej@hensel.cz
www.hensel-electric.cz
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JEDNODUCHÉ, SPOLEHLIVÉ A RYCHLÉ
HENSEL - KABELOVÉ ROZVODKY
S PRUŽINOVÝMI SVORKAMI

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

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

Nová krabicová rozvodka Hensel
Více informací na Hensel, s.r.o., www.hensel.cz
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HLÁSIČE KOUŘE, TEPLOTY
A OXIDU UHELNATÉHO
KVALITNÍ AUTONOMNÍ DETEKTORY S ŽIVOTNOSTÍ 11 LET
(jeweils minimale Abbildungsgröße)

GUT (2,2)

GUT (2,2)
Rauchmelder
Ei650
Ausgabe 1/2016
www.test.de

Ei650

Im Test:
10 Rauchmelder mit
Lithium-Langzeitbatterie
Ausgabe 1/2016
www.test.de

15EJ05

für Ei650:

15EJ05

PRO SPOLEHLIVOU DETEKCI A PREVENCI PŘED POŽÁREM
A OTRAVOU PLYNEM CO

S VÝMĚNNÝMI ČI INTEGROVANÝMI BATERIEMI (11 LET PROVOZU)
NEBO SÍŤOVÝM NAPÁJENÍM 230 V

Hlásiče teploty
Ei603TYC
Ei603

Hlásiče CO
Ei208DW
für Ei650W+Ei650M:
(jeweils minimale Abbildungsgröße)

GUT (2,2)

GUT (2,2)
Funkrauchmelder
Ei650W + Ei650M
Ausgabe 1/2016
www.test.de

Ei650W+Ei650M
Im Test: 4 funkvernetzbare
Rauchmelder mit
Lithium-Langzeitbatterie
Ausgabe 1/2016
www.test.de

včasná detekce kouře, zvýšené teploty nebo zvýšené koncentrace oxidu uhelnatého (CO ) | integrované
doživotní baterie pro 11 let provozu (dle modelu) | AUTOTEST senzoru a baterie | akustická a LED indikace
| vysoce kvalitní a citlivé senzory s chráněnou detekční komorou | drátově či bezdrátově propojitelné
do skupiny s dalšími hlásiči nebo příslušenstvím | možnost dálkového přenosu signálu poplachu a sepnutí
externího signalizačního zařízení či jiné zátěže

RadioLINK

TM

- bezdrátový export stavových dat
- bezdrátová komunikační technologie

Ei Electronics – irský specialista v ochraně před požárem a plynem CO

www. n ge le kt ro.cz

100%
Manufactured
in Europe

Im Test: 4 funkvernetzbare
Rauchmelder mit
Lithium-Langzeitbatterie
Ausgabe 1/2016
www.test.de

15OH81

Ei650W+Ei650M

15EJ05

15OH81

15EJ05

Funkrauchmelder
Ei650W + Ei650M Im Test:
Ausgabe 1/2016 10 Rauchmelder mit
Lithium-Langzeitbatterie
www.test.de
Ausgabe 1/2016
www.test.de

15OH81

Hlásiče kouře
Ei650
Ei605

(jeweils minimale Abbildungsgröße) (jeweils minimale Abbildungsgröße)
Rauchmelder
Ei650
Ausgabe 1/2016
www.test.de

GUT (2,2)

(2,2)
GUT (2,2) GUT
Ei650

für Ei650W+Ei650M:
GUT (2,2)

für Ei650:

15OH81

100 % BEZPEČÍ, 100 % SPOLEHLIVOST
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Nový hlídač izolačního stavu z produkce
ﬁrmy HAKEL, typ ISOLGUARD HIG95-DELTA
Společnost Hakel ve vývoji nových výrobků nezůstává
pozadu, a proto Vám můžeme přestavit nový hlídač
izolačního stavu. Vývoj nových výrobků i samotná výroba
probíhají v naší vlastní režii v prostorách ﬁrmy v Hradci
Králové. Náš hlídač HIG95-DELTA přestavuje špičku
v monitorování izolovaných jednofázových IT soustav
ve zdravotnictví. Kontroluje napájení ve zdravotnických
prostorách skupiny 2. Jedná se o místnosti, kde přerušení
napájení může ohrozit pacienta, například jednotky
intenzivní péče, operační sály. Náš nový výrobek splňuje
podmínky pro užití v izolovaných IT sítích v nemocničních
zařízeních. Nový model nahrazuje výrobek HIG95+. Rozdíl
od předchozího modelu je, že se nám ho podařilo výrazně
zmenšit a zároveň rozšířit jeho vlastnosti.
Tento hlídač umí monitorovat izolační odpor na podstatně
širším rozsahu než dříve, monitoruje 5 kΩ až 10 MΩ, což
je vhledem k poruchové hranici, která je 50 kΩ, více než
dostatečné. U narušení izolačního stavu, které vzniká
postupnou degradací instalace, je tak možné vznik poruchy
odhalit s dostatečným předstihem.
Výrobek má integrované vyhodnocování stavu
oddělovacího transformátoru. Monitoruje proudové
zatížení pomocí měřících transformátorů s převodem
na 5 A, používáme standardní průmyslový převod.

Kontrola teplotní zátěže transformátoru je postavená tak,
že je možné připojit až tři typy teplotních senzorů, což není
jinak běžné. Jednou z možností je využití odporového čidla,
typu PT100, díky kterému lze měřit teplotu ve stupních
Celsia.
Hlídač je vybaven displejem pro zobrazování číselné
hodnoty naměřeného izolačního odporu a také hodnot
proudové a tepelné zátěže oddělovacího transformátoru.
Dále také nechybí ovládací tlačítka pro nastavení parametrů
hlídače a signalizační LED diody pro zobrazování stavu
kontrolované sítě.
Dvojice vestavěných signalizačních relé se spínacím
kontaktem umožňuje dálkovou signalizaci chyby izolačního
stavu kontrolované sítě a chyby přetížení transformátoru.
Výrobek je uzpůsobený pro pohodlnou montáž, připojení
i samotné projektování. Je k němu také k dispozici široká
základna příslušenství.
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PREZENTAČNÍ DNY
v ELKOV elektro

ELKOV elektro pro Vás připravil v měsíci srpnu prezentační dny.

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

20. 8.
úterý

bez občerstvení
od 800 do 1500

ELKOV elektro a.s. – Blansko, Vodní 613/5

6. 8.
úterý

občerstvení
od 800 do 1500

ELKOV elektro a.s. – Liberec, Doubská 1077/55

každou
středu

snídaně
od 700 do 1100

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

15. 8.
čtvrtek

občerstvení
od 700 do 1300

ELKOV elektro a.s. – Praha 9, Náchodská 2604/21a

14. 8.
středa

21. 8.
středa

občerstvení
od 700 do 1300

snídaně
od 7

00

do 1100

kontakty
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pobočka Blansko

pobočka Brno

pobočka Brno-Řečkovice

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

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

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1630

Provozní doba:
Po–Pá: 700–1700

pobočka Bystřice n. Pern.

pobočka Česká Třebová

pobočka Holice

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

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

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

pobočka Hradec Králové

pobočka Hustopeče

pobočka Chotěboř

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

Provozní doba:
Po–Pá: 700–1630

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1630

Provozní doba:
Po–Pá: 700–1530

pobočka Jevíčko

pobočka Kladno

pobočka Kroměříž

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

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

pobočka Liberec

pobočka Pardubice

pobočka Praha 4

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

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

pobočka Praha 9

pobočka Praha 13

pobočka Prostějov

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–Čt: 700–1600
Pá: 700–1500

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

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1600

pobočka Rychnov n. Kněžnou

pobočka Sokolov

pobočka Svitavy

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: 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 Šenov u Nového Jičína

pobočka Tišnov

pobočka Valašské Meziříčí

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: 630–1530

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

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1530

pobočka Velké Meziříčí

pobočka Vysoké Mýto

pobočka Zábřeh

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: 600–1530

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1530

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

pobočka Zlín

pobočka Žd’ár nad Sázavou

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: 630–1600

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1630

Kde nás najdete:

info@elkov.cz

obj. kód: 81493200

MAHAGON/TMAVĚ HNĚDÁ

obj. kód: 81493199

JAVOR/MATNÝ NIKL

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

4 801 Kč
2xE27, 15W LED není součástí balení, Ø 132cm, výška od
stropu 44 cm,zpětný chod, 3 rychlosti, dálkové ovládání.

od

2 628 Kč

3 168 Kč
obj. kód: 82379699

STAROŽITNÁ MOSAZ/TMAVÝ DUB/
BĚLENÝ DUB

obj. kód: 82379700

BÍLÁ/BÍLÁ/JAVOR

obj. kód: 82379701

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.

ANDROS

INDUS

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

YAKARTA

1 803 Kč

od

TONSAY

od

TABARCA

PALAO

OCHLAĎTE SE
STYLOVĚ!

15 820 Kč

od

6 125 Kč

obj. kód: 81493193

BÍLÁ

obj. kód: 82379702

BÍLÁ/BÍLÁ

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

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

6 049 Kč

3 359 Kč

obj. kód: 82379704

obj. kód: 81754104

HNĚDÁ/TŘEŠEŇ/TMAVÝ OŘECH

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

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

ECO INDUS

GALAPAGO

NISOS

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

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

BÍLÁ

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

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ K VYBRANÝM VENTILÁTORŮM

1 564 Kč
obj. kód: 81785864

1 837 Kč
obj. kód: 81750932
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