PROBÍHAJÍCÍ AKCE
ÚNOR 2021
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Praha 9
V PRŮBĚHU ÚNORA BUDE STÁVAJÍCÍ POBOČKA
V PRAZE 9 (UL. NÁCHODSKÁ) PŘESTĚHOVÁNA
DO NOVÝCH PROSTOR, KDE NALEZNETE:
rozšířenou nabídku elektromateriálu a svítidel – cca 20 000 položek,
prodejnu a půjčovnu nářadí a mobilních
skladovacích SERVIS boxů,
pobočku společnosti VARNET zaměřenou
na poradenství a dodávky
slaboproudých technologií,
výstavku vypínačů a zásuvek,
parkoviště pro 60 aut.

TĚŠÍME SE NA VÁS
V NOVÝCH PROSTORÁCH
NA ADRESE:
ELKOV elektro a.s. | K Bílému vrchu 3140/20 | 193 00 Praha 9
Otevírací doba: Po–Čt: 7.00–16.00 | Pá: 7.00–15.00
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www.eaton.cz

Odměňte se za nákupy
produktů Eaton
Za každých utracených 1000 Kč (bez DPH) v sortimentu vybraných
instalačních přístrojů, oceloplechových rozvodnic a rozváděčů a plastových
rozvodnic od společnosti Eaton obdržíte jednu známku. Nasbírejte pět
známek a dostanete poukázku na mall.cz v hodnotě 200 Kč.
Za nasbíraných 10 známek dostanete poukázku v hodnotě 500 Kč.

Do prodejní akce jsou zahrnuty produkty z rabatových skupin CA (Proudové chrániče PF7,PFL7, PDFM,
dRCM, PBHT, AFDD), CC (Jističe PL7), CE (Ostatní instalační přístroje a příslušenství), CI (Oceloplechové rozvodnice a rozváděče), CM (Jističe PL6), CS (Proudové chrániče pf6, PFL6, mRB6) a CH (Plastové
rozvodnice). Akce probíhá od 11. 1. do 28. 2. 2021 ve všech pobočkách ELKOV elektro a.s. Poukázky lze
vyzvednout pouze osobně oproti předané hrací kartě s příslušným počtem nalepených hracích známek
v prodejnách ELKOV elektro a.s. Zákazník má nárok na maximálně 200 známek po dobu trvání akce.

NOVINKY V SORTIMENTU
DATOVÉ KABELY,
VÝROBCE TELE-FONIKA
Kabel U/UTP KAT.5e
Kategorie: 5e
Vodič: drát AWG24
Stínění: ne
Materiál pláště: PVC ( šedá barva)
Použití: vnitřní
Požární odolnost: Eca
Balení: 305 m
K dispozici i bezhalogenové provedení LSOH.
82787440
KABEL U/UTP-PVC-KAT5E 4×2×24AWG

Kabel F/UTP KAT.5e
Kategorie: 5e
Vodič: drát AWG24
Stínění: ano
Materiál pláště: PVC ( šedá barva)
Použití: vnitřní
Požární odolnost: Eca
Balení: 305 m
K dispozici i bezhalogenové provedení LSOH.

VOC: 5,81 Kč

82787443
KABEL F/UTP-PVC-KAT5E 4×2×24AWG

NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY EVLINK WALLBOX,
VÝROBCE SCHNEIDER ELECTRIC
Označení přístroje: EVH2
Max. výkon: 11 kW 16 A
Popis pólů: 3P + N
Připojení k automobilu: zásuvka T2 s clonkami
Systém řízení přístupu: klíč
Montážní režim: nástěnná montáž
Rozměry: výška 480 mm, šířka 331,5 mm, hloubka 170 mm
82793540
VOC: 29 160 Kč
NABÍJECÍ STANICE EVH2S11P04K SMART WALLBOX SE ZÁSUVKOU

POPISOVACÍ PÁSKY BROTHER EXTRÉMNĚ PŘILNAVÉ
Samolepicí laminované štítky řady TZE-S byly vyvinuty s důrazem na
odolnost proti extrémním teplotám, chemikáliím, oděru, slunečnímu
záření a působení vody tak, aby byly vhodné pro vnitřní i venkovní
použití. Šířka: 6, 9, 12, 18, 24 mm, tisk černý na bílé nebo černý na
žluté.
81264845
VOC: 374 Kč
BROTHER PÁSKA TZE-S221, EXTRÉMNĚ PŘILNAVÁ, BÍLÁ/ČERNÁ, 9 mm

VOC: 8,26 Kč

NOVINKY V SORTIMENTU
MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE PERRY,
DODAVATEL PAN-ELECTRONICS
Mechanické spínací hodiny 1-modulové
Program: denní
Minimální spínací čas: 15 min.
Záloha chodu: typ 1IO0171 100 hod.
typ 1IO0170 bez zálohy
Přepínač: FIX ZAP/automatika
Počet kontaktů: 1x spínací 16 A
Napájecí napětí: 230 V AC
82793764
VOC: 693,22 Kč
PA PERRY HODINY SPÍNACÍ MECH. 1 m, ZÁLOHA 100 h 1IO0171

Mechanické spínací hodiny 2-modulové
Program: denní
Minimální spínací čas: 30 min.
Záloha chodu: typ 1IO0022 150 hod.
typ 1IO0021 bez zálohy
Přepínač: FIX ZAP/FIX VYP/automatika
Počet kontaktů: 1x přepínací 16 A
Napájecí napětí: 230 V AC
82793760
VOC: 740,20 Kč
PA PERRY HODINY SPÍNACÍ MECH. 2 m, BEZ ZÁLOHY 1IO0021

Schodišťóvý automat
Rozsah nastavení: od 30 sec. do 20 min.
Napájecí napětí: 230 V AC
Jmenovitý sp. proud: 16 A
Funkce: automat s možností servisní funkce (45 min.)
Typ 1IT1067 nabízí i další funkce:
T – automat s možností servisní funkce (45 min.)
TW – automat s upozorněním na vypnutí a servisní funkcí
TI – automat a impulzní relé
TIW – impulzní relé s upozorněním na vypnutí
I – impulzní relé
Trvalé svícení
82793774
VOC: 649,37 Kč
PA PERRY AUTOMAT SCHODIŠŤOVÝ 1IT1062

STROPNÍ SVÍTIDLO KANLUX BENO IP54
Max. výkon: 24 W
Teplota chromatičnosti: 4 000 K
Světelný tok: 2 060 lm nebo 1 920 lm (provedení grafit)
Stupeň krytí: IP54
Materiál korpusu i difuzoru: plast
Barva: bílá nebo grafit
Možnost senzoru: ano
Životnost: 20 000 hod.
82791264
VOC: 611 Kč
KAN SVÍTIDLO LED BENO 24 W NW-L-GR 24 W 4 000 K 1 920 LM IP54 GRAFIT 33343
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Komplexní ochrana
s produkty Eaton
Jističe, chrániče a oblouková ochrana ochrání
vaši elektroinstalaci a rouška ochrání vás.

Nakupte alespoň jeden jistič, chránič nebo obloukovou ochranu AFDD značky
Eaton a získáte roušku s logem jako dárek. Akce běží od 1.2. do rozdání dárků.
Zákazník k nákupu obdrží pouze jednu roušku.
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PRODEJNÍ AKCE
SKŘÍNĚ E.T.A. ŘADY ST
SE SLEVOU

30%

Technické parametry:
Montážní deska z 2,5 mm ocelového plechu s povrchovou úpravou sendzimir
Krytí IP66
Mechanická odolnost IK10
Epoxy-polyesterová prášková barva – barva RAL7035

81897857
Š 500 × V 600 × H 250 mm
81897858
Š 500 × V 700 × H 200 mm
81897866
Š 600 × V 500 × H 200 mm
81897861
Š 600 × V 1 000 × H 300 mm

ST5625
1 779 Kč
ST5720
1 681 Kč
ST6520
1 726 Kč
ST61030
3 239 Kč

81897829
Š 1 000 × V 1 000 × H 300 mm dvoukřídlá
81897833
Š 1 200 × V 1 200 × H 300 mm dvoukřídlá

ST101030
5 444 Kč
ST121230
6 766 Kč

Uvedené ceny jsou velkoobchodní (bez DPH), konečné a nevztahují se na ně žádné další slevy. Akce platí do vyprodání zásob na všech pobočkách ELKOV elektro.
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Farmářská
vepřová terina

Kachní terina
na zeleném pepři

„Dej si lahůdku“
K nákupu vybraných produktů nad 2 700 Kč
získáte balíček 2 francouzských paštik.
Harmony

vybraná
kontrolní relé Harmony

TeSys

vybrané
ovládací prvky Harmony

vybrané
ministykače TeSys

vybrané
stykače TeSys

| Akce bude zahájena v průběhu února 2021 a bude probíhat do vyprodání zásob. | Akce probíhá pouze
u vybraných partnerských velkoobchodů. | Akce se vztahuje pouze na jednorázový nákup vybraných produktů
řady Harmony a TeSys v cenách bez DPH, který je realizován za standardních obchodních podmínek. |
Vyobrazené produkty jsou informativní. | Podrobné informace naleznete na www.eplus.schneider-electric. |
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce. |

eplus.schneider-electric.cz
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Design & Elements

NOVINKA

dostupná od poloviny

K chráničům Acti 9
NAVÍC
200Kč poukázka!
Ke chráničům
iID 2P/25A (A9Z11225P),
iID 4P/25A (A9Z11425P),
iID 4P/40A (A9Z11440P),
IDK 2P/25A (A9Z05225P),
IDK 4P/25A (A9Z05425P),
IDK 4P/40A (A9Z05440P),
iDPN N 2P/16A/B (A9D55616P).

září

K přístrojům Sedna
ZDARMA
100Kč poukázka!
K 1 balení přístrojů Sedna (10 ks)
ř. 1 (SDD111101X10),
ř. 6 (SDD111106X10),
zásuvek (SDD111012X10).

K jističům Acti 9
ZDARMA
100Kč poukázka!

K přístrojům Unica
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), K 1 balení přístrojů Unica (10 ks)
iC60H 10 kA, 1P/10A/B (A9F06110P), ř. 1 (MGU3.201.18X10),
iC60H 10 kA, 1P/16A/B (A9F06116P). ř. 6 (MGU3.203.18X10),
zásuvek (MGU3.059.18X10).

| akce probíhá od září 2020 do vyprodání zásob, u vybraných velkoobchodů |
| navíc získáte 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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Triko SEDNA
za nákup zboží SEDNA Design/Elements

Sedna

Design/Elements
K nákupu produktů
SEDNA Design/Elements
nad 3 000 Kč bez DPH
získáte triko SEDNA.
Akce probíhá od 8. 10. 2020 do vyprodání zásob.
Akce probíhá pouze u velkoobchodu Elkov elektro
Akce
platí pouze pro jednorázový nákup produktů Sedna Design/Elements v cenách bez DPH za standardních obchodních
Vyobrazené produkty jsou pouze informativní.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek
podmínek.
Podrobné informace jsou na www.elkov.cz.
akce.

www.elkov.cz

www.se.com/cz
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LEDVANCE.CZ

NÁKUP SPRÁVNÉHO
OSVĚTLENÍ
SI ZASLOUŽÍ PŘÍPITEK
Při kumulativním nákupu sortimentu svítidel a LED pásků LEDVANCE
a LED světelných zdrojů OSRAM v hodnotě 8 000 Kč netto bez DPH
a PHE v období od 15. 1. do 15. 2. 2021 získáte láhev Jack Daniel´s 0,7 l.
Pro účast v akci je nutná registrace na www.elkov.cz/ledvance.
O dosažení požadovaného obratu bude zákazník informován e-mailem.
Dárky lze vyzvednou pouze osobně na provozovně uvedené při registraci
do akce. Podrobná pravidla akce najdete na www.elkov.cz/ledvance.
Vyhrazujeme si právo na provedení změn bez předchozího upozorněni. Chyby vyhrazeny.
Dárek smí být vydán pouze osobám starším 18 let.

Držitel licence na obchodní značku OSRAM
pro výrobky z řady všeobecného osvětlování.
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—
První rozvodnice,
která se líbí všem
UK600
Ať bude rozvodnice na chodbě, v technické místnosti, nebo uvnitř bytu,
může být dokonalá nejen výbavou, ale i na pohled. Může být vidět.
Ale tak, že nikdo nepozná, že je to rozvodnice. Jak jsme to dokázali?
Designovými dvířky. 6 variant provedení dvířek rozvodnic UK600 dává
prakticky nekonečné možnosti řešení, protože fantazii se meze nekladou.

abb.cz/nizke-napeti
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Navrhli jsme rozvodnice, které plně souzní s interiérem
podle vašeho přání a vkusu. Jak jsme to dokázali?
Designovými dvířky. Obraz nebo zrcadlo? Že máte
raději dřevo? Umíme překvapit tam, kde to nečekáte!
Úplný kryt a špičkové vlastnosti
UK600 = multimedia – prostor – propojení

Inteligentní připojení

Prostor +200 %

Variabilita

Úspora času

Design

—
Provedení designových dvířek

Zrcadlo

Plstěná nástěnka

Nerezová ocel

Magnetická tabule,
světlé dřevo

Vlastní motiv obrazu
(rám pro obraz)

LED panel a vlastní
motiv obrazu

18790-ABB-Inzerce-Elkov-Měsíčník-Rozvodnice UK600 se zrcadlem-198x260.indd 2

Pro bližší informace
k UK600 naskenujte QR kód.

13.01.2021 10:50:30
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Rozvaděče univers FW

Rychlost montáže
Bezúdržbovost
Bezpečnost

Inteligentní
řešení
moderní elektroinstalace.
Hledáte multifunkční rozvaděč pro všechny aplikace?
Inovovaný stavebnicový rozvaděč univers FW
pro zapuštěnou či nástěnnou montáž nyní dosahuje
ještě větší velikosti, rozmanitosti a rozšířeného vnitřního
vybavení. S bezšroubovým propojením quickconnect
bude vaše instalace rychlejší a bezpečnější.

hager.cz
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Rozvaděč univers FW
pro inteligentní řešení
Se stavebnicovými rozvaděči univers FW jste připraveni na všechny požadavky
v moderních bytových a komerčních budovách, ať už se jedná o povrchovou,
zapuštěnou nebo vestavnou montáž. Pokročilý systém montáže vnitřních
stavebnicových dílů (až pro 336 modulů) činí z tohoto rozvaděče ideální základ
pro řešení inteligentní instalace. Díky variabilním vstupním kabelovým přírubám,
praktické sadě pro vestavnou montáž, bezšroubovým PE/N svorkovnicím
a vyvazovací liště je práce mnohem snadnější.

Technické údaje:
– krytí: IP30 (FWU) / IP44 (FWB)
– 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)

Široké portfolio
Naše nabídka rozvaděčů pokrývá
1 až 4 pole s 3 až 8 řadami DIN
lišt tj. až 336 modulů.

Flexibilní kabelové příruby
45 možností pro vstupy kabelů
a o 30 % více místa na přírubě
usnadňuje vaši práci (nástěnný
rozvaděč FWB).

Zapuštěná nebo vestavná
montáž
S praktickou sadou pro vestavbu
do dutých stěn můžete rychle
upevnit rozvaděče univers FW
do sádrokartonové příčky.
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16 ampér, 1000 možností

Analogové spínací hodiny Theben jsou velm
mi oblíbené
é
mezi zákazníky pro jejich jednoducché nasta
avení spína
acími
segmenty, spolehlivost a bezporucchovost.
• 1kanálové
nut
• Programovatelný interval 15 min
• Ruční spínač se třemi polohami: ZAPNUT
TO/ AU
UTO/
VYPNUTO
• Spínací kontakt 16 A/250 V~
• Indikace nastavení funkce
• Šroubovací svorky
• Bez zálohy chodu (SYN 160 a)
• Záloha chodu 3 dny (SUL 180
0 a)

Objednací čísla:
1600001 (SYN 160 a) • 1800001 (SUL 180 a)

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

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1921

WWW.EST-PRAHA.CZ
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Inspekční minikamera

RUNPOCAM RC2
v délkách 10 m, 30 m a 50 m
Profesionální multifunkční kamera s menu v češtině, 3,5“ barevným LCD
displejem (16M barev) a s funkcí záznamu audio, video (HD) a foto je
ideálním pomocníkem pro kontrolu potrubí, rozvodů vzduchotechniky,
šachet, podlahových kanálů, podhledů, dutých stěn apod. Inovovaná
kamerová hlava v krytí IP 67 nyní s 6 LED a vyšším rozlišením!

Více v katalogu RUNPOTEC:

http://bit.ly/katalog-runpotec

Dodáváno včetně
odolného kufru
a velkého množství
příslušenství!

VIDEO

Přímý odkaz:
https://bit.ly/runpocam-rc2

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní zastoupení značky RUNPOTEC pro ČR

RUNPOCAM RC 2

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1921

WWW.EST-PRAHA.CZ
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Řada tiskáren
Brother pro
elektrikářské
štítky
PT-E110VP

Pomůžeme vám vytvořit profesionální
štítky v souladu s požadavky
na identifikaci dle předpisů
o elektrickém vedení a instalaci.

MARK OF A SMART

PROFESSIONAL

PT-E300VP

PT-E550WVP

podle PT-E110VP plus:

podle PT-E300VP plus:

• Tiskněte odolné štítky až do 12 mm

• Tiskněte odolné štítky až do 18 mm

• Tiskněte odolné štítky až do 24 mm

• Pohodlný ruční odstřih štítků

• Tisk čárových kódů

• Snadno použitelná
QWERTY klávesnice

• Ruční odstřih štítků

• Tiskněte z mobilních telefonů pomocí
aplikace Mobile Cable Label Tool

• Snadno čitelný podsvícený
LCD displej

• Čitelný LCD displej
• Kabelové ovinutí, kabelové praporky
a šablony
• Obsah balení: páska TZe-FX221 (8m)
flexibilní, AC adaptér, plastový
kufřík, příručka

• Tisk na smršťovací bužírky HSe
• Obsah balení: páska TZe-S641 (8m),
AC adaptér, Li-ion baterie, odolný
plastový kufřík, řemínek na zápěstí

• 12 smart klávesových aplikací
• Automatický odstřih a poloodstřih
štítků
• Tisk na smršťovací bužírky HSe
• Obsah balení: páska TZe-S651 (8m),
TZe-FX231 (8 m), AC adaptér,
Li-ion baterie, USB kabel, plastový
odolný kufřík, řemínek na ruku

WIRELESS

Laminovaný
povrch

Odolnost
proti oděru

Teplotní
odolnost

Odolnost
proti vyblednutí

Odolnost
proti vodě

Odolnost
proti
chemikáliím

Vysoká
přilnavost
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Rozvodnice KLV od Eatonu nyní
i v pětiřadém provedení
Společnost Eaton rozšířila sortiment skříní pod omítku/do dutých
stěn řady KLV o nové pětiřadé provedení. Rozšíření se dočkalo jak
provedení instalační s DIN lištami, tak provedení multimediální
s montážní deskou. Úplnou novinkou jsou nové hybridní
rozvodnice, které kombinují instalační a multimediální provedení
v jedné skříni. Pro hybridní a multimediální rozvodnice byly
vyvinuty i nové „WiFi“ dveře, které výrazně méně tlumí bezdrátový
signál. Kromě toho byla u řady KLV přidána řada inovací a nového
příslušenství, která zjednodušují montáž a rozšiřují možnosti
instalace.

Video -Představení
rozvodnic KLV
(nové 5řadé verze)

Rozvodnice KLV v instalačním provedení
Rozvodnice KLV v instalačním provedení s DIN lištami jsou v nabídce v 1-5 řadém provedení
s počtem modulů 14 až 70 a jsou dodávány volitelně se šroubovými, či bezšroubovými
svorkovnicemi N/PE. Ty jsou navíc nyní dostupné i s vysokým nosičem, díky čemuž se nabízí
zvýšený prostor pro protažení přívodních a vývodních kabelů.
U pětiřadé varianty byl inovován i design ochranného krytu, díky čemuž došlo ke zvětšení
prostoru na bocích skříně pro vedení vodičů až o 30 %. Další inovací u všech velikostí
instalační rozvodnice jsou nové popisovací tabulky. K dispozici jsou přehledné samolepky,
pomocí kterých lze přehledně vyznačit jednotlivé okruhy, ty lze navíc pomocí barevných
samolepek ještě více zpřehlednit. To lze využít např. pro barevné odlišení jednotlivých
okruhů pro příslušné proudové chrániče. Pro pětiřadé provedení je navíc k dispozici
i praktická fólie s popisovacími štítky. Ty se umístí za fólii, která se jednoduše zacvakne
do krycí desky. Výhodou tohoto řešení je jednoduchá úprava či doplnění popisovacích
štítků.
Rozvodnice KLV v multimediálním provedení
Rozvodnice KLV v multimediálním provedení
s montážní deskou jsou v nabídce v 3-5 řadé
Bezšroubové nebo šroubové velikosti a jsou dodávány s velkým perforovaným
svorkovnice PE/N se zvýšeným
nosičem = více místa pod montážním panelem pro multimediální zařízení
svorkovnicemi pro protažení a jednou DIN lištou pro multimediální konektory.
kabelů
Montáž a zapojení multimediálních zařízení
je pohodlná díky dvěma zásuvkám a držáku
O 30 % více místa
pro vedení vodičů na
dodávky.
přístrojů,
které
jsou
součásti
bocích skříně
Do rozvodnice je kdykoliv možné přidat další
zásuvky či nahradit DIN lištu patch panelem
pro konektory RJ-45 nebo montážním panelem.
Všechny multimediální rozvodnice jsou navíc
dostupné i v provedení s WiFi dveřmi.

Obr. 1 Rozvodnice KLV
v instalačním provedení
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Tyto dveře obsahují plastovou vložku
s ventilačními otvory. Sérii testů bylo
prokázáno, že WiFi dveře mnohem
méně tlumí bezdrátový signál a zajišťují
tak
lepší
funkčnost
přístrojů
využívajících bezdrátový signál. Může se
jednat například o routery, modemy
či jednotky pro chytrou elektroinstalaci.
Rozvodnice KLV v hybridním
provedení
Rozvodnice KLV v hybridním provedení
umožňují umístění multimediálních
a instalačních přístrojů do jedné skříně.
Jsou dodávány vždy v pětiřadé velikosti,
se dvěmi nebo třemi řadami DIN lišt
a s velkým montážním panelem.
Součástí dodávky rozvodnice jsou
šroubové
nebo
bezšroubové
svorkovnice N/PE a zároveň zásuvka
a držák multimediálních přístrojů. Tyto
skříně jsou velmi vhodné pro aplikace,
kde
není
dostatek
prostoru
pro umístění instalační a multimediální
rozvodnice. Provedení se třemi řadami
DIN lišt nabízí až 42 modulů a pořád
dostatečně velký montážní panel
pro např. router a televizní rozbočovač,
což jsou běžné multimediální zařízení
využívané v bytových a domovních
instalacích. Hybridní rozvodnice jsou
dostupné s oceloplechovými nebo
WiFi dveřmi.

Video - Nové 5řadé KLV - KLV-60HWP-F
unboxing/obsah balení
Firma Eaton navíc nechala instalační rozvodnice
KLV odzkoušet na EZÚ jako typově ověřené
rozvodnice pro používání laiky DBO. To výrobcům
rozváděčů značně zjednodušuje celý proces výroby
rozváděče a posouzení shody, jelikož mohou využít
zkoušek původního výrobce, díky čemuž pak
nemusí provádět náročné ověřování návrhu.
Pro návrh rozváděčů je vhodné používat program
E-Config, oficiální ceník firmy Eaton a zároveň
i konfigurátor rozváděčů nízkého napětí. E-Config
výrazně usnadňuje konfiguraci rozváděče, navíc
kontroluje i jeho návrh a generuje dokumentaci
nutnou k posouzení shody a výrobě rozváděče.
V neposlední řadě pak poskytuje uživateli i další
užitečné výstupy, jako např. náhled na rozváděč
či soupisku materiálu.
DIN lišta pro multimediální
konektory, případně
patchpanel

Montážní panel pro
multimediální zařízení

Skříně KLV jako rozváděče a úplné
kryty
Všechny varianty rozvodnic KLV byly
odzkoušeny jako prázdné skříně
pro rozváděče nízkého napětí dle
ČSN EN 62208. Rozvodnice KLV
tak tedy mohou být použity pro výrobu
rozváděčů
dle
souboru
norem
ČSN EN 61439.

Volitelně WiFi dveře
s plastovou vložkou
zajišťující lepší průchod
WiFi signálu
Držák přístrojů

Zásuvky, možnost montáže
dalších zásuvek na mont. panel

Obr. 2 Rozvodnice KLV
v multimediálním provedení
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Všechny skříně KLV byly rovněž odzkoušeny jako úplné kryty dle ČSN EN 60670-24. Úplné kryty
na rozdíl od rozváděčů nejsou výrobky ve smyslu zákona 90/2016 Sb. Nepodléhají tedy
posuzování shody, při jejich sestavování se však musíme řídit pokyny výrobce úplného krytu
(=Eaton). Se splněním těchto pokynů při návrhu úplného krytu nám opět pomůže program
E-Config. Kromě kontroly konfigurace a návrhu úplného krytu E-Config i vygeneruje potřebnou
dokumentaci pro snažší kontrolu, identifikaci a revizi úplného krytu.
Bezšroubové nebo šroubové
svorkovnice PE/N se zvýšeným
nosičem = více místa pod svorkovnicemi
pro protažení kabelů

2-3 řady DIN lišt

Stáhnout zdarma
software E-Config
Více o rozváděčích a úplných krytech
se dozvíte zde

Montážní panel pro multimediální zařízení
Držák přístrojů

Zásuvka, možnost montáže dalších
zásuvek na mont. panel

Obr. 3 Rozvodnice KLV
v hybridním provedení

Výroba rozvaděčů nízkého napětí
s využitím zkoušek Eaton

Pro více informací kontaktujte
technickou podporu:
EATON Elektrotechnika, s.r.o.
Tel.: +420 267 990 440
E-mail: podporaCZ@eaton.com
www.eaton.cz

Alternativa k rozvaděčům
pro domovní aplikace - úplné kryty
dle ČSN EN 60670-24

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
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
SAMOOBSLUŽNÁ PRODEJNA:
Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po–Pá: 630–1630
So: 800–1300
tel.: 725 653 984

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: 700–1600

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

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.: 312 662 923
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: 700–1600 (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: 630–1600

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

Provozní doba:
Po–Čt: 700–1600
Pá:
700–1500
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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:
800–1100

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: 630–1530

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1500

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: 630–1130, 1230–1500

Provozní doba:
Po–Pá: 700 - 1600

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: 630–1600

Kde nás najdete:

info@elkov.cz
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Zákaznická podpora
530 514 351
e-mail: podpora@elkov.cz
Zákaznická linka ve všední dny od 7.00 do 18.00
Zodpovíme vaše dotazy týkající se:
•
•
•
•
•

aktuálního stavu objednávky,
termínu dodání,
technických informací k produktům,
registrace na e-shopu,
reklamace.

ELKOV elektro a.s.
Kšírova 701/255
619 00 Brno

www.elkov.cz

