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ТРАДИЦИОНЕН ЧЕШКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА
С НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ОТ 1953 ГОДИНА

DCK HOLOUBKOV BOHEMIA a.s.
се числи между видните чешки производители и доставчици на външни кабелни разпределителни табла на ниско
напрежение. DCK предлага на своите клиенти широк асортимент решения, като шкафове за свързване, електромери,
газомери или разединяващи шкафове, разпределителни табла за обществено осветление, за строителни площадки или
за контакти, розетки и принадлежности.

Главни материални технологии:

N - пластмасови разпределителни табла от термосет (SMC)
P - пластмасови разпределителни табла от поликарбонат (PC)
K - разпределителни табла от бетон с пластмасови врати
Универсалните сглобяеми шкафове DCK са предназначени за инсталиране на стена, стълб, ниша или като самостоятелно
стоящ комплект с подпорен стълб. DCK доставя както празни шкафове, така и напълно екипирани разпределителни
табла съгласно нуждите и изискванията на клиентите.
Нашите главни клиенти са енергийни фирми и фирми търгуващи на едро с електроинсталационен материал. Всички
наши изделия имат сертификатиот Електротехнически изпитателен институт в Прага и се произвеждат съгласно
валидните Европейски норми. Няколко технически изпълнения на продуктите на фирмата са защитени като полезни
модели или патенти.
Повече от 60-годишната традиция на нашата фирма и бъдещите планове ни обвързват да постигнем високо техническо
ниво на нашите изделия и производствени процеси, да изпълним изискванията на нашите клиенти и с това да запазим
и развием нашата търговска позиция на Европейския пазар, като по този начин постигнем траен просперитет.

…бъдещето е нашата инспирация

Януари 2015
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ISO 14001

OHSAS 18001
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МАТЕРИАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

SMC – ТЕРМОРЕАКТИВНА ПЛАСТМАСА/ТЕРМОСЕТ

N

Разпределителни табла и подпорни стълбове
от термосет – SMC
Това е термореактивен композитен материал на основата на ненаситени полиестерни смоли,
заздравен със стъклени влакна. Втвърдения материал е издръжлив, безвреден за здравето,
устойчив на статично и динамично напрежение, трудно горящ категория В, степен на
огнеустойчивост HB40, V-0, самоизгасващ съгласно UL 94–VO. При дълговременно излагане
на климатични влияния, горния слой на смолата се отстранява и се оголват стъкловлакната.
Промяната на външността няма влияние на механическата устойчивост и електрическите
свойства. Изделията се доставят с основен цвят съгласно RAL 7035. Свойствата и техническите
параметри на разпределителните табла са изпитани съгласно ČSN EN 62208 издание 2; ČSN
EN 61439–1 издание 2 и ČSN EN 61439-5 в Електротехнически изпитателен институт в Прага.

Основни параметри:
Специфично тегло – ISO 1183 …........................................................ . . 1,75÷1,8 (г/см3)
Електрическо съпротивление на повърхността – IEC93…........................... 1012÷1013 (Ом)
Диелектрическа устойчивост – IEC 243.............................. .........................25 (кВ/мм)
Устойчивост срещу извънредно висока топлина и огън – IEC 695.......................960 (°C)
Краткотрайна термоустойчивост – IEC 216........................................................170 (°C)
Постоянна термоустойчивост – IEC 216.............................................................155 (°C)
Степен на защита срещу механически удари (– 35 °C /+40 °C)..............................IK 10
Степен на защита ..............................................................................................IP 44
Метод на ликвидация ..............................................................................рециклиране
Цвят….............................................................................................................RAL 7035

ПОЛИКАРБОНАТ

P

Разпределителни табла и подпорни стълбовеот
термопласт–PC
Това са линейни полиестери на основата на въглеродна киселина (H2CO3) и диан (бисфенол
А – C15H16O2) с примеси забавящи горенето, с ултравиолетов филтър и с цветен пигмент
RAL 7035. Материалът е гъвкав, с отлични механически характеристики, термична
устойчивост, стабилност на размерите, трудно горящ категория B, степен на огнеустойчивост
HB40,V-0, самоизгасващ съгласно UL 94-VO и нетоксичен. Не е нападан от плесени и
микроорганизми. Устойчив е на климатичните влияния. Ултравиолетовото излъчване
причинява видимо пожълтяване без промяна на физичните характеристики. За забавяне на
процеса на пожълтяване, разпределителните табла са защитени с повърхностна обработка с
ултравиолетов филтър. Характеристиките и техническите параметри на разпределителните
табла са изпитани съгласно ČSN EN 62208 издание 2; ČSN EN 61439–1 издание 2 и ČSN EN
61439-5 в Електротехнически изпитателен институт в Прага.

Основни параметри:
Специфично тегло – ISO 1183 ..................................................................... 1,21 (г/см3)
Електрическо съпротивление на повърхността – IEC 93.......................................1016 (Ом)
Диелектрическа устойчивост – IEC 243 .......................................................... 34 (кВ/мм)
Устойчивост срещу извънредно висока топлина и огън – IEC 695........................960 (°C)
Краткотрайна термоустойчивост – IEC 216 .......................................................140 (°C)
Постоянна термоустойчивост – IEC 216 ..............................................................115 (°C)
Степен на защита срещу механически удари (–35 °C /+40 °C)..................................IK 10
Степен на покритие ..............................................................................................IP 44
Метод на ликвидация .........................изгаряне или складиране като промишлен отпадък,
категория други
Цвят….............................................................................................................RAL 7035

БЕТОН

K

Разпределителни табла от бетон + врати
от термопласт (PC)
DCK предлага на своите клиенти и разпределителни табла от бетон с пластмасови врати
на основата на индивидуалните изисквания на клиентите или доставя само пластмасови
рамки и врати в случай, че клиента сам си осигури бетонен скелет. Характеристиките и
техническите параметри на разпределителните табла са изпитани съгласно ČSN EN 62208
издание 2; ČSN EN 61439–1 издание 2 и ČSN EN 61439-5 в Електротехнически изпитателен
институт в Прага.

Основни параметри:
Якост на натиск – ČSN EN 12390-3 ........................................................≥ 30 (Н/мм 2)
Студоустойчивост – ČSN 73 1322 ................................................................... T = 25
Коефициент на студоустойчивост – ČSN 72 2452...............................................≥ 0,75
Индекс на масова активност – закон № 18/1997 вестник
и наредба 307/2002 вестник и 499/2005 вестник...................................................I<1
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КОНСТРУКЦИОННО ИЗПЪЛНЕНИЕ

V

Закрепване в ниша в стена/зидани подпорни стълбове

(техническо обозначение V)

Шкафовете предназначени за ниши се
доставят с отворено дъно ако в заявката не
е споменато друго.
В долната част на шкафа има специална
част наречена междинна част-шина
позволяваща и монтаж на подпорен стълб.

N

Закрепване на стена

(техническо обозначение N)
Шкафове предназначени за монтаж на стена
се доставят с пълно затворено дъно ако
в заявката не е споменато друго.

S

Закрепване на опорна точка на въздушната линия

(техническо обозначение S)

Празни шкафове предназначени за монтаж на
стълб се доставят със затворено дъно и са
стандартно оборудвани с 2 държачи. В случай
на изискване, могат да бъдат оборудвани
с кабелни изводи.
В случай на други изисквания е необходимо
да бъдат споменати в заявката.

Стълб
Компактен стълб

Крайна част

Стълб

Основна част

Компактен стълб

SMC

2

Шкаф

Компактен стълб (шкаф + поставка

Шкаф

K

PC

= техническо обозначение K)
Материал SMC: Крайната част иосновнатачаст
на стълба са един компактен комплект и не е
възможно да се разделят на две самостоятелни
части.
Всеки стълб има основна плоча или стабилизиращи ленти.
Доставят се в стандартни размери или поголеми, съгласно изискванията и потребностите
на клиента.
Забележка: В случай че поръчвате
отделно шкафове и стълбове - за
осигуряване на съвместимост със
стълба е необходимо да се поръча
конструкционно решение на шкафа
тип V с отворено дъно, което може
да бъде затворено с плоча съгласно
изискването на клиента.

3

НОВА СЕРИЯ: SMC N-DIN

шкаф и поставка от термосет серия DIN
Тип

DIN 00/N

PP00/NO-DIN

V, K 460 x 860 x 320
N, S 460 x 865 x 320

460 x 930 x 320

DIN

Стандартен размер на шкафа и поставката е DIN00 съгласно норми DIN 43629.
Стандартно се доставя с отворено дъно. Компактен стълб се получава чрез лесно
монтиране на шкафа върху поставката.
Изпълнение за монтаж на стена или стълб се доставя с пълно/затворено дъно.
Според изискването могат да бъдат доставени сглобени или разглобени на части.
Производството може да бъде ограничено от минимално изисквано количество.

Варианти на дизайна на моделите от серия N

◄ 250 mm ◄
d/

a/

b/

c/

гладка
повърхност
(стандарт)

с каналчета
(по поръчка)

равен покрив
(стандарт)

SMC наклонен покрив
със стряха (по поръчка)
Достъпен във всички
размери.
Производството може
да бъде ограничено от
минимално изисквано
количество.

Стандартен комплект на шкафовете:
Позиция

1

Описание

1

Покрив (стандартно плоска)

2

Странична стена

3

Странична стена

4

Задна стена

5

Ограничител

6

Панти на вратата

7

3-точкова система за заключване

8

Междинна част с шина (за монтиране в ниша или
за монтаж на компактен стълб
- открито кабелно пространство)
Конструкционно изпълнение: V,K

4

7
5
6

2

3
9
8

4

9

Междинна чат с шина + прикриваща плоскост
(за сглобяване с подпорния стълб – затворено
пространство за кабелите/ 2отделни пространства)
Конструкционно изпълнение: K

10

Междинна част етажна
(за вертикално присъединяване на два шкафа)

11

Дъно (при монтаж на стена или стълб)
Конструкционно изпълнение: N,S

12

Преден капак на подпорния стълб (горна част)

13

Преден капакна подпорния стълб (долна част)

14

Странични части на подпорния стълб

15

Задна стена на подпорния стълб

16

Основна (стабилизираща) плоча

10

15

12
14

13

16
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Модел тип

N-C

SMC N-C

Разпределителни табла
и подпорни стълбове от термосет
Тези монолитни пластмасови разпределителни табла са пресовани
от една част.
Инсталирането им е лесно, без сглобяване. Обикновено се доставят
с отворено дъно. Пълно/затворено дъно само по поръчка.

Тип

SP1/N-C
лесно свързване
на шкафовете
и стълбовете в комплекти

SP
325 x 290 x 120

Тип

SS1/N-C

SS2/N-C

SS3/N-C

320 x 600 x 220

470 x 600 x 220

640 x 600 x 220

PP1N-C

PP2/N-C

PP3/N-C

320 x 1210 x 220

470 x 1210 x 220

640 x1210 x 220

KD1/N-C

KD2/N-C

KD3/N-C

320 x 600 x 220

470 x 600 x 220

640 x 600 x 220

SS
Тип

PP

Тип

KD
Забележка: Разпределителните табла тип SS/N-C могат да бъдат
монтирани само едни до други (хоризонтално). SP1/N-C не могат да
се комбинират – единствено самостоятелно.По поръчка може да бъде
произведена поставка с височина вариант „900“ или крайна част
с височина вариант „600“. Производството може да бъде ограничено
от минимално изисквано количество.

Модел тип

N

SMC N-C
покриващи странични плочи
Покриващите странични плочи
са изискано допълнение за SMC
шкафовете тип N-C. Монтажът им
е лесен, всяка плоча се прикрепя с
помощта на три болта.

Празни шкафове с прозрачни вътрешни врати
Тип

SS1/N_2D_450

SS2/N_2D

SD3/N_2D

SS,
SD
“2D“
N, S

Предназначени
за електромери
с възможност
за следната
екипировка:

320 x 470 x 250

1x еднофазен
електромер +
еднотарифно реле
за време

N, S

470 x 620 x 250

2x еднофазен електромер +
1х еднотарифно реле
за време или
1x трифазен електромер +
1x еднофазен електромер +
1х еднотарифно реле за
време

N, S

620 x 920 x 250

6x еднофазен
електромер +
1х еднотарифно реле
за време или
4x еднофазен електромери
1x трифазен
електромер +
1х еднотарифно реле
за време или
2x еднофазен
електромер +
1х еднотарифно реле за време

Стандартна доставка с прозрачни
вътрешни врати. Тази новасерия модели е предназначена за използване като
шкаф за електромери.
Шкафовете могат да бъдат екипирани
съгласно извикванията на клиента.
Производството може да бъде ограничено от минимално заявено количество. Разположението на отвора за
предпазителя е определено от конструкцията на формата.
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Модел тип

N
Тип

SMC
Разпределителни табла
и подпорни стълбове от термосет
Дълбочина на шкафа 250 или 320 мм
SS1/N_

SS2/N_

SS3/N_

V,K 320 x 340 x 250 (320)
N,S 320 x 320 x 250 (320)

V,K 470 x 340 x 250 (320)
N,S 470 x 320 x 250 (320)

V,K 620 x 340 x 250 (320)
N,S 620 x 320 x 250 (320)

SR/21N_

SR22/N_

SR32/N_

SR33/N_

V,K 780 x 340 x 250 (320)
N,S 780 x 320 x 250 (320)

V,K 930 x 340 x 250 (320)
N,S 930 x 320 x 250 (320)

V,K 1080 x 340 x 250 (320)
N,S 1080 x 320 x 250 (320)

V,K 1230 x 340 x 250 (320)
N,S 1230 x 320 x 250 (320)

SS1/N_

SS2/N_

SS3/N_

V,K 320 x 490 x 250 (320)
N,S 320 x 470 x 250 (320)

V,K 470 x 490 x 250 (320)
N,S 470 x 470 x 250 (320)

V,K 620 x 490 x 250 (320)
N,S 620 x 470 x 250 (320)

SR21/N_

SR22/N_

SR32/N_

SR33/N_

V,K 780 x 490 x 250 (320)
N,S 780 x 470 x 250 (320)

V,K 930 x 490 x 250 (320)
N,S 930 x 470 x 250 (320)

V,K 1080 x 490 x 250 (320)
N,S 1080 x 470 x 250 (320)

V,K 1230 x 490 x 250 (320)
N,S 1230 x 470 x 250 (320)

SS1/N_

SS2/N_

SS3/N_

V,K 320 x 640 x 250 (320)
N,S 320 x 620 x 250 (320)

V,K 470 x 640 x 250 (320)
N,S 470 x 620 x 250 (320)

V,K 620 x 640 x 250 (320)
N,S 620 x 620 x 250 (320)

SR21/N_

SR22/N_

SR32/N_

SR33/N_

V,K 780 x 640 x 250 (320)
N,S 780 x 620 x 250 (320)

V,K 930 x 640 x 250 (320)
N,S 930 x 620 x 250 (320)

V,K 1080 x 640 x 250 (320)
N,S 1080 x 620 x 250 (320)

V,K 1230 x 640 x 250 (320)
N,S 1230 x 620 x 250 (320)

SS
„300“
Тип

SR
„300“
Тип

SS
„450“
Тип

SR
„450“
Тип

SS
„600“
standard

Тип

SR
„600“
standard
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Модел тип

Тип

SD
„750“
Тип

SD

SD1/N_

SD2/N_

SD3/N_

V,K 320 x 790 x 250 (320)
N,S 320 x 770 x 250 (320)

V,K 470 x 790 x 250 (320)
N,S 470 x 770 x 250 (320)

V,K 620 x 790 x 250 (320)
N,S 620 x 770 x 250 (320)

SD/21N_

SD22/N_

SD32/N_

SD33/N

V,K 780 x 790 x 250 (320)
N,S 780 x 770 x 250 (320)

V,K 930 x 790 x 250 (320)
N,S 930 x 770 x 250 (320)

V,K 1080 x 790 x 250 (320)
N,S 1080 x 770 x 250 (320)

V,K 1230 x 790 x 250 (320)
N,S 1230 x 770 x 250 (320)

SD1/N_

SD2/N_

SD3/N_

V,K 320 x 940 x 250 (320)
N,S 320 x 920 x 250 (320)

V,K 470 x 940 x 250 (320)
N,S 470 x 920 x 250 (320)

V,K 620 x 940 x 250 (320)
N,S 620 x 920 x 250 (320)

SD21/N_

SD22/N_

SD32/N_

SD33/N

V,K 780 x 940 x 250 (320)
N,S 780 x 920 x 250 (320)

V,K 930 x 940 x 250 (320)
N,S 930 x 920 x 250 (320)

V,K 1080 x 940 x 250 (320)
N,S 1080 x 920 x 250 (320)

V,K 1230 x 940 x 250 (320)
N,S 1230 x 920 x 250 (320)

PP1/N_

PP2/N_

PP3/N_

320 x 1210 x 250 (320)

470 x 1210 x 250 (320)

620 x 1210 x 250 (320)

PP21/N_

PP22/N_

PP32/N_

PP33/N

780 x 1210 x 250 (320)

930 x 1210 x 250 (320)

1080 x 1210 x 250 (320)

1230 x 1210 x 250 (320)

PP1/N

PP2/N

PP3/N

320 x 910 x 250 (320)

470 x 910 x 250 (320)

620 x 910 x 250 (320)

PP21/N

PP22/N

PP32/N

PP33/N

780 x 910 x 250 (320)

930 x 910 x 250 (320)

1080 x 910 x 250 (320)

1230 x 910 x 250 (320)

KD1/N

KD2/N

KD3/N

320 x 600 x 250 (320)

470 x 600 x 250 (320)

620 x 600 x 250 (320)

KD21/N

KD22/N

KD32/N

KD33/N

780 x 600 x 250 (320)

930 x 600 x 250 (320)

1080 x 600 x 250 (320)

1230 x 600 x 250 (320)

„900“
standard

Тип

PP
„1200“
standard

Тип

PP
„900“
Тип

KD
„600“

Шкафовете могат да
бъдат монтирани
един до друг
и един над друг.
SMC шкафове с еднаква височина
и ширина могат да се редят и
монтират един до друг или над друг.
Свързването на шкафовете
и стълбовете в едно цяло е просто
и лесно. Стандартните височини
на шкафовете са „600“ и „900“.
Съгласно изискванията могат да
бъдат доставени готови монтирани
или разглобени на части.
Забележка: Шкафове с височина
„300“, „450“ и „750“ могат да бъдат
произведени само по желание на
клиента. Дълбочина на шкафа
320 мм единствено по желание на
клиента. Производството може да
бъде ограничено от минимално
изисквано количество.
Разпределителните
табла
DCK
се монтират лесно на и на цокъл
с подпорен стълб.
Стандартната височина на подпорния стълб е 1210 мм.
По желание на клиента е възможно
производството на стълб с височина
„900“ или крайна част с височина
„600“.
Съгласно изискванията те могат
дабъдат доставени готови сглобени
или на части.
Всеки подпорен стълб се доставя
с основен цокъл.
производството може да бъде ограничено от минимално изисквано
количество.
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Модел тип

P

Тип

ПОЛИКАРБОНАТ
Разпределителни табла и подпорни стълбове
от термопласт
SP2/P_

SP
V 315 x 280 x120
N,S 315 x 280 x120

Тип

SS/P_-C

SS1/P_

SS2/P_

V,K 400 x 600 x 220
N,S 400 x 600 x 220

V,K 374 x 570 x 242
N,S 374 x 590 x 242

V,K 484 x 570 x 242
N,S 374 x 590 x 242

SR11/P_

SR21/P_

SR22/P_

V,K 748 x 570 x 242
N,S 748 x 590 x 242

V,K 858 x 570 x 242
N,S 858 x 590 x 242

V,K 968 x 570 x 242
N,S 968 x 590 x 242

SR111/P_

SR211/P_

SR221/P_

SR222/P_

V,K 1122 x 570 x 242
N,S 1122 x 590 x 242

V,K 1232 x 570 x 242
N,S 1232 x 590 x 242

V,K 1342 x 570 x 242
N,S 1342 x 590 x 242

V,K 1452 x 570 x 242
N,S 1452 x 590 x 242

EP/P_-C

EP1/P_

EP2/P_

EP22/P_

V,K 400 x 1200 x 220
N,S 400 x 1200 x 220

V,K 374 x 1150 x 242
N,S 374 x 1170 x 242

V,K 484 x 1150 x 242
N,S 484 x 1170 x 242

V,K 968 x 1150 x 242
N,S 968 x 1170 x 242

SD3/P_

SD33/P_

V,K 540 x 1050 x 320
N,S 540 x 1070 x 320

V,K 1080 x 1050 x 320
N,S 1080 x 1070 x 320

SS
Тип

SR

Тип

EP

Тип

SD
Поликарбонатни шкафове с еднаква височина и ширина могат да бъдат наредени и монтирани
един до друг или един над друг. Свързването на шкафовете и стълбовете в едно цяло е просто
и лесно. Съгласно изискванията, могат да бъдат готови монтирани или разглобени на части.
Производството може да бъде ограничено от минимално изисквано количество.
Забележка: Разпределителните табла тип SP2/P; SS/P-C и EP/P-C могат да бъдат монтирани
единствено едно над друго (вертикално).
SP1/P не могат да се комбинират – единствено самостоятелно.
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Модел тип

Тип

PP1/P

PP2/P

PP3/P

374 x 1225 x 242

484 x 1225 x 242

540 x 1225 x 320

PP11/P

PP21/P

PP22/P

PP33/P

748 x 1225 x 242

858 x 1225 x 242

968 x 1225 x 242

1080 x 1225 x 320

PP111/P

PP211/P

PP221/P

PP222/P

1122 x 1225 x 242

1232 x 1225 x 242

1342 x 1225 x 242

1452 x 1225 x 242

KD1/P

KD2/P

KD3/P

374 x 602 x 242

484 x 602 x 242

540 x 602 x 320

KD11/P

KD21/P

KD22/P

KD33/P

748 x 602 x 242

858 x 602 x 242

968 x 602 x 242

1080 x 602 x 320

KD111/P

KD211/P

KD221/P

KD222/P

1122 x 602 x 242

1232 x 602 x 242

1342 x 602 x 242

1452 x 602 x 242

PP

Тип

-

KD

DCK разпределителните табла могат да се монтират на стълб. Стандартната височина на стълбовете е
1225 мм. По желание може да бъде произведена крайна част с височина 602 мм. Съгласно изискванията
могат да бъдат доставени готови монтирани или разглобени на части. Всеки стълб има основна плоча
или по поръчка произвеждани стабилизиращи ленти. Доставят се със стандартни размери или поголеми, съгласно изискванията и потребностите на клиента. Производството може да бъде ограничено
от минимално изисквано количество.
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Модел тип

K
Тип

БЕТОН

Разпределителни табла от бетон + врати
от термопласт (PC)
Врати с пластмасова рамка се доставят и самостоятелно.
SS1/K

SS2/K

SS3/K

410 x 510 x 250

540 x 510 x 250

410 x 610 x 250

SR3/K

SR4/K

SR5/K

815 x 510 x 250

1065 x 510 x 250

1320 x 510 x 250

SS
Тип

SR

Врати EXCLUSIVE
Неръждаемите врати са предназначени за монтаж в исторически сгради или луксозни обекти
и благодарение на високото си качество удовлетворяват изискванията и на най-претенциозните клиенти.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Пластмасов държач
Предназначен е като преходен елемент за
закрепване на шкафа на стълб. Типа трябва да
бъде споменат в заявката. DCK предлага на своите
клиенти следните типове:
Тип

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

Държач SP

198

130

310

330

Държач SV-C

222

130

-

240

Държач SV

268

130

410

430

Държач ER

378

130

510

530

Държач UNI

130

65

-

160

Производството може да бъде ограничено
от минимално изисквано количество.

Монтажни плочи
Т ези пл оч и мог а т да бъ да т и зпол з ван и във
всички типове шкафове. Освен стандартните
перфорирани плочи, по поръчка могат да бъдат
доставени и неперфорирани.

Пластмасов държач на тръби

Ø

63

(7

5)

Пластмасовия държач позволява лесното закрепване
на кабелните тръби към стълба. На разположение
е универсален държач за един, два и три входа.

Начини за закрепване на стълб

1

1) Неръждаема лента

Става въпрос за 120 см дълга и 1,6 см широка
неръждаема лента. За прикрепване с помощта
на неръждаема лента се изисква специален
инструмент.

2

2) Монтажен комплект DCK

cca

EM

G2

80

mm

G1

cca

80

mm

Този специален монтажен комплект служи
за лесното и бързо закрепване на кабелни
шкафове тип N-S (прикрепване на стълб) към
стълб. Комплекта съдържа неръждаема лента,
пластмасова стягаща скоба и болт.

Брави
1) Едноточкова заключваща система
Проста енергетична брава съгласно ČSN 35 9754.
DCK предлага на своите клиенти 5 вида едноточкови
брави, които позволяват заключването на шкафовете в една точка.

28111

23321

SMC шкафове
и бетонни шкафове:

G1, G2, EM

PC шкафове:

28111, 23321

Забележка:
Изпол зва нето на едноточ кови те брави п ри
отделните типове разпределителни табла трябва
да бъде консултирано предварително. Трябва да
бъде поръчано с шкафа. Ключовете не са част от
енергетичните брави и трябва да бъдат поръчани
самостоятелно.

11
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2) 3-точкова заключваща система с
взаимозаменяем
цилиндричен патрон

*

Тази система позволява затваряне на разпределителното
табло в три посоки.
Забележка: Патроните не са част от бравата и трябва
да бъдат поръчани самостоятелно.
*Вариант със специален отвор за прихващане на катинар.

ЦИЛИНДРИЧНИ ПАТРОНИ
1) Цилиндричен патрон – полумесец
Стандартен енергетичен патрон съгласно норма
ČSN 35 9754.

1

2

3

2) Цилиндричен патрон – квадрат
Производството може да бъде ограничено от минимално
изисквано количество.

3) Разполовен патрон (полуцилиндър)
Ключът е комплект с разполовения патрон. Производството
може да бъде ограничено от минимално изисквано количество.

Други типове
патрони за брави
На базата на изискване от клиента е възможно производството и на други видове патрони.
Забележка: Ключовете не са част от енергетичните брави
и трябва да бъдат поръчани самостоятелно.

1

2

Ключове

3

1) Универсален енергетичен ключ
С помощта на този универсален ключ могат да бъдат
отворени всички типове едноточкови брави.
Този комбиниран ключ позволява отключването както на
патрони с форма на полумесец, така и на четириъгълни
патрони. Трябва да бъде поръчано самостоятелно.

2) Ключ - квадрат
Предназначен е за цилиндрични патрони – квадрат. Трябва
да бъде поръчан самостоятелно.

3) Стандартен ключ
предназначен е за стандартни разполовени цилиндрични патрони.

Кабелен вход
Пластмасовия кабелен вход от PC е предназначен за вход
на кабела от кабелния калъф в шкафа. Максималния
диаметър на кабела е 150 мм2. По желание на клиента може
да бъде доставен кабелен вход тип PG.

Вентилационна проходка
В случай на екстремни климатични условия, шкафа може
да бъде дооборудван с допълнителна вентилационна
проходка.

89

79

Прозрачно пластмасово прозорче
Това поликарбонатно прозрачно прозорче е предназначено за монтаж на вратата на разпределителното табло и
позволява примерно четенето на данните от електромера,
без да е необходимо отварянето им.
Производството може да бъде ограничено от минимално
изисквано количество.

Засипващ материал
Засипващия материал е предназначен за дозасипване
на вътрешното пространство на компактния стълб над
нивото на терена.
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Кутия за документи
Благодарение на кутията, необходимата документация може да
бъде сложена направо в разпределителното табло. Тази кутия е
от термопласт и може да се прикрепи към вътрешната страна на
вратата с помощта на болтове или лепило. Производството може да
бъде ограничено от минимално изисквано количество.

Подпорни изолатори
Подпорните изолатори са предназначени за монтаж и закрепване
на шините, живите части към конструкцията на електрическите
съоръжения. Изолаторите са от огнеупорен материал и са конструирани за монтаж в закрита среда.
На нашите клиенти предлагаме два вида изолатори:
Тип

PI 40-17

PI 40-6

PI 40

Дължина на болта A [мм]

17

6

-

Опорна височина [мм]

40

40

40

Тегло [г]

41

41

35

Работно напрежение [В]

do 1000

do 1000

do 1000

Работна температура [°C]

-40 ÷ +130

-40 ÷ +130

-40 ÷ +130

Устойчивост срещу горене [Н]

UL94-VO

UL94-VO

UL94-VO

Производството може да бъде ограничено от минимално изисквано
количество.
V-стреме 10–240 mm2

V -стреме
V-стремето позволява прикрепването на проводниците към свързващите
елементи за присъединяване с форма V.

V-стреме NT/10-240
Вътрешния въртящ се елемент на V-стремето позволява прикрепването
на проводник със сечение 10-240 мм2.
10–70 mm2

95–240 mm2

V-стреме NT/95
Това V-стреме позволява прикрепване на проводник със сечение
10-95 мм 2 .

Пластмасов предпазител на V-стреме
Служи като защита на живата част от опасен контакт. Не е част от
V-стреме и трябва да бъде поръчан самостоятелно.

V-стреме

V-елемент за присъединяване
Крайния елемент за присъединяване с форма V образува заедно
с V-стремето присъединяваща V скоба. Благодарение на V
стремето тя позволява прикрепването на Cu, Al проводници със
сечение 10-240 мм 2 . Свързващите елементи за присъединяване
с форма V се предлагат като равни или етажни, за един или два
проводника. Производството може да бъде ограничено от минимално изисквано количество.

V-елемент

Форма на присъединителния елемент:
Равен – R

30o – 30

Етажен – P

Address:
DCK Holoubkov Bohemia a.s.
CZ – 338 01 Holoubkov 336
Tel.: +420 371 751 411–412
Fax: +420 371 751 413
Export, import: +420 371 793 060
Sales: +420 371 510 529
Invoicing: +420 371 510 511
Atypical production: +420 371 510 525
E-mail:
export@dck.cz
odbyt@dck.cz
info@dck.cz
konstrukce@dck.cz

www.dck.cz

