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Nový projekt? 
Odpoveďou je nový Spacial SF a SM

Schneider Electric predstavuje nový rad univerzálnych rozvádzačov Spacial SF a SM v novej farbe RAL 7035.
Svoj výber si môžete nakonfigurovať aj online na stránke firmy.

Spacial SF je voľne stojaca skriňa určená predovšetkým na použite
v rade skríň. Je to najuniverzálnejšia skriňa na trhu, navrhnutá tak, aby
prekonávala limity bez ohľadu na to, o aký projekt ide. Môžete si vybrať
z viac ako 70 rozmerov štandardne zmontovanej skrine a z viac ako
600 rôznych kombinácií použitím dielov.

Spacial SM sa používa ako kompaktný samostatný rozvádzač. Je to
robustná skriňa z jedného kusu plechu a s privareným zadným
panelom. Vo svojej kategórii ponúka najširšiu paletu rozmerov.

Pri tvorbe novej ponuky sa inžinieri
zamerali hlavne na univerzálnosť
ponuky, skrátenie montážneho času
a efektívnosť používania. Schneider
Electric už viac ako 50 rokov chráni
vaše zariadenia a zabezpečuje servis
po celom svete.

Univerzálnosť

Rozvádzače Spacial SF sú určené predovšetkým na spájanie do zostáv
v rade vedľa seba alebo kombináciou do tvaru písmen U, L, alebo
T. Hlavnou výhodou je preto zameniteľnosť bočných,
resp. zadných panelov s dverami. Tie teraz mož-
no namontovať na ktorúkoľvek stranu
rozvádzača (spredu, zboka, zozadu).
Tým sa zabezpečí optimálny prístup do
rozvádzača z ktorejkoľvek strany, podľa
potreby technológie namontovanej
v rozvádzači. Vylepšili sme aj možnosti
vedenia káblov v rozvádzači. Nerobte
preto veci po starom – použite strešný
a soklový káblový vstup a využite ho
v maximálnej možnej miere. Káblový
vstup môže byť plný, niekoľkootvorový
alebo ventilovaný. Inovovaný je aj sokel
s výškou 100 alebo 200 mm. Na rozdiel
od svojho predchodcu je zložený
z dvoch dielov. Sú to čelný a zadný sokel a
súbor dvoch bočných soklov. Teraz si viete vytvoriť vlastný káblový
priestor použitím sokla. Bočné diely použijete iba na začiatku a konci
radu rozvádzačov, rovnako ako pri bočných paneloch rozvádzača
a ušetríte.

Čas

Nová ponuka skrátila čas na montáž až o 25 %. V podmienkach
Schneider Electric teda platí, že v jednoduchosti je rýchlosť, a to hlav-
ne pre nevypadávajúce skrutky v bočných paneloch. Tie sa dajú zľahka

zavesiť na rám rozvádzača. Po-
tom ich už len stačí dotiahnuť bez
potreby dvoch montérov. Vďaka
jednému typu skrutky – torx M6
so samorezným závitom už ne-
budete potrebovať viac typov
skrutkovačov. Skrutky sa dajú
skrutkovať do predvŕtaných
otvorov priamo na vzpere alebo
do klietkových matíc, ktoré sa
tiež umiestňujú do predpriprave-

ných otvorov na vzpere. Spájanie rozvádzačov do
zostáv je vďaka plochému povrchu oveľa jednoduchšie.
Nesmieme zabudnúť ani na funkčnú estetiku. Bočné
panely sú integrované do rámu, ktorý dáva rozvádzaču

jeho vonkajší rozmer.

Efektívnosť

Spacial SF je najrobustnejšia skriňa na trhu.
Vďaka inovovanému profilu, ktorý je až 
18-krát ohýbaný a laserovo zváraný, je

zaťažiteľnosť až do 1 000 kg. Rozvádzače
môžu byť dodávané bez montážneho panela

alebo s montážnym panelom, ktorý má
hranu trikrát ohýbanú pre väčšiu odolnosť
a ochranu prstov pri montáži. V dolnej časti

sú plastové kĺzne podložky, ktoré uľahčujú manipuláciu s montážnym
panelom. Spájané rozvádzače SF možno jednoducho prepravovať pale-
tovacím vozíkom pri neporušenom krytí IP55. Samozrejme, ak potre-
bujete kompaktný rozvádzač ihneď pripravený na použite, Spacial SM
je ideálne riešenie.

Zmenili sme aj rukoväť uzamykacieho mechanizmu, ktorý je už štan-
dardne osadený aj zámkovou vložkou 5 mm double bar, kde sme
použili patentované bezskrutkové prichytenie vložky.

K novej ponuke sme pripravili aj elektronickú formu katalógu pre
jednoduchší výber a všetky typy súborov na použitie s CAD programa-
mi. Viac informácií nájdete na našej stránke www.schneider-electric.sk.
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