
Skøínì pro venkovní i kabelové sítì mají ve výrobním programu naší spoleènosti dlouhou tradici 
a jsou používány v rozvodných sítích všech významných distributorù v Èeské republice, dokonce 
i v zahranièí. Náš výrobní program komplexnì pokrývá potøeby distribuèních energetických 
spoleèností a splòuje ta nejnároènìjší kritéria energetického trhu.

VENKOVNÍ ROZPOJOVACÍ SKØÍNÌ
Skøínì jsou urèeny pro rozpojování a jištìní èástí venkovního vedení v síti NN. Skøínì jsou z výroby 
pøipraveny k pøipevnìní na podpìrný bod venkovního vedení systémem „Bandimex“. Skøínì jsou 
v provedení až do ètyø sad pojistkových spodkù velikosti 01. Zamykání skøíní je na energetický 
zámek.

PVRIS (SV) rozpojovací skøínì pro venkovní vedení
VPS2 (SV) rozpojovací skøínì pro venkovní vedení s pojistkovými spodky 00
PM pøenosný modul pro doèasné osazení pøenosné mìøící ústøedny

PØÍPOJKOVÉ SKØÍNÌ
Skøínì jsou urèeny pro jištìní a odpojování odbìrného zaøízení (hlavního domovního vedení nebo 
odboèek k elektromìru). Skøínì lze osazovat do zdiva, na stožár, do zdìných pilíøù a do plastových 
pilíøù. Skøínì lze kombinovat s elektromìrovými rozvádìèi a plynomìrovými skøínìmi, èímž 
docílíme jednotného designu. V nabídce jsou skøínì pro pøipojení odbìratelù až ze dvou sad 
pojistkových spodkù do 100 A a pøípojkové skøínì se svodièi bleskových proudù.

PS (SP) pøípojkové pojistkové skøínì
PS-SD (SB) pøípojkové pojistkové skøínì se svodièi bleskových proudù

KABELOVÉ SMYÈKOVÉ PØÍPOJKOVÉ SKØÍNÌ
2Skøínì jsou urèeny pro pøipojení odbìrných míst kabelovou smyèkou až do prùøezu 240 mm . 

Skøínì lze osazovat do zdiva a zdìných nebo plastových pilíøù. Skøínì lze kombinovat 
s elektromìrovými rozvádìèi a plynomìrovými skøínìmi, èímž lze docílit jednotného vzhledu. 
V nabídce jsou skøínì pro pøipojení odbìratelù až ze ètyø sad pojistkových spodkù a pøípojkové 
skøínì se svodièi bleskových proudù.

PPS (SS) kabelové pøípojkové skøínì
PPS-SD (SB) kabelové pøípojkové skøínì se svodièi bleskových proudù

KABELOVÉ ROZPOJOVACÍ SKØÍNÌ
Skøínì jsou urèeny pro rozpojování a jištìní úsekù kabelových distribuèních sítí. Skøínì lze 
osazovat do zdiva, zdìných pilíøù a plastových pilíøù. Skøínì jsou pøipraveny pro pøipojení vodièù do 

2240 mm  a to jak na pojistkové vývody, tak i pøímo na pøípojnice. Skøínì jsou vybaveny až 12 sadami 
pojistkových spodkù velikosti 00, 02, nebo jejich kombinacemi.

PRS (SR) rozpojovací skøínì s pøívodem na pøípojnice
PRS kombinovaná (SR) rozpojovací skøínì kombinované (00 + 02) s pøívodem na pøípojnice
SRP (SR) rozpojovací skøínì
SRM (SR) rozpojovací skøínì s pojistkovými spodky 00
SRML (SR) rozpojovací skøínì s pojistkovými lištami 00
SRPL (SR) rozpojovací skøínì s pojistkovými lištami 02 (pøípadnì i 00)

ROZVÁDÌÈE K TRAFOSTANICÍM
Rozvádìèe jsou øešeny jako pojistkové lištové a jsou urèeny pro stožárové distribuèní trafostanice. 
Pøívodní pojistkový odpínaè velikosti 2 má trojpólové ovládání. Vývodové odpínaèe velikosti 00 a 2 
mají jednopólové ovládání. V rozvádìèi je osazeno orientaèní mìøení fáze L2 ampérmetrem se 
ètvrthodinovým maximem. Lze je osazovat na sokl jako volnì stojící pilíø u DTS nebo na stožár 
DTS. Zamykání skøíní je na trojbodový pákový uzávìr s cylindrickou vložkou.

TRZ rozvádìèe k trafostanicím

Systém AHVO

Modulový systém

Systém PS, PS1, PS2 a PPS

Modulový systém

(monoblok)

Systém skøíní, který splòuje nároèné požadavky 
zákazníkù, zároveò vyniká moderním vzhledem 
a pøíznivou cenou.

(stavebnicový)

Skøínì lze sestavovat vedle sebe v teoreticky 
nekoneènou øadu. Velice rozšíøené a oblíbené skøínì 
s nìkolikaletou tradicí.

(monoblok)

Standardní typy skøíní. Výrobky s pøíznivou cenou, které 
i pøi své jednoduchosti splòují nároèné požadavky 
zákazníkù.

(stavebnicový)

Unikátní systém lisování jednotlivých èástí skøíní 
umožòuje jejich sestavování vedle sebe a nad sebe a to 
ve dvou hloubkách. Veškerý sortiment skøíní tak lze 
získat v kompatibilních rozmìrech a jednotném designu.



Skøínì pro veøejné osvìtlení jsou urèené pro mìøení spotøeby elektrické energie, spínání 
a ovládání veøejného osvìtlení a rozpojování a jištìní kabelových rozvodù veøejného osvìtlení. 
Jsou používány jak v obcích s malým poètem obyvatel, tak i ve velkých mìstech.
Výrobní program obsahuje základní øady rozvádìèù, které lze modifikovat pøesnì podle 
požadavkù zákazníkù. Vyrábíme jak jednotlivé ovládací skøínì, tak i systém rozvádìèù pro ucelené 
øešení osvìtlení ve velkých aglomeracích. Díky neustálému vývoji a modernizaci skøíní jsou 
splnìna ta nejnároènìjší kritéria.

ROZVÁDÌÈE NA OVLÁDÁNÍ VEØEJNÉHO OSVÌTLENÍ
Rozvádìèe jsou urèeny pro ovládání veøejného osvìtlení pomocí fotobuòky a pøípadnì èasového 
spínaèe nebo pøijímaèe HDO. Základní øada rozvádìèù obsahuje tøi nebo šest jednofázových 
vývodù. Lze je osazovat do výklenkù ve zdivu, na sokl jako volnì stojící 
pilíø nebo na betonový stožár venkovního vedení.

PRVO rozvádìèe pro ovládání VO a pro ovládání VO s mìøením spotøeby

ROZPOJOVACÍ SKØÍNÌ PRO VEØEJNÉ OSVÌTLENÍ
Skøínì jsou urèeny pro rozpojování a jištìní úsekù kabelového vedení veøejného osvìtlení. Skøínì 
lze osazovat do zdiva a zdìných nebo plastových pilíøù. Skøínì jsou pøipraveny pro pøipojení vodièù 

2do prùøezu 70 mm . Skøínì jsou vybaveny až 12ti sadami pojistkových spodkù velikosti 00 nebo 
jejich kombinacemi.

SRM (SR) rozpojovací skøínì s pojistkovými spodky 00
SRML (SR) rozpojovací skøínì s pojistkovými lištami 00

PØÍPOJKOVÉ SKØÍNÌ
2Skøínì jsou urèeny pro pøipojení odbìrných míst koncovì kabelem a to až do 70 mm . Skøínì lze 

osazovat do zdiva, na stožár, do zdìných pilíøù a do plastových pilíøù. Skøínì lze kombinovat 
s elektromìrovými rozvádìèi a plynomìrovými skøínìmi v jednotném designu.
V nabídce jsou skøínì pro pøipojení odbìratelù až ze dvou sad pojistkových spodkù do 100 A 
a pøípojkové skøínì se svodièi bleskových proudù.

PS (SP) pøípojkové pojistkové skøínì
PS-SD (SB) pøípojkové pojistkové skøínì se svodièi bleskových proudù
PER + PS elektromìrové rozvádìèe pro pøímé mìøení do 80 A s pøípojkovou skøíní

KABELOVÉ SMYÈKOVÉ PØÍPOJKOVÉ SKØÍNÌ
2Skøínì jsou urèeny pro pøipojení odbìrných míst kabelovou smyèkou až do prùøezu 240 mm . 

Skøínì lze osazovat do zdiva nebo zdìných a plastových pilíøù.
Skøínì lze kombinovat s elektromìrovými rozvádìèi a plynomìrovými skøínìmi, èímž docílíme 
shodného vzhledu. Skøínì jsou ve variantách pro pøipojení odbìrù z jedné až ètyø sad pojistkových 
spodkù a také pøípojkové skøínì se svodièi bleskových proudù.

PPS (SS) kabelové pøípojkové skøínì
PPS-SD (SB) kabelové pøípojkové skøínì se svodièi bleskových proudù
PER + PPS elektromìrové rozvádìèe pro pøímé mìøení do 80 A s kabelovou smyèkovou
pøípojkovou skøíní

ELEKTROMÌROVÉ ROZVÁDÌÈE
Rozvádìèe jsou urèeny pro osazení elektromìrù, pøípadnì sazbových spínaèù. Skøínì lze 
sestavovat vedle sebe nebo nad sebe a získat tím rozvádìè pro potøebný poèet elektromìrù 
a sazbových spínaèù. Nabízíme rozvádìèe pro pøímé mìøení do 80 A a pro nepøímé mìøení 
do 1.600 A. Lze je osazovat do výklenkù ve zdivu nebo na sokl jako volnì stojící pilíø a je možné je 
kombinovat s ostatními rozvádìèi, pøedevším s pøípojkovými skøínìmi PPS a PS a skøínìmi pro 
plynomìry PG. Zapojení rozvádìèù lze upravit podle specifických požadavkù zákazníkù pøi 
dodržení pøipojovacích podmínek jednotlivých distribuèních spoleèností.

PER elektromìrové rozvádìèe pro pøímé mìøení do 80 A
PER + PS elektromìrové rozvádìèe pro pøímé mìøení do 80 A s pøípojkovou skøíní
PER + PPS elektromìrové rozvádìèe pro pøímé mìøení do 80 A s kabelovou smyèkovou
pøípojkovou skøíní
PER-SD elektromìrové rozvádìèe pro pøímé mìøení se svodièi bleskových proudù
PERP elektromìrové rozvádìèe pro nepøímé mìøení do 1.600 A
PER + PG kombinace elektromìrových a plynomìrových skøíní

PODRUŽNÉ ROZVODNICE
Plastové rozvádìèe jsou pøipraveny pro využití jako bytové nebo podružné rozvodnice. Zamykání 
skøíní je možné na šroub M5, zámek s trnem 6 x 6 mm, zámkem FAB nebo pákovým uzávìrem 
s cylindrickou vložkou. Osazení je možné v podstatì všemi zpùsoby dle zvoleného typu skøínì. 
Rozvodnice je množné vyrobit na zakázku pøesnì dle požadavku, nebo dodat jako prázdné skøínì 
s výbavou lišt DIN, pøípadnì dalším vybavením dle pøání zákazníka. Rozvodnice doplòují náš 
výrobní program tak, aby zákazník mohl vhodnou sestavou skøíní využít jednotného vzhledu 
s elektromìrovými nebo plynovými rozvádìèi a pøípojkovými skøínìmi.

PSP (systém PS) s výbavou dle požadavku
PSP1 a PSP2 (systém PS1 a PS2) s výbavou dle požadavku
PER prázdná (systém Modul) s výbavou dle požadavku
PR (systém 3D) s výbavou dle požadavku

STAVENIŠTNÍ ROZVÁDÌÈE
Staveništní rozvádìèe jsou vhodné k využití pøedevším na stavbách, ale i v prùmyslových 
provozech. Pro snazší pøepravu a manipulaci jsou rozvádìèe upevnìny na kovovém stojánku 
a jsou opatøeny madly. Nabízíme typizované rozvádìèe, zapojení však lze témìø libovolnì 
upravovat dle specifikace zákazníkù.

PER-ST staveništní rozvádìèe s mìøením elektøiny
PZS pøenosné zásuvkové rozvádìèe

Plastové skøínì jsou vhodné k celé øadì dalších aplikací v telekomunikacích, v mìøení a regulaci, 
pro rozvody kabelové televize, v informaèních technologiích apod. Skøínì  jsou urèeny pro instalaci 
elektrického zaøízení ve svém vnitøním prostoru z dùvodù poskytnutí vhodné ochrany pøed vnìjšími 
vlivy. Spoleènost nabízí skøínì prázdné nebo vèetnì dalšího pøíslušenství usnadòujícího montáž 
dodateèného vybavení. Osazení skøíní je možné do zdiva, na povrch, na stožár nebo do pilíøù, které 
je možné objednat spoleènì se skøínìmi. Uzavírání skøíní je možné na šroub M5, zámek s trnem 6 x 
6 mm, zámkem FAB nebo pákovým uzávìrem s cylindrickou vložkou.

A a O prázdná (systém AHVO]
PSP (systém PS)
PSP1 a PSP2 (systém PS1 a PS2)
PPS prázdná (systém PPS)
PER a PRS prázdná (systém Modul)
PR (systém 3D)

Skøínì urèené pro osazování plynomìrù a regulátorù tlaku plynu u rodinných domù a u malých 
provozoven. Jsou oblíbené pøedevším pøi osazování v kombinaci s elektromìrovými rozvádìèi a s 
pøípojkovými skøínìmi. Toto øešení zajiš�uje shodný vzhled skøíní pro pøipojení více druhù energií v 
jednom odbìrném místì. Skøínì jsou vhodné pro osazování všech bìžnì používaných 
plynomìrù do rozteèe pøírub 250 mm a jsou zaregistrovány v registraèním systému GAS s.r.o., 
který je akceptován všemi plynárenskými spoleènostmi v Èeské republice. Všechny výrobky 
splòují požadavky na osazování mìøení spotøeby plynu, pøípadnì elektrické energie.

RÁMEÈKY PRO PLYNOMÌRY
Rámeèky jsou urèeny k uzavøení prostoru pro umístìní mìøení odbìru plynu. Lze je osazovat 
do výklenku a kombinovat s ostatními rozvádìèi, pøedevším elektromìrovými. Rámeèek je 
uzpùsoben pro zazdìní a zabezpeèuje krytí niky proti vnìjším vlivùm.

rámeèek PG4 pro plynomìry s rozteèí pøírub do 100 mm
rámeèek PG6 pro plynomìry s rozteèí pøírub do 250 mm

PLYNOMÌROVÉ SKØÍNÌ
Skøínì jsou urèeny pro osazení pøístrojù pro mìøení odbìru plynu. Lze je osazovat do výklenku ve 
zdivu a vhodnì kombinovat napøíklad s elektromìrovými rozvádìèi. Skøíò je vybavena variabilními 
upevòovacími konzolami a objímkami pro upevnìní pøístrojù. Skøíò zajiš�uje krytí pøístrojù proti 
vnìjším vlivùm.

skøíò PG4 pro plynomìry s rozteèí pøírub do 100 mm
skøíò PG6 pro plynomìry s rozteèí pøírub do 250 mm

PILÍØE PRO PLYNOMÌROVÉ SKØÍNÌ
Pilíøe jsou vhodné pro osazení pøístrojù pro mìøení odbìru plynu. Lze je osazovat do volného 
prostoru jako volnì stojící a kombinovat s ostatními rozvádìèi, pøedevším s elektromìrovými. Skøíò 
pilíøe je vybavena variabilními upevòovacími konzolami a objímkami pro upevnìní pøístrojù. Skøíò 
zabezpeèuje krytí plynomìrù s pøíslušnými regulátory tlaku proti vnìjším vlivùm.

pilíø PG4 pro plynomìry s rozteèí pøírub do 100 mm
pilíø PG6 pro plynomìry s rozteèí pøírub do 250 mm

INTEGROVANÉ SKØÍNÌ PRO MÌØENÍ PLYNU A ELEKTØINY
   Jedná se o typizované sestavy skøíní pro plynomìry a rozvádìèù pro pøipojení a mìøení elektrické 
energie. Skøínì jsou urèeny pro osazení pøístrojù pro mìøení odbìru plynu a elektøiny. Toto øešení 
zajiš�uje jednotný vzhled skøíní pro pøipojení více druhù energií v jednom odbìrném místì. Lze je 
osazovat do výklenku ve zdivu a zdìných nebo plastových pilíøù. Skøínì splòují požadavky 
distribuèních plynárenských a energetických spoleèností.

PG + PER kombinace plynomìrových a elektromìrových skøíní
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