
Розподільчі щити VEGA

Щити з прозорими і білими дверима, від 1 до 4 рядів, від 18 до 72 модулів.

Щит виготовлений з ізолюючого матеріалу, в кольорі RAL 9010 - чистий білий, для
розподілу енергії в електроустановках житлових будівель або в невеликих
комерційних приміщеннях.

Шасі знімаються в одну операцію, також можна зняти DIN-рейки по окремості,
завдяки зажимам. DIN-рейки можна поглиблювати для розміщення глибоких
пристроїв.

Щит надає великий простір для проводки:

- між DIN-рейками і дном щита: 47.5 мм,
- між втопленою DIN-рейкою і дном щита: 18 мм,
- бічний простір між стінкою і DIN-рейкою: 30 мм,
- міжцентрова відстань між DIN-рейками: 150 мм.

Ввідні панелі оснащені зажимами і можуть пригвинчуватися.

Поставляється в комплекті з:
- системою "полегшеного настінного кріплення" з ковпачками для гарантії класу

ізоляції II,
- кліпсою для документації,
- заглушками,
- тримачами маркування з наклейками,
- однаковими гвинтовими клемниками N і PE по (1x25 + 10x16 + 13x10) мм2 кожен.

Oпції:
- замок №. 1242E або 405
- IP41 комплект дооснащення
- набори з'єднання горизонтального або вертикального
- кабельні канали
- ввідна панель з гнучкими кабельними сальниками

Технічна специфікація:

- IP40 (з дверима)/IK07
- Клас захисту: II
- In 90 A для 1- та 2-рядних щитів
- In 125 A для 3- та 4-рядних щитів
- Тест розжареним дротом: 650 oC

Стандарти: CEBEC. Відповідають стандартам EN 60670-24 та EN 61439-3.
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Розподільчі щити VEGA зовнішньої
установки

VB118MP

Мультимедійні щити VEGA зовнішньої установки

Мультимедіа щити з білими декорованими дверима.

Може бути оснащений активними і пасивними компонентами для розподілу сигналів типу
VDI (Voice-голос, Data-данні, Image-зображення) сигналів через роз'єми RJ45 і коаксіальні
роз'єми в будинку чи квартирі.

Мультимедійний щит оснащений:

- однією або двома DIN-рейками для модульних компонентів
- перфорованими панелями для активних компонентів телекомунікацій та мовного

обладнання

Опис Артикул

Щит з/у для ММ-обладнання, білі двері, 1-ряд, VEGA VB118MP
Щит з/у для ММ-обладнання, білі двері, 2-ряди, VEGA VB218MP
Щит з/у для ММ-обладнання, білі двері, 3-ряди, VEGA VB318MP

VB118PB

Щити VEGA зовнішньої установки

Опис Артикул

Щит з/у, білі двері, 18M,  VEGA VB118PB
Щит з/у, прозорі двері, 18M,  VEGA VB118TB
Щит з/у, білі двері, 36M,  VEGA VB218PB
Щит з/у, прозорі двері, 36M,  VEGA VB218TB
Щит з/у, білі двері, 54M,  VEGA VB318PB
Щит з/у, прозорі двері, 54M,  VEGA VB318TB
Щит з/у, білі двері, 72M,  VEGA VB418PB
Щит з/у, прозорі двері, 72M,  VEGA VB418TB
Щит з/у, білі двері, 18M + 2 ряди для ММ-обладнання, VEGA VB318MMP
Щит з/у, прозорі двері, 18M + 2 ряди для ММ-обладнання, VEGA VB318MMT
Щит з/у для ММ-обладнання, білі двері, 3-ряди, VEGA VB318MP
Щит з/у, білі двері, 18M + 3 ряди для ММ-обладнання, VEGA VB418MMP
Щит з/у, прозорі двері, 18M + 3 ряди для ММ-обладнання, VEGA VB418MMT
Щит з/у, білі двері, 36M + 2 ряди для ММ-обладнання, VEGA VB418MTP
Щит з/у, прозорі двері, 36M + 2 ряди для ММ-обладнання, VEGA VB418MTT
Щит з/у для ММ-обладнання, білі двері, 1-ряд, VEGA VB118MP

VZ118T

Дверцята для щитів VEGA

Опис Артикул

Двері прозорі для щитів VEGA VB118 VZ118T
Двері прозорі для щитів VEGA VB218 VZ218T
Двері прозорі для щитів VEGA VB318 VZ318T
Двері прозорі для щитів VEGA VB418 VZ418T
Двері білі для щитів VEGA VB118 VZ118P
Двері білі для щитів VEGA VB218 VZ218P
Двері білі для щитів VEGA VB318 VZ318P
Двері білі для щитів VEGA VB418 VZ418P

Можливі помилки і технічні зміни. Всі ціни є рекомендовані роздрібні, з ПДВ. Дата: 20.03.2023 Шлях:
Розподільчі системи > Розподільчі щити VEGA > Розподільчі щити VEGA зовнішньої установки
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https://www.hager.ua/?artnr=VB118MP
https://www.hager.ua/?artnr=VB218MP
https://www.hager.ua/?artnr=VB318MP
https://www.hager.ua/?artnr=VB118PB
https://www.hager.ua/?artnr=VB118TB
https://www.hager.ua/?artnr=VB218PB
https://www.hager.ua/?artnr=VB218TB
https://www.hager.ua/?artnr=VB318PB
https://www.hager.ua/?artnr=VB318TB
https://www.hager.ua/?artnr=VB418PB
https://www.hager.ua/?artnr=VB418TB
https://www.hager.ua/?artnr=VB318MMP
https://www.hager.ua/?artnr=VB318MMT
https://www.hager.ua/?artnr=VB318MP
https://www.hager.ua/?artnr=VB418MMP
https://www.hager.ua/?artnr=VB418MMT
https://www.hager.ua/?artnr=VB418MTP
https://www.hager.ua/?artnr=VB418MTT
https://www.hager.ua/?artnr=VB118MP
https://www.hager.ua/?artnr=VZ118T
https://www.hager.ua/?artnr=VZ218T
https://www.hager.ua/?artnr=VZ318T
https://www.hager.ua/?artnr=VZ418T
https://www.hager.ua/?artnr=VZ118P
https://www.hager.ua/?artnr=VZ218P
https://www.hager.ua/?artnr=VZ318P
https://www.hager.ua/?artnr=VZ418P


Розподільчі щити VEGA зовнішньої
установки

VZ310TVB

Аксесуари для щитів VEGA

Опис Артикул

Ручка з замком в прозорі двері щитів VEGA VZ310TVB
Ручка з замком в білі двері щитів VEGA VZ310PVB
Фланець плаский для каналів і труб в щити VEGA VZ001VB
Петлі пластикові запасні (2шт.) в щити VEGA VZ004VB
Перехідник для горизонтального з'єднання двох щитів VEGA VZ005VB
Перехідник для вертикального з'єднання двох щитів VEGA VZ006VB
DIN-рейка 18M сталева в щити VEGA VZ010VB
Панель (4шт.) для опису приладів в щити VEGA VZ011VB
Фланець з сальниками в щити VEGA VZ003VB
Панель пластикова для модульних приладів 1-рядна в щити VEGA VZ008VB
Запасний комплект настінного монтажу щитів VEGA VZ009VB
Комплект гвинтових клем на тримачі в щити VEGA VZ017VB
Накладка з фланцем IP41 для щитів VEGA VZ041VB
Двері білі для щитів VEGA VB118 VZ118P
Двері прозорі для щитів VEGA VB118 VZ118T
Двері білі для щитів VEGA VB218 VZ218P
Двері прозорі для щитів VEGA VB218 VZ218T
Двері білі для щитів VEGA VB318 VZ318P
Двері прозорі для щитів VEGA VB318 VZ318T
Двері білі для щитів VEGA VB418 VZ418P
Двері прозорі для щитів VEGA VB418 VZ418T

Можливі помилки і технічні зміни. Всі ціни є рекомендовані роздрібні, з ПДВ. Дата: 20.03.2023 Шлях:
Розподільчі системи > Розподільчі щити VEGA > Розподільчі щити VEGA зовнішньої установки
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https://www.hager.ua/?artnr=VZ310TVB
https://www.hager.ua/?artnr=VZ310PVB
https://www.hager.ua/?artnr=VZ001VB
https://www.hager.ua/?artnr=VZ004VB
https://www.hager.ua/?artnr=VZ005VB
https://www.hager.ua/?artnr=VZ006VB
https://www.hager.ua/?artnr=VZ010VB
https://www.hager.ua/?artnr=VZ011VB
https://www.hager.ua/?artnr=VZ003VB
https://www.hager.ua/?artnr=VZ008VB
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https://www.hager.ua/?artnr=VZ041VB
https://www.hager.ua/?artnr=VZ118P
https://www.hager.ua/?artnr=VZ118T
https://www.hager.ua/?artnr=VZ218P
https://www.hager.ua/?artnr=VZ218T
https://www.hager.ua/?artnr=VZ318P
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