
Щити VOLTA, роздільна поставка

Розподільчі щити VOLTA в формі роздільної поставки.

Форма поставки з варіантами для індивідуального дизайну.
Включає в себе зовнішні рамки й дверцята в різних
виконаннях і варіантах дизайну.

VU12NK

Пусті корпуса VOLTA для монтажу під штукатурку

Із захисним чохлом від штукатурки і лапками для кріплення.

Опис Артикул

Пустий корпус в/у для 1-рядного VOLTA VU12NK
Пустий корпус в/у для 2-рядного VOLTA VU24NK
Пустий корпус в/у для 3-рядного VOLTA VU36NK
Пустий корпус в/у для 4-рядного VOLTA VU48NK
Пустий корпус в/у для 5-рядного VOLTA VU60NK

VZ12NAV

З'ємні пакети

Без зовнішньої рамки й дверцят, з клемами QuickConnect і вбудованими УЗО-клемами

Опис Артикул

Пакет VOLTA з QuickConnect- та FL-клемами, без рамки та дверей, 1-ряднийVZ12NAV
Пакет VOLTA з QuickConnect- та FL-клемами, без рамки та дверей, 2-ряднийVZ24NAV
Пакет VOLTA з QuickConnect- та FL-клемами, без рамки та дверей, 3-ряднийVZ36NAV
Пакет VOLTA з QuickConnect- та FL-клемами, без рамки та дверей, 4-ряднийVZ48NAV

VZ01NWH
VZ02NWH
VZ03NWH

VZ141N

Наружні рамки без дверей

- Висота 9 мм
- Білі (RAL 9010)

Опис Артикул

Наружна рамка біла без дверей висотою 9мм для 1-рядного щита VOLTA VZ141N
Наружна рамка біла без дверей висотою 9мм для 2-рядного щита VOLTA VZ142N
Наружна рамка біла без дверей висотою 9мм для 3-рядного щита VOLTA VZ143N
Наружна рамка біла без дверей висотою 9мм для 4-рядного щита VOLTA VZ144N
Наружна рамка біла без дверей висотою 9мм для 5-рядного щита VOLTA VZ145N

VZ131N

Двері з прозорим вікном

- Конструктивно виконані, як суцільні дверцята, але з прозорим оглядовим вікном.
- Для щитів VU
- Ширина рами близько 40 мм
- Білі (RAL 9010)

Опис Артикул

Двері білі з прозорим вікном для 1-рядного щита VOLTA VZ131N
Двері білі з прозорим вікном для 2-рядного щита VOLTA VZ132N
Двері білі з прозорим вікном для 3-рядного щита VOLTA VZ133N
Двері білі з прозорим вікном для 4-рядного щита VOLTA VZ134N
Двері білі з прозорим вікном для 5-рядного щита VOLTA VZ135N
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VZ261N

Двері з рамкою кольорові

Опис Артикул

Двері з рамкою для 1-рядного щита VOLTA,  нержавіюча сталь VZ261N
Двері з рамкою для 2-рядного щита VOLTA,  нержавіюча сталь VZ262N
Двері з рамкою для 3-рядного щита VOLTA,  нержавіюча сталь VZ263N
Двері з рамкою для 4-рядного щита VOLTA,  нержавіюча сталь VZ264N
Двері з рамкою для 1-рядного щита VOLTA,  антрацит VZ331N
Двері з рамкою для 2-рядного щита VOLTA,  антрацит VZ332N
Двері з рамкою для 3-рядного щита VOLTA,  антрацит VZ333N
Двері з рамкою для 4-рядного щита VOLTA,  антрацит VZ334N

Можливі помилки і технічні зміни. Всі ціни є рекомендовані роздрібні, з ПДВ. Дата: 20.03.2023 Шлях:
Розподільчі системи > Малі розподільчі щити > Щити VOLTA, роздільна поставка

2/2

https://www.hager.ua/?artnr=VZ261N
https://www.hager.ua/?artnr=VZ262N
https://www.hager.ua/?artnr=VZ263N
https://www.hager.ua/?artnr=VZ264N
https://www.hager.ua/?artnr=VZ331N
https://www.hager.ua/?artnr=VZ332N
https://www.hager.ua/?artnr=VZ333N
https://www.hager.ua/?artnr=VZ334N

