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NOVÁ GENERACE ZÁSUVKOVÝCH KOMBINACÍ

Standard pro modulární a bezpečné zásuvkové kombinace
Nový VARIABOX splňuje všechny požadavky moderních zásuvkových kombinací. Je k dispozici v pěti  
různých velikostech pouzder S, M, L, XL a XXL. Tím nabízí varintu pro každého uživatele, a to jak v provedení 
pro nástěnnou montáž, tak ve verzi přenosné. Konfigurace se provádí přesně podle individuálních požadavků 
zákazníka. Samotné provedení VARIABOX nabízí maximální úroveň bezpečnosti nejen v průběhu instalace, 
ale i během následné údržby. Díky své vysoce kvalitní a odolné robustní konstrukci, kvalitnímu UV-odolnému 
materiálu, dobrému těsnění a modulárnímu systému s řadou inovativních funkcí, se nový VARIABOX osvědčí 
i ve ztížených podmínkách až do stupně krytí IP67.

Nová dvířka s jedinečným systémem  
jednotlačítkového zavírám (OneTouch Close).
Dvířka v otevřené poloze zůstávají zaaretována  
a po lehkém stlačeni se automaticky  
zavřou a zajistí.

Snadné a přehledné propojení  
všech součástí garantuje maximální  
bezpečnost při konečné montáži.

Zavěšení výklopného krytu zjednodušuje 
otevírání a zavírání pouzdra při počáteční  
instalaci i následné údržbě. Speciální  
konstrukce pouzdra s krytím IP 67  
znemožňuje poškození těsnění.

PROSPEKT OBSAHUJE VYOBRAZENÍ A SPECIFIKACI POUZE ZÁKLADNÍCH TYPŮ KOMBINACÍ. KONKRÉTNÍ KONFIGURACI POPTÁVEJTE NA: INFO@NGELEKTRO.CZ

Pro spojení modulů pouzder ve všech směrech jsou použity  
odolné masivní spojky, které eliminuji nutnost použití dalších  
montážních lišt a desek. K dispozici jsou pohyblivé připevňovací  
závěsy pro vnitřní a vnější montáž pouzdra.

Kryt pouzdra a dvířka je možné zaplombovat. 
Plombovat lze i jednotlivá pole. K manipulaci  
s uzavíracími šrouby je možné použít  
šroubovák, imbusový nebo nástrčný klíč.

Modulární připojovací systém VARIABOX 
umožňuje díky vnitřním průchodům snadné 
propojení jednotlivých modulů (horizontální 
průchodka M50 a vertikální obdélníkový  
otvor 160x70 mm).

Radiální těsnění zajišťuje dokonalou těsnost  
montovaných dílů. Všechny zásuvky jsou vybaveny 
bezšroubovým systémem přípojení  
QUICK CONNECT. Díky označení  
je údržba i oprava snadná  
a přesná.

Umístění přístrojů na výsuvných DIN lištách  
a provedení přívodu shora nebo zdola  
usnadňuje montáž přívodního kabelu.





Seznamte se s naší širokou nabídkou dalších produktů

WWW.NGELEKTRO.CZ

VÝROBCE A DODAVATEL PRODUKTŮ NG ENERGY PRO ČESKOU REPUBLIKU:
N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. | Jáchymovská 1370, 363 01 Ostrov, Česká Republika
tel.: +420 353 614 280 | fax: +420 353 613 092 | e-mail: info@ngelektro.cz | www.ngelektro.cz

DODÁVATEĽ PRODUKTOV NG ENERGY PRE SLOVENSKO:
N.G. ELEKTRO, s.r.o. | J.Bottu 432, 956 18 Bošany, Slovensko
tel.: +421 385 427 045 | fax: +421 385 427 045 | e-mail: info@ngelektro.sk | www.ngelektro.sk


