Elektrické riešenie pre obytné budovy

Nová Mini Pragma
modulárna rozvodnica

Nová modulárna rozvodnica Mini Pragma od Schneider Electric

Vyberte si elektrickú inštaláciu,
ktorá môže byť integrovaná vo vašom
obytnom priestore: domácnosť,
hotelová izba, obchodný priestor.
Mini Pragma, srdce vašej elektroinštalácie
Mini Pragma je miestom pre modulárne prístroje Domae – ističe, chrániče, zvodiče.
Je doplnkom k ponuke vypínačov a zásuviek Unica,
ktoré sú nainštalované v jej bezprostrednej blízkosti.

Modulárna rozvodnica,
ktorú nebudete chcieť viac skrývať.
• Nenápadne integrovaná do svojho okolia, pre jej farby
a atraktívny dizajn je veľmi vhodná pre obytný priestor.
• Dizajnovo zhodná s ponukou vypínačov a zásuviek Unica.

Navrhnutý atraktívny
dizajn:
• matná povrchová
úprava
• priehľadné alebo
biele dvere dávajú
celej rozvodnici
jedinečnosť vzhľadu.

Biela
Slonovinová Pistáciová Bledošedá Granátove
					
jablko

Zapustená Mini Pragma je dostupná v 5 farbách
s bielymi plnými alebo matnými priehľadnými
dvermi.

Povrchová Mini Pragma je dostupná
v bielej farbe s bielymi plnými alebo matnými
priehľadnými dvermi.

Mini Pragma, navrhnutá
pre jednoduchú inštaláciu a pripojenie.
Jednoduchosť inštalácie:
• zapustená montáž: hĺbka základne poskytuje veľkorysý priestor pre vedenie vodičov.
• povrchová montáž: zadný panel s podlhovastými otvormi je robustný a umožňuje zvislé
prispôsobovanie.
Jednoduchosť pripojenia a vedenia vodičov
Káble, rúrky a žľaby môžu vstúpiť a vystúpiť zhora nadol a opačne

Cieľom je nájsť spôsob:
• Na severe - predávať
produkty a riešenia, ktoré
nám pomôžu strácať
menej energie, vyrábať
a spotrebovať energiu
v súlade s osvedčenými
postupmi v oblasti
životného prostredia.
• Na juhu - byť lídrom pre
poskytovanie energie pre
1,6 miliardy ľudí, ktorí
v súčasnosti nemajú
prístup k čistej
recyklovanej vode,
elektrine a dlhodobému
ekonomickému rozvoju.

Rýchlosť inštalácie

Optimálny priestor pre vodiče

Postoj trvalo
udržateľného rozvoja
je srdcom stratégie
a kultúry Schneider
Electric

Dva odnímateľné káblové vstupy vytvoria viac priestoru
na pripojenie (povrchová montáž)

Použitý materiál
pre Mini Pragmu
a jej originálne balenie
prispieva k ochrane
životného prostredia.

Clip-on svorkovnica pre rýchlu inštaláciu

Odnímateľné šasi pre jednoduchšiu montáž v dielni,
ako aj možnosť horizontálnej aj vertikálnej úpravy
(zapustená montáž)

Spokojnosť zákazníka
• Uzamykateľné dvere zabránia prístupu do rozvádzača deťom alebo nekvalifikovaným
osobám.
• Otváranie do 140°, po ktorom je možné demontovať dvierka bez poškodenia.
• Dvierka je možné namontovať ako pravé aj ľavé.
• Núdzové svetlo zaistí viditeľnosť rozvodnice aj v prípade celkového výpadku napätia
a následného obnovenia prevádzky.

• Vaňa zapustenej skrine je
vyrobená z recyklovaného
polystyrénu.
• Baliaca fólia je zhotovená
z materiálu, ktorý je
v súlade z EU13432.
Tento bioplast má
nízky vplyv na životné
prostredie. Je vyrobený
z obnoviteľných
zdrojov získaných
z poľnohospodárstva,
znižuje emisie plynov
a spotrebu energie.
Je biologicky odbúrateľný
a kompostovateľný.

Nová modulárna rozvodnica Mini Pragma od Schneider Electric

Elektrické riešenie pre domácnosť a kompletný
sortiment výrobkov Schneider Electric
• Modulárna rozvodnica (zapustená alebo povrchová)
• Domae ochrana a riadenie
• Vypínače, zásuvky, tlačidlá
Zaručená bezpečnosť:
Súlad s národnými a medzinárodnými normami
Bezpečné pre použitie s modulárnymi prístrojmi Domae,
Prispôsobené pre Mini Pragmu
- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom a požiarom
v dôsledku skratu alebo preťaženia
- Atmosférickými prepätiami
- Ovládanie svetelných obvodov
- Izolácia
Profesionálne prevedenie, atraktívny dizajn
Technické údaje rozvodnice
V súlade
s normami

IEC 60439-3, IEC 60529
IEC 60695-2-11, EN 50102
IEC 60670-24

Menovitý prúd (In)

4-modulová rozvodnica

50 A

6 až 36 modulová rozvodnica

63 A

Menovité izolačné
napätie (In)

400V

Izolácia

Trieda 2 (podľa IEC 60439-3)

Stupeň ochrany

IEC60529

IP 40

Pred mechanickým nárazom

IK 07

Materiál

Núdzové svetlo (kat. č.: MIP99050):
• Svieti v prípade výpadku svetelných obvodov
• Jeho vlastnosti: dĺžka svietenia 15min., svetelný
výstup 5 lumenov, napájacie napätie 240V AC
• Používa trvale výkonný superkondenzátor, ktorý
nepotrebuje žiadne batérie, akumulátor alebo
údržbu.

samozhášavý technoplastic,
odolný voči plameňu
a abnormálnemu teplu

Rozvodnica

povrchová montáž

zapustená montáž

Počet
radov

počet modulov
na rad

kapacita v 18mm
moduloch

menovitý prúd In (A)

plné biele dvere matné
priehľadné
dvere

plné biele
dvere

matné
priehľadné
dvere

1

4

4

50

MIP12104

MIP12104T

MIP22104

MIP22104T

1

6

6

63

MIP12106

MIP12106T

MIP22106

MIP22106T

1

8

8

63

MIP12108

MIP12108T

MIP22108

MIP22108T

1

12

12

63

MIP12112

MIP12112T

MIP22112

MIP22112T

1

18

18

63

MIP12118

MIP12118T

MIP22118

MIP22118T

2

12

24

63

MIP12212

MIP12212T

MIP22212

MIP22212T

3

12

36

63

MIP12312

MIP12312T

MIP22312

MIP22312T

Rozvodnica s farebným čelným panelom *

vaňa

+

čelný panel

Počet
radov

počet modulov
na rad

kapacita v 18mm
moduloch

matné priehľadné dvere

1

4

4

1

6

6

MIP82106

MIP40106T

MIP50106T

MIP60106T

MIP70106T

1

8

8

MIP82108

MIP40108T

MIP50108T

MIP60108T

MIP70108T
MIP70112T

MIP82104

Slonovinová

Granátové jablko Pistáciová

Bledošedá

MIP40104T

MIP50104T

MIP70104T

MIP60104T

1

12

12

MIP82112

MIP40112T

MIP50112T

MIP60112T

1

18

18

MIP82118

MIP40118T

MIP50118T

MIP60118T

MIP70118T

2

12

24

MIP82212

MIP40212T

MIP50212T

MIP60212T

MIP70212T

3

12

36

MIP82312

MIP40312T

MIP50312T

MIP60312T

MIP70312T

Príslušenstvo: pozri katalóg
* objednajte si vaňu + farebný čelný panel
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