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Modul 2000 – modulárny rozvádzačový systém 
• vyhotovenia, vlastnosti 
• M2000 IP30 
• M2000 IP54 
• komponenty a skladanie 
• kompletné zostavy 
• príslušenstvo 
 
  

Stavebnicový systém pre stojanové skrine 
• základné informácie 
• komponenty 
• konštruovanie 

O čom budeme hovoriť 
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Modul 2000 IP30 
vyhotovenia 
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Modul 2000 IP30 
technické údaje 

Povrchová úprava 
Farba 
Stupeň krytia 
 
 
Inštalačný rozvádzač 
Elektromerový rozvádzač 
Menovité napätie 
Menovité izolačné napätie 
Pripojenie ochranného vodiča 
Teplota okolia 
Relatívna vlhkosť 
Max. dovolená nosnosť 
 
 
Dostupné veľkosti 
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• striekané práškovou farbou na oceľový plech 
• RAL 9016 / 7035 
• IP30 podľa STN EN 60529 s dverami a  bez dverí 
• IK08 podľa EN 50102 
• EMC kompatibilita tr.1 
• trieda ochrany 1 pre sieť TT/TN a IT podľa STN EN 60439 
• podľa STN EN 60439 
• 230 / 400 / 50 Hz 
• 400 V AC 
• prizváraný závit M6, I2t = 3 600 000 A2s 
•  - 5 až + 40°C 
• 50% pri 40°C 
• vložka 150 kg (montáž na podlahu) 
• vložka 80 kg (nástenná montáž) 
• dvere 10 kg 
• 1U7 až 5U45 (1A7 až 5A45) 



Modul 2000 IP30 a IP54 
nástenné vyhotovenie 

farba RAL7035 
 
IP30 
IL006... štandardná hĺbka 250 mm 
IL036... hĺbka 300 mm 
IL009... hĺbka 400 mm 
 
IP54  
IL95... hĺbka 250/300/400 mm 
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Modul 2000 IP30/IP43 
zápustné vyhotovenie 

farba RAL9016 
 
IL008... hĺbka 250 mm pri použití 
montážnej vane IL069... – výbehový typ 
 
 
IL308... hĺbka 250 mm pri použití 
montážnej vane IL369... – nový typ 
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Modul 2000 
spôsob montáže 

rozmiestnenie uholníkov 
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pripevnenie líšt 



Modul 2000 
spôsob montáže 

montáž vane 
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vloženie vložky 



Modul 2000 
spôsob montáže 

montáž krytov 
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výmena zámky 



Modul 2000 
spôsob montáže 
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zloženie montážnej vane vloženie rámu do vane 



Modul 2000 
vložka - komponenty 

postrannice IL046... 
• hĺbka 60 mm 
• hĺbka 102 mm 
• hĺbka 150 mm 
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Modul 2000 
vložka - komponenty 

montážne lišty IL080... 
• oceľové 7,5mm 
• oceľové 15 mm 
• hliníkové 

 
montážne uholníky  

     so skrutkami IL900026-F 
 
montážne panely pre väčšie prístroje 
• lakované RAL, pozinkované, dierované 
• 1 až 5, 6, 7 modulových výšok (dier) 
• hrúbka plechu 2 a 3 mm 
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Modul 2000 
vložka - komponenty 

krycie panely 
• prístrojové 
• zaslepovacie 
• oceľové / plastové 

 
uchytenie do postranníc 
• plastové uzávery 
• pre plastové a oceľové krycie 

panely 
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Modul 2000 
elektromerové vane 

s namontovanou elektromerovou 
doskou 
RAL7035, 1mm 
pre 1 – 15 elektromerov 
1, 2, 3 rady 
IL186... 
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Modul 2000 
ďalšie príslušenstvo 

podstavce 
• výška 100mm (200mm - 2 na seba) 
• bočný a šírkový diel 
• pre 250 / 300 / 400 mm 

 
 
 

zadné steny plastové pre nástenné rámy 
• 2 mm 
• s obojstrannou lepiacou páskou 
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Modul 2000 
ďalšie príslušenstvo 

zámky 
• náhradný otočný uzáver IL900203 

 
 

• adaptér pre zámky EMKA1000 IL900204-F 
 
 

• cyl. zámok typ Z s 2 kľúčmi IL900201-F 
 

• priamy zámok s jazýčkom IL900380 
 

• polcyl. zámok H3600 IL900381 
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Modul 2000 
ďalšie príslušenstvo 

penové príruby prívodov IL90041.-F 
 
 
 
náhradné pánty  IL900220-F 
 
upevňovací materiál 
náhradné diely 
.... 
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Modul 2000 IP54 

technické parametre ako štandardné IP30 
 
samostatné 
• hĺbka 250 mm 2A12 – 5A33 
• hĺbka 300 mm 2A39 – 5A42 
• hĺbka 400 mm 2A39 – 5A42 

 
spájateľné  
• hĺbka 400 mm 2A39 – 4A42 
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Modul 2000 IP54 
tesnenie a zosilnené dvere 
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Modul 2000 IP54 
uchytenie mp 

montážne panely pre všetky rozmery 2A12 - 5A42 

20 



Modul 2000 IP54 
inštalačné vložky 

ako u štandardného systému IP30 
• orezané postrannice 
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Modul 2000 IP54 
príruby, prechodky 

prívod hore alebo dole (otočenie skrine podľa potreby) 
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Modul 2000 IP54 
podstavce 

šírkový diel odlišný od štandardného pre rámy IP30 
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2EM............IL958200  
3EM............IL958300 
4EM............IL958400 
5EM............IL958500 

 



Modul 2000 IP54 
výklopná rukoväť a uzamykanie 

výklopná rukoväť je štandardná 
od výšky 24 trojbodové uzamykanie 
vhodný zámok DV900333 
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Modul 2000 IP54 
spájateľné 

hĺbka 400 mm 

šírka 2, 3, 4 

IL951... 

súprava pre spájanie IL951000 

bočná príruba (2ks) IL951001 
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Modul 2000 3S  
 
trojstupňový systém 
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Modul 2000 3S– trojstupňový systém 
postup pri montáži  

Nové obj. čísla: 
• Rám s dverami IL308...-F 
• Montážna vaňa IL369...-F 
• Postrannica IL046...-G 
 

1. stupeň 
vloženie vane do steny 
 

 2. stupeň 
zabudovanie vložky 
 

 3 .stupeň 
primontovanie rámu a 
dverí po zastierkovaní 
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Modul 2000 3S– trojstupňový systém 
montážna vaňa 
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Modul 2000 3S– trojstupňový systém 
rám s dverami 
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Modul 2000 3S– trojstupňový systém 
postrannice 
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 IL046…-G -F -G  



Modul 2000 3S– trojstupňový systém 
dodávky / balenie 
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zápustné rámy 



Modul 2000 3S– trojstupňový systém 
dodávky / balenie 
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montážna vaňa 



Modul 2000 3S– trojstupňový systém  
nové / pozmenené časti 
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Zvýšená pevnosť vane 
celoobvodovým záhybom 

Upevňovacie body pre 
postrannice vo vani (4ks) 

Montáž vložky do vane 
priamym zasunutím 



Modul 2000 3S– trojstupňový systém  
nové / pozmenené časti 
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Montážna vaňa dodávaná    
v plochom balení  
(výška 5cm) 

Možnosti vstupu káblami cez 
zadnú stenu alebo zboku 
montážnej vane 

Spájanie častí bez skrutiek 
ohnutím 16 lamiel  



Modul 2000 3S – trojstupňový systém  
nové / pozmenené časti 
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Otočný uzáver aj vo 
vyhotovení doppelbart 5mm 

Omietací krycí panel 
súčasťou dodávky 

Vyrovnanie nerovností pri 
osádzaní v rozsahu do 15mm 



Modul 2000 
kompletné zostavy 

Inštalačné vložky s oceľovými krytmi 
IL148... 

       Pr. IL148118 
IL046018-F     Postrannica vysoká 18/150           2 
IL051103-H     Kryt oceľový s výrezom 1G3        6 
IL080107--      Montážna DIN lišta 1HC ALU        6 
IL900026-F     Kovový uholník, skrutky, 10ks     2 
IL902254--      Doska záveru sivá                         24 
IL902257--      Záver pre oceľový kryt sivý          24 

 
Inštalačné vložky s plastovými krytmi 
IL149... 

       Pr. IL149118 
IL046018-F      Postrannica vysoká 18/150          2 
IL061103-H      Kryt plastový s výrezom 1G3K    6 
IL080107--       Montážna DIN lišta 1HC ALU        6 
IL900026-F      Kovový uholník, skrutky, 10ks     2 
IL902254--       Doska záveru sivá                         12 
IL902260--       Záver pre plastový kryt sivý         12 
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Elektromerové vložky s oceľovými 
krytmi IL144... 

       Pr. IL144118 
IL046018-F      Postrannica vysoká 18/150           2 
IL051103-H      Kryt oceľový s výrezom 1G3        2 
IL056103-H      Kryt oceľový plný 1B3                  1 
IL080107--       Montážna DIN lišta 1HC ALU        3 
IL100000--       Doba montáže modulu M2000      5 
IL186101--       Elektromerová vaňa 1E/1R           1 
IL900026-F      Kovový uholník, skrutky, 10ks     1 
IL902254--       Doska záveru sivá                         12 
IL902257--       Záver pre oceľový kryt sivý          12
  



Modul 2000 
požiarna odolnosť a „dymotesnosť“ 

požiarne uzávery v požiarnych stenách a stropoch: 
• ústiacich do chránených únikových ciest musia 

vykazovať odolnosť EI (t)  
• medzi požiarnými úsekmi musia vykazovať  

požiarnu odolnosť EW (t) 
 
požiarna klasifikácia (skúšobný protokol a 
certifikát) 
• nástenné EI45-S / EW60 
• zápustné EI30-S / EW60 
• elektromerové alebo inštalačné 
• odolnosť proti prehoreniu  
• pre montáž do a medzi únikové cesty 
• tesnenie proti prieniku dymu s kritériom Sm 
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Modul 2000 
požiarna odolnosť a „dymotesnosť 
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 1U7/1A7    2U7/2A7       

 1U12/1A12    2U12/2A12    3U12/3A12    4U12/4A12   

 1U13         

 1U16/1A16         

 1U18/1A18    2U18/2A18    3U18/3A18    4U18/4A18   

 1U21/1A21    2U21/2A21    3U21/3A21    3U21/3A21   

 1U24/1A24    2U24/2A24    3U24/3A24    4U24/4A24   

 1U28/1A28    2U28/2A28    3U28/3A28    4U28/4A28   

   2U33/2A33    3U33/3A33    4U33/4A33   

   2U39/2A39    3U39/3A39    4U39/4A39   

   2U42/2A42    3U42/3A42    4U42/4A42   

   2U45/2A45    3U45/3A45    4U45/4A45   

1D / 1Z 

2D / 2Z 1D / 2Z 

2D / 1Z 



Modul 2000 
ukážky zo skúšok, certifikát 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stavebnicový rošt pre skrine AS/KS 
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pre rozvádzačové skrine š = 600, 800, 1000, 1200 mm 
• výška roštu 1700/1900 mm 
• materiál: pozinkovaný plech h = 2,0 – 2,5 mm 
• predné zákryty: povrchová úprava práškovou farbou 

lesklá, hrubá štruktúra 
• RAL 7032, RAL 7035 
• stupeň krytia po otvorení dverí IP 20 
• výškové nastavovanie montážnych panelov pre prístroje 

 
Zostavený rošt pozostáva: 

• 2 ks stojka 
• konzoly H110-250 
• uholníky 
• montážne panely 
• zaslepovacie panely 

Stavebnicový rošt pre AS/KS 
technické údaje 

41 



pre skriňu 2000 mm 
• výška 1900 mm 
• balenie 2ks 

 
pre skriňu 1800 mm 

• výška 1700 mm 
• balenie 2 ks 

 
držiak stojky 

• balenie 4ks 
 
 
perforovaný plech, hrúbka 2mm 
 
 

Stavebnicový rošt pre AS/KS 
stojky 
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konzola 
• pre montáž lavičiek s hĺbkovým 

nastavením v závislosti na výške 
prístrojov, ktoré sa montujú do 
prístrojového roštu v rozpätí 50 – 250 
mm s krokom 25 mm 
 
uholník 

• pre montáž panela ku konzole 
 
adaptér na pre montážne lišty  

Stavebnicový rošt pre AS/KS 
konzola, uholník, adaptér 
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pre montáž do konzoly 
 
pre šírku 600, 800, 1000, 1200 mm 
 
výška panela 50 alebo 100 mm 

Stavebnicový rošt pre AS/KS 
montážne panely UH (lavičky) 

44 



pre montáž prístrojov  
 
do rozvádzačov  

      so šírkou 600, 800,1 000, 1 200 mm 
 
výška panela 50, 100 alebo 300 mm 
 

Stavebnicový rošt pre AS/KS 
montážne panely U (lavičky) 
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pre šírku rozvádzača 600 - 1200mm 
farba prášková RAL 7035 
hrúbka panelov 1,3 mm 
 
 
plné  

• výška: 
• 30, 50, 100, 150, 200, 250,  300 

 
 
s výrezom pre radové prístroje 

• výška:  
• 150, 200, 250 

Stavebnicový rošt pre AS/KS 
zaslepovacie panely 

46 



Stavebnicový rošt pre AS/KS 
elektromerové vane 
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pre 2 až 15 elektromerov 

dodávané s elektromerovou doskou 

pre šírku rozvádzača 600 - 1200mm 

farba prášková RAL 7035 

hrúbka plechu 1,0 mm 

šírka 2, 3, 4, 5 elektromerov v rade 

výška 1, 2, 3 elektromery 



Stavebnicový rošt pre AS/KS 
príklady 
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Stavebnicový rošt pre AS/KS 
príklady 
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Stavebnicový rošt pre AS/KS 
príklady 
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