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Ucelená řada přístrojů BoneGa® p-e-p

Vývojový tým firmy BONEGA® přináší každoročně řadu nových výrobků plných českých patentů. 
Všechny přístroje jsou chráněny jako průmyslový vzor a je na ně poskytována 3-letá záruka.  
Přístroje řady P-E-P lze snadno rozeznat podle moderního oblého designu a uživatelského popisku 
s odklápěcím okénkem.

6 kA a 10 kA jističe do 63A
	bezkonkurenční vypínací schopnost 6 i 10 kA v celém rozsahu
	signalizace poruchy středovou polohou páčky
	bezkonkurenční vypínací rychlost (3 až 5 ms)
	největší souhrn uživatelských předností
	vítěz soutěže ZLATÝ AMPER 2005
	dva české patenty

15 kA jističe pro energetiku a průmysl
	celosvětové prvenství 
	doposud stejných parametrů dosahovaly pouze 1,5 modulové jističe
	úspora místa i nákladů
	mžikové spínání kontaktů
	signalizace poruchy středovou polohou páčky
	nominován do soutěže ZLATÝ AMPER 2007
	dva české patenty
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Kombinovaný přístroj DPN do 32A
	v jednom modulu jistič + vypínač nulového vodiče
	první na světě s vypínací schopností 6 kA v celém rozsahu
	nominován do soutěže ZLATÝ AMPER 2006
	velká budoucnost v rozsahu užití
	dva české patenty

Kombinovaný přístroj RCBO do 32A
	v jednom modulu jistič + proudový chránič
	bezkonkurenční vypínací schopnost 10 kA v celém rozsahu
	dva české patenty

Vypínače do 63A
	blokace proti nesprávnému vložení vodiče
	signalizace stavu kontaktů
	výhodný skladební systém
	jeden český patent

Vypínače do 125A
	prvenství v mžikové spínaní u tak silných kontaktů
	možnost navázání příslušenství
	jeden český patent

Proudové chrániče do 63A
	první chránič do 63A se signalizací poruchy
	možnost napojení příslušenství
	vysoce spolehlivý mechanizmus
	jeden český patent
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Proudové chrániče do 100 A
	zkratová odolnost 10 kA 
	signalizace poruchy
	možnost napojení příslušenství
	jeden český patent

Příslušenství k jističům, DPN, vypínačům a 
proudovým chráničům
	signalizační pomocné kontakty
	podpěťové spouště
	napěťové spouště

Zvonkové modulové transformátory
	230V; v rozsahu 8,12,24V AC, 8VA
	Třída II - dvojitá izolace
	odolný proti zkratu

Modulové zvonky 
	230, 24, 12 V v AC 
	klasický zvuk kladívkového zvonku

ekonomicky výhodná řada ev
Řada modulových přístrojů EV je určena především pro bytovou výstavbu a pro zákazníky s důrazem 
na nízkou cenu.

Jističe do 40 A s vypínací schopností do 6 kA
	cenou i technickými parametry vysoce konkuruje i levným dovozům
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Z výroBní kooperace naBíZíme

dodávky kompletních roZvaděčů
Dodáváme také na zakázku kompletní rozvaděče s předem zvolenou přístrojovou výbavou.

podrobné technické i obchodní informace o všech produktech naleznete na:

www.bonega.cz/elektro

	modulové stykače do 63A

	průmyslové stykače do 800A

	motorové spouště do 100A 

	výkonové jističe do 800A 

	šroubovací plastové průchodky

	propojovací lišty

	DIN lišty

	plastové rozvaděčové skříně

	kovové rozvaděčové skříně

	elektroměrové skříně


