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NAŠI POPREDNÍ DODÁVATELIA
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Bezpečnostné  
automatizačné radiče
Bezpečnostné automatizačné radiče 
sú špecializované zariadenia, ktoré 
zabezpečujú dôležitú úroveň riadenia 
a bezpečnosti v potenciálne nebezpečných 
situáciách. Sú vytvorené výhradne na 
znižovanie rizík a dajú sa naprogramovať 
tak, aby vyhovovali rôznym (aj konkrétnym) 
požiadavkám.

Príslušenstvo  
pre zariadenia PLC
Príslušenstvo pre zariadenia PLC tvoria 
zariadenia a prístroje, ktoré sú potrebné 
na dosiahnutie optimálneho výkonu 
programovateľného logického radiča. K tomuto 
príslušenstvu patria rozdeľovače rozhraní, 
komunikačné kazety a predné konektory. 
O tom, aké príslušenstvo potrebujete, 
rozhoduje typ použitého zariadenia PLC.

Displeje HMI RS PRO
Skratka HMI znamená „human-machine 
interface“, teda rozhranie človek-stroj. 
Tieto rozhrania slúžia na zjednodušenie 
používania priemyselných strojov vďaka 
spojeniu človeka so strojom, systémom 
alebo zariadením, ako je napríklad PLC, 
RTU alebo IED. Ich účelom je poskytovať 
prehľad o mechanickom výkone 
a priebehu.

PLC – programovateľné 
logické radiče
PLC (programovateľný logický radič) je 
priemyselný digitálny počítač, ktorý slúži 
na riadenie a automatizáciu výrobných 
procesov alebo robotických zariadení. 
Programovateľné logické radiče sa 
používajú v situáciách, ktoré si vyžadujú 
riadenie spoľahlivosti, jednoduché 
programovanie a diagnostiku porúch.

1.0 LOGICKÉ RADIČE A ZARIADENIA PLC

https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/automation-control-gear/plcs-hmis-industrial-computing/plc-programovatelne-logicke-kontrolery
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/automation-control-gear/plcs-hmis-industrial-computing/plc-programovatelne-logicke-kontrolery
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/automation-control-gear/plcs-hmis-industrial-computing/bezpecnostne-automatizacne-kontrolery
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/automation-control-gear/plcs-hmis-industrial-computing/bezpecnostne-automatizacne-kontrolery
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/automation-control-gear/plcs-hmis-industrial-computing/prislusenstvo-pre-plc
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/automation-control-gear/plcs-hmis-industrial-computing/prislusenstvo-pre-plc
https://sk.rsdelivers.com/browse/elektrotechnika-automatizace-a-kabely/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-prumyslove-pocitace/hmi-displeje#af=4390_395399;
https://sk.rsdelivers.com/browse/elektrotechnika-automatizace-a-kabely/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-prumyslove-pocitace/hmi-displeje#af=4390_395399;
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/siemens
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/schneider
https://sk.rsdelivers.com/productlist/search?query=PILZ
https://sk.rsdelivers.com/productlist/search?query=Allen%20Bradley
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/rs-pro
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2.0 MOTORY A OVLÁDANIE POHYBU

Motory na striedavý prúd
Tieto motory poháňa striedavý prúd a 
predstavujú mimoriadne účinný spôsob 
premeny elektrickej energie na mechanický 
pohyb. Motory na striedavý prúd nie sú 
také náročné na údržbu a spravidla majú 
aj dlhšiu životnosť. Na rozdiel od motorov 
na jednosmerný prúd reguluje výstupné 
otáčky motorov na striedavý prúd 
regulátor frekvenčného pohonu.

Pneumatické regulátory
Pneumatické regulátory, sa používajú 
v pneumatických systémoch na zachovanie 
výstupného tlaku vzduchu. Bežne sa 
používajú v pneumatických vzduchových 
kompresoroch. Pneumatické regulátory sú 
schopné rýchlej reakcie a presnej regulácie 
tlaku aj v tých najnáročnejších priemyselných 
aplikáciách na úpravu vzduchu. Starajú sa  
o to, aby nedochádzalo k plytvaniu stlačeným  
vzduchom v pneumatickom systéme.

Štartéry motora RS PRO
Štartér motora je zariadenie, ktoré slúži 
na naštartovanie a zastavenie motora 
v oblasti regulácie motorov. Štartér 
predstavuje elektromechanický spínač 
podobný relé, pričom hlavný rozdiel 
spočíva v tom, že štartér obsahuje stýkač 
a ochranu proti preťaženiu v snahe 
zabrániť elektrickému preťaženiu motora.

Invertorové pohony
Invertorové pohony umožňujú konverziu 
striedavého prúdu na jednosmerný prúd, 
takže používateľovi prinášajú presnú 
kontrolu. Invertorové pohony sú tiež 
ideálnym riešením na redukciu mrhania 
elektrickou energiou alebo jej strát 
v rôznych oblastiach. Invertorové pohony 
bývajú jednofázové alebo trojfázové.

https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/automation-control-gear/elektricke-motory/menice-pohonov
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/automation-control-gear/elektricke-motory/menice-pohonov
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/automation-control-gear/elektricke-motory/ac-motors
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/automation-control-gear/elektricke-motory/ac-motors
https://sk.rsdelivers.com/browse/mechanical-products-tools/pneumatics-hydraulics/pneumatic-air-preparation/pneumatic-regulators
https://sk.rsdelivers.com/browse/mechanical-products-tools/pneumatics-hydraulics/pneumatic-air-preparation/pneumatic-regulators
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/automation-control-gear/elektricke-motory/motor-starters#af=4390_395399;
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/automation-control-gear/elektricke-motory/motor-starters#af=4390_395399;
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/siemens
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/omron
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/festo
https://sk.rsdelivers.com/productlist/search?query=SMC
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/rs-pro
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Pripájací drôt
Používajú sa vnútri elektrických alebo 
elektronických zariadení a zapuzdrený plášť 
týchto drôtov sa vo všeobecnosti vyrába 
z PVC. PVC tvorí významnú zložku ochrany 
a izolácie káblov, ktoré sa používajú na 
pripojenie k elektrickej zásuvke alebo zdroju 
energie. Výber farby plášťa umožňuje 
jednoduchú identifikáciu, ak vnútornú 
kabeláž tvorí viac ako jeden kábel naraz.

Káblové žľaby
Ochrana káblov je dôležitou súčasťou 
každého pracoviska, pretože zaisťuje, aby 
zariadenia a stroje pracovali efektívne 
a aby sa ich káble nezamotávali. Zároveň 
zabezpečuje súlad so zdravotnými 
a bezpečnostnými požiadavkami. V našom  
sortimente nájdete produkty od popredných  
značiek ako Betaduct, HellermannTyton, 
Igus, Schneider Electric a mnohých ďalších 
vrátane našej vlastnej značky RS PRO.

Káblové priechodky RS PRO
Káblová priechodka je zariadenie, ktoré sa 
pripojí ku koncu elektrického kábla alebo 
zariadenia a zaistí ho. Káblové priechodky 
zároveň plnia aj niekoľko ďalších funkcií,  
medzi ktorými je uvoľnenie záťaže, 
uzemnenie, izolácia a viazanie. Káblové 
priechodky sú vhodné pre káble 
zodpovedajúce za elektrické napájanie, 
reguláciu, ovládanie prístrojov, prenos  
dát a telekomunikáciu.

Krútený párový 
a viacjadrový dátový kábel
Spoločnosť RS ponúka pestrý výber 
vysokokvalitných krútených párových 
a viacjadrových dátových káblov od 
popredných značiek. Naše káble sú 
k dispozícii v rôznych veľkostiach podľa 
štandardu CSA alebo AWG, s rôznymi 
materiálmi vonkajšieho plášťa, dĺžkami 
a typmi tienenia podľa konkrétneho využitia.

3.0 KÁBLE A PRÍSLUŠENSTVO KU KÁBLOM

https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/cables-wires/electrical-power-industrial-cables/twisted-pair-multicore-data-cable
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/cables-wires/electrical-power-industrial-cables/twisted-pair-multicore-data-cable
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/cables-wires/single-core-cable/hook-up-wire
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/cables-wires/single-core-cable/hook-up-wire
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/cables-wires/cable-management/kablove-ulozne-kanaly
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/cables-wires/cable-management/kablove-ulozne-kanaly
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/cables-wires/cable-glands-fittings/cable-glands#af=4390_395399;
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/cables-wires/cable-glands-fittings/cable-glands#af=4390_395399;
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/schneider
https://sk.rsdelivers.com/productlist/search?query=Alpha%20Wire
https://sk.rsdelivers.com/productlist/search?query=Belden
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/hellermanntyton
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/rs-pro
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Regulátory teploty
Regulátor sa používa na implementáciu 
presného procesu regulácie teploty, 
pretože prijíma vstupné údaje zo snímača 
teploty, ako je termočlánok alebo RTD. 
Skutočná nameraná teplota sa následne 
porovná s požadovanou teplotou, čím 
vznikne výstup pre regulačné teleso, ktoré 
rozhodne o tom, aká miera vyhrievania 
alebo chladenia je potrebná na to, aby  
sa teplota vrátila na procesnú hodnotu.

Snímače blízkosti
Snímače blízkosi sú bezkontaktné 
zariadenie, ktoré je mimoriadne užitočné 
pri práci s citlivými alebo nestabilnými 
predmetmi. Tu sú niektoré kľúčové 
parametre a výhody snímačov blízkosti:
• Detekcia pohybu kovových  

alebo nekovových predmetov
• Používa sa pri rôznych teplotách  

od -50 °C do 100 °C.

Fotoelektrické  
snímače RS PRO
Existujú 3 hlavné typy fotoelektrických 
snímačov: priechodné, retroreflexné 
a difúzne, pričom sa môžu mierne líšiť 
v tom, ako fungujú. Základná funkcia 
každého z nich spočíva v detekcii 
prítomnosti alebo neprítomnosti 
predmetov, prípadne v meraní 
vzdialenosti od predmetu.

Zdroje neprerušiteľného 
napájania
Zdroj neprerušiteľného napájania sa dá ľahko 
nainštalovať do zariadenia, ktoré slúži na 
napájanie počítačov, serverov, serverovní 
a dátových centier v prípade poruchy hlavného  
napájacieho zdroja, elektrického výboja alebo  
neočakávaného výpadku prúdu. Tieto zariadenia  
obsahujú batériu, ktorá na určitý čas zaistí 
prísun energie do počítačového systému.

4.0 AUTOMATIZÁCIA PROCESOV A SNÍMANIE

https://sk.rsdelivers.com/browse/elektronicke-komponenty-napajeni-a-konektory/napajeci-zdroje-a-transformatory/napajeci-zdroje/neprerusitelne-napajeci-zdroje
https://sk.rsdelivers.com/browse/elektronicke-komponenty-napajeni-a-konektory/napajeci-zdroje-a-transformatory/napajeci-zdroje/neprerusitelne-napajeci-zdroje
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/automation-control-gear/process-control/regulatory-teploty
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/automation-control-gear/process-control/regulatory-teploty
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/automation-control-gear/sensors/snimace-priblizenia
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/automation-control-gear/sensors/snimace-priblizenia
https://sk.rsdelivers.com/browse/elektrotechnika-automatizace-a-kabely/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace/fotoelektricke-snimace#af=4390_395399;
https://sk.rsdelivers.com/browse/elektrotechnika-automatizace-a-kabely/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace/fotoelektricke-snimace#af=4390_395399;
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/phoenix-contact
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/eaton
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/omron
https://sk.rsdelivers.com/productlist/search?query=Sick
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/rs-pro
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Solenoidové  
blokovacie spínače
Solenoidové blokovacie spínače umožňujú 
bezpečné zamykanie chráničov alebo  
brán počas nebezpečných procesov.  
Majú interný solenoid, ktorý sa musí 
aktivovať na to, aby sa otvoril chránič, 
a zostávajú zamknuté až dovtedy,  
kým sa všetky zariadenia nezastavia.

Koncové spínače
Koncové spínače predstavujú kontaktné 
zariadenie so snímačom blízkosti, ktoré 
tvorí aktuátor mechanicky spojený  
so sústavou výstupných kontaktov. 
Keď príde určitý predmet do kontaktu 
s aktuátorom, zariadenie pomocou 
kontaktov buď nadviaže, alebo preruší 
elektrické spojenie.

Majáky RS PRO
Mimoriadne dôležité v odvetviach 
priemyslu a automatizácie, pretože 
informujú o tom, čo možno očakávať 
a ako bezpečne reagovať. Existuje 
množstvo rôznych typov majákových 
svetiel, ktoré zohrávajú konkrétnu úlohu 
pri zachovávaní bezpečnosti v závislosti 
od farby, svetelných efektov a dĺžky 
trvania signálu alebo alarmu.

Tlačidlá núdzového 
zastavenia
E-Stop je bezpečnostný spínač zaisťujúci 
bezpečnosť strojových zariadení a osôb, 
ktoré ich používajú. Tieto tlačidlá sú 
spravidla červené, často so žltým 
pozadím, aby vzniklo výrazné a ľahko 
identifikovateľné riešenie.

5.0 BEZPEČNOSŤ STROJOV A VÝSTRAŽNÉ ZARIADENIA

https://sk.rsdelivers.com/browse/elektrotechnika-automatizace-a-kabely/spinace/tlacitkove-spinace-a-soucasti/nouzova-tlacitka
https://sk.rsdelivers.com/browse/elektrotechnika-automatizace-a-kabely/spinace/tlacitkove-spinace-a-soucasti/nouzova-tlacitka
https://sk.rsdelivers.com/browse/elektrotechnika-automatizace-a-kabely/spinace/bezpecnostni-blokovaci-spinace-a-soucasti/solenoidove-ochranne-spinace
https://sk.rsdelivers.com/browse/elektrotechnika-automatizace-a-kabely/spinace/bezpecnostni-blokovaci-spinace-a-soucasti/solenoidove-ochranne-spinace
https://sk.rsdelivers.com/browse/elektrotechnika-automatizace-a-kabely/spinace/koncove-a-polohove-spinace/koncove-spinace
https://sk.rsdelivers.com/browse/elektrotechnika-automatizace-a-kabely/spinace/koncove-a-polohove-spinace/koncove-spinace
https://sk.rsdelivers.com/browse/elektrotechnika-automatizace-a-kabely/automatizace-a-ridici-zarizeni/sireny-a-majaky/majaky#af=4390_395399;
https://sk.rsdelivers.com/browse/elektrotechnika-automatizace-a-kabely/automatizace-a-ridici-zarizeni/sireny-a-majaky/majaky#af=4390_395399;
https://sk.rsdelivers.com/productlist/search?query=Honeywell
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/siemens
https://sk.rsdelivers.com/productlist/search?query=Schmersal
https://sk.rsdelivers.com/productlist/search?query=Telemecanique%20Sensors
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/rs-pro
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6.0 KONEKTORY

Napájacie konektory
Spojovací článok medzi zariadením a zdrojom  
energie. Existujú dva hlavné typy napájacích 
konektorov – domáce a priemyselné. 
Napájacie konektory prenášajú buď 
striedavý prúd (AC) alebo jednosmerný 
prúd (DC). Konektory AC umožňujú priame 
pripojenie zariadenia k zdroju napájania. 
Konektory DC majú spravidla štandardné 
rozmery a z bezpečnostných dôvodov  
nie sú zameniteľné. 

Krimpovacie nástroje
Krimpovací nástroj sa používa na spájanie 
dvoch kusov materiálu pomocou stlačenia, 
pri ktorom vzniká spoj. Tento typ ručného 
nástroja je nastavený na požadovaný tlak, 
ktorý je potrebný na efektívne spojenie 
dvoch predmetov s bezpečným utesnením, 
ktoré ho umožňuje. Niektoré krimpovacie 
nástroje majú vopred nastavené lisovacie 
formy pre koncovky, ktoré zaisťujú presné 
utesnenie.

Koncovky a spoje RS PRO
Na sklade máme široký sortiment 
elektrických koncoviek a spojov, 
ktoré možno použiť s rôznymi typmi 
a veľkosťami vodičov – od krimpovacích 
krúžkových koncoviek cez ochranné 
krúžky až po tupé spoje. 

Priemyselné  
kruhové konektory
Kruhové priemyselné konektory možno 
použiť pri automatizačných procesoch 
a v priemyselných aplikáciách. Časť nášho 
sortimentu sa pýši vysokým stupňom 
ochrany krytov, napríklad IP67, IP68 
a IP69K, takže sú ako stvorené pre vlhké 
prostredie. 

https://sk.rsdelivers.com/browse/electronics-components-power-connectors/connectors/circular-connectors/okruhle-priemyselne-konektory
https://sk.rsdelivers.com/browse/electronics-components-power-connectors/connectors/circular-connectors/okruhle-priemyselne-konektory
https://sk.rsdelivers.com/category/elektronicke-komponenty-napajeni-a-konektory/konektory/napajeci-konektory
https://sk.rsdelivers.com/category/elektronicke-komponenty-napajeni-a-konektory/konektory/napajeci-konektory
https://sk.rsdelivers.com/browse/mechanical-products-tools/hand-tools/cable-connector-crimping-tools/krimpovacie-nastroje
https://sk.rsdelivers.com/browse/mechanical-products-tools/hand-tools/cable-connector-crimping-tools/krimpovacie-nastroje
https://sk.rsdelivers.com/category/elektronicke-komponenty-napajeni-a-konektory/konektory/svorky-a-spojky-pro-vodice?query=rspro
https://sk.rsdelivers.com/category/elektronicke-komponenty-napajeni-a-konektory/konektory/svorky-a-spojky-pro-vodice?query=rspro
https://sk.rsdelivers.com/productlist/search?query=Hirose
https://sk.rsdelivers.com/productlist/search?query=Bulgin
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/harting
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/amphenol
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/rs-pro
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Ohrievače skríň
Ohrievače skríň pomáhajú elektrickým, 
elektronickým, pneumatickým, 
hydraulickým a mechanickým 
zariadeniam dosahovať najlepší výkon 
vďaka tomu, že ich chránia pred nízkou 
teplotou, kondenzáciou a koróziou. Deje 
sa to v dôsledku rovnomerného rozloženia 
teploty vnútorného vzduchu.

Klimatizácia a ventilátory
Dodávame komplexný sortiment 
elektrických ventilátorov takmer na každé 
použitie, od stolných ventilátorov až 
po vysokokapacitné axiálne ventilátory 
a odstredivé dúchadlá. Spoločnosť RS  
má aj sortiment klimatizačných jednotiek, 
ktoré pomáhajú regulovať teplotu 
v miestnosti.

Nástenné boxy RS PRO
Vďaka širokému výberu stupňov ochrany 
krytom sú tieto skrinky vhodné na 
použitie v interiéri aj exteriéri a dokážu 
odolať silným nárazom.
Nástenné boxy sú k dispozícii v rôznych 
veľkostiach, materiáloch, s rôznymi 
nástennými typmi a úložnými riešeniami. 

19-palcové racky
19-palcové racky sa bežne používajú 
v serverovniach a dátových centrách. 
Racky zabezpečujú to, aby hardvér 
a sieťové zariadenia zaberali minimálny 
priestor alebo si vyžadovali minimálnu 
inštaláciu na regál. Rozmer 19 palcov  
sa tradične odvodzuje od šírky predného 
panelu boxov, ktoré sú v racku uložené. 

7.0 SKRINE, VENTILÁTORY A TEPELNÉ RIEŠENIA

https://sk.rsdelivers.com/category/elektrotechnika-automatizace-a-kabely/skrine-a-serverove-racky/regaly-19-palcu
https://sk.rsdelivers.com/category/elektrotechnika-automatizace-a-kabely/skrine-a-serverove-racky/regaly-19-palcu
https://sk.rsdelivers.com/browse/elektrotechnika-automatizace-a-kabely/skrine-a-serverove-racky/skrine/zapouzdrena-topidla
https://sk.rsdelivers.com/browse/elektrotechnika-automatizace-a-kabely/skrine-a-serverove-racky/skrine/zapouzdrena-topidla
https://sk.rsdelivers.com/category/elektrotechnika-automatizace-a-kabely/hvac-ridici-systemy-ventilatoru-a-teploty/klimatizace-a-ventilatory
https://sk.rsdelivers.com/category/elektrotechnika-automatizace-a-kabely/hvac-ridici-systemy-ventilatoru-a-teploty/klimatizace-a-ventilatory
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/enclosures-server-racks/enclosures/nastenne-krabice#af=4390_395399;
https://sk.rsdelivers.com/browse/electrical-automation-cables/enclosures-server-racks/enclosures/nastenne-krabice#af=4390_395399;
https://sk.rsdelivers.com/productlist/search?query=ABB
https://sk.rsdelivers.com/productlist/search?query=Pfannenberg
https://sk.rsdelivers.com/productlist/search?query=ebm-Papst
https://sk.rsdelivers.com/productlist/search?query=Rittal
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/rs-pro
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8.0 NAPÁJANIE, OVLÁDANIE A OCHRANA

Ističe
Mať efektívny a dobre navrhnutý systém 
na ochranu obvodu každej budovy 
je kľúčové. Nielenže sa tým zaisťuje 
ochrana strojov a zariadení pred drahými 
škodami alebo – čo je ešte horšie – pred 
elektrickým požiarom, ale dobrá ochrana 
obvodu zaisťuje aj bezpečnosť osôb.

Stýkače a pomocné kontakty
Riešenia pre priemyselné stroje v oblasti 
s náročnou prevádzkou. Vysokokvalitný 
sortiment stýkačov je kľúčový na elektrickú  
reguláciu, pretože tieto zariadenia sa používajú  
vo všetkom od osvetlenia a riadenia 
vykurovania pecí až po automatizáciu strojov 
a manipuláciu s materiálmi. Ponúkame 
stýkače od dôveryhodných značiek, ako 
napríklad SIEMENS, Schneider Electric, ABB, 
Eaton, Allen Bradley a náš vlastný rad RS PRO.

Poistky RS PRO
Poistky sú bezpečnostné zariadenia,  
ktoré sa používajú v elektrických 
zásuvkách alebo obvodoch a tvorí  
ich drôt vložený v nehorľavom puzdre. 
Ich účelom je zabrániť škodám, ktoré 
spôsobuje nadmerný prísun elektrického 
prúdu, keďže v prípade poruchy  
sa prehrejú a roztavia drôt vložený 
v puzdre, čo následne spôsobí  
prerušenie elektrického prúdu.

Otočné spínače 
a komponenty
Naše otočné spínače a príslušenstvo 
ponúkajú obrovský výber konfigurácií 
spínačov, ako aj množstvo doplnkov 
a náhradných dielov.

https://sk.rsdelivers.com/category/elektrotechnika-automatizace-a-kabely/spinace/otocne-spinace-a-soucasti
https://sk.rsdelivers.com/category/elektrotechnika-automatizace-a-kabely/spinace/otocne-spinace-a-soucasti
https://sk.rsdelivers.com/category/electrical-automation-cables/fuses-circuit-breakers/jistice
https://sk.rsdelivers.com/category/electrical-automation-cables/fuses-circuit-breakers/jistice
https://sk.rsdelivers.com/category/electrical-automation-cables/automation-control-gear/stykace-a-pomocne-kontakty
https://sk.rsdelivers.com/category/electrical-automation-cables/automation-control-gear/stykace-a-pomocne-kontakty
https://sk.rsdelivers.com/category/electrical-automation-cables/fuses-circuit-breakers/fuses?query=rspro
https://sk.rsdelivers.com/category/electrical-automation-cables/fuses-circuit-breakers/fuses?query=rspro
https://sk.rsdelivers.com/productlist/search?query=Kraus%20&%20Naimer
https://sk.rsdelivers.com/productlist/search?query=ABB
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/schneider
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/siemens
https://sk.rsdelivers.com/ourbrands/rs-pro
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