
Izolační skříně OPAL Flush mounting enclosures OPAL

Rozvodnice Distribution Boards> 111 < 

pro bytové a domovní instalace
pro 8—36 modulů
na montáž pod omítku
stupeň krytí IP 40
průhledné zastíněná dvířka
horizontální zavěšení a blokovací systém pro otvírání
svorkovnice PE a N je součástí dodávky (zapsané v katalogu
tučně)
barevný odstín RAL 7035 (šedý) pro provedení OPAL 192
barevný odstín RAL 9016 (bílý) pro provedení OPAL 193
možnost doplnění příslušenstvím

Izolační skříně OPAL 192, 193

for flat and house installations 
8—36 modules
flush mounting 
protecton degree IP 40
transparent smoke-tinted door
horizontal hinge and locking devicee on opening
terminal blocks PE and N are included in delivery (bold type in
catalogue)
RAL 7035 grey colour for OPAL 192 
RAL 9016 white colour for OPAL 193 
additional accessories

Flush mounting enclosures OPAL 192, 193

GR19208/GR19308

Objednací číslo GR19208

Ordering number GR19308

Počet modulů 8

Number of modules

Ztrátový výkon 16 W

Dissipable power

IP 40

IP

Vnější rozměry (mm) v × š × h 175 × 216 × 67

External dimensions (mm) h × w × d

Svorkovnice GR14027 (PE + N)

Terminal block GR14026

Odolné proti nárazům GR14131 (PE + N)

Shock resistant GR14130

GR15000 uzavírací prvky modulů

GR11028 spojovací prvky skříní

GR16008 zastíněná dvířka z polykarbonátu pro 8 modulů

GR16700 příslušenství pro tlakové otvírání

GR16710 uzavírání s klíčem

Náhradní díly

GR15000 modules blanking elements

GR11028 enclosure modular joint 

GR16008 polycarb. smoke-tinted door for 8 mod.

GR16700 pression on opening accessory

GR16710 key locking accessory

Spare parts



Izolační skříně OPAL

Rozvodnice Distribution Boards> 112 <

Flush mounting enclosures OPAL

GR19212/GR19312

Objednací číslo GR19212

Ordering number GR19312

Počet modulů 12

Number of modules

Ztrátový výkon 20 W

Dissipable power

IP 40

IP

Vnější rozměry (mm) v × š × h 175 × 307 × 67

External dimensions (mm) h × w × d

Svorkovnice GR14029 (PE + N)

Terminal block GR14028

Odolné proti nárazům GR14134

Shock resistant GR14135

GR14136

GR19224/GR19324

Objednací číslo GR19224

Ordering number GR19324

Počet modulů 24

Number of modules

Ztrátový výkon 32 W

Dissipable power

IP 40

IP

Vnější rozměry (mm) v × š × h 345 × 310 × 75

External dimensions (mm) h × w × d

Svorkovnice GR14030 (PE + N)

Terminal block GR14031

GR14032 (PE + N)

Odolné proti nárazům GR14136 (PE + N)

Shock resistant GR14138

GR14139 (PE + N)

GR14140

GR15000 uzavírací prvky modulů

GR11028 spojovací prvky skříní

GR16012 zastíněná dvířka z polykarbonátu pro 12 modulů

GR16700 příslušenství pro tlakové otvírání

GR16710 uzavírání s klíčem

Náhradní díly

GR15000 modules blanking elements

GR11028 enclosure modular joint 

GR16012 polycarb. smoke-tinted door for 12 mod.

GR16700 pression on opening accessory

GR16710 key locking accessory

Spare parts

GR15000 uzavírací prvky modulů

GR11028 spojovací prvky skříní

GR16024 zastíněná dvířka z polykarbonátu pro 24 modulů 

GR16700 příslušenství pro tlakové otvírání

GR16710 uzavírání s klíčem

Náhradní díly

GR15000 modules blanking elements

GR11028 enclosure modular joint 

GR16024 polycarb. smoke-tinted door for 24 mod.

GR16700 pression on opening accessory

GR16710 key locking accessory

Spare parts



Izolační skříně OPAL Flush mounting enclosures OPAL

Rozvodnice Distribution Boards> 113 < 

GR19236/GR19336

Objednací číslo GR19236

Ordering number GR19336

Počet modulů 36

Number of modules

Ztrátový výkon 58 W

Dissipable power

IP 40

IP

Vnější rozměry (mm) v × š × h 495 × 310 × 75

External dimensions (mm) h × w × d

Svorkovnice GR14032 (PE + N)

Terminal block GR14031

Odolné proti nárazům GR14136 (PE + N)

Shock resistant GR14138

GR14139 (PE + N)

GR14140

GR15000 uzavírací prvky modulů

GR11028 spojovací prvky skříní

GR16036 zastíněná dvířka z polykarbonátu pro 36 modulů

GR16700 příslušenství pro tlakové otvírání

GR16710 uzavírání s klíčem

Náhradní díly

GR15000 modules blanking elements

GR11028 enclosure modular joint 

GR16036 polycarb. smoke-tinted door for 36 mod.

GR16700 pression on opening accessory

GR16710 key locking accessory

Spare parts


