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Absolutní novinka na českém trhu:
Hlídač varné desky

Zahájí optickou signalizaci blikající červenou 
LED diodou a zároveň informace o poplachu 
předá radiofrekvenčním signálem do řídicí 
jednotky. V této chvíli má ještě kuchař či 
kuchařka možnost stiskem potvrzovacího 
tlačítka poplach zrušit, protože má situaci 
v kuchyni pod kontrolou. Pokud ale poplach 
není stiskem tlačítka odvolán, odpojí řídicí 
jednotka napájení sporáku, což zabrání požáru 
vypuknout nebojej alespoň dále nepřiživuje. 
Další užitečnou funkcí je dětská pojistka – 
sporák tak nemůže být zapnut dětmi v době, 
kdy se nevaří.
Řídicí jednotka může být přes druhý vstup 
dodatečně propojena s až čtyřmi senzory 
zaplavení, což je další novinka v portfoliu 
Hager. Tyto senzory je vhodné umístit pod 
dřezem, v blízkosti myčky, pračky nebo na 
jiných místech, kde hrozí únik vody. Pokud
toto čidlo přijde do styku s vodou, spustí
alarm: V tomto případě vydává hlasitý zvukový 
signál a senzorická jednotka se rozbliká varov-
ným LED signálem modré barvy.

hager.cz

Hager si neustále udržuje pověst průkopníka 
ve svém oboru. Odborné veřejnosti jsou 
z portfolia Hager dobře známé populární 
rozvodnice a modulové přístroje, parapetní 
systémy tehalit nebo vypínače berker. 
A protože jedním ze stěžejních témat elektro-
instalace zůstává zajištění co možná nejvyšší 
bezpečnosti v našich domovech, přichází Hager 
s další novinkou: Hlídač varné desky automatic-
ky odpojí elektrický sporák nebo varnou desku 
v případě nebezpečí vzniku požáru. Hrozící 
požár detekuje tak, že buďto zachytí v prostoru 
varné desky příliš vysokou teplotu nebo pode-
zřelý pohyb.
Toto malé chytré zařízení se skládá ze dvou 
částí: senzorická jednotka s tepelnými a optic-
kými senzory se upevňuje nad varnou desku, 
zatímco řídicí jednotka může být instalována 
na stěně za varnou deskou nebo na podlaze 
za sporákem. Princip fungování hlídače varné 
desky je jednoduchý a přitom maximálně 
spolehlivý: Senzorická jednotka nad varnou 
deskou neustále monitoruje a vyhodnocuje 
teplotu a pohyby v okolí varné desky. Pokud 
detekuje náhlý nárůst teploty nebo neobvyklý 
pohyb – např. pomalý pohyb po varné desce 
nebo pád hrnce na zem – vyhlásí poplach. 
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Typově zkoušené rozvodnice Hager 
dle norem 

Hager pracoval za Vás! Ušetřete si čas použitím odzkoušených rozvodnic golf a volta, 
osazených modulovými přístroji Hager. Sestavy byly odzkoušeny v EZÚ Praha, získaly 
certifikát a Vy díky nim splníte požadavky norem bez jakýchkoliv komplikací.

Postup je jednoduchý:
–  Sestavení rozvodnice s přístrojovou náplní dle návodu
–  Provedení kusové zkoušky a doplnění předpřipraveného formuláře pro kusovou  

zkoušku a EU prohlášení o shodě
–  Označení rozvodnice štítkem, doplněným požadovanými údaji

Co od nás získáte:
–  Návod pro sestavení, s nímž získáte jistotu splnění všech předepsaných  

norem a předpisů
–  Typovou zkoušku při dodržení předepsané kombinace prvků
–  Interaktivní formuláře pro snadné vyplnění kusové zkoušky a EU prohlášení o shodě
–  Typový štítek dle požadavků EZÚ

Bližší informace a potřebné dokumenty ke stažení najdete 
na www.hager.cz

Rozvaděčové systémy  
Bezkonkurenční řešení
U společnosti Hager si vyberete z širokého portfolia rozvad-
ěčových systémů, které zahrnují ucelený sortiment pro kom-
pletaci rozváděčů. V nabídce najdete minirozvodnice pro 
montáž jednoho nebo několika modulových přístrojů, klasické 

rozvodnice pro elektrické instalace v bytové výstavbě i roz-
vodnice pro podnikatelské provozovny. Rozvodnice v krytí 
IP30 až IP65 prošly schválením všemi distribučními společ-
nostmi (ČEZ, PRE, E-ON).

Rozvodnice volta 
5-ti řadá varianta
„Proč nepřidáte o jednu řadu navíc?“, 
dotazovali se často naši zákazníci. 
A protože je Hager znám tím, že svým 
zákazníkům naslouchá a vychází vstříc, 
zrodila se nová 5-ti řadá volta. Na českém 
trhu představuje první rozvodnici 
tohoto typu. Zapojíte s ní o jednu řadu 
modulárních přístrojů navíc a dodržíte 
požadavky normy ČSN 33 2000-4-
41 ed.2, která reaguje na neustále se 
zvyšující požadavek na prostor pro 
odvod tepla. Rozvodnice je k dostání 
v klasické nebo multimediální variantě, 
pro zapuštěnou montáž do zdi, případně 
pro instalaci do dutých příček. Nová 
volta si zachovala všechny své přednosti 
jako zvětšený prostor pro snadnou 
montáž, integrovanou vodováhu pro 
přesné upevnění, příchytky pro upevnění 
do sádrokartónu nebo příchytky na plány. 
Rychlé, pohodlné a spolehlivé připojení 
vodičů umožní varianta s bezšroubovými 
svorkami!

Rozvodnice univers FW 
Multimediální varianta
Skříně univers FW pro zapuštěnou a nástěnnou montáž jsou vhodné pro větší rodinné 
domy, kancelářské budovy, nemocnice a drobné podnikatelské provozovny. Toto řešení 
navazuje na velmi úspěšnou řadu malých domovních rozvodnic volta, kterou připomíná 
svým designem i technickými vlastnostmi. Umožňuje však realizaci rozvaděčů s výrazně 
větším obsahem přístrojové náplně a jmenovitými proudy do 125 A.  
Multimediální část přináší možnost umístit vedle silové elektroinstalace i veškerá datová 
připojení a multimediální komponenty. Jejich umístění v rozvaděčové skříni je praktické 
a přehledné řešení. Multimediální a datové komponenty zůstávají snadno přístupné, 
a zároveň nemusejí hledat své místo v obývacích místnostech např. pod televizí.  

Rozvodnice vector II outdoor  
Ideální pro venkovní prostředí
Řešíte elektroinstalaci do venkovních prostor? Pak je nový plastový rozvaděč vector II  
outdoor ideální volbou! Dodržíte s ním požadavek vyššího krytí a splníte nařízení 
nové normy ČSN EN 61439-1, která vyžaduje pro rozvaděče vně objektu zkoušku 
na odolnost vůči korozi, UV záření a mechanickou odolnost IK. Rozvaděč vector II v krytí 
IP 65 je vyroben z barevně stálého polykarbonátu odolávajícího teplotním výkyvům 
-25°C až +130°C, kdy nedochází k zásadním změnám jeho mechanických vlastností, 
standardně IK08. Při teplotě -25°C IK07. Rozvaděč je zároveň odolný vůči UV záření, což 
znamená, že jeho působením nedochází k žádné mechanické či barevné degradaci.

Hager Akademie 
Profesionálové profesionálům
Trendy v oblasti elektroinstalace jdou rychle kupředu, a proto je potřeba se neustále 
vzdělávat. Účastněte se odborných školení, díky nimž Vám neuniknou žádné novinky 
z oboru. Školíme v sídle Hager Electro ve Zdibech u Prahy. V současné době pro Vás 
pořádáme tyto semináře:

–   Rozvaděče dle normy ČSN 61 439 
–  Elektroinstalace v rodinných domech 
–  Úvod do inteligentní elektroinstalace, portfolio Berker 
–  Inteligentní instalace - easy link 
–  Podlahové a parapetní systémy, office solution
–  Softwarová podpora 1-2-3 schéma

Softwarová podpora 
Ušetřete si každodenní práci
1-2-3 schéma a semiolog 
Program 1-2-3 schéma umožňuje snadné a velmi rychlé vytvoření liniového schématu 
a přehledu rozmístění jednotlivých prvků v rozvaděči. Ať už pomocí roletového menu nebo 
výběru z nabídky komponentů, velmi jednoduše získáte projektovou dokumentaci, s níž 
dosáhnete efektivních a profesionálních výsledků. V softwaru 1-2-3 schéma je zároveň 
implementován popisovací software semiolog, který umožňuje tvorbu praktických 
popisovacích štítků a etiket pro modulové přístroje, rozvaděče a skříně Hager.

Software včetně podrobného uživatelského návodu stáhnete zdarma na www.hager.cz Pro bližší informace, aktuální termíny a přihlášování navštivte  
www.hagerakademie.cz

Rozvodnice golf  
Bezkonkurenční řešení 
Celoplastová rozvodnice golf s větším prostorem pro kabeláž a dokonalou technickou 
propracovaností usnadní Vaši každodenní práci. Varianty pro zapuštěnou i nástěnnou 
montáž jsou k dispozici v jedenácti velikostech skříní od 4 do 72 modulů. Obvzlášť Vás 
překvapí řešení ve variantě pro montáž do dutých příček, v níž patentované rychloupínací 
příchytky se šrouby urychlí montáž na maximum. I přes technické vychytávky umí být 
rozvodnice golf designovou záležitostí!
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Výkonové jističe od 16 do 1600 A
Představujeme Vám kompletní řadu výkonových jističů v 3 a 4 pólovém provedení, která 
tvoří společně s našimi rozvaděči ucelené řešení pro Vaše elektrotechnické aplikace. 
Jističe jsou dle typu vybaveny termomagnetickou nebo elektroni ckou spouští LSI 
pokrývající rozsah od 16 A do 1 600 A. Výkonové jističe jsou vyráběny v šesti řadách dle 
jmenovitého proudu. Součástí této řady je široká škála příslušenství jako připojovací sady, 
pomocné kontakty, napěťové a podpěťové spouště, proudové ochrany, otočné rukojetě 
atd. Tyto výkonové jističe se hodí pro použití v průmyslových a komerčních aplikacích. 
Typické pro výrobky firmy Hager je jednoduchá montáž, bezpečnost a jednotný design. 
Obzvlášt praktické jsou průzory v krytu, díky nimž jednoduše identifikujete instalované 
pří slušenství v přístroji při zavřeném krytu. Výkonové jističe mají příslušenství pro 
stavebnicový systém skříní univers N, jako jsou montážní díly včetně zákrytů přístrojů, 
prázdné kryty sloužící k pohodlnému připojení jističů, apod. 

4-pólové chrániče  
s nadproudovou ochranou
Seznamte se s novou generací 4-pólových proudových chráničů s nadproudovou 
ochranou od 6 do 40 A. Proudové chrániče byly doplněny o širokou řadu příslušenství 
jako pomocné a signální kontakty nebo vypínací a podpěťové spouště. Všechny tyto 
prvky jsou univerzální a použitelné i pro veškeré modulární jističe. Pro bezpečné propojení 
s přípojnicemi slouží Bi-Connect svorky.

4-pólové rozbočovací bloky 
s přídavnou N svorkou
Distribuční bloky jsou určeny k rozbočení hliníkových a měděných vodičů z jednoho 
většího průřezu do několika vodičů menšího průřezu. Nabídka zahrnuje rozbočovací 
bloky do 400 A pro vstupní vodič až do 150 mm2 s výstupem 2 x 25, 5 x 16 a 4 x 10 mm².  
Jako varianty se nabízí provedení pro menší proudy 100, 160 a 250 A v kompaktních 
rozměrech a různém uspořádání svorek.

Stykače  
se sníženou hlučností
Kromě standardních stykačů najdete v nabídce Hager inovované řady s automatickým 
návratem a sníženou hlučností, případně stykače kombinované. Tyto varianty jsou 
ideální pro bytovou výstavbu a pro místa s požadavkem na klidný provoz, například 
hotely, nemocnice nebo knihovny. Stykače se sníženou hlučností totiž zajišťují hlučnost 
v sepnutém stavu. Novinkou je navíc varianta plus, která zvyšuje kapacitu připojených 
svítidel ke stykači. Váháte, zda používáte pro určitý typ a počet svítidel správný typ 
stykače? Nahlédněte na náš web nebo kontaktujte technické odddělení.

Elektroinstalační parapetní kanály 
Parapetní kanály umožňují vedle ukládání vedení též montáž silnoproudých zásuvek 
a vypínačů i zásuvek pro sdělovací a telekomunikační techniku do tělesa kanálu. Plastové 
parapetní kanály se vyznačují snadnou montáží, lze je využít v kancelářích, laboratořích, 
školních učebnách a prostorách pro lékařské účely. Hliníkové parapetní kanály představují 
nejvyšší kvalitu v této oblasti a jsou vhodné i pro ty esteticky nejnáročnější aplikace. 
Robustní elektroinstalační kanály z ocelového plechu splňují vedle mechanické odolnosti 
i vysoké požadavky na estetickou úroveň. 

Systémy pro ukládání vedení tehalit
Flexibilní rozvody kabelů
Za více než 50 let si značka tehalit získala přední místo mezi 
evropskými výrobci systémů pro ukládání vedení. Výrobky 
splňují i ty nejnáročnější požadavky na kvalitu, design a snad-

nou montáž! Nabídka zahrnuje systémy pro flexibilní rozvody 
kabelů v komerčních i soukromých objektech, najdete v ní 
ideální řešení pro kancelářské budovy, byty a rodinné domy.

Elektroinstalační sloupky a pilířky
Elektroinstalační sloupky a pilířky z vysoce kvalitního materiálu jsou určeny pro 
realizaci elektrických rozvodů v kancelářských budovách, prodejnách, reprezentačních 
místnostech a všude tam, kde je kladen důraz na vysokou estetickou úroveň interiéru. 
Objekty často podléhají úpravám a v oblasti rozvodu elektřiny je potřeba systém snadno 
a rychle adaptovat na jakoukoliv jinou konfiguraci. Elektroinstalační sloupky a pilířky nabízí 
vhodné řešení! Umožňují realizaci elektrických a datových rozvodů v libovolném místě 
interiéru. Pro přesnou instalaci je uvnitř pilířku integrována vodováha a lze namontovat 
domovní zásuvky 230 V i zásuvky pro telekomunikaci a přenos dat.

Úložné systémy elektroinstalace  
v podlahách
Elektroinstalační systémy electraplan umožňují moderní a spolehlivé připojení 
silnoproudé, datové a komunikační sítě v podlahách. V nabídce najdete různé velikosti, 
tvary, materiály a barvy, pro různé výšky podlah. Můžete si vybrat: obdélníkové, čtvercové 
nebo kulaté tvary, pro suchou či mokrou údržbu, pro zatížení od 1,5 kN do 20 kN. 
Elektroinstalační systémy electraplan lze aplikovat pro výšky mazaniny 40 až 100 mm. 
Systém je dokonale přizpůsoben rychlému a bezpečnému zabudování zásuvek a díky 
přesnému řešení zámků již není potřeba složitého šroubování.

Vestavné zásuvkové sloupky
Moderní pracovní místa v kancelářích, zasedacích či školících místnostech, ale 
i v domácnostech vyžadují efektivní způsob pro zabudování silových zásuvek i zásuvek 
pro přenos dat. S výsuvnými sloupky, které je možné využít i pro kuchyňské linky, přišlo 
šikovné řešení, kdy zásuvky můžeme v případě potřeby jednoduše vysunout a opět 
zasunout. Je možné je instalovat ve svislé i vodorovné poloze. Vnější provedení výrobku je 
natolik elegantní, že se může stát vhodným designovým doplňkem místnosti.

Soklové lišty
Soklové lišty jsou vhodné pro realizace a rekonstrukce elektrických rozvodů v bytové 
výstavbě, kancelářích a správních budovách. Jsou určeny především pro zásuvkový 
rozvod a sdělovací obvody, včetně obvodu televizního a rozhlasového signálu. Součástí 
dodávky může být víko s možností LED podsvícení, hladké nebo kobercové víko, 
případně dekorační víko s imitací javoru, buku, dubu, třešně, sucupiry nebo eloxovaného 
hliníku. V rámci příslušenství nabízíme elektroinstalační krabice, které lze montovat přímo 
na lištu. Součástí systému je i zárubňová lišta pro přechod vedení kolem dveří a rohové 
lišty se zaobleným víkem. 

javor buk dub třešeň sucupira
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Domovní elektroinstalační přístroje
Bezpečnost na prvním místě
Kompletní řešení automatizace budov spolu s domovními pří-
stroji produktové řady Berker poskytuje jedinečnou možnost 
zákazníkovi nabídnout bezpečné řešení na míru, které navíc 

splní očekávání po designové stránce. V době, kdy dochází 
k modernizaci spínacích, regulačních a bezpečnostních systé-
mů, nezůstává Hager se svými novinkami pozadu! 

Kouřové hlásiče
Detektory kouře neboli hlásiče požáru jsou malé a nepříliš nákladné přístroje, 
kterým svěřujete do ochrany majetek i životy Vašich nejbližších. Povinnost vybavit 
domácnost autonomním detektorem kouře platí v ČR od roku 2008 pro nově 
postavené nebo zrekonstruované objekty. U kouřových hlásičů doporučujeme 
hledat nový symbol „Q“. Toto označení kvality, udělované nezávisle výrobkům 
různých značek a od různých výrobců, je od roku 2011 přiřazováno kouřovým 
hlásičům, které splňují obzvlášť přísná kritéria. Mezi výrobky oprávněnými užívat 
známku „Q“ najdete například standardní, bezdrátový nebo duální bezdrátový 
kouřový hlásič Hager. Minimální požadovaná životnost kouřových hlásičů Q je 10 let. 
Tu zajišťuje pevně uzavřená lithiová baterie, která nejen že nemusí být uživatelem 
měněna, ale ani nemůže být vyjmuta a nahrazena jinou, méně kvalitní. Každý 
kouřový hlásič je zevrubně testován, musí například obstát ve vysoké vlhkosti, 
během silných teplotních výkyvů, musí prokázat mechanickou odolnost, odolnost 
proti rušení elektromagnetickými impulzy, ale při tom všem nesmí spouštět falešné 
poplachy. Společnost Hager si je kvalitou detektorů kouře s označením Q natolik 
jista, že na ně poskytujeme záruku 10 let. V sortimentu najdete autonom fungující 
i bezdrátově propojitelné detektory, umístitelné na strop nebo na zeď.

Pohybová čidla
Pohybová čidla slouží k bezdotykovému ovládání elektrických spotřebičů.  
S tím, že reagují na teplo pohybující se osoby, umožňují úsporné a časově 
omezené svícení. Pohybová čidla a čidla pohybu jsou vhodná především k ovládání 
osvětlení chodeb, schodišť, WC, sklepů, garáží a dalších prostor. Lze je použít i pro 
automatické zapínání ventilátoru, splachování WC nebo na místech se zvýšenými 
požadavky na hygienu.

Domovní elektroinstalační přístroje Berker
Nadčasový design, chytré funkce
Vypínače, silové i datové zásuvky, termostaty, detektory pohybu 
a další spínače dotváří celkový vzhled interiéru. Díky široké škále 
designů si z nabídky společnosti Hager vybere opravdu každý.  

Od spínačů jednoduchých tvarů a střídmé barevnosti až po de-
signové kousky ve výrazných barvách a z moderních materiálů 
– žádné přání nezůstane nesplněno. 

Chytrý dům snadno a rychle 
easy Hager
První krok k inteligentnímu bydlení! Systém easy Hager 
dokáže splnit nejběžnější požadavky investorů na ovládání 
světel, žaluzií či spínání dalších zařízení. Na výběr máte 
širokou škálu designů vypínačů a nástěnných tlačítek, 
maximální pohodlí přináší vzdálené ovládání. Přitom je 
instalace systému, jeho naprogramování a uvedení 
do provozu velmi snadné.

Berker S.1 Berker. Q.1

Berker Q.3 Berker K.1

Berker K.5 Berker B.3 Berker B.7

Berker R.3Berker R.1

Berker R.classic Berker Serie 1930

Berker Serie 1930
Porzellan made by Rosenthal Berker Serie Glas

  Zvyšuje komfort bydlení
  Drátové i bezdrátové provedení
  Ideální pro rekonstrukce
  Možnost postupného rozšiřování
  Jednoduché a rychlé naprogramování
  Kompatibilní se systémy KNX

  easy instalace
  easy konfigurace
  easy vizualizace
  easy obsluha

Chcete se dozvědět více? Zaregistrujte se na školení  
„Inteligentní instalace - easy link“ v Hager Akademii!  
Bližší informace najdete na www.hagerakademie.cz

Komplexy budov, kanceláří, hotelů  
a velké komerční prostory

Komplexnost a funkčnost instalace

Ty
py

 b
ud

ov

Rekonstrukce  
a novostavby 
rodinných domů  
či bytů

Rodinné vily a jednoduché funkční 
budovy
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Technické oddělení: 
Telefon: +420 281 045 730  
E-mail: technici@hager.cz
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V Promont shopu Hager si přijdou na své 
montážníci a elektrikáři, kteří pro svou práci 
potřebují kvalitní nářadí. Sháníte profi nářadí 
za super ceny? Nakupujte v Promont shopu!

Šroubovák s výměnnými  
hlavicemi Wiha

Set TorqueVario®-S Wiha

IR měřič vzdálenosti 
Testboy TV 600

Sada šroubováků Wiha

Kapesní kombinovaná  
sada šroubováků

Digitální multimetr  
Testboy TB 3000

Kombinované kleště Wiha

Zkoušečka napětí  
Testboy Profi LED Plus

Bezpečnostní nůž  
Martor SECUMAX

  Doprava na Vámi určené místo zdarma
  Pravidelné novinky a věrnostní slevy
  Objednávejte on-line na www.promontshop.cz

Elektronický katalog
Neustálý servis
Díky elektronickému katalogu Hager najdete veškeré 
produktové informace na jednom místě, dostupné 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Přístup z počítače, tabletu 
i mobilu Vám přináší nepřetržitou informovanost!

  Rychlé vyhledávání a porovnávání produktových informací
  Interaktivní funkce – nástroj pro přípravu projektů
  Ukládání oblíbených produktů a typových projektů

*K dispozici také jako off-line aplikace eKatalog Hager. 
Stahujte zdarma v App Store nebo Google Play.


