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3 kroky
k návrhu vaší rozváděcí skříně



Zákaznické údaje

Zákazník:

Kontaktní osoba:

Provozní údaje

Provozní tlak 0 MPa - 0.7 MPa nebo:

Médium Stlačený vzduch nebo:

Teplota
Média 5 - 40°C nebo:

Okolí 5 - 40°C nebo:

Doporučená kvalita vzduchu Suchý stlačený vzduch bez oleje (5 μm) nebo:

Napětí 0 - 24 V DC nebo:

Parametry rozváděcí skříně
Ocel (RAL 7035) Korozivzdorná ocel(1.4301) Polykarbonát

Standardní rozměr (šířka x výška x hloubka), více rozměrů na vyžádání
Ocel (kompaktní provedení)
Ocel (zmenšené provedení)
Korozivzdorná ocel (kompaktní provedení)
Korozivzdorná ocel (zmenšené provedení)
Polykarbonát (kompaktní provedení)
Polykarbonát (zmenšené provedení)

– od 300 x 300 x 210  mm do 1200 x 1200 x 400 mm
– od 150 x 150 x 80 mm do 800 x 400 x 120 mm
– od 300 x 300 x 120 mm do 1000 x 1200 x 300 mm
– od 150 x 150 x 80 mm do 400 x 300 x 120 mm
– od 200 x 300 x 150 m m do  1000 x 1000 x 300 mm
– od 65 x 65 x 57 m m do 360 x 254 x 165 mm

Šířka [mm] Výška [mm] Hloubka [mm]

Max. prostor k dispozici

Zvláštní požadavky (ATEX, IP krytí,..) uveďte do pole Poznámky na zadní straně

Technické údaje

Údaje o projektu
Popis
Požadavek:

Kdo poptává:

Požadovaný dodací termín 1. dodávky:

Konečná cena:

jedna zakázka  opakovaně

Číslo zákazníka:

Adresa:

Telefon: E-Mail:

1. Krok: Zadejte klíčové údaje
 www.smc.cz/cabinet



2. Krok: Detailní specifikace s odborníky SMC

Detaily projektu si ujasníte v rozhovoru 
s odborníkem z našeho zkušeného týmu techniků.
V mnoha případech můžeme navrhnout i standardní řešení.

Rádi pro vás uděláme detailní práci a vytvoříme koncept 
pro vaši aplikaci – s vysokými standardy kvality SMC.

Můžete také těžit z našich optimalizačních návrhů
na základě našich dlouholetých zkušeností v tomto oboru.

Pro rychlejší zpracování vás prosíme o poskytnutí
informací podle kontrolního seznamu:

Schéma nebo popis funkce ***

Typ a umístění připojení

Funkci prvků (ventilů, ventilových bloků, 
jednotky úpravy vzduchu, senzorů)**

Požadavky na hadice a šroubení*

Popisy uvnitř a vně* 

1

2

3

4

5

6   Další požadavky

* Podrobné informace o našich standardních prvcích najdete v našem seznamu
obecných specifikací na: www.smc.cz/cabinet 

**   Můžeme pro vás nakonfigurovat ventilové bloky a jednotky úpravy vzduchu,
      nebo můžete použít naše online konfigurátory pro vytváření a správu 
      vlastních variant.
***  K vytvoření schématu zapojení použijte náš volně dostupný nástroj PneuDraw
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3. Krok: První nabídka a přizpůsobení požadavku zákazníka

Po detailech určených v kroku 2 obdržíte nabídku pro vaši individuální rozváděcí skříň. 
V případě nutnosti lze nabízené řešení dále přizpůsobit vašim přáním – pro vás 
přizpůsobenou rozváděcí skříň nebo panel.

Osobní a individuální podpora je naše síla!

Tuto rozváděcí skříň dle nabídky lze objednat ihned a dodat zpravidla do čtyř týdnů po 
přijetí objednávky (při použití prvků ze standardního portfolia).
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SMC Pneumatics BV
De Ruyterkade 120
1011 AB Amsterdam
T +31 (0)20 531 88 88
info@smcpneumatics.nl
www.smcpneumatics.nl

SMC Pneumatics NV/SA
Ternesselei 232
2160 Wommelgem
T +32 (0)3 355 14 64
info@smcpneumatics.be
www.smcpneumatics.be

SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, 612 00 Brno, T +420 541 424 611, office@smc.cz, www.smc.cz

kontaktujte náš tým: 
products@smc.cz
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Poznámky:
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