Technicko – obchodní
standardy

Obecná ustanovení
Tyto standardy platí, pokud není v nabídce uvedeno jinak.
Pokud zákazník požaduje provedení výrobku jinak, než je uvedeno ve standardu, je
třeba toto sdělit v objednávce. Odlišná specifikace může mít vliv na cenu díla a délku
výrobního procesu.
Objednávkou nebo přijetím zásilky kupující tyto Technicko – obchodní standardy
přijímá.
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Technické standardy
Rováděčové skříně
Typ
Preferovaný výrobce
Povrchová úprava
Barva
Vnější vlivy
Podstavec
Barva podstavce
Krytí
Panty
Kabelové vstupy
uchycení kabelů
osvětlení, zásuvka, vytápění
Zámky
Výška přístrojů ve dveřích

Nástěnné
Volně stojící
Schrack Elektrotechnik
Kromexim Kroměříž
Komaxit (prášková barva), hrubá struktura
RAL 7035 (světle šedá)
Vnitřní prostory
Standardně bez podstavce
Dle standardů výrobce rozváděče
IP20/00
Vlevo
Vpravo
Spodem
Příchytky SONAP nebo stahovací PE pásky
Standardně není osazeno
„ŠTÍT“ s vložkou doppelbart DB5.
Nespecifikováno
1650mm (osa přístrojů)

Protipožární ucpávky

Standardně není osazeno

Elektroinstalační přístroje
AC jističe (MCB)
DC jističe do 110V DC
DC jističe nad 110V DC
AC výkonové jističe
Pojistkové odpojovače
nožové
Pojistkové odpojovače
válcové
Časová relé
Pomocná a oddělovací relé

ABB, řada S201, S202, S203
2 pólové jističe ABB S202
max 125V DC
2 pólové jističe ABB S282 UCK
max 440V DC
ABB Tmax, Smax, Emax / OEZ Modeion
ABB XLP
ABB E90, E930 / OEZ Letohrad OPV 10, OPV14, OPV22
Schrack
ABB CR-P, CR-M

Vodiče
Rozváděčové instalace
Barvy vodičů

Označování vodičů

H05V-K, H07V-K (CYA)
AC230/400V
DC
Ovládací a signalizační
Silové obvody

černá, světle modrá, žlutá se
zelenou
černá
místní značení na koncích vodičů
bez značení

Svorkovnice
Výrobce
Barva

Entrelec, Elektro Bečov
Šedá, modrá, žlutá se zelenou
Strana 2/4

PEG spol. s r.o., Baarova 49, 140 00 Praha 4
Provozovna Kolbenova 922/5a, 190 00 Praha 9

www.peg.cz
peg@peg.cz

Tel: 281 087 521, fax: 281 087 522
GSM O2: 724 366 435

Přístroje
Analogové měřící

Signální a ovládací
Měřící transformátory I a U

Výrobce
Weigel
Typ
Panelové
Rozměr
96x96mm
Výrobce
ABB, Schneider, Eleco
Typ
22mm
Výrobce
MT Transformátory Brno
Bez úředního cejchování (Úřední cejchování nutno objednat)

Technická dokumentace
Množství
Formát
Dokumentace

2 paré
Tištěná, formát A4
Obvodová schémata
Návod na obsluhu a údržbu
Prohlášení o shodě
Zkušební protokol (protokol o kusové zkoušce)
Cejchovací a měřící protokoly (k dílčím komponentům)
Nastavovací protokoly (pokud je třeba)

Zkoušky a zkušební protokoly
Standardně je provedena kusová zkouška, dodán protokol o kusové zkoušce.
Výrobce provádí typové zkoušky u svých zařízení; výsledky jsou interním dokladem.
Pokud má zákazník zájem o provedení typové zkoušky, je nutno tento požadavek
(rozsah a typy zkoušek) specifikovat při poptávce zařízení.
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Obchodní podmínky
Doprava - EXW Praha 9, Kolbenova 922/5a.
Platební podmínky – fakturace, splatnost faktury 14 dní.
Úrok z prodlení - 0,5% z dlužné částky za každý započatý týden prodlení.
Balení – nevratné jednorázové přepravní obaly, z měkčeného PE (stretchová folie),
zboží standardně není umístěno na paletě
Výhrada zachování vlastnického práva – dodané zboží zůstává vlastnictvím PEG
spol. s r.o. až do úplného zaplacení kupní ceny a všech pohledávek, které má
kupující vůči PEG spol. s r.o.
Je na kupujícím, aby si před převzetím a použitím díla ověřil údaje a technická data
uvedená v katalozích, prospektech a dalších písemných dokladech, jako jsou
technické výkresy, projekty a návrhy. Totéž platí o návrzích učiněných ústně
a o ústním poradenství i o jiných službách poskytnutých zákazníkovi.
PEG spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět na svých výrobcích, a to i na těch
výrobcích, které již byly objednány, změny, které povedou k odstranění možných vad
či ke zlepšení vlastností výrobků, a to za předpokladu, že nedojde ke zhoršení jejich
vlastností nebo změně jejich funkce.
Záruka je poskytnuta v délce 24 měsíců.
Záruka zaniká v případě opravy, výměny komponent či změn parametrů bez
souhlasu PEG spol. s r.o. Rovněž při montáži a manipulaci se zařízením jiném, než
předepisují návody dodané s výrobkem či obecně známým návodem záruka zaniká.
Jestliže některý komponent nebo systém dodaný PEG spol. s r.o. bude měněn nebo
opravován, použit k jinému účelu anebo instalován a dán do provozu jinak, než
předepisují návody dodané s výrobkem či obecně známým návodem, a to vše bez
souhlasu PEG spol s ro., záruka zaniká.

V Praze dne 17. 1. 2013
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