
new vega18

Ευρύχωρος  
και εργονομικός
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vega18 
o ηλεκτρικός πίνακας 
για οικιακές και εμπορικές 
εφαρμογές έως 125A  
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Το πρόσωπο πίσω από 
τον νέο σχεδιασμό
Ο σχεδιασμός των προϊόντων της Hager φέρνει την αδιαμφισβήτητη 
πινελιά του Erwin Van Handenhoven, Design Director του ομίλου Hager 
από τον Ιούλιο του 2013.
Η επιτυχημένη συνεργασία της Hager με τον διάσημο βιομηχανικό 
σχεδιαστή χρονολογείται από το 2000. Η αποστολή του Erwin είναι 
να διαμορφώσει το μέλλον, εξελίσσοντας τον ηλεκτροτεχνικό τομέα, 
σχεδιάζοντας τη μορφή του αύριο και θέτοντας νέες τάσεις. Ο νέος 
πίνακας vega 18 είναι η τελευταία του δημιουργία.
Είναι ένα καλό παράδειγμα της νέας κατεύθυνσης που η Hager θέλει να 
πάρει στο μέλλον, με τους νέους πίνακες και ερμάρια. Erwin Van Handenhoven, Design Director of the Hager Group
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vega18 
νέος σχεδιασμός

vega18,  
ο πίνακας σας
Αυτή η νέα έκδοση είναι αποτέλεσμα 
στενής συνεργασίας μεταξύ των 
συνεργατών ηλεκτρολόγων και της Hager.

Κομψό design
Το ανανεωμένο χερούλι σε ασημί χρώμα καθώς και η χαρακτηριστική 
λωρίδα είναι στοιχεία του νέου κομψού design που σας βοηθούν 
άμεσα να αναγνωρίσετε αυτή τη νέα σειρά πινάκων.
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vega18 
μία σειρά από 
καινοτομίες

Ανακαλύψτε περισσότερα…

01  Νέες λειτουργίες που επιτρέπουν 
ταχύτερη και απλούστερη 
σύνδεση

02 Ευκολότερη πρόσβαση στους  
 εσωτερικούς χώρους

03  Απλή καλωδίωση: ταχύτερη και 
ασφαλέστερη

04  Περισσότερες λειτουργίες, για να 
διευκολύνετε τη δουλειά σας

05  Ασφάλεια και αξιοπιστία:
 σύμφωνα με τα πρότυπα 
 IEC / EN 60670-24 για    
 οικιακές και IEC / EN 61439-3 
 για εμπορικές εφαρμογές
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Εύκολος  
στην εγκατάσταση

Οδηγοί καλωδίων
Τα καλώδια οδηγούνται 
πλευρικά κατά μήκος 
της αριστερής και της 
δεξιάς πλευράς και είναι 
ρυθμιζόμενα σε ύψος σε 
κάθε ράγα DIN.

Σημεία στερέωσης σωλήνων και καλωδίων
Τα σημεία αυτά τα οποία βρίσκονται κατά μήκος 
των άνω και κάτω ανοιγμάτων επιτρέπουν τη 
στερέωση καλωδίων και σωλήνων με τη χρήση 
δεματικών.

Εύκολη επίτοιχη τοποθέτηση
Τέσσερα εξαρτήματα στήριξης με δυνατότητα 
περιστροφής 360° βοηθούν στην άψογη 
τοποθέτηση του πίνακα.
Κάθε τέτοιο εξάρτημα διαθέτει μια οπή (6 x 13 mm).
Χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα, μπορείτε να 
ευθυγραμμίσετε τις οπές όπου και αν βρίσκονται.

Απλοποιημένη εγκατάσταση 
σωλήνων και καλωδίων

360°
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Ένας λειτουργικός πίνακας
Με τη δυνατότητα αφαίρεσης 
ολόκληρης της βάσης επιτρέπεται 
ευκολότερη η προ-καλωδίωση των 
υλικών. Για ακόμη μεγαλύτερη εργονομία 
οι ράγες DIN αφαιρούνται μεμονωμένα.
Η βάση διαθέτει ορισμένες επιπλέον 
οπές για την εύκολη στερέωση των 
καλωδίων με τη χρήση δεματικών.
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Περισσότερος χώρος 
για καλωδίωση

Μεταξύ τερματικών και 
συσκευών ράγας
Καθιστά την καλωδίωση ευκολότερη.

Πλευρικός χώρος καλωδίωσης
Για την όδευση των καλωδίων.

Μεταξύ ράγας και πλάτης
Ευκολότερη διαχείριση των καλωδίων 
με περισσότερη ελευθερία χώρου.
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Η βάση αφαιρείται ολόκληρη
Επιτρέπει την ευκολότερη προ-καλωδίωση 
των υλικών.

Ράγες DIN που αφαιρούνται μεμονωμένα
Κουμπώνουν και ξεκουμπώνουν με το χέρι, χωρίς 
τη χρήση εργαλείων.

Πλευρικές οπές 
Χάρη στις στρογγυλές / ορθογώνιες 
προεγκοπές, η καλωδίωση γίνεται 
παιχνίδι.

Προεγκοπές στην πλάτη του πίνακα
Οι στρογγυλές και ορθογώνιες οπές με 
προεγκοπές διευκολύνουν τη διέλευση των 
καλωδίων και των σωλήνων.
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Συνδυασμός  
που κερδίζει

Οι πλάκες εισόδου καλωδίων 
αφαιρούνται χωρίς εργαλεία... 
Τα διαφορετικά ύψη των καναλιών 
αναγράφονται επάνω στην πλάκα.

... για ένα άψογο αποτέλεσμα
Η λεία επιφάνεια της πλάκας εισόδου είναι στραμμένη προς 
τα έξω. Ο πίνακας χωρίς την πλάκα τοποθετείται στον τοίχο. 
Όταν η πλάκα κοπεί στο σχήμα του καναλιού με μέγιστο 
ύψος 12mm τοποθετείται και πάλι στον πίνακα διατηρώντας 
προστασία IP4X.
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Σαφής προσδιορισμός των 
κυκλωμάτων
Οι υποδοχές ετικετών με τις ετικέτες 
εισέρχονται μέσα στις αυλακώσεις 
της μετώπης κάτω ή πάνω από τις 
συσκευές ράγας.

Έγγραφα και σχέδια πάντα διαθέσιμα
Οι πίνακες περιλαμβάνουν και στήριγμα 
διαγραμμάτων για την αποθήκευση εγγράφων 
στην πόρτα του πίνακα.

Μοναδικό 
φινίρισμα!
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Απεριόριστη  
ευελιξία

Κάθετη συνένωση πινάκων
Μια πλάκα μόνωσης που εγκαθίσταται 
στο εσωτερικό μεταξύ των δύο πινάκων 
εγγυάται μόνωση κλάσης II.
Είτε πρόκειται οριζόντια είτε κάθετη 
συνένωση, οι δύο μεταλλικές πλάκες 
που τοποθετούνται στο πίσω μέρος της 
πλάτης παρέχουν μηχανική σύνδεση 
πριν την τοποθέτηση στον τοίχο.

Οριζόντια συνένωση πινάκων
Με τις προεγκοπές 85 x 60 mm στα 
πλαϊνά η χρήση του εξαρτήματος 
συνένωσης δεν εμποδίζει την διέλευση 
των καλωδίων από τον έναν πίνακα 
στον άλλο.



Ιδανικό
κλείσιμο πόρτας

Μέγιστο άνοιγμα πόρτας
Με γωνία ανοίγματος 90°, η πόρτα δεν 
προεξέχει και το μέγιστο άνοιγμα είναι 
εγγυημένο.

Εύκολη αναστροφή της πόρτας:
- αφαιρέστε τις βίδες και γυρίστε την πόρτα
- γυρίστε τη μετώπη
Στην περίπτωση αυτή η πόρτα θα 
παραμείνει συνδεδεμένη στη μετώπη.

Κλειδαριές
Υπάρχουν διαθέσιμες λαβές με κλειδί για 
διάφανη και αδιάφανη πόρτα στην γκάμα 
των εξαρτημάτων.

Οι λαβές είναι πάντα προσβάσιμες 
ακόμη και όταν οι δύο πίνακες 
βρίσκονται δίπλα-δίπλα.

90°
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Εξωτερικοί πίνακες 18 στοιχείων έως 125A
 - Η νέα σειρά πινάκων vega 18, με 18 στοιχεία ανά 
σειρά, διαθέτει χαρακτηριστικά που διευκολύνουν 
την εγκατάσταση, όπως τα περιστρεφόμενα 
στηρίγματα τοποθέτησης, σε εφαρμογές έως 125A
 - Διαθέτει μεγάλο χώρο καλωδίωσης για ευκολότερη 
και ασφαλέστερη σύνδεση και διέλευση των 
καλωδίων
 - Το ανανεωμένο χερούλι σε ασημί χρώμα καθώς και 
η χαρακτηριστική λωρίδα είναι στοιχεία του νέου 
κομψού design αυτής της σειράς
 - Ασφάλεια και αξιοπιστία: οι πίνακες 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα IEC/EN 60670-24 
για οικιακές εφαρμογές και IEC/EN 61439-3 για 
εμπορικές εφαρμογές

Χαρακτηριστικά 
 - Υλικό: πολυστυρένιο (PS), πολυανθρακικό (PC)
 - 18 στοιχεία ανά σειρά 
 - 1 έως 4 σειρές, έως 72 στοιχεία
 - Ονομαστικό ρεύμα 

 - 1 και 2 σειρών: 90A
 - 3 και 4 σειρών: 125A

 - Bάθος: 146mm
 - Πλάτος: 400mm
 - Ύψος: 325-775mm
 - Βαθμός προστασίας IP40 (με πόρτα)
 - Αντοχή στην κρούση IK07
 - Κλάση μόνωσης II
 - Επίτοιχη τοποθέτηση με περιστρεφόμενα 
στηρίγματα κατά 360o για να βρείτε την καλύτερη 
θέση τοποθέτησης στον τοίχο

 - Ράγα DIN ρυθμιζόμενου ύψους 
 - Είσοδος καλωδίων από τις προεγκοπές στο κουτί 
του πίνακα ή τις πλάκες εισαγωγής καλωδίων  
 - Μεγάλος χώρος καλωδίωσης στο πλάι, μεταξύ 
κλέμας και συσκευών, μεταξύ πλάτης και ράγας
 - Κάθετη ή οριζόντια συνένωση πινάκων

Πρότυπα: EN 60670-24 και EN 61439-3
Αυτοσβέσιμο υλικό στους 650οC 
σύμφωνα με ΙΕC EN 60 695-2-10  
και IEC 60 695-2-11

 Διαστάσεις και χαρακτηριστικά πινάκων στον 
τεχνικό οδηγό σελ. 571

Εξωτερικοί - διάφανη πόρτα

Εξωτερικοί - αδιάφανη πόρτα

vega18
Πίνακες έως 125A πλάτους 18 στοιχείων

σειρές στοιχεία διαστάσεις Π x Υ x Β (mm) συσκ. κωδικός

1 18❚ 400 x 325 x 146 1 VB118GT

2 36❚ 400 x 475 x 146 1 VB218GT

3 54❚ 400 x 625 x 146 1 VB318GT

4 72❚ 400 x 775 x 146 1 VB418GT 

σειρές στοιχεία διαστάσεις Π x Υ x Β (mm) συσκ. κωδικός

1 18❚ 400 x 325 x 146 1 VB118GP

2 36❚ 400 x 475 x 146 1 VB218GP

3 54❚ 400 x 625 x 146 1 VB318GP

4 72❚ 400 x 775 x 146 1 VB418GP 

VB318GT

VB318GP

Χαρακτηριστικά:
 - περιλαμβάνουν: μπλοκ ταχείας σύνδεσης  ουδετέρου και γείωσης, καλύμματα κενών θέσεων, ετικέτες, πλαϊνά 
στηρίγματα συγκράτησης καλωδίων, στήριγμα σχεδίων στην πόρτα, διάφανη πόρτα

Χαρακτηριστικά:
 - περιλαμβάνουν: μπλοκ ταχείας σύνδεσης  ουδετέρου και γείωσης, καλύμματα κενών θέσεων, ετικέτες, πλαϊνά 
στηρίγματα συγκράτησης καλωδίων, στήριγμα σχεδίων στην πόρτα, αδιάφανη πόρτα

16 ❚ = module/στοιχείο 17,5mm



vega18
Εξαρτήματα

Κανάλια διάτρητα (halogen free)

Διάφορα εξαρτήματα

Κλειδαριές

Εξαρτήματα συνένωσης πινάκων

Βάσεις για μπλοκ ταχείας σύνδεσης  

VZ014VB

VZ699N

συσκ. κωδικός

κανάλι οριζόντιας τοποθέτησης για πίνακες vega 1 VZ014VB

κανάλι κάθετης τοποθέτησης για πίνακες vega 3 σειρών 1 VZ012VB

κανάλι κάθετης τοποθέτησης για πίνακες vega 4 σειρών 1 VZ013VB

συσκ. κωδικός

οδηγός συγκράτησης καλωδίων (σετ 10τμχ) 1 σετ VZ699N

εύκαμπτη φλάντζα εισόδου καλωδίων 1 VZ003VB

καλύμματα κενών θέσεων 18❚ λευκό RAL9010 με προεγκοπές ½❚ 10 JP015

συσκ. κωδικός

 κλειδαριά για διάφανη πόρτα, με 2 κλειδιά 1 VZ310TVB

 κλειδαριά για αδιάφανη πόρτα, με 2 κλειδιά 1 VZ310PVB

συσκ. κωδικός

κιτ οριζόντιας συνένωσης πινάκων 1 VZ005VB

κιτ καθετης συνένωσης πινάκων 1 VZ006VB

συσκ. κωδικός

για πίνακα vega 18❚ 1 VZ708N

VZ310TVB VZ310PVB

VZ005VB

VZ708N

17❚ = module/στοιχείο 17,5mm



VB118B/R

VB218B/R

VB318B/R

VB418B/R

VB118B/R

VB218B/R

VB318B/R

VB418B/R

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) D2 (mm)

VB118x 200 325 400 146 126

VB218x 350 475 400 146 126

VB318x 500 625 400 146 126

VB418x 650 775 400 146 126

vega18 
Διαστάσεις
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