
Nástroje technické podpory

Konfigurátory, vyhrazený software a technická dokumentace pro urychlení  
inženýrské práce.
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Zaměření nVent HOFFMANu   |   Nabízet nejlepší možné řešení

Nástroje technické podporySkříňová řešení

V této brožuře naleznete přehled většiny nástrojů podpory nabízených 
nVent HOFFMANem pro technická řešení včetně skříní. Účelem je představit vám naši 
ambici zjednodušit vaši práci.

Každý, kdo pracuje pro nVent HOFFMAN sdílí společné hodnoty, které mohou být 
shrnuty jako touha být příjemnými obchodními partnery. To znamená neustálou 
nabídku nejlepšího možného servisu k zajištění dodávky správného produktu ve 
správný čas na správné místo a za optimální cenu.

Znamená to rovněž nabízet nástroje a informace prostřednictvím našich lokálních 
webových stránek tak, abychom vám pomohli s vaší prací.

Máte přístup k nástrojům jako konfigurátory, výkresy v jakémkoli přizpůsobitelném 
formátu, produktové datové listy, montážní instrukce (i animované), 2D a 3D knihovnu 
pro EPLAN, bílé papíry a software pro řízení teploty.

Obsáhlá standardní produktová nabídka nVent HOFFMANu byla vyvinuta pro vhodnost 
v mnoha rozlišných prostředích a využitích.

To zahrnuje nástěnné i stacionární skříně z měkké i nerezové oceli, konzoly, rozhraní 
člověk-stroj, polyesterové skříně, venkovní hliníkové skříně, svorkovnicové krabice z 
měkké i nerezové oceli a plastu, a také řízení teploty a kabelový management.

Každá produktová řada se skládá z mnoha různých konstrukcí, které, v kombinaci s 
celou řadou příslušenství, umožňují mnoho rozdílných konfigurací. Všechny konstrukce 
v rámci produktové řady jsou navrženy na jednom základě tak, aby mohlo být veškeré 
příslušenství použito pro jakoukoli skříň bez ohledu na materiál. Tato skutečnost 
usnadňuje projektování a podílí se na zkrácení doby sestavování. Skříně jsou typicky 
užívány v mnoha rozdílných prostředích, jako je například rozvod proudu, automatizace 
a kontrola, nebo přímo ve strojích.

Snadná možnost úprav

nVent HOFFMANské expresní úpravy jsou dostupné v nejbližším servisním centru a 
pokrývají strojové úpravy standardních pultových produktů během několika dní.

Pokročilé úpravy jsou prováděny v naší továrně a zahrnují vrtání děr, závitování, výřezy, 
zvýšenou antikorozní odolnost, vlastní barvy, tištěné desky, průhledná okna, ventilační 
mřížky, svařované čepy a více. Vždy je nabízen konkurenční čas společně se službami 
zahrnujícími certifikaci a skladování upravených produktů.

nVent HOFFMAN se zaměřuje na tři vývojové aspekty

nVent HOFFMANské vývojové aspekty – rychlá montáž, optimální ochrana a působivý 
design – se podílejí na dodávání optimálních skříní, které splňují vaše přesné 
požadavky.

 � Rychlá montáž skříní nVent HOFFMAN je snadno dosažitelná a šetří čas personálu 
montujícímu skříně. Například může být ušetřeno 12 minut při spojování dvou 
kombinovatelných skříní v porovnání s tradičními designy. Úspora času je 
dosažena při užití nacvakávacích bočních zákrytů, nacvakávacích spojovacích 
konzol nebo nacvakávacích profilových systémů pro různá příslušenství. Ve 
většině případů není potřeba použít žádné nářadí nebo klecové matice.

 � Optimální ochrana je tím nejdůležitějším aspektem vzhledem k tomu, že skříň je 
určena jak k ochraně komponentů uvnitř, tak k ochraně lidí v jejím okolí.  
nVent HOFFMAN nabízí vysokou ochranu proti vniknutí díky silnému zámkovému 
systému a těsnění s nízkou absorpcí vody. Příkladem může být řada standardních 
kombinovatelných skříní, které mohou být upraveny na IP66. Dalším příkladem 
jsou skříně z nerezové oceli 316 dodávané se silikonovým těsněním pro 
optimalizaci ochrany v potřebných prostředích.

 � Design je rovněž důležitý. Ohledy jsou brány na všechny aspekty podoby, tvaru a 
funkce k zajištění optimalizace skříní a příslušenství pro vytvoření nejlepší možné 
uživatelské zkušenosti příjemné na dotek i na pohled.

Obsah této brožury je organizován 
do 4 částí:

Konfigurátory

 � Standardní produkty

 � Přizpůsobené produkty

Elektrotechnika

 � EPLAN P8 2.6 nebo vyšší, 2D 
makra

 � EPLAN Pro Panel, 3D makra

Strojírenství

 � 100 formátů přizpůsobivých 
výkresů

Podpora

 � Řízení teploty

 � Bílé papíry

 � Animované montážní instrukce

 � MyEldon  
(Zákaznická zóna 
nVent HOFFMANu)

STANDARDNÍ produkty

EXPRESNÍ úpravy

POKROČILÉ úpravy

Produktová nabídka nVent HOFFMANu 
zahrnuje rozsáhlý sortiment standardních 
produktů a příslušenství s možností 
expresních a pokročilých úprav.
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Nástroje podpory   |   Konfigurátor

Vyzkoušejte nVent HOFFMANský 
uživatelsky přívětivý produktový 
konfigurátor
Náš produktový konfigurátor vám umožňuje specifikovat konkrétní skříně, které 
potřebujete pro své komponenty a vybavení. 

Konfigurátor je integrovaný do zákaznické zóny nVent HOFFMAN, MynVent HOFFMAN, 
a umožňuje konfiguraci jak standardních, tak přizpůsobených skříní a příslušenství.

Pro zajištění vyhnutí se chybám jsme do konfigurátoru integrovali naše výrobní 
možnosti a limitace. To znamená, že pouze možnosti proveditelné během našeho 
procesu výroby mohou být zvoleny při vaší specifikaci přizpůsobené skříně.

Ceny jsou konfigurátorem generovány rychle a hladce. Systém je chytrý, proto když 
vyberete příslušenství, které není kompatibilní se zvolenou skříní, systém vám nabídne 
správné produktové číslo.

Konfigurátor se snadno užívá a pracuje podle logického procesu:

 � Skříň a požadované příslušenství jsou zvoleny v přímočarém konfiguračním pořadí, 
v němž mohou být rovněž specifikovány požadavky na přizpůsobení provedení, 
montážních zařízení nebo strojové opracování.

 � Jakmile jsou všechny detaily zadány do systému, dokument s cenovou nabídkou 
bude vytvořen jediným kliknutím;

 � Nabízená cena zahrnuje všechny specifické obchodní podmínky;

 � Pro objednání stačí pouze poskytnou číslo cenové nabídky vygenerované v 
konfiguračním procesu;

 � Zopakování objednávky může být snadno zopakováno díky záznamům všech 
položek včetně technické dokumentace uloženým do systému. 

Všechny vaše cenové nabídky vytvořené v systému jsou automaticky ukládány do 
MynVent HOFFMAN a můžete se k nim kdykoli dostat.

Naskenujte kód pro přístup 
do MynVent HOFFMAN:
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Nástroje podpory   |   Elektrotechnika

Každá skříň dostupná ve 2D je strukturována do několika variant včetně přední, 
montážní desky, horní a dolní, a pravé a levé.

Veškeré příslušenství s jedinečným umístěním se na skříň připnou automaticky. 
Ty s více možnostmi umístění se vkládají pomocí chytrého úchytu, který může být 
umístěn například na otvorový rastr rámu stacionárních skříní.

Každé 3D makro je vyhotoveno ve dvou variantách - pro levé i pravé otevírání. 
To šetří čas, protože tato makra nemusejí být přepracovávána, pokud je pozice 
dveří změněna. 3D makro obsahuje optimální úroveň komplexnosti pro zamezení 
zobrazování irelevantních detailů komplikujících práci.

Řízení součástek obsahuje všechna relevantní a spolehlivá data jako například 
čárový kód, certifikace, datové listy, rozměry a hmotnosti, montážní prostor a více. 
Je zde zahrnuto i příslušenství s odkazem na relevantní skříně.

Omezení jsou definována k zamezení nekompatibilních strojových úprav, které by 
potenciálně mohly poškodit produkt nebo stroj užívaný pro úpravu.

Příslušenství, která vyžadují strojové opracování skříně obsahují šablonu stroje 
pro snížení času a zamezení chyb. Příkladem může být příprava pro montáž 
filtrových větráků.

Ušetřete čas s 
nVent HOFFMANskou 
knihovnou pro 
EPLAN 

Komponenty jako elektrické obvody, 
procesory digitálního signálu, 
mikrokontrolery a PLC (programovatelné 
logické automaty) užívané ke kontrole 
systému jsou obvykle umístěny ve skříni, 
aby byly ochráněny v náročných prostředích.

Pravděpodobně užíváte CAE, které může 
zahrnovat EPLAN. Tato softwarová aplikace 
začala jako nástroj pro tradiční elektrické 
designy, nicméně po přidání nového doplňku, 
nazývaného Pro Panel, byly elektrotechnika a 
strojírenství zkombinovány.

Jedna z mnoha iniciativ nVent HOFFMANu 
pro pomoc s projektováním je knihovna pro 
EPLAN šetřící váš čas.

Knihovna obsahuje:

 � 2D makra pro ty, kteří pracují s EPLAN 
P8 verze 2.6 nebo vyšší;

 � 3D makra pro ty, kteří pracují s 
doplňkem Pro Panel;

 � Kompletní databázi řízení součástek s 
technickými informacemi, datovými listy 
a seznamy relevantního příslušenství 
pro každou skříň.

Při užívání této knihovny budete schopni 
zvýšit produktivitu svého projektování. 
Sestavování panelů se rovněž stane 
efektivnějším.

Naskenujte kód pro přístup 
na stránku nVent HOFFMAN 
EPLAN:
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Nástroje podpory   |   Strojírenství

Přizpůsobivé výkresy pro strojírenství 

Přizpůsobivý výkres je vyžadován, pokud je potřeba, aby byla skříň upravena nebo 
umístěna podle designového výkresu stroje nebo systému. nVent HOFFMAN nabízí 
více než 100 přizpůsobivých formátů, aby bylo vaše projektování jednodušší. 

Často je nezbytné vytvořit výkres standardní skříně určené k úpravě buď tím, že se 
přidá příslušenství a/nebo součástky, nebo změnou některých charakteristik skříně. 
Tyto úpravy jsou běžně prováděny nVent HOFFMANem, ojediněle našimi zákazníky.

Přizpůsobivé výkresy jsou ideální jak pro stavitele strojů, v nichž bude skříň 
zakomponována podle designu stroje, tak pro techniky, kteří potřebují umístit skříň na 
konkrétní místo.

Přizpůsobivý výkres může být převeden do požadované CAE aplikace, jako například 
AutoCAD Electrical, nebo SEE Electrical.

nVent HOFFMAN nabízí jak vysoce, tak nízce komplexní výkresy, aby zajistil 
uspokojení všech technických potřeb. Pro výběr výkresu přejděte na webové stránky 
nVent HOFFMANu, zvolte požadovanou kvalitu a vyberte požadovaný výkres ze 
seznamu, který zobrazuje všechny dostupné formáty výkresu.

nVent HOFFMAN pracuje s parametrickými modely, které mohou vytvářet jakékoli 
formáty přizpůsobivých výkresů na různých úrovních detailnosti pro CAD aplikace, 
z nichž některé jsou zobrazeny na pravé straně této stránky. Nabízíme více než 100 
přizpůsobivých formátů v několika verzích pro vyhovění všem vašim potřebám. Pro 
stažení formátu přizpůsobivého výkresu přejděte do eKatalogu nVent HOFFMANu a 
zvolte požadovanou položku.

Nástroje podpory   |   Podpora

Používejte náš nástroj pro řízení teploty

Při dimenzování vybavení pro chlazení nebo vytápění elektrických skříní je tento 
nástroj využíván k definování řešení, které zajišťuje, že teplota uvnitř skříně neklesne 
pod, nebo nepřesáhne požadované limity.

Tento nástroj počítá s požadavky na kontrolu klimatu včetně produkce tepla v rámci 
skříně, komponent od komponentu, a vytváří řešení pro vnitřní i vnější instalace.

Vyžaduje stupnici zařízení upravujících a měřících teplotu a vlhkost, jako jsou 
klimatizace, tepelné výměníky, filtrační větráky, vortex chladiče, topení, termostaty a 
hygrostaty. Bere v úvahu velikost skříně stejně jako podmínky prostřední, v němž má 
pracovat.

Zde jsou některé vlastnosti:

 � Funkce „uložit“ a „načíst“;

 � Vylepšená prezentace dat;

 � Důvody, proč nemůže být řešení provedeno jsou detailní;

 � Výsledky vytápění jsou rozděleny na „Potřebné k zamezení kondenzace“ a 
„Potřebné k udržení vnitřní teploty nad minimální požadovanou teplotou“;

 � Volba napětí chladičů a topení;

 � Volba příslušenství pro vortex chladiče.

Jakmile nástroj získá všechna relevantní data a dokončí výpočty, nabídne detailní 
dokumentaci na vyžadované vytápění a chlazení.

Ve zkratce, nVent HOFFMANský 
nástroj pro řízení teploty:

 � Urychlí projektování a  
dimenzování práce;

 � Pomůže zamezit pře- nebo 
poddimenzování

 � Nabídne optimální řešení  
řízení teploty;

 � Zajistí, že hodnocení vytvořená 
tímto nástrojem jsou v souladu s 
požadavky IEC-60890 a  
IEC-61439.

Naskenujte kód pro přístup 
k nVent HOFFMANskému 
nástroji řízení teploty:
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Nástroje podpory   |   Podpora

Naše bílé papíry vám pomáhají jít do 
hloubky ve specifických tématech

Existuje nemálo problémů, nad nimiž se musí technici zamýšlet ve vztahu k výběru 
a specifikaci skříní. Nashromáždili jsme hlubší poznatky na témata spojená se 
skříněmi v našich bílých papírech, které jsou dostupné na našich lokálních webových 
stránkách. 

Nové bílé papíry jsou vydávány nepřetržitě, níže ale můžete nalézt některé příklady.

 � Uzemnění: Tento dokument zkoumá uzemnění a jeho roli v ochraně personálu a 
vybavení, zajišťuje integritu elektrických panelů;

 � Spojování a zvedání: Tento dokument prezentuje maximální zátěž, která může být 
zvednuta pro samostatné a spojené skříně;

 � Prostředí se zemětřesením: Tento dokument uvádí seznam různých konfigurací 
skříní a jejich výkon v seismických oblastech a v prostředích se silnými vibracemi;

 � Nosnost: Tento dokument definuje maximální zátěž povolenou pro skříň, zahrnuje 
montážní desku, ostatní desky a profily pro stacionární i nástěnné skříně;

 � Pokročilé úpravy: Všechny dostupné nabízené možnosti úprav jsou prezentovány 
v tomto dokumentu. Příklady zahrnují speciální rozměry dostupné pro každou 
řadu a limitace, které existují v důsledku výrobního procesu nVent HOFFMANu 
nebo certifikace. Popsané alternativy úprav zahrnují strojní opracování, provedení, 
montážní zařízení, instalaci a tištěné desky; 

 � Technické informace: Tento bílý papír zahrnuje obecné informace o skříních, 
jako například klady a zápory různých materiálů, stupně ochrany podle různých 
standardů, nejběžnější certifikace a podobně;

 � Výpočty odvodu tepla: Rozdíl mezi venkovními a vnitřními teplotami může být 
vypočítán pro každou skříň pomocí zahrnutí instalačních specifik, jako jsou 
například samostatná skříň, průtok, u zdi stojící skříň, stejně jako teplo uvolňované 
uvnitř skříně. Na základě výsledku můžete určit, zda je vyžadováno aktivní 
chlazení. Tento bílý papír vysvětluje metodu výpočtu a prezentuje tabulky pro 
každou produktovou řadu. Tabulky zobrazují maximální teplotu, která smí být 
uvolňována uvnitř skříně, aby bylo navýšení teploty limitováno na 20°K;

 � Zámkový systém: Tento dokument prezentuje nVent HOFFMANský zámkový 
systém pro stacionární i nástěnné skříně a ukazuje, jak mohou být tyto skříně 
kombinovány s různými vložkami dostupnými v nVent HOFFMANu, anebo těmi 
nabízenými ostatními společnostmi;

 � Práškový nátěr: V tomto dokumentu zjistíte více o nVent HOFFMANském 
standardním procesu práškového nátěru. Popisuje získanou úroveň odolnosti vůči 
korozi, periodické testy prováděné pro garanci stabilní kvality a mnohem více. Jiné 
práškové nátěry dostupné na požádání, jako například práškový nátěr pro náročná 
prostředí, jsou rovněž vypsány a popsány.

Naskenujte kód pro 
přístup k bílým papírům 
nVent HOFFMANu:
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„MynEldon“ je vaše digitální aréna s nVent HOFFMANem

Zákaznická zóna nVent HOFFMANu se nazývá MynVent HOFFMAN. Je dostupná 
přes všechny naše lokální webové stránky a nabízí excelentní funkčnost a mnoho 
uživatelsky přívětivých digitálních nástrojů jak pro stávající, tak pro potenciální 
zákazníky. Najdete zde produktový konfigurátor pro standardní a přizpůsobené skříně, 
stejně jako řadu užitečných informací o skříních a příslušenství nVent HOFFMAN.

Animované montážní instrukce pro lepší instalační práci

Jasné instrukce jsou nápomocné pro jakýkoli montážní personál a podílí se na 
rychlejší a bezchybné montáži. Nashromáždili jsme animované montážní instrukce 
na našem YouTube kanálu pod názvem „nVent HOFFMAN Animated Mounting 
Instructions “.

Další rady pro efektivní  
obchodování se skříněmi

Nástroje podpory   |   Podpora



eldon.com
HOFFMAN.nVent.com

CADDY     ERICO     HOFFMAN     RAYCHEM     SCHROFF     TRACER
Naše silné portfolio značek:

©2020 nVent. Všechny značky a loga nVent jsou majetkem anebo jsou licencovány společností nVent Services GmbH nebo jejími přidruženými společnostmi. Všechny 
ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Společnost nVent si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.  
Nástroje technické podpory, 1.0.


