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Bezpečnostní automatizační 
řídicí jednotky 
Bezpečnostní automatizační řídicí  
jednotky jsou speciální zařízení určená  
k zajištění kritického řízení a bezpečnosti 
při potenciálně nebezpečných procesních 
situacích. Jsou speciálně konstruována 
tak, aby snižovala riziko a bylo je možné 
programovat pro nejrůznější požadavky.

Příslušenství pro PLC 
Příslušenství pro PLC jsou zařízení a 
přístroje potřebné pro optimální výkon 
programovatelného logického automatu. 
Tato příslušenství zahrnují rozbočovače, 
komunikační kazety a čelní konektory. 
Potřebné příslušenství závisí na typu 
používaného PLC.

Displeje HMI RS PRO
Rozhraní HMI značí „rozhraní člověk-
stroj“ a jedná se o zařízení určená ke 
zjednodušení používání průmyslových 
strojů propojením člověka se strojem, 
systémem nebo zařízením, jako jsou PLC, 
RTU a IED. Jejich účelem je poskytnout 
přehled o mechanickém výkonu a 
průběhu procesů.

PLC – programovatelné 
logické automaty 
Programovatelné logické automaty 
nacházejí využití tam, kde je zapotřebí 
kontrola spolehlivosti, jednoduché 
programování a diagnostika poruch. 
Původně byly konstruovány jako náhrada 
elektromechanických reléových systémů  
v průmyslové automatizaci.

1.0 LOGICKÉ ŘÍZENÍ A PLC

NAŠI PŘEDNÍ DODAVATELÉ

https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-prumyslove-pocitace/plc-programovatelne-logicke-kontrolery/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-prumyslove-pocitace/plc-programovatelne-logicke-kontrolery/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-prumyslove-pocitace/bezpecnostni-automatizacni-kontrolery/
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-prumyslove-pocitace/bezpecnostni-automatizacni-kontrolery/
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-prumyslove-pocitace/prislusenstvi-pro-plc/
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-prumyslove-pocitace/prislusenstvi-pro-plc/
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-prumyslove-pocitace/hmi-displeje/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-prumyslove-pocitace/hmi-displeje/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/b/siemens?
https://cz.rs-online.com/web/b/schneider-electric/
https://cz.rs-online.com/web/b/pilz/
https://cz.rs-online.com/web/b/allen-bradley/
https://cz.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
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2.0 MOTORY A ŘÍZENÍ POHYBU

Střídavé motory
Střídavé motory jsou poháněny střídavým 
proudem a představují vysoce účinný způsob  
přeměny elektrické energie na mechanický  
pohyb. Střídavé motory se od stejnosměrných  
(DC) motorů liší tím, že jsou bezkartáčové, 
což znamená menší potřebu údržby a obvykle  
delší životnost. Na rozdíl od stejnosměrných 
motorů jsou výstupní otáčky střídavých 
motorů obvykle řízeny frekvenčním měničem.

Pneumatické regulátory
Redukční ventily se používají v pneumatických  
systémech k udržování konstantního 
výstupního tlaku vzduchu. Běžně se 
používají v pneumatických vzduchových 
kompresorech. Pneumatické regulátory 
mohou poskytnout rychlou odezvu a 
přesnou regulaci tlaku i pro ty nejnáročnější 
průmyslové aplikace úpravy vzduchu. 
Zajišťují, že nedojde ke ztrátě stlačeného 
vzduchu v pneumatickém systému.

Spouštěče motorů RS PRO 
Spouštěč motoru je zařízení používané  
ke spouštění a zastavování motoru. 
Spouštěč je elektromechanický spínač 
podobný relé, s tím rozdílem, že spouštěč 
je vybaven stykačem a ochranou proti 
přetížení, která zabraňuje elektrickému 
přetížení motoru.

Měniče 
Měniče jsou typem pohonu s proměnnými 
otáčkami, který uživateli umožňuje nastavit 
otáčky nebo výkon. Měniče umožňují 
převod střídavého proudu na stejnosměrný, 
a poskytují tak uživateli přesné ovládání. 
Jsou také ideální pro snížení plýtvání nebo  
ztráty elektrické energie v řadě aplikací. 
Dodávají se v jednofázovém nebo 
třífázovém provedení.

NAŠI PŘEDNÍ DODAVATELÉ

https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/elektricke-motory/menice-pohonu/
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/elektricke-motory/menice-pohonu/
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/elektricke-motory/stridave-motory/
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/elektricke-motory/stridave-motory/
https://cz.rs-online.com/web/c/pneumatika-a-hydraulika/uprava-vzduchu-pro-pneumaticke-systemy/pneumaticke-regulatory/
https://cz.rs-online.com/web/c/pneumatika-a-hydraulika/uprava-vzduchu-pro-pneumaticke-systemy/pneumaticke-regulatory/
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/elektricke-motory/spoustece-motoru/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/elektricke-motory/spoustece-motoru/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/b/siemens?
https://cz.rs-online.com/web/b/omron
https://cz.rs-online.com/web/b/festo/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/b/smc/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
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Připojovací vodiče 
Připojovací vodiče jsou obvykle izolované 
a flexibilní. PVC představuje důležitou 
ochranu a izolaci pro kabely připojené  
k elektrickým zásuvkám nebo napájecímu 
zdroji. Připojovací vodiče obvykle obsahují 
cín nebo měď nebo se oba materiály 
používají společně v opletení, pevné žíle 
nebo pramenech. Volba barevného pláště 
umožňuje snadnou identifikaci při vnitřním 
použití více kabelů najednou.

Kabelové kanály 
Ochrana kabelů je důležitá na každém 
pracovišti, protože zajišťuje, že zařízení  
a stroje budou i nadále fungovat efektivně  
a nedojde k zamotání kabeláže. Navíc díky  
tomu budou dodrženy požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví, protože kabely  
budou vždy uklizené a uspořádané. V našem  
sortimentu naleznete různé typy kanálů,  
od předních značek.

Kabelové průchodky RS PRO 
Kabelová průchodka je součást, která 
připevňuje a upevňuje konec elektrického 
kabelu k zařízení. Kabelové průchodky 
utěsňují kabel a udržují jej v elektrickém 
zařízení. Plní také několik dalších funkcí,  
jako je odlehčení pnutí, uzemnění, izolace  
a propojení. Kabelové průchodky jsou 
vhodné pro elektrické silové, řídicí, 
přístrojové, datové a telekomunikační kabely.

Kroucená dvoulinka  
a vícežilové datové kabely 
Měděné kabely používané k přenosu 
informací ze zdroje do cílového bodu.  
Tyto kabely se používají především  
v počítačových sítích a telekomunikačních 
systémech. Nabízíme kabely v řadě různých 
velikostí průřezu CSA nebo AWG, materiálů  
vnějšího pouzdra, délek a typů stínění.

3.0 KABELY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NAŠI PŘEDNÍ DODAVATELÉ

https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/elektricke-napajeci-a-prumyslove-kabely/kroucena-dvoulinka-a-vicezilovy-datovy-kabel/
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/elektricke-napajeci-a-prumyslove-kabely/kroucena-dvoulinka-a-vicezilovy-datovy-kabel/
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/jednozilovy-kabel/zapojovaci-vodic/
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/jednozilovy-kabel/zapojovaci-vodic/
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/sprava-kabelu/kabelove-ulozne-kanaly/
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/sprava-kabelu/kabelove-ulozne-kanaly/
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/kabelove-pruchodky-a-armatury/kabelove-pruchodky/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/kabelove-pruchodky-a-armatury/kabelove-pruchodky/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/b/schneider-electric/
https://cz.rs-online.com/web/b/alpha-wire/
https://cz.rs-online.com/web/b/belden/
https://cz.rs-online.com/web/b/hellermanntyton/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
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Regulátory teploty 
K řízení a monitorování teploty, ale používají 
se také k řízení průtoku, tlaku, rychlosti  
a dalších procesních proměnných  
v průmyslovém prostředí, například  
v pecích, chladničkách nebo mrazničkách. 
Regulátor, který přijímá vstupní údaje  
ze snímače teploty, jako je termočlánek  
nebo odporový teploměr (RTD), se používá 
pro přesnou regulaci teploty. 

Snímače přiblížení 
Snímač přiblížení je součástka,  
která je určena k detekci nepřítomnosti 
nebo přítomnosti objektu bez nutnosti 
fyzického kontaktu.  
Jedná se o bezkontaktní přístroje,  
které jsou velmi užitečné při práci  
s křehkými nebo nestabilními objekty. 

Fotoelektrické  
snímače RS PRO
Fotoelektrické senzory určují vzdálenost, 
nepřítomnost nebo přítomnost fyzických 
objektů vyzařováním pole nebo  
svazku elektromagnetického záření. 
Objekt je detekován měřením změn  
v odraženém signálu. Existují 3 hlavní typy 
fotoelektrických snímačů, které se mírně 
liší v principu fungování.

Nepřerušitelné  
napájecí zdroje
Zařízení se snadnou instalací, která jsou 
navržena tak, aby poskytovala napájení 
počítačům, serverům, serverovnám  
a datovým centrům v případě výpadku 
elektřiny, elektrického přepětí nebo 
neočekávaného přerušení napájení.  
Baterie zaručuje napájení po určitou  
dobu i v případě výpadku sítě. 

NAŠI PŘEDNÍ DODAVATELÉ

4.0 AUTOMATIZACE A SNÍMÁNÍ

https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/napajeci-zdroje/neprerusitelne-napajeci-zdroje/
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/napajeci-zdroje/neprerusitelne-napajeci-zdroje/
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/rizeni-procesu/regulatory-teploty/
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/rizeni-procesu/regulatory-teploty/
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace/snimace-priblizeni/
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace/snimace-priblizeni/
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace/fotoelektricke-snimace/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace/fotoelektricke-snimace/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/b/phoenix-contact/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/b/eaton/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/b/omron/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/b/sick/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
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Solenoidové  
ochranné spínače 
Solenoidové ochranné spínače umožňují 
bezpečné uzamčení krytů nebo vrat 
během nebezpečných procesů. Vyžadují, 
aby byl před otevřením krytu aktivován 
interní elektromagnet, a zůstávají 
uzamčené, dokud se všechna zařízení 
nepřestanou pohybovat.

Koncové spínače 
Koncové spínače jsou kontaktní snímače 
přiblížení, které se skládají z ovladače  
mechanicky propojeného se sadou 
výstupních kontaktů. Když se nějaký 
předmět dostane do kontaktu  
s ovladačem, zařízení ovládá  
kontakty pro vytvoření nebo  
přerušení elektrického spojení.

Majáky RS PRO 
Signalizační zařízení upozorňující na 
nebezpečný prostor nebo potenciálně 
nebezpečnou situaci, např. pro požární 
poplachový systém. Existuje mnoho 
různých typů signálních světel a všechna 
mají specifickou bezpečnostní úlohu 
určenou barvou, světelným efektem  
a dobou trvání signálu nebo poplachu.

Tlačítka  
nouzového zastavení 
E-Stop je bezpečnostní ovládací spínač, 
který zajišťuje bezpečnost jak pro strojní 
zařízení, tak pro osobu, která ho používá.  
Všechna strojní zařízení vyžadují tlačítko 
nouzového zastavení za účelem snížení 
rizika. Tlačítka jsou obvykle červená,  
často se žlutým pozadím, aby bylo řešení 
výrazné a snadno identifikovatelné.

5.0 BEZPEČNOST STROJŮ

NAŠI PŘEDNÍ DODAVATELÉ

https://cz.rs-online.com/web/c/spinace/tlacitkove-spinace-a-soucasti/nouzova-tlacitka/
https://cz.rs-online.com/web/c/spinace/tlacitkove-spinace-a-soucasti/nouzova-tlacitka/
https://cz.rs-online.com/web/c/spinace/bezpecnostni-blokovaci-spinace-a-soucasti/solenoidove-ochranne-spinace/
https://cz.rs-online.com/web/c/spinace/bezpecnostni-blokovaci-spinace-a-soucasti/solenoidove-ochranne-spinace/
https://cz.rs-online.com/web/c/spinace/koncove-a-polohove-spinace/koncove-spinace/
https://cz.rs-online.com/web/c/spinace/koncove-a-polohove-spinace/koncove-spinace/
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/sireny-a-majaky/majaky/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/sireny-a-majaky/majaky/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/b/honeywell/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/b/siemens?
https://cz.rs-online.com/web/b/schmersal/
https://cz.rs-online.com/web/b/telemecanique-sensors/
https://cz.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro


8

K nabídce K nabídce K nabídce K nabídce

6.0 KONEKTORY

Napájecí konektory 
Zajišťují spojení mezi zařízením a jeho 
zdrojem napájení. Existují dva hlavní  
typy napájecích konektorů – rezidenční  
a průmyslové. Napájecí konektory jsou  
určeny pro střídavý nebo stejnosměrný proud.  
Konektory pro střídavý proud umožňují 
přímé připojení zařízení k napájecímu zdroji. 
Stejnosměrné konektory se obvykle dodávají 
ve standardních velikostech a nejsou  
z bezpečnostních důvodů zaměnitelné. 

Krimpovací nástroje 
Krimpovací nástroje se používají ke spojení 
dvou kusů materiálu prostřednictvím 
stlačení a vytvoření spoje. Tento typ ručního 
nástroje se nastavuje na požadovaný 
tlak potřebný k účinnému spojení dvou 
částí, aby se vytvořilo bezpečné těsnění 
umožňující spojení. Některé krimpovací 
nástroje mají přednastavené matrice pro 
svorky, které zajišťují přesné utěsnění.

Svorky a spojky  
pro vodiče RS PRO
Máme skladem širokou škálu elektrických 
svorek a spojek pro použití s různými typy 
a velikostmi vodičů – od krimpovacích 
svorek až po zamačkávací dutinky  
a spoje na tupo. 

Kulaté průmyslové 
konektory 
Konektory pro náročné aplikace, které se 
obvykle používají v namáhavém prostředí 
a které mají více kontaktů umístěných v 
kulatém tělese. Lze je využít pro automatizaci  
procesů a průmyslových aplikací.  
V naší nabídce najdete konektory s krytím  
až IP67, IP68 a IP69K, proto se skvěle hodí  
k nasazení v prostředí s vysokou vlhkostí. 

NAŠI PŘEDNÍ DODAVATELÉ

https://cz.rs-online.com/web/c/konektory/kruhove-konektory/kulate-prumyslove-konektory/
https://cz.rs-online.com/web/c/konektory/kruhove-konektory/kulate-prumyslove-konektory/
https://cz.rs-online.com/web/c/konektory/napajeci-konektory/
https://cz.rs-online.com/web/c/konektory/napajeci-konektory/
https://cz.rs-online.com/web/c/rucni-naradi/kabel-konektory-a-krimpovaci-nastroje/krimpovaci-nastroje/
https://cz.rs-online.com/web/c/rucni-naradi/kabel-konektory-a-krimpovaci-nastroje/krimpovaci-nastroje/
https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=Svorky+a+spojky+pro+vodi%C4%8De+rs+pro
https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=Svorky+a+spojky+pro+vodi%C4%8De+rs+pro
https://cz.rs-online.com/web/b/hirose/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/b/bulgin/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/b/harting/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/b/amphenol/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
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Zapouzdřená topná tělesa 
Zapouzdřená topná tělesa chrání 
elektrická, elektronická, pneumatická, 
hydraulická a mechanická zařízení před 
nízkými teplotami, kondenzací a korozí 
a zajišťují, že budou fungovat co nejlépe. 
Toho dosahují zajištěním rovnoměrného 
rozložení vnitřní teploty vzduchu.

Klimatizace a ventilátory 
Dodáváme komplexní sortiment 
ventilátorů pro téměř každou aplikaci od 
stolních ventilátorů až po vysokokapacitní 
axiální ventilátory a odstředivá dmychadla.  
V naší nabídce najdete také řadu 
klimatizačních jednotek, které umožňují 
regulovat teplotu v místnosti.

Nástěnné skříně RS PRO 
Nástěnné skříně jsou k dispozici v různých 
velikostech, materiálech a typech montáže 
na stěnu a úložných řešení. U nás najdete 
nástěnné skříně a příslušenství, které 
vyhoví vašim potřebám. Díky široké škále 
krytí IP jsou skříně vhodné pro venkovní i 
vnitřní použití a odolají vysokým nárazům.

19palcové racky 
19palcové racky, které se běžně používají 
v serverovnách a datových centrech, jsou 
skříně nebo stojanové systémy sloužící  
k uložení infrastruktury počítačových sítí 
a datových zařízení. Díky rackům bude 
hardwarové a síťové vybavení vyžadovat 
minimální podlahovou plochu nebo 
policové instalace.Označení „19 palců“ 
vychází ze šířky předního panelu skříní, 
které jsou umístěny v racku. 

7.0 SKŘÍNĚ, VENTILACE A TOPENÍ

NAŠI PŘEDNÍ DODAVATELÉ

https://cz.rs-online.com/web/c/skrine-a-serverove-racky/regaly-19-palcu/
https://cz.rs-online.com/web/c/skrine-a-serverove-racky/regaly-19-palcu/
https://cz.rs-online.com/web/c/skrine-a-serverove-racky/skrine/zapouzdrena-topidla/
https://cz.rs-online.com/web/c/skrine-a-serverove-racky/skrine/zapouzdrena-topidla/
https://cz.rs-online.com/web/c/hvac-ridici-systemy-ventilatoru-a-teploty/klimatizace-a-ventilatory/
https://cz.rs-online.com/web/c/hvac-ridici-systemy-ventilatoru-a-teploty/klimatizace-a-ventilatory/
https://cz.rs-online.com/web/c/skrine-a-serverove-racky/skrine/nastenne-krabice/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/skrine-a-serverove-racky/skrine/nastenne-krabice/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/b/abb/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/b/pfannenberg/
https://cz.rs-online.com/web/b/ebm-papst/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/b/rittal/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
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8.0 NAPÁJENÍ, OVLÁDÁNÍ A OCHRANA

Jističe 
Účinný a dobře navržený systém ochrany 
obvodů je nezbytný v každé budově. 
Nejenže chrání stroje a zařízení před 
nákladnými škodami nebo, ale kvalitní 
ochrana obvodů zajišťuje také bezpečnost 
osob. V naší nabídce najdete  různé typy 
ochranných zařízení,  domovní rozvaděče, 
rozvodnice a příslušenství. 

Stykače a pomocné kontakty
Řešení pro průmyslové stroje v náročných 
elektrických aplikacích. Vysoce kvalitní 
sortiment stykačů, které se používají 
ve všech oblastech od osvětlení a řízení 
vytápění pecí až po automatizační stroje  
a manipulaci s materiálem, je nezbytný pro 
elektrickou regulaci. Nabízíme osvědčené 
značky jako jsou SIEMENS, Schneider 
Electric, ABB, Eaton a Allen Bradley,  
i naši vlastní řadu RS PRO.

Pojistky RS PRO 
Pojistky jsou bezpečnostní zařízení, která 
se používají v elektrické zástrčce nebo 
obvodu a jsou vyrobena z vodičových 
součástí vložených do nehořlavého 
pouzdra. Jejich funkcí je zabránit poškození  
způsobenému nadměrným elektrickým 
proudem tím, že v případě poruchy dojde 
k přehřátí a roztavení vodiče vloženého  
do tělesa, v důsledku čehož dojde  
k přerušení elektrického proudu.

Otočné spínače a součásti 
Náš sortiment zahrnuje obrovský výběr 
konfigurací spínačů a četné možnosti 
doplňků a náhradních dílů. Abychom vám 
mohli nabídnout vysoce kvalitní, odolné  
a cenově výhodné otočné spínače a součásti,  
nabízíme produkty předních značek, jako 
jsou Arcol, Knitter-Switch, Honeywell, NSF, 
Vishay, RS PRO, Hartmann, NKK Switches  
a TE Connectivity.

NAŠI PŘEDNÍ DODAVATELÉ

https://cz.rs-online.com/web/c/spinace/otocne-spinace-a-soucasti/
https://cz.rs-online.com/web/c/spinace/otocne-spinace-a-soucasti/
https://cz.rs-online.com/web/c/pojistky-a-jistice/jistice/
https://cz.rs-online.com/web/c/pojistky-a-jistice/jistice/
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/stykace-a-pomocne-kontakty/
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/stykace-a-pomocne-kontakty/
https://cz.rs-online.com/web/c/?searchTerm=pojistky+rs+pro
https://cz.rs-online.com/web/c/?searchTerm=pojistky+rs+pro
https://cz.rs-online.com/web/b/kraus---naimer/
https://cz.rs-online.com/web/b/abb/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/b/schneider-electric/
https://cz.rs-online.com/web/b/siemens?
https://cz.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
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