
Původní přívodní pole

Retrofit znamená profesionálně připravenou a ověřenou náhradu přístrojů ve stávajícím rozváděči za 
pomoci adaptéru, bez nutnosti úpravy přípojných a montážních míst. 

Retrofit je určen pro nejdůležitější body Vaší rozvodné soustavy, kde vyžadujete maximální provozní 
spolehlivost.

Retrofit rychle a ekonomicky zajistí vysoký stupeň ochrany rozvodné sítě v souladu s moderními trendy.

Společnost EMCOS nabízí při rekonstrukcích elektrických rozvodů jednoduchou výměnu stávajících tech-
nicky a morálně zastaralých jističů za spolehlivé jističe Schneider Electric typu Masterpact NW, Compact 
NS a Compact NR. Výměna probíhá formou osvědčené komplexní služby – retrofit.  
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Retrofit s jističem Masterpact NW



Servisní oddělení EMCOS zajišťuje kompletní výměnu výkonových jističů formou retrofitů v následujícím 
rozsahu:

Návrh
n Posouzení stavu původní instalace a výběr jističů vhodných pro retrofit
n Specifikace optimální náhrady stávajícího jističe za jistič Schneider Electric
n Zpracování technicko obchodní nabídky

Obsah dodávky
n Demontáž původního přístroje a vyčištění rozváděče
n Montáž nového jističe a připojovacího adaptéru
n Zapojení ovládacích a signalizačních obvodů
n Odzkoušení funkce a uvedení do provozu
n Vyhotovení technické dokumentace
n Výchozí revize

Výhody
n Rychlé a ekonomické řešení
n Krátká doby odstávky - minimalizace výrobních ztrát
n Úspora nákladů za nový rozváděč - skříň včetně přípojnic a vnějších kabelových spojů zůstávají
 zachovány
n Doprava a montáž v ceně dodávky – žádné dodatečné náklady
n Technická vyspělost a spolehlivost – jističe Schneider Electric jsou světová špička ve své kategorii
n V rámci montáže je zajištěno prověření správné funkce ovládacích obvodů a signalizace, pevné
 nastavení jme novitého proudu jističů, testování nastavení elektronických spouští a případná montáž 
 a nastavení vzájemného  blokování dvou jističů
n Seznámení uživatelů s obsluhou, funkcí, použitím a seřízením jističů v místě instalace 
n Plná záruka – záruka na kompletní dodávku
n Servisní zajištění - servis a náhradní díly na další období 

Další související služby

n Technický audit rozváděčů – posouzení stavu rozvodných zařízení a zpracování nabídky na
 modernizaci
n Termovize – kontrola rozváděčů a rozvodných systémů pomocí termovizní kamery
n Měření parametrů rozvodných soustav včetně harmonické analýzy
n Servis a opravy kompenzačních zařízení  
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