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Multifunkční 
sloupek SITEL 
(MSS) 

www.sitel.cz, e-mail: jtoman@sitel.cz 

Společnost SITEL, spol. s r.o. připravila ve spolupráci 

se společností ZPA EKOREG, spol. s r.o. pro své 

zákazníky zajímavé řešení. Multifunkční sloupek 

SITEL (MSS), který spolehlivě slouží zejména pro 

dočasná připojení k odběrům elektrické energie na 

veřejných prostranstvích, v technických areálech, na 

sportovištích a jako dočasný přípojný bod pro údržbu 

měst a obcí. Nabízíme nově i zcela unikátní řešení 

pro různá jiná použití než je odběr elektrické 

energie, jako je rozvod vody, například k připojení 

karavanů v kempech, cirkusů a jiných atrakcí nebo 

lze Multifunkční sloupek v jiném provedení využít 

jako podzemní rozvaděč při budování optických 

komunikačních sítí. Vysoký stupeň odolnosti sloupku 

a jeho vysoká variabilita umožňují jeho 

bezproblémové užívání s vysokým zákaznickým 

komfortem. 

 český výrobek, široký výběr konfigurací 

 dimenzován na 32 A, 63 A, 80 A  

 stupeň krytí zásuvek a rozvodnic IP67  

 každá zásuvka samostatný jistič 

 více chráničů na jednom sloupku 

 rozměry instalační komory 800 x 800 x 920 mm 

 svislá odchylka při instalaci max. ± 5o 

 víka pro různé povrchy i dlažbu (A15 a B125) 

 pracovní polohy dvě (viz obrázky) 

 nutná instalace odvodu dešťové vody  
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Rozvodnice se zásuvkovými kombinacemi A až F. Hlavní rozvodnice G, H, I. 
 Na jeden sloupek MSS ENERGO lze instalovat od jedné do čtyř rozvodnic, 

vždy jedna hlavní a až tři zásuvkové. 

Pokud si nevyberete z připravených zásuvkových kombinací, lze navrhnout i zcela individuální řešení 

 s pomocí rozvodnice typu „M“. K ní lze připojit například externí podzemní zásuvky Burghart až do 

velikosti 63 A / 400 V, umístit v ní časovací hodiny, podružný elektroměr, lze ji vybavit i datovými 

zásuvkami pro nabídku internetu a další různé vybavení. K řešení požadavků svých zákazníků  

přistupujeme vždy individuálně a výroba Multifunkčního sloupku MSS je zakázková. 

 

Kontaktujte nás, rádi pro vás nalezneme optimální řešení. 

 

 

 


