
 

 
 
 
 
 
 
 
Rozvaděč VAK a VKK pro snímače 
 

  
 
 
 
 Jednoduchá montáž 
 
 Rozličná provedení pro prodloužení 

nebo sdružení kabelů ze snímačů 
zatížení 

 
 Využití v oblasti s nebezpečím exploze 

a při extrémních okolních podmínkách 
 
 Vysoká odolnost vůči agresivním 

mediím 
 
 Volitelná ochrana proti přepětí 
 

Použití 

Skříně prodlužovacích kabelů 
VKK 280x1 slouží k prodloužení 
připojovacího kabelu ke snímači 
zatížení. 
Ve skříně prodlužovacích 
kabelů VKK 280x4, VKK 280x6 a 
VKK 280x8 jsou spojeny snímače 
zatížení jedné váhy. 
Při vysokých nárocích na přesnost 
váhy lze zapojením vestavěných 
předřadných odporů provést rohové 
vyrovnání. 
Kompenzace propojovacím můstkem 
je jednoduchá a časově úsporná. 
Svorkové skříně VAK mohou být 
podle aplikace použité k čistému 
prodloužení kabelu snímače zatížení 
popř kabelů dalších čidel, také ale 
mohou být použity ke sdružení  
signálů více snímačů zatížení (bez 
kompenzace rohů). 

Vybavení 

Rozvaděč VAK/VKK, jsou v provedení z 
tlakově litého hliníku, polyesteru nebo 
ušlechtilé oceli. 
Veškeré kabelové spoje propojovacích 
skříněk jsou šroubované popř 
samosvorné (pérové), což zaručuje 
snadné připojení kabelů. 
Polyesterové skříně jsou opatřeny 
kabelovými šroubovými spoji z plastické 
hmoty, hliníkové a nerezové skříně mají 
mosazné šroubové spoje - volitelné 
šroubové spoje z nerezové oceli. 
 
Funkce 

Jako sdružovací skříňka je k dispozici 
VKK 280x4 pro 4 snímače zatížení, 
VKK 280x6 pro 6 snímačů a  
VKK 280x8 pro 8 snímačů zatížení. 
Propojovací skříňky jsou univerzálně 
využitelné. Hliníkové skříně se používají 
převážně při vysokých okolních 
teplotách nebo v prostředí s nebezpečím 
výbuchu (až do +100 °C - s vhodným 
kabelem a speciálními šroubovými spoji 
až do 150 °C).

 
Při působení agresivních medií nebo 
při extrémních okolních vlivech se 
přednostně používají polyesterové 
skříňky. 
Skříňky z ušlechtilé oceli jsou vhodné 
pro obě oblasti použití. 
Je možno propojit snímače zatížení se 
4 nebo 6-ti vodičovým připojením. 
Všechny rozvaděče VKK mají lištu pro 
vyrovnání potenciálů pro odborné 
připojení zemnícího vedení. 
Všechny skříně poskytují správné 
připojení stínění kabelu. 
Kromě toho jsou rozvaděče vhodné pro 
použití v prostředí s nebezpečím 
výbuchu kategorií 2G/2D. 
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Možnosti 

DBS6 
Modul přepěťové ochrany k rozšíření skříňky VKK 28006 D707465.01 

VBS001 
Modul přepěťové ochrany bez vlastní skříňky (samostatná deska) V039944.B01 

Provedení 
Objednací číslo 
standardního 

provedení 

Objednací 
číslo provedení  

ATEX 2G, 2D 

IECEx 
*) 

EAC 
*) 

VKK 28001 
Skříň prodlužovacích kabelů, skříňky z polyesteru, pružinové svorky V053956.B01 - - - 

VKK 28011 
Skříň prodlužovacích kabelů, skříňky z hliníku, pružinové svorky V053957.B01 V595989.B01 X - 

VKK 28021 
Skříň prodlužovacích kabelů, skříňky z ušlechtilé oceli, pružinové svorky V053958.B01 V649087.B01 X - 

VKK 28004 
Propojovací skřín pro max. 4 snímače zatížení, skříňky z polyesteru, pružinové svorky V053953.B01 - - - 

VKK 28014 
Propojovací skřín pro max. 4 snímače zatížení, skříňky z hliníku, pružinové svorky V053954.B01 V595988.B01 X - 

VKK 28024 
Propojovací skřín pro max. 4 snímače zatížení, skříň z ušlechtilé oceli, pružinové svorky V053955.B01 V512515.B01 X - 

VKK 28006 
Propojovací skřín pro max. 6 snímačů zatížení, skříňky z polyesteru, pružinové svorky V076863.B01 - - - 

VKK 28016 
Propojovací skřín pro max. 6 snímače zatížení, skříňky z hliníku, pružinové svorky - V649089.B01 X - 

VKK 28026 
Propojovací skřín pro max. 6 snímače zatížení, skříň z ušlechtilé oceli, pružinové svorky - V649085.B01 X - 

VKK 28008 
Propojovací skřín pro max. 8 snímačů zatížení, integrovaná přepěťová ochrana,  
skříňky z polyesteru, šroubové svorky 

V041675.B01 - - - 

VKK 28018 
Propojovací skřín pro max. 8 snímače zatížení, skříňky z hliníku, šroubové svorky - V649086.B01 X - 

VKK 28028 
Propojovací skřín pro max. 8 snímače zatížení, skříň z ušlechtilé oceli, šroubové svorky - V649088.B01 X - 

VBS 28011 
Modul přepěťové ochrany včetně vlastní hliníkové skříňky, k ochraně snímače zatížení 
případně vyhodnocovací elektroniky 

V053969.B01 V053969.B51 
(pouze 2D) - - 

VAK 28040 
Propojovací skříňka se 14 svorkami, prodloužení 1 snímače zatížení + 2 senzorů nebo 
2 snímačů zatížení bez rohového vyrovnání, skříňky z polyesteru 

V029901.B01 - - - 

VAK 28040-2GD 
Svorková skříňka se 14 svorkami, prodloužení 1 snímače zatížení + 2 senzorů nebo  
2 snímačů zatížení bez rohového vyrovnání, skříňky z hliníku 

- V583197.B01 X X 

VAK 28040-2GD-SS 
Svorková skříňka se 14 svorkami, prodloužení 1 snímače zatížení + 2 senzorů nebo  
2 snímačů zatížení bez rohového vyrovnání, skříňky z ušlechtilé oceli 

- V653900.B01 X X 

VAK 28080 
Svorková skříňka s 18 svorkami, 4 snímače zatížení + 2 senzory (bez rohového 
vyrovnání), skříňky z polyesteru 

V583558.B01 - - - 

VAK 28080-2GD 
Svorková skříňka s 18 svorkami, 4 snímače zatížení + 2 senzory (bez rohového 
vyrovnání), skříňky z hliníku 

- V580943.B01 X X 

VAK 28080-2GD-SS 
Svorková skříňka s 18 svorkami, 4 snímače zatížení + 2 senzory (bez rohového 
vyrovnání), skříňky z ušlechtilé oceli 

- V654495.B01 X X 

VAK 28051 
Svorková skříňka s 16 svorkami, pro připojení motorů, skříňky z polyesteru V583561.B01 - - - 

VAK 28051-2GD 
Svorková skříňka s 16 svorkami, pro připojení motorů, skříňky z hliníku - V580776.B01 X X 

VAK 28051-2GD-SS 
Svorková skříňka s 16 svorkami, pro připojení motorů, skříňky z ušlechtilé oceli - V654496.B01 X X 

VAK 20120 
Svorková skříňka s 15 svorkami, pro připojení motorů, včetně motorového jističe, 
skříňky z polyesteru 

F217763.03 
**) - - - 

VAK 20120-2GD 
Svorková skříňka s 15 svorkami, pro připojení motorů, včetně motorového jističe, 
skříňky z hliníku 

- 
V657753.B01 
(pouze 2D) 

**) 
X X 

**) Toto číslo objednávky popisuje standardní skříň bez ochrany motoru. 
     Ochrana motoru je doplňkem pro danou zakázku.   

*) 
X = možné 

- = není možné 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při kombinaci sdružovací skříňky 
a přepěťové ochrany (VKK 28006 a 
DBS6; VKK 28008) bude umístěna 
jedna VBS-skupina v blízkosti 
(max. 1 m) vyhodnocovacího zařízení. 
V jiných případech je třeba umístit 
druhou VBS-skupinu v blízkosti VKK! 

      VKK 28008 / 28018 / 28028 
 

 VAK 28040 

 
     VKK 28006 / 28016 / 28026 

 

 
 VAK 28051 

 
 

    VKK 28004 / 28014 / 28024 

 
 

 VAK 28080 
 

 
 
 

VKK 28001 / 28011 / 28021 
 VBS 28011 

 

 
 
 

 VAK 20120 

  

P = lišta k vyrovnávání potenciálů Ø = upevňovací otvory 
Kabelové průchodky 
1 = M12 Kabel  Ø 2     - 7,5 mm 
2 = M16 Kabel  Ø 4     - 11 mm 
3 = M20 Kabel  Ø 5     - 14 mm 
4 = M25 Kabel  Ø 11   - 20 mm 

 

VKK 280x1 

Snímač zatížení Vyhodnoco
vací 
zařízení 

VKK 

VBS 28011 

Vyhodnoc
ovací 
zařízení 

VKK 280x6 

Snímač zatížení 

Vyhodnoco
vací 
zařízení 

VKK 280x8 

Snímač zatížení 

Vyhodnoco
vací 
zařízení 

Snímač zatížení 

Vyhodnoco
vací 
zařízení 

VKK 280x4 

1, 3 1, 3 

1, 1 2, 2 3, 3, 3 

3, 3, 3, 3 2, 2, 2 4, 4 

4 2 3, 3, 3 3 2 



 

 
 

Rozměry [mm] 
Typ a b c d e f g výška Ø 
VKK 28001 190 75 178 45 105 - 310 60 4,5 

VKK 28011 
VBS 28011 175 80 163 52 105 - 295 60 4,8 

VKK 28021 200 100 229* 43,5* - - 320 75 10 

VKK 28004 190 75 178 45 105 160 250 60 4,5 

VKK 28014 175 80 163 52 105 165 235 60 4,8 

VKK 28024 200 100 229* 43,5* - 160 260 75 10 

VKK 28006 
VKK 28016 260 160 240 110 210 220 - 90 6,5 

VKK 28026 260 160 290 103,5 210 260 314 91 10 

VKK 28008 
VKK 28018 260 160 240 110 210 270 320 90 

6,5 

VKK 28028 260 160 240 110 210 220 340 91 10 

VAK 28040-(2GD) 122 120 106 82 - 180 - 90 6,3 

VAK 28040-2GD-SS 150 150 180* 93,5* - 200 - 95 10 

VAK 28080-(2GD) 
VAK 28051-(2GD) 220 120 204 82 - 180 - 91 6 

VAK 28080-2GD-SS 
VAK 28051-2GD-SS 260 160 290 103,5 -- 210 314 91 10 

VAK 20120-(2GD) 260 160 240 110 - 220 - 90 6,3 
 

* Tyto skříně z nerezové oceli mají jen 2 (namísto 4) upevňovací otvory (upevňovací závěsy) 
 
Další technické údaje 

 Třída ochrany  IP66 
IP68 dispozici na vyžádání 

 Přípustná okolní teplota 

 Skříňky z polyesteru, bez ATEX: -20 °C … +100 °C 
 Skříňky z hliníku a skříňky z ušlechtilé oceli: 

bez ATEX:  -40 °C … +100 °C 
dispozici na vyžádání: -40 °C … +150 °C 
ATEX:   -30 °C … +60 °C 

Odolnost proti úderu 7 Joule 

Informace o materiálu skříní 

Polyester vyztužen skelným vláknem, duroplastický polyester RAL 7000 (ATEX RAL 9011) 
hořlavost: samozhášecí, UL 94 V-0; Kabelové průchodky: Plast 

Hliník DIN EN 1706  EN AC-AlSi12(Fe), prášková barva RAL 7001; Mosazné šroubení 

Ušlechtilá ocel 1.4301, broušený (Standardní varianty) Mosazné šroubení.  
Šroubení z nerezové oceli jsou k dispozici na 
vyžádání. Ušlechtilá ocel 1.4404, broušený (ATEX varianty) 

Schenck Process s. r. o. 
Na hůrce 1041/2 
161 00 Praha 6 - Ruzyně 
T +420 233 094 111 
F +420 233 094 116 
sales@schenckprocess.cz 
www.schenckprocess.cz B
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