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CK ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΕΝΤΙΧΟΙΖΟΜΕΝΟΙ IP30       

                                         
Η ανάγκη των οικιακών εγκαταστάσεων για εργονομία, καλαισθησία και άριστη 
ποιότητα κατασκευής, αντιπροσωπεύεται από την σειρά SEBA CK,με τα ακόλουθα 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατάλληλοι για όλο το φάσμα των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
• Πραγματοποιείται με κατεργασία ελασμάτων ψυχρής εξέλασης πάχους 

1mm,πλύση, φωσφάτωση, ηλεκτροστατική πολυεστερική βαφή στο σύνολο 
του εξοπλισμού και σε λευκό χρώμα RAL 9003, υψηλής ποιότητας και 
αντοχής. 

• Άρτια συναρμολογούμενος στιβαρός μηχανολογικός εξοπλισμός, με 
αφαιρούμενη μετωπική πλάκα από την κορνίζα του υπόλοιπου εξοπλισμού. 

• Μπάρες για γείωση και ουδέτερου. 
• Πόρτα από φιμέ plexiglass. 

 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ x ΒΑΘΟΣ 

ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΟΥ  
ΘΥΡΙΔΕΣ & 

ΠΟΛΟΙ  
CK112R 355 x 225 x 85mm 1 x 12 = 12 

CK2093P 295 x 385 x 65mm 2 x 9  = 18 

CK212R 355 x 405 x 85mm 2 x 12 = 24 

CK2123P 355 x 405 x 65mm 2 x 12 = 24 

CK312R 355 x 505 x 85mm 3 x 12 = 36 

CK316 430 x 525 x 95mm 3 x 16 = 48 

CK316R 430 x 525 x 85mm 3 x 16 = 48 

CK416 455 x 665 x 95mm 4 x 16 = 64 

CK420 550 x 700 x 95mm 4 x 20 = 80 

CK525 650 x 850 x 95mm 5 x 25 = 125 

       
 
Ειδικές διαστάσεις, καθώς και μεταλλικές πόρτες, κατόπιν 
παραγγελίας. 



RS ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ IP55 

Η ανάγκη των επαγγελματικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην διανομή 
μικρότερης ισχύος για εργονομία, στεγανότητα και δύσκολες συνθήκες λειτουργίας, 
αντιπροσωπεύεται από τη σειρά SEBA RS, με τα  ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατάλληλοι για όλο το φάσμα των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε 
εσωτερικούς ή εξωτερικούς στεγαζόμενους χώρους. 

• Πραγματοποιείται με κατεργασία ελασμάτων ψυχρής εξέλασης πάχους 
1,25mm,πλύση, φωσφάτωση, ηλεκτροστατιστική πολυεστερική βαφή σε γκρι 
χρώμα RAL 7035, υψηλής ποιότητας και αντοχής. 

• Άρτια συναρμολογημένος στιβαρός μηχανολογικός εξοπλισμός με τα 
κατάλληλα αυτοσβενόμενα παρεμβύσματα, μεντεσέδες, κλειδαριές υψηλής 
αντοχής και στεγανότητας. 

• Μπάρες για γείωση και ουδέτερο. 
• Αφαιρούμενες οπές για χρήση στηπιοθλιπτών στην είσοδο των καλωδίων. 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ x ΒΑΘΟΣ ΘΥΡΙΔΕΣ & ΠΟΛΟΙ 
RS 112 350 x 250 x 130mm 1 x 12 = 12 
RS 212 350 x 400 x 130mm 2 x 12 = 24 
RS 312 350 x 500 x 130mm 3 x 12 = 36 
RS 316 430 x 530 x 130mm 3 x 16 = 48 
RS 416 470 x 670 x 130mm 4 x 16 = 64 
RS 420 550 x 700 x 130mm 4 x 20 = 80 

 

 

                                   

 

 

 

RSX Μεταλλικοί πίνακες με πόρτα plexiglass, ως ακολούθως: 



 

 

  

Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας. 
 

RSX ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ IP55  
Η ανάγκη των σύγχρονων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε μεγαλύτερη ισχύ και 
προστασία, αντιπροσωπεύεται απο την σειρά SEBA RSX, με τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

  

• Κατάλληλοι για στεγαζόμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και 
επαγγελματικούς χώρους. 

• Πλύση, φωσφάτωση, ηλεκτροστατιστική πολυεστερική βαφή σε γκρι χρώμα 
RAL 7035, υψηλής ποιότητας και αντοχής. 

• Άρτια συναρμολογημένος στιβαρός μηχανολογικός εξοπλισμός με τα 
κατάλληλα αυτοσβενόμενα παρεμβύσματα, μεντεσέδες, κλειδαριές υψηλής 
αντοχής και στεγανότητας. 

• Μεταλλική βάση, μετωπική πλάκα και υπερυψωμένες ράγες Ω, για την εύκολη 
διέλευση καλωδίων εντός πλαστικών καναλιών. 

• Μπάρες για γείωση και ουδέτερο. 
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ x ΒΑΘΟΣ  ΘΥΡΙΔΕΣ & ΠΟΛΟΙ  

RSX607517 600 x 750 x 170mm 3 x 21 = 63 

RSX609017 600 x 900 x 170mm 4 x 21 = 84  

RSX601017 600 x 1050 x 170mm 5 x 21 = 105 

RSX601217 600 x 1200 x 170mm 6 x 21 = 126  

 
Ειδικές διαστάσεις, καθώς και η τοποθέτηση γενικού διακόπτη και διανομής 
καλωδίων, κατόπιν παραγγελίας. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ x ΒΑΘΟΣ  ΘΥΡΙΔΕΣ & ΠΟΛΟΙ  
RSP 212 350 x 400 x 130mm 2 x 12 = 24 
RSP 312 350 x 500 x 130mm 3 x 12 = 36  
RSP 316 430 x 530 x 130mm 3 x 16 = 48 
RSP 416 470 x 670 x 130mm 4 x 16 = 64  
RSP 420 550 x 700 x 130mm 4 x 20 = 80  



VS ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ 
ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ IP55 
Η ανάγκη των επαγγελματικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στον εξειδικευμένο 
αυτοματισμό για εργονομία στεγανότητα και δύσκολες συνθήκες λειτουργίας, 
αντιπροσωπεύεται απο τη σειρά SEBA VS, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατάλληλα για βιομηχανικό εξοπλισμό σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς 
στεγαζόμενους  χώρους. 

• Πραγματοποιείται με κατεργασία ελασμάτων ψυχρής εξέλασης πάχους 
1,25mm, πλύση, φωσφάτωση, ηλεκτροστατική πολυεστερική βαφή σε γκρι 
χρώμα RAL 7035 υψηλής ποιότητας και αντοχής. 

• Άρτια συναρμολογούμενος στιβαρός μηχανολογικός εξοπλισμός με τα 
κατάλληλα αυτοσβενόμενα παρεμβύσματα, μεντεσέδες, κλειδαριές υψηλής 
αντοχής και στεγανότητας. 

• Αφαιρούμενες οπές για χρήση στηπιοθλιπτών στην είσοδο των καλωδίων. 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ x ΒΑΘΟΣ  

VS 250 200 x 250 x 140mm 

VS 300 250 x 300 x 140mm 

 VS 400 300 x 400 x 170mm 

VS 500 400 x 500 x 170mm 

VS 600 450 x 600 x 200mm 

VS 700 500 x 700 x 200mm 

VS 800 600 x 800 x 230mm 

VS 1000 700 x 1000 x 250mm 
 

               

Ειδικές διαστάσεις, καθώς και δυνατότητα κλειδώματος ή ανοξείδωτης 
κατασκευής, κατόπιν παραγγελίας. 



 

OUT ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΠΙΛΑΡ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ MINIMUM IP55    
 
Η ανάγκη προστασίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υπό δύσκολες 
συνθήκες σε υπαίθριους χώρους για στεγανότητα και αντοχή στη 
διάβρωση,αντιπροσωπεύεται απο την σειρά SEBA OUT,με τα ακόλουθα 
τεχνικά χαρακτηριστικα: 
 

• Κατάλληλοι για εξωτερικούς,μη στεγαζόμενους ρυπαρούς χώρους έντονης 
υγρασίας. 

• Πραγματοποιείται με κατεργασία ελασμάτων ψυχρής εξέλασης πάχους 1,5 
mm, απολάδωση, φωσφάτωση, ηλεκτροστατιστική πολυεστερική βαφή σε 
γκρι χρώμα RAL 7035, υψηλής ποιότητας και αντοχής. 

• Άρτια συναρμολογημένος στιβαρός μηχανολογικός ςξοπλισμός με τα 
κατάλληλα αυτοσβενόμενα παρεμβύσματα, μεντεσέδες, κλειδαριές υψηλής 
αντοχής και στεγανότητας. 

• Βάση απο ποδαρικά στραντζαρισμένου ελάσματος ή δυνατότητα στήριξης με 
ειδική βάση UPN RAL 9005, σε προκατασκευασμένες βάσεις σκυροδέματος. 

• Ειδικά γαλβανισμένα στέγαστρα, με ιδιαίτερη έμφαση στην  αποχέτευση 
ομβρίων μακριά απο τον εξοπλισμό. 

• Δυνατότητες κατασκευής ειδικών διαστάσεων, σε διάφορα χρώματα, με 
οπτική επαφή του εσωτερικού εξοπλισμού. 

• Ανοξείδωτες κατασκευές. 
 
 
 

           
 

Ειδικες κατασκευές κατόπιν συννενοησης. 

 

 



F ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ  
IP55 
Η ανάγκη προστασίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης, υπό 
δύσκολες συνθήκες, σε περιορισμένους χώρους υποσταθμών, για ευελιξία, ταχύτητα 
εγκατάστασης, ευρυχωρία, επεκτασιμότητα και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις 
πλευρές του εξοπλισμού, αντιπροσωπεύεται απο την σειρά SEBA F, με τα ακόλουθα 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατάλληλα για στεγαζόμενους ρυπαρούς χώρους έντονης υγρασίας. 
• Πραγματοποιείται με κατεργασία ελασμάτων ψυχρής εξέλασης 

πάχους 1,5mm, πλύση, φωσφάτωση, ηλεκτροστατιστική 
πολυεστερική βαφή σε γκρι χρώμα RAL 7035, υψηλής ποιότητας και 
αντοχής. 

• Άρτια συναρμολογημένος στιβαρός μηχανολογικός εξοπλισμός με τα 
κατάλληλα αυτοσβενόμενα παρεμβύσματα, μεντεσέδες, κλειδαριές 
υψηλής αντοχής και στεγανότητας. 

• Επιδαπέδια στήριξη, με ειδική βάση UPN RAL 9005 πλίνθου, 
προστασίας εξοπλισμού. 

• Επιμέρους μεταλλικά εξαρτήματα στήριξης υλικών, αποκλειστικής 
κατασκευής SEBA. 

       

  
 
 

Ειδικές κατασκευές κατόπιν συνεννόησης. 
 


