
  
 

HISTORIE VÝROBY OBZORU JE ZÁRUKOU KVALITY 
 
Vačkové i domovní spínače se používají dennodenně 
u průmyslových strojů i domácích přístrojů. Ty od zlínské firmy 
OBZOR jsou spojeny s kvalitními materiály, ruční montáží, 
množstvím výhod i širokou nabídkou pro každého zákazníka. 

 

 

100% VÝSTUPNÍ KONTROLA 

Vačkové spínače umožňují ovládání zařízení v průmyslu i běžném 
životě a jejich spolehlivost, která musí být stoprocentní, začíná i končí 
u použitých materiálů. „U OBZORU se už dlouhá léta klade důraz 
zejména na kvalitní materiály. Na elektrovodné části spínačů se 
využívají tři kovy: mosaz, měď a stříbro, většinu ostatních dílů tvoří 
kvalitní plast zaručující pevnost a stabilitu. Finální výrobní operací 
každého spínače je výstupní kontrola, která potvrdí jeho celkovou 
kvalitu a funkčnost,“ uvádí pan Marek Beneda, obchodně technický 
poradce družstva OBZOR.  

 

RUČNÍ SESTAVOVÁNÍ VAČKOVÉHO SPÍNAČE 

Také u inovované řady vačkových spínačů VSN a VSR tvoří spínací program tvar a počet výřezů 
ovládacích vaček. Hotový výrobek tvoří jednotlivá, ručně 
sestavovaná spínací patra, přičemž v každém jsou dva na sobě 
nezávislé spínací obvody, které mezi sebou lze propojovat 
normalizovanými spojkami. „Nutno upozornit, že dle celkového 
počtu spínacích pater se liší uchycení spínače. Do šesti pater je 
možné spínač upevnit buď zepředu, nebo zezadu, ovšem od sedmi 
pater výše se kvůli mechanické pevnosti a zatížení od vodičů 
doporučuje současné uchycení zepředu i zezadu“ informuje pan 
Marek Beneda. A jelikož spínači prochází jmenovité proudy vysokých 

hodnot, důraz je kladen zejména na bezpečnost. „Vačkové spínače od OBZORU splňují požadavky 
elektrotechnických norem pro odpínače, a tak garantují bezpečné odpojení od zdroje ve vypnuté 
poloze. Tato funkce jim byla potvrzena certifikátem,“ podotýká pan Beneda z OBZORU a doplňuje: 

 
Elektrovodné části vačkových 
spínačů OBZORU se vyrábí 
z mosazi, mědi a stříbra. 
Ostatní díly jsou z kvalitních 
plastů. 

 
Vačkové spínače spínají i 
rozpínají obvody o hodnotách 
10 – 250 Ampér. Bezpečnost 
garantuje funkce odpínače. 

https://www.obzor.cz/vyrobky/prumyslova-elektroinstalace/reference-vackovych-spinacu
https://www.obzor.cz/vyrobky/prumyslova-elektroinstalace/vackove-spinace-vsn
https://www.obzor.cz/vyrobky/prumyslova-elektroinstalace/vackove-spinace-vsr


  
 

„K jejich rychlému objednání slouží praktický konfigurátor, ve kterém si zákazník jednoduše navolí 
z široké nabídky své požadavky a odešle jako klasickou objednávku. V případě potřeby konzultace 
je k dispozici naše Oddělení technické podpory.“ 

OD SPÍNAČŮ K VYPÍNAČŮM 

Družstvo OBZOR ve své výrobě však pokročilo ještě dále. K průmyslovým 
vačkovým spínačům přidalo domovní vypínače a zásuvky. Roku 2003 uvedlo 
na trh svoji první řadu s názvem ELEGANT. V dalších letech se po jejím boku 
objevily ještě další tři designové kolekce pod názvy VARIANT, DECENTE 
a RETRO. „Každá řada má své specifické provedení 
a nabízí různé barevné i materiálové možnosti svých 
rámečků. Klasici uvítají kolekci ELEGANT, umělecké duše 
dají přednost VARIANT, minimalisté sáhnou spíše 

po DECENTE a milovníci nostalgie zvolí RETRO. Všechny ale umí skvěle 
vyhovět požadavkům moderních trendů v domovní elektroinstalaci,“ dokončuje 
pan Marek Beneda z OBZORU.  
 
Více na www.obzor.cz/vyrobky, www.domovnivypinace.cz.  
 

 

 

 

 

 

 
matný skleněný 
rámeček vypínače 
DECENTE 
v bronzovém odstínu 

kulatý vypínač 
RETRO v černé 
keramice 

https://www.obzor.cz/cam-switch/
https://www.obzor.cz/spolecnost/profil/kontakt
http://www.domovnivypinace.cz/cs/#brands
http://www.retrovypinac.cz/cs/
http://www.obzor.cz/vyrobky
http://www.domovnivypinace.cz/

