
 

 

Proizvodni program: 

električne priključne, priključne merilne in izolacijske omarice, omarice za telefonijo, optiko in ostale 

kabelske razvode, podstavki za omarice, kabelski razvodni jaški, zaščitna korita, pribor za uvod in zaščito 

kablov, predalčniki,…. 

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 
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ELEKTRIČNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE OMARICE 
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   KAZALO 

   Opomba: 
P r o i z v a j a l e c  s i  p r i d r ž u j e  p r a v i c o  d o  t e h n i č n i h  s p r e m e m b .  

P r o i z v o đ a č  z a d r ž a v a  p r a v o  u v e s t i  t e h n i č k e  i z m j e n e .  

T h e  p r o d u c e r  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  i n t r o d u c e  t e c h n i c a l  m o d i f i c a t i o n s .  

D e r  H e r s t e l l e r  b e h ä l t  s i c h  d a s  R e c h t  a u f  t e c h n i s c h e  Ä n d e r u n g e n  v o r .  
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Električne podometne omarice 

Električne nadometne omarice 

Električne prostostoječe omarice in omarice za na drog 

Električne prostostoječe omarice na podstavkih 

 

Podstavki 

Telekomunikasijske podometne omarice 

Telekomunikacijske nadometne omarice 

Telekomunikacijske prostostoječe omarice in omarice za na drog 

 

Ostalo 

UVOD 



 

 

 

 

   POSLANSTVO 

   UVOD 

Poslanstvo podjetja vidimo ob upoštevanju najvišjih standardov kakovosti tako, da uresničujemo 

pričakovanja naših naročnikov, zagotavljamo dolgoročno uspešnost poslovanja podjetja in pri tem 

zaposlenim omogočamo motivacijske delovne pogoje. 

PREBIL PLAST d.o.o. spada med najstarejša podjetja v Sloveniji, ki se ukvarjajo z izdelovanjem električnih in 

telekomunikacijskih omaric. Delujemo na tržnih področjih energetike, industrije, javnih in zasebnih gradenj ter 

infrastrukture doma in v tujini. 

Tehnična in organizacijska znanja, pridobljena v več kot 40 letih dela, so trdna podlaga, ki omogoča 

zaposlenim prilagajanje naših izdelkov sodobnim tehnologijam. 

Aktivno si prizadevamo dvigovati kvalitetno 

našega dela. Izdelke stalno izboljšujemo in 

modificiramo v smeri nižjih produkcijskih 

stroškov in višje kvalitete ob vestnem 

odnosu do varstva okolja. Pri tem se 

zanašamo na testiranja izdelkov, na 

pridobljene standarde in na povratne 

informacije pri-dobljene od uporabnikov 

naših izdelkov. 

Prizadevamo si za prepoznavnost Prebil 

plasta-a kot odličnega podjetja s podobo 

zanesljivosti in kakovosti. Želimo postati 

tudi mednarodno uveljavljeno podjetje, s 

povezavami in realizacijo dela storitev na 

mednarodnem trgu. 
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   PRIHODNOST PODJETJA 

Prihodnost podjetja vidimo na področjih energetike, industrije, infrastrukture, javnih in zasebnih zgradb ter 

varstva okolja ob upoštevanju najvišjih standardov kakovosti tako, da uresničujemo pričakovanja naših 

naročnikov, zagotavljamo dolgoročno uspešnost poslovanja družbe in zaposlenim ustvarjamo motivacijske 

delovne pogoje.  

Začetki podjetja segajo v obrtniško delavnico v leto 1966. Janko Prebil je kot strojni ključavničar pričel z 

izdelovanjem najrazličnejših kovinskih izdelkov. Na osnovi svojih skic in načrtov je izdelal prva orodja in 

ponudil Slovenskemu trgu prve kovinske omarice za elektriko. Priložnost je videl v novih materialih zato je leta 

1977 pričel z izdelovanjem električnih omaric iz plastičnih snovi. V prihajajočih letih je tehnologijo izdelave 

omaric stalno prilagajal moderniziral in tehnološko izboljševal. 

 

Leta 1985 je podjetje dobilo današnjo 

podobo, ko so se zaradi narave dela in 

dolgoletne tradicije uveljavile skupne 

vrednote, ki vključujejo prepričanje 

sodelavcev o potrebnosti zagotavljanja 

visoke kakovosti naših storitev, 

sprejemanje osebne odgovornosti za 

realizacijo sprejetih obveznosti in 

skupinskemu delu, ki prispeva k boljšim 

rezultatom in prenosu znanja na mlajše 

sodelavce ter ne nazadnje sprejemanje 

standardov poslovne etike. 

Podjetje si bo v naslednjih letih zastavljalo 

zahtevne poslovne cilje. Aktivnosti bodo z 

nadaljnjo krepitvijo kakovosti storitev in 

izdelkov usmerjene k doseganju dolgoročno 

uspešnega poslovanja podjetja tudi v naslednjih 

obdobjih. 

   ZGODOVINA PODJETJA 
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Proizvodni program: 

- električne priključne merilne omarice, 

- električne priključne omarice, 

- izolacijske omarice, 

- omarice za telefonijo, 

- omarice za optiko, 

- omarice za ostale kabelske razvode, 

- kabelski razvodni jaški, 

- predalčniki, 

- zaščitna korita, 

- podstavki za omarice, 

- pribor za uvod in zaščito kablov. 

Tipi omaric glede na montažo: 
- podometne (montaža v zid), 

- nadometne (montaža na zid), 

- prostostoječe omarice, 

- prostostoječe omarice na podstavkih, 

- omarice za montažo na drogove. 

   POSEBNA PONUDBA 

Podjetje PREBIL PLAST d.o.o. že 45 let izdeluje omarice za električne in ostale kabelske ter optične razvode. 

Omarice so izdelane iz negorljive in nezlomljive plastike. Odporne so proti vsem atmosferskim vplivom. Poseben 

rob na omarici preprečuje zamakanje. Namestitev elementov na montažno ploščo je enostavna in hitra. 

   PROIZVODNI PROGRAM 
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RAL 7035 RAL 7038 RAL 9006 CELOTEN BARVNI SPEKTER 

Vse omarice so v barvi RAL7036 in RAL 7038. Nudimo vam možnost barvanja omarice v RAL9006, na željo 

naročnika za doplačilo omarico pobarvamo v katerokoli barvo. Ob večjem naročilu omaric nudimo podjetjem 

tudi možnost izdelave lastnega logotipa. 

 



 

 

 

 

300x300

300x300

300x300

300x450

300x450

300x450

300x450

300x300

SESTAVI MODULOV ŠIRINE 300mm

300x300

300x450 450x450

450x600
600x450

450x300

OSNOVNI MODULI

A x B

A

B

Na risbah prikazujemo dimenzije osnovnih modulov za vse tipe omaric, ki jih proizvajamo. Z izjemo modulov 

dimenzij 385x530, ki so izdelani le za podometne omarice se vsi ostali moduli izdelujejo za vse stale tipe 

omaric ne glede na vrsto montaže. 

Osnovni moduli se sestavljajo v poljubnem zaporedju in številu vendar morajo biti rastersko usklajeni. V 

nadaljevanju vam prikazujemo dimenzije osnovnih modulov in nekaj najpogosteje uporabljenih sestavov. 

- Največja globina omaric dimenzij 

300x300 je 190mm. 

 

- Največja globina vseh ostalih omaric 

je 250mm. 

Vse mere so v mm. 

   GABARITI MODULOV 
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600x450

600x450 300x450300x450

600x450

600x450

300x450 300x450 600x450

300x300 300x300

600x450

600x450

600x450

SESTAVI MODULOV ŠIRINE 600mm

450x300

450x300

450x300

450x450

450x300

450x450 450x450

450x450
450x300

450x300

450x450
450x600

450x300

450x300

450x300

450x600

450x450

450x600

450x600

450x600

450x600

450x450

450x600

450x300

SESTAVI MODULOV ŠIRINE 450mm
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385x530

385x530

530x770

770x530

550x1000

1000x550

770x1000

1000x770

OSNOVNI MODULI

385x530

385x530

530x385

530x385

530x770

530x385
770x1000

770x530

530x770

530x770

770x1000

770x530

SESTAVI MODULOV ŠIRINE 385, 530 in 770mm
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1000x550

1000x550

1000x770

1000x770

1000x770

1000x550

1000x770

1000x550

770x1000

770x1000

550x1000

550x1000

SESTAVI MODULOV ŠIRINE 550, 770 in 1000mm
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BARVA RAL 7035

MEHANSKA ZAŠČITA IP43 / IP54

NAPETOST 500V AC

KRATKOSTIČNI TOK 630A

SAMOUGASNOST FH 2-7mm

IZOLACIJSKI RAZRED II

UPORABA ELEKTRO

OSNOVNI PARAMETRI

MATERIAL PVC / PC

ZAKLEPANJE ENOTOČKOVNO / TRITOČKOVNO

Opis in navodila za montažo 

Podometne omarice so namenjene za montažo v zid. Pri montaži je potrebno 

upoštevati debelino izolacije fasade, da se končna debelina izolacije ujema s 

čelom omarice. 

V primeru, ko je fasada že končana, je potrebno izrezati odprtino katere 

širina in višina mora presegati širino in višino omarice za 15-20mm. Pred 

utrditvijo omarice je potrebno pripraviti tudi cevi za dovod in odvod iz 

omarice. 

Omarica se utrdi z polipropilensko peno. Ko se ta posuši se preko zmontira še 

okvir, ki ga je potrebno privijačiti iz notranje strani omarice. Okvir pokrije 

odprtino okoli omarice v meri 25mm na vsako stran. Omarica mora biti po 

globini vgrajena 20mm iz fasade zaradi montaže okvirja, vendar le v primeru 

sanacije omarice v že obstoječi fasadi. Za dovod v omarico lahko uporabite 

tudi kabelsko kineto. 

Nekateri tipi omaric "PL-NT" imajo že v osnovi izvedbi izdelan rob (okvir) okoli 

omarice, ki pokriva režo okoli omarice. 

   ELEKTRIČNE PODOMETNE OMARICE 
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Pritrditev z najmanj štirimi vijaki

Ojačitvena podložka

BARVA RAL 7035

MEHANSKA ZAŠČITA IP43 / IP54

NAPETOST 500V AC

KRATKOSTIČNI TOK 630A

SAMOUGASNOST FH 2-7mm

IZOLACIJSKI RAZRED II

UPORABA ELEKTRO

OSNOVNI PARAMETRI

MATERIAL PVC / PC

ZAKLEPANJE ENOTOČKOVNO / TRITOČKOVNO

Opis in navodila za montažo 

Nadometne omarice so namenjene za montažo na zid. 

Omarice se pritrdijo na zid z najmanj štirimi vijaki iz 

notranje strani omarice. Hrbet omarice je potrebno 

prevrtati in hrbtišče ojačati s podložkami. 

Omarice so v osnovi brez odprtin. Te se po željah kupca 

lahko izdelajo. 

Na omarico se lahko namesti tudi strehica zaradi boljšega 

odkapa vode in zračenja omarice. 

Za prekrivanje kabla izdelujemo zaščitna korita ter lijake, 

s katerim zaščitimo kabel.  

   ELEKTRIČNE NADOMETNE OMARICE 
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BARVA RAL 7035

MEHANSKA ZAŠČITA IP43 / IP54

NAPETOST 500V AC

KRATKOSTIČNI TOK 630A

SAMOUGASNOST FH 2-7mm

IZOLACIJSKI RAZRED II

UPORABA ELEKTRO

OSNOVNI PARAMETRI

MATERIAL PVC / PC

ZAKLEPANJE ENOTOČKOVNO / TRITOČKOVNO

Opis in navodila za montažo 

Prostostoječo omarico postavimo na podstavek ali prej pripravljen temelj. Pri 

postavitvi betonskega temelja ali podstavka je potrebno upoštevati minimalno 

razdaljo od tal do omarice, ki je 500mm. 

Proizvajalec (montažer) dokončne krmilne omarice mora zagotoviti, da je 

zaščitni tokokrog zmožen prenesti vse termične in dinamične šoke, do katerih 

lahko pride na mestu postavitve oziroma instalacije. 

 

Omarico na drog pritrdimo z dvema RF trakovoma. Monter mora najprej 

privijačiti na hrbtno stran omarice dva RF nosilca skozi prej izdelane izvrtine. 

Nato skozi nosilca spelje RF trakova. Omarico je pri montaži potrebno 

prisloniti na drog, RF trak, ki je speljan skozi RF nosilca se upogne proti zadnji 

strani droga, pri čemer drugi monter spelje trakova v priložene L nosilce, ter 

ju zakrivi v nasprotno smer. L nosilce nato paroma medsebojno privijači s 

priloženim vijačnim kompletom. 

ELEKTRIČNE PROSTOSTOJEČE OMARICE IN OMARICE ZA NA DROG 
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BARVA RAL 7035

MEHANSKA ZAŠČITA IP43 / IP54

NAPETOST 500V AC

KRATKOSTIČNI TOK 630A

SAMOUGASNOST FH 2-7mm

IZOLACIJSKI RAZRED II

UPORABA ELEKTRO

OSNOVNI PARAMETRI

MATERIAL PVC / PC

ZAKLEPANJE ENOTOČKOVNO / TRITOČKOVNO

Opis in navodila za montažo 

Omarico postavimo na podstavek. Pri 

postavitvi podstavka je potrebno 

upoštevati minimalno razdaljo od tal do 

omarice, ki je 500mm. 

Proizvajalec (montažer) dokončne krmilne 

omarice mora zagotoviti, da je zaščitni 

tokokrog zmožen prenesti vse termične in 

dinamične šoke, do katerih lahko pride na 

mestu postavitve oziroma instalacije. 

Hidroskopsko polnilo

Podložni beton

Pesek

Zemlja Zemlja

   ELEKTRIČNE PROSTOSTOJEČE OMARICE NA PODSTAVKIH 
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Hidroskopsko polnilo

Podložni beton

Pesek

Zemlja Zemlja

Opis in navodila za montažo 

Podstavki so izdelani iz samougasnega trdega 

polikarbonata. Zaradi skeletne konstrukcije 

podstavka, ki je zvarjena iz Fe profilov in hladno 

cinkana, je podstavek zelo trden. 

Pri izkopu je potrebno za pravilno postavitev 

podstavka upoštevati minimalno razdaljo od tal 

do omarice, ki je 500mm. Podstavek je potrebno 

postaviti na betonsko podlago  in ga pritrditi z 

dvema sidrnima vijakoma skozi izvrtine na dnu 

podstavka. Podstavek se vkoplje do globine, ki 

je označena na podstavku. 

Pri montaži je potrebno izvesti ozemljitev 

podstavka, pri čemer privijačimo ozemljitveno 

žico s kabelskim čeveljčkom na enega od 

vijakov, ki je pritrjen na okvir podstavka in na 

PEN zbiralko v omarici. 

 

   PODSTAVKI 
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BARVA RAL 7035

MEHANSKA ZAŠČITA IP43 / IP54

NAPETOST 500V AC

KRATKOSTIČNI TOK 630A

SAMOUGASNOST FH 2-7mm

IZOLACIJSKI RAZRED II

UPORABA ELEKTRO

OSNOVNI PARAMETRI

MATERIAL PVC / PC

ZAKLEPANJE ENOTOČKOVNO / TRITOČKOVNO

Opis in navodila za montažo 

Podometne omarice so namenjene za montažo v zid. Pri montaži je potrebno 

upoštevati debelino izolacije fasade, da se končna debelina izolacije ujema s 

čelom omarice. 

V primeru, ko je fasada že končana, je potrebno izrezati odprtino katere 

širina in višina mora presegati širino in višino omarice za 15-20mm. Pred 

utrditvijo omarice je potrebno pripraviti tudi cevi za dovod in odvod iz 

omarice. 

Omarica se utrdi z polipropilensko peno. Ko se ta posuši se preko zmontira še 

okvir, ki ga je potrebno privijačiti iz notranje strani omarice. Okvir pokrije 

odprtino okoli omarice v meri 25mm na vsako stran. Omarica mora biti po 

globini vgrajena 20mm iz fasade zaradi montaže okvirja, vendar le v primeru 

sanacije omarice v že obstoječi fasadi. Za dovod v omarico lahko uporabite 

tudi kabelsko kineto. 

Nekateri tipi omaric "PL-NT" imajo že v osnovi izvedbi izdelan rob (okvir) 

okoli omarice, ki pokriva režo okoli omarice. 

 

   TELEKOMUNIKACIJSKE PODOMETNE OMARICE 
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BARVA RAL 7035

MEHANSKA ZAŠČITA IP43 / IP54

NAPETOST 500V AC

KRATKOSTIČNI TOK 630A

SAMOUGASNOST FH 2-7mm

IZOLACIJSKI RAZRED II

UPORABA ELEKTRO

OSNOVNI PARAMETRI

MATERIAL PVC / PC

ZAKLEPANJE ENOTOČKOVNO / TRITOČKOVNO

Opis in navodila za montažo 

Nadometne omarice so namenjene za montažo na zid. 

Omarice se pritrdijo na zid z najmanj štirimi vijaki iz 

notranje strani omarice. Hrbet omarice je potrebno 

prevrtati in hrbtišče ojačati s podložkami. 

Omarice so v osnovi brez odprtin. Te se po željah 

kupca lahko izdelajo. 

Na omarico se lahko namesti tudi strehica zaradi 

boljšega odkapa vode in zračenja omarice. 

Za prekrivanje kabla izdelujemo zaščitna korita ter 

lijake, s katerim zaščitimo kabel.  

   TELEKOMUNIKACIJSKE NADOMETNE OMARICE 
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BARVA RAL 7035

MEHANSKA ZAŠČITA IP43 / IP54

NAPETOST 500V AC

KRATKOSTIČNI TOK 630A

SAMOUGASNOST FH 2-7mm

IZOLACIJSKI RAZRED II

UPORABA ELEKTRO

OSNOVNI PARAMETRI

MATERIAL PVC / PC

ZAKLEPANJE ENOTOČKOVNO / TRITOČKOVNO

Opis in navodila za montažo 

Prostostoječo omarico postavimo na podstavek ali prej pripravljen temelj. Pri 

postavitvi betonskega temelja ali podstavka je potrebno upoštevati minimalno 

razdaljo od tal do omarice, ki je 500mm. 

Proizvajalec (montažer) dokončne krmilne omarice mora zagotoviti, da je 

zaščitni tokokrog zmožen prenesti vse termične in dinamične šoke, do katerih 

lahko pride na mestu postavitve oziroma instalacije. 
 

Omarico na drog pritrdimo z dvema RF trakovoma. Monter mora najprej 

privijačiti na hrbtno stran omarice dva RF nosilca skozi prej izdelane izvrtine. 

Nato skozi nosilca spelje RF trakova. Omarico je pri montaži potrebno 

prisloniti na drog, RF trak, ki je speljan skozi RF nosilca se upogne proti zadnji 

strani droga, pri čemer drugi monter spelje trakova v priložene L nosilce, ter 

ju zakrivi v nasprotno smer. L nosilce nato paroma medsebojno privijači s 

priloženim vijačnim kompletom. 

   TK  PROSTOSTOJEČE OMARICE IN OMARICE ZA NA DROG 
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Sestava jaška 

- pokrov, 

- okvir iz nerjavečega jekla, 

- osnovni elementi, 

- dno jaška. 

Dodatna ponudba 

- korita, 

- lijaki, 

- okvirji, 

- kinete, 

- škatle, 

- zaboji. 

Kabelski jaški 

Naša ponudba obsega tudi razvodne kabelske jaške. Jaške se lahko modularno sestavlja po višini, širini in 

globini. Moduli so brizgani iz poliamida, ki vsebuje 30% steklenih vlaken. 

Prednosti jaška so hitra in enostavna montaža, možnost različnih dimenzij in oblik izvrtin, ki se izdelajo po 

želji kupca. 

Plastični pokrovi jaškov prenašajo težje obremenitve. 

   OSTALO 
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