
ЗДРАВЕЙТЕ,
Модерните апартаменти се нуждаят от модерни технологии!
В съвременния дом електрозахранването е все по-тясно свързано с комуникационните системи и 
преноса на данни.
С новите серии табла на Шрак Техник Ви предлагаме решения за различни типове сгради.
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Модулните табла на Шрак Техник се отличават с изчистен дизайн и качествени компоненти. Работата с
тях е лесна, като предоставят достатъчно пространство за окабеляване и удобство при монтаж.

Предимства: 

Поддържане на наличности на склад, с възможност за обезпечаване на доставка до 2 работни дни
за големи проекти 
Вариант за вграден или открит монтаж - от 1 до 4 реда (от 8М до 54М)

Варианти с прозрачна, както и с плътна врата. Двойно защитно фолио, предпазващо от надиране
при монтажни дейности 
С  включени нулева и заземителна разпределителна шина 

Устойчивост на огън 650°C, степен на защита - IP40, удароустойчивост IK08 

Техническа информация:

Номинално напрежение 400VAC / In - 63А

Съвместим със стандарт БДС EN 61439

Съгласно стандарти БДС EN 60670-1 и БДС EN 60670-24

Решения за сградни инсталации
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Конфигурация за модулно апартаментно табло 12М, за вграждане
Tабло BK080001-- (1бр.) I Автоматични предпазители AM617125--
(1бр.), AM617110-- (1бр.), AM617116-- (3бр.) I Дефектнотокова защита
AR002203-- (1бр.) I AK667616-- (1бр.)
BGAMP01---

Запитайте за цена 

Забележка:  Пакетната цена може да варира, в зависимост от Вашите търговски отстъпки.
Tаблото е с примерна конфигурация, като не се предлага окомплектовано. В цената не е включен
разпределителен гребен, проводници и окабеляване.

Една от най-предпочитаните схеми за апартамент до 6 kW присъединена мощност

Вариант за вграждане с прозрачна врата

С включена нулева и заземителна шина, цвят RAL 9010

Артикулен
номер

Наименование Мярка

BK080001-- Табло апартаментно за скрит м-ж с прозрачна
врата 1 ред, 12M за бр.

AM617125-- Миниатюрен прекъсвач AMPARO 6kA, C 25A, 1P за бр.
AM617116-- Миниатюрен прекъсвач AMPARO 6kA, C 16A, 1P за бр.
AM617110-- Миниатюрен прекъсвач AMPARO 6kA, C 10A, 1P за бр.

AR002203-- Дефектнотокова защита AMPARO 10kA, 25A,
2P, 30mA, Тип AC за бр.

AK667616-- Комбиниран АП + ДТЗ 1+N, AMPARO, 6kA, C
16A, 30mA, тип A за бр.

Проектна документация и електрически схеми за примерната конфигурация
BGAMP01---

Избраната от Вас конфикурация може да бъде проектирана и
документирана бързо и лесно, със софтуера Schrack Design.

Проект в PDF формат. Линк към файла: 

https://image.schrackcdn.com/datenblaetter/h_bgamp01---_bg.pdf
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Запитайте
за цени с 
включена
търговска
отсъпка 

https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BGAMP01---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BK080001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BK080001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BK080001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BK080001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617125--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617125--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617125--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617116--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617116--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617116--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617110--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617110--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617110--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AR002203--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AR002203--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AR002203--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AR002203--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AK667616--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AK667616--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AK667616--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AK667616--&cat=Offer
https://image.schrackcdn.com/datenblaetter/h_bgamp01---_bg.pdf


Конфигурация за модулно апартаментно табло 18М, за вграждане
Tабло BK080004-- (1бр.) I Автоматични предпазители AM617150--
(1бр.), AM617125-- (1бр.), AM617110-- (2бр.), AM617116-- (6бр.) I
Дефектнотокова защита AR006203-- (2бр.) I AK667625-- (1бр.)
BGAMP02---

Забележка:  Пакетната цена може да варира, в зависимост от Вашите търговски отстъпки.
Tаблото е с примерна конфигурация, като не се предлага окомплектовано. В цената не е включен
разпределителен гребен, проводници и окабеляване.

Една от най-предпочитаните схеми за апартамент до 15 kW присъединена мощност

Вариант за вграждане с прозрачна врата

С включена нулева и заземителна шина, цвят RAL 9010

Артикулен
номер

Наименование Мярка

BK080004-- Табло апартаментно за скрит м-ж с прозрачна
врата 1 ред, 18M за бр.

AM617150-- Миниатюрен прекъсвач AMPARO 6kA, C 50A, 1P за бр.
AM617116-- Миниатюрен прекъсвач AMPARO 6kA, C 16A, 1P за бр.
AM617110-- Миниатюрен прекъсвач AMPARO 6kA, C 10A, 1P за бр.

AR006203-- Дефектнотокова защита AMPARO 10kA, 63A,
2P, 30mA, тип AC за бр.

AK667625-- Комбиниран АП + ДТЗ 1+N, AMPARO, 6kA, C
25A, 30mA, тип A за бр.

Проектна документация и електрически схеми за примерната конфигурация
BGAMP02---

Избраната от Вас конфикурация може да бъде проектирана и
документирана бързо и лесно, със софтуера Schrack Design.

Проект в PDF формат. Линк към файла: 

https://image.schrackcdn.com/datenblaetter/h_bgamp02---_bg.pdf
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Запитайте за цена 

Запитайте
за цени с 
включена
търговска
отсъпка 

https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BGAMP02---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BK080004--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BK080004--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BK080004--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BK080004--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617150--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617150--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617150--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617116--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617116--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617116--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617110--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617110--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617110--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AR006203--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AR006203--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AR006203--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AR006203--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AK667625--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AK667625--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AK667625--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AK667625--&cat=Offer
https://image.schrackcdn.com/datenblaetter/h_bgamp02---_bg.pdf


Конфигурация за модулно апартаментно табло 24М, за вграждане
Tабло BK080002-- (1бр.) I Автоматични предпазители AM617340-- (1бр.),
AM617125-- (2бр.), AM617120-- (2бр.), AM617110-- (2бр.), AM617116--
(6бр.) I Дефектнотокова защита AR004203-- (2бр.) I AK667620-- (1бр.)
BGAMP03---

Забележка:  Пакетната цена може да варира, в зависимост от Вашите търговски отстъпки.
Tаблото е с примерна конфигурация, като не се предлага окомплектовано. В цената не е включен
разпределителен гребен, проводници и окабеляване.

Една от най-предпочитаните схеми за трифазно електрозахранване на апартамент

Вариант за вграждане с прозрачна врата, С включена нулева и заземителна шина

Артикулен номер Наименование Мярка

BK080002-- Табло апартаментно за скрит м-ж с прозрачна
врата 2реда, 24M за бр.

AM617340-- Миниатюрен прекъсвач AMPARO 6kA, C 40A, 3P за бр.
AM617120-- Миниатюрен прекъсвач AMPARO 6kA, C 20A, 1P за бр.
AM617116-- Миниатюрен прекъсвач AMPARO 6kA, C 16A, 1P за бр.

AR004203-- Дефектно токова защита AMPARO 10kA, 40A,
2P, 30mA, Тип AC за бр.

AK667620-- Комбиниран АП + ДТЗ 1+N, AMPARO, 6kA, C
20A, 30mA, тип A за бр.

Проектна документация и електрически схеми за примерната конфигурация
BGAMP03---

Избраната от Вас конфикурация може да бъде проектирана и
документирана бързо и лесно, със софтуера Schrack Design.

Проект в PDF формат. Линк към файла: 

https://image.schrackcdn.com/datenblaetter/h_bgamp03---_bg.pdf
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Запитайте
за цени с 
включена
търговска
отсъпка 

Запитайте за цена 

https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BGAMP03---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BK080002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BK080002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BK080002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BK080002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617340--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617340--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617340--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617120--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617120--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617120--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617116--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617116--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM617116--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AR004203--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AR004203--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AR004203--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AR004203--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AK667620--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AK667620--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AK667620--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AK667620--&cat=Offer
https://image.schrackcdn.com/datenblaetter/h_bgamp03---_bg.pdf


Допълнителни аксесоари и принадлежности

Модулните табла на Schrack Technik се отличават освен с високо качество на съставните компоненти и
качеството на изработката, така и с възможността за поръчка на допълнителни аксесоари, както и на
компоненти, улесняващи монтажа и окомплектовката на електрическото табло.

Нулева клема за 7 проводника
IK021036--

Клеморед за табло BK08 12/18М/ред, N/PE, 2х15 клеми 10mm²
BK080098--

Запитайте за цена  

Включен в комплекта 

Ключалка за врата за табло BK08… IP65 метална
BK080096--

Затваряща лайстна чупеща се за 12 модула бяла
BK004101--

Запитайте за цена   

Включен в комплекта 

Решения за сградни инсталации
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Запитайте за цена 

Запитайте за цена 

https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=IK021036--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BK080098--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BK080096--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BK004101--&cat=Offer


Модулните табла за вграждане в мазилка или гипсокартон на Шрак Техник са с метална врата и
пластмасов корпус. Така конструирана, металната лицева част осигурява здравина и устойчивост, както
и възможност за боядисване на вратата в различен цвят. Минималната дълбочина на профила на
лицевата рамка на таблото, позволява то да бъде скрито зад картина или огледало.

Предимства: 

Налични табла от 1 до 5 реда (от 12+2М до 60+10М) 

Рамка и врата от ламаринена стомана, цвят бял RAL9003

Модулният лицев панел и монтажната кутия от ABS материал, не съдържащи халогенни елементи,
дебелина на лицевата рамка 6 mm 
Устойчивост на огън 850°C за преградни стени, 650°C за плътни стени 

Степен на защита - IP40, клас на защита – II 

С включени нулева и заземителна разпределителна шина

С включени крепежни елементи за монтаж на таблото в преградни стени от гипсокартон

Техническа информация:

Номинално напрежение 400VAC / In - 63А

Съвместим със стандарт БДС EN 61439

Съгласно стандарти БДС EN 60670-1 и БДС EN 60670-24

Решения за сградни инсталации
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Конфигурация за модулно апартаментно табло 24М, за вграждане
Tабло BK0850522- (1бр.) I Автоматични предпазители AM617150-- (1бр.), AM617125--
(1бр.), AM617110-- (2бр.), AM617116-- (6бр.) I Дефектнотокова защита AR006203--
(2бр.) I AK667625-- (1бр.) I Защита от пренапрежение IS010322-- (1бр.), IS010352—
(2бр.) I Импулсно реле STELLA с времева функция LQ540000—(1бр.)
BGAMP04---

Забележка:  Пакетната цена може да варира, в зависимост от Вашите търговски отстъпки. 
Tаблото е с примерна конфигурация, като не се предлага окомплектовано. В цената не е включен
разпределителен гребен, проводници и окабеляване.

Примерна конфигурация на електрическо табло за висок клас жилищна сграда

С включени крепежни елементи за монтаж на таблото в преградни стени от гипсокартон, с нулева и
заземителна шина

Артикулен номер Наименование Мярка

BK0850522- Табло за скрит монтаж, 2 реда, 24 + 4 модула за бр.

IS010322-- Основа за арестор Vartec TII, 2P (2 VVM), без
сигн. за бр.

IS010352-- Варисторен модул Vartec TII, VVM - 255V/20kA за бр.
IS506141-- Разединител за предпазители 1Р, 50A, 14x51 за бр.

LQ540000-- Импулсно реле STELLA с времева функция 1NO,
230V за бр.

Проектна документация и електрически схеми за примерната конфигурация
BGAMP04---

Избраната от Вас конфикурация може да бъде проектирана и
документирана бързо и лесно, със софтуера Schrack Design.

Проект в PDF формат. Линк към файла: 

https://image.schrackcdn.com/datenblaetter/h_bgamp04---_bg.pdf
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Запитайте за цена 

Запитайте
за цени с 
включена
търговска
отсъпка 

https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BGAMP04---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BK0850522-&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BK0850522-&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BK0850522-&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=IS010322--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=IS010322--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=IS010322--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=IS010322--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=IS010352--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=IS010352--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=IS010352--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=IS506141--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=IS506141--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=IS506141--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=LQ540000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=LQ540000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=LQ540000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=LQ540000--&cat=Offer
https://image.schrackcdn.com/datenblaetter/h_bgamp04---_bg.pdf


Решения за различни приложения

Гамата модулни табла Amparo дават възможност за изпълнение в различни приложения.

Може да се използват за монтаж на електрическа апаратура в разпределителни електрически табла.
Серията предлага същия дизайн кутии да се използват за монтаж на комуникационни устройства за
слаботокова инсталация. 

За тази серия табла е възможно поръчването на отделни позиции, както на металната врата с лицевия
предпазен панел, така и на монтажна кутия, която може да се избере във вариант за мазилка или за
монтаж в преградни стени от гипсокартон.

Табло без врата за мазилка, 3 реда 36+6 модула
BK0850032A

Запитайте за цена  

Табло без врата за гипсокартон, 3 реда 36+6 модула
BK0850532A

Запитайте за цена  

Метална врата за табло с рамка, 3-реда
Крепежните елементи са включени в комплекта
BK0851032F

Запитайте за цена  

Решения за сградни инсталации
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BK0850032A&cat=Offer
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Табло за скрит монтаж AMPARO за мазилка, 3 реда 36+6М
BK0850032-

Ком. табло за скрит монтаж 3-реда х 14 M - тухлена стена
BK085733--

Запитайте за цена 

Ком. табло за скрит монтаж 4-реда х 14 M - за гипсокартон
BK085744--

Запитайте за цена 

Табло без врата за мазилка, 1 ред 12+2 модула
BK0850012A

Запитайте за цена 

Метална врата за табло с рамка, 1-ред
Крепежните елементи са включени в комплекта
BK0851012F

Запитайте за цена 
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Комбинираните модулни табла Gemini позволяват монтирането на електроапаратура да бъде
комбинирано със слаботокова част в ед��а обща кутия. 

Изключително подходящо при организиране на малки магазини и офиси, където използването на
отделен комуникационен шкаф е излишно. Удачен избор при изграждане на табло за сградна
автоматизация тип "умен дом".  

Предимства: 

3-реда или 4 реда хоризонтално разположени комбинирани табла

Рамка и врата от ламинирана стомана, цвят - бяло RAL9003

Тествана WiFi връзка при затворена врата

Дебелина на лицевата рамка 6mm

Включени монтажни плочи за активни и пасивни устройства

Устойчивост на огън - 850°C в преградни стени, 650°C в плътни стени

Степен на защита – IP30, клас на защита – II

С включени нулева и заземителна разпределителна шина

С включени монтажни крепежни елементи за монтаж на таблото в преградни стени от гипсокартон

Техническа информация: 

WLAN тествано, с вентилирани отвори на слаботокова секция

Съответствие със стандарт: БДС EN 61439

Съгласно стандарти БДС EN 60670-1 и БДС EN 60670-24
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Конфигурация за модулно табло за слаботокова инсталация 36М
Tабло BK0856032F (1бр.), BK0850532A (2бр.), BK085098-A (1бр.) I Автоматични предпазители
AM617340-- (1бр.), AM617125-- (2бр.), AM617120-- (2бр.), AM617110-- (2бр.), AM617116-- (6бр.) I
Дефектнотокова защита AR054203-- (2бр.) I Комбиниран АП + ДТЗ AK667620-- (1бр.), AK667616--
(1бр.) I Защита от пренапрежение IS111340—(1бр.), IS506143—(1бр.)

BGAMP05---

Запитайте за цена 

Забележка:  Пакетната цена може да варира, в зависимост от Вашите търговс��и отстъпки. 
Tаблото е с примерна конфигурация, като не се предлага окомплектовано. В цената не е включен
разпределителен гребен, проводници и окабеляване.

Примерна конфигурация на електрическо табло за висок клас жилищна сграда

Планиране на слаботокова инсталация с 5 комуникационни точки, Wifi рутер и оптичен медиа
конвертор в проектната документация и в Schrack Design

Артикулен номер Наименование Мярка

BK0856032F Рамка, врата за cоmbi- enclosure 3-реда
хоризонтално за бр.

BK0850532A Табло без врата за гипсокартон, 3 реда 36+6
модула за бр.

BK085098-A Комплект свързваща скоба, хоризонтална
(компл. от 2 бр.) за к-т

AR054203-- Дефектно токова защита AMPARO 10kA, 40A,
2P, 30mA, Tип A за бр.

IS111340-- Арестор коплект 4+0 TNS, Клас II (C) 255V, In
20kA за бр.

BZT17A011- Светлочувствителен превключвател, аналогов,
със сензор за бр.

Проектна документация и електрически схеми за примерната конфигурация
BGAMP05---

Избраната от Вас конфикурация може да бъде проектирана и
документирана бързо и лесно, със софтуера Schrack Design.

Проект в PDF формат. Линк към файла: 

https://image.schrackcdn.com/datenblaetter/h_bgamp05---_bg.pdf
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Допълнителни аксесоари и принадлежности

Гамата модулни табла серия GEMINI се използват за комбиниран монтаж на електрическа апаратура и
комуникационни устройства за слаботокова инсталация.

Има възможност за добавяне на аксесоари и различни принадлежности, които улесняват монтажа и
окомплектоването на електрическото табло и комуникационното оборудване.

Контакт с монт. комплект за слаботокови табла, защракващ
BK085050--

Запитайте за цена 

Държач за доп. у-ва за за ком. табло
за серия Gemini BK0856032F и BK0856042F
BK085094--

Запитайте за цена 

Адаптер за DIN шина за 1 порт
HSERH010GS

Запитайте за цена 

TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Cat.6 (SFB)
HSEMRJ6GBS

Запитайте за цена 
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Серията модулна апаратура AMPARO се предлага успешно на пазара вече повече от 5 години. За този
период клиенти на Шрак Техник реализираха над 300 проекта из цялата страна с тази гама продукти. 

 Предимства:

Наличности на склад в България, достатъчни да се захрани среден или висок клас сграда до два
работни дни
Допълнителни клеми от двете страни за свързване на захранващ гребен (отгоре и отдолу на
автоматите)
Клемен водач за защита срещу неправилно свързване на проводник

Захващаща скоба към монтажната лайсна, без необходимост от премахване на гребена при
монтаж или демонтаж
Индикация за положението на контактите

Изключвателна способност 6 и 10kA

Аксесоари: Допълнителнен контакт, шунтов и минимално напреженов изключвател 

VDE Сертификат

Техническа информация:

Съгласно стандарти БДС EN 60898-1:2006

Криви на изключване: B; C (за 6кА), B; C; D (за 10кА)

Изключвателна способност: 6 kA съгласно IEC/EN 60898, 6 kA съгласно IEC/EN 60947-2 и 10 kA
съгласно IEC/EN 60898
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МИНИАТЮРНИ АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ

Автоматичните предпазители от серия Amparo са изключително подходящи за изграждане на
силнотокова инсталация в жилищни сгради и индустриални производства.

Покрива напълно диапазона от 1 до 63А, от 1 до 4 полюса, предлага възможност за монтиране на
допълнителни аксесоари за сигнализация на състоянието и дистанционен контрол.

Стандарти: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2

Номинално напрежение (AC): 230/400 - 240/415 V

Номинален ток In: от1A до 63 A

Криви на изключване: B; C (за 6кА), B; C; D (за 10кА)

Изключвателна способност: 6 kA съгласно IEC/EN 60898, 6 kA
съгласно IEC/EN 60947-2 и 10 kA съгласно IEC/EN 60898
Износоустойчивост: Електрическа > 4 000 оперативни цикли

Механична > 20 000 оперативни цикли

Артикулен номер Наименование Мярка

AM617110-- Миниатюрен прекъсвач AMPARO 6kA, C 10A, 1P за бр.
AM617316-- Миниатюрен прекъсвач AMPARO 6kA, C 16A, 3P за бр.
AM617116-- Миниатюрен прекъсвач AMPARO 6kA, C 16A, 1P за бр.
AM617325-- Миниатюрен прекъсвач AMPARO 6kA, C 25A, 3P за бр.
AM617340-- Миниатюрен прекъсвач AMPARO 6kA, C 40A, 3P за бр.
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ДЕФЕКТНОТОКОВИ ЗАЩИТИ (RCCB) и КОМБИНИРАНИ ДЕФЕКТНОТОКОВИ
ЗАЩИТИ (RCBO)

Дефектнотоковите защити от серия Ампаро гарантират необходимата безопасност при работа с
електрически ток. Налични са различни варианти на дефектнотокова защита, защитаваща само от
токове на утечка, както и комбинирана с автоматичен предпазител, както в двуполюсен, така и
в  четириполюсен вариант.

Стандарти: IEC/EN 61008-1 и IEC/EN 61009-1

Номинално напрежение (AC): 230/400

Номинален ток (RCCB): 25, 40, 63A; (RCBO): 6 - 25А

Чувствителност/ Праг на утечка: 0.03 A, 0.1 A, 0.3 A

Криви на изключване (RCBO): B; C

Брой полюси: 1+N; 3+N

Tип: АС (чувствителност към променлив ток) и А (чувствителност
към импулсен постоянен ток)

Артикулен
номер

Наименование Мярка

AK667616-- Комбиниран АП + ДТЗ 1+N, AMPARO, 6kA, C
16A, 30mA, тип A за бр.

AK667625-- Комбиниран АП + ДТЗ 1+N, AMPARO, 6kA, C
25A, 30mA, тип A за бр.

AR002203-- Дефектнотокова защита AMPARO 10kA, 25A, 2P,
30mA, Тип AC за бр.

AR004203-- Дефектно токова защита AMPARO 10kA, 40A,
2P, 30mA, Тип AC за бр.

AR054203-- Дефектно токова защита AMPARO 10kA, 40A,
2P, 30mA, Tип A за бр.
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ЗАЩИТИ ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ КЛАС T2

Попаденията на мълнии на разстояние от консуматорите, оказващи влияние върху мрежите за ниско
и високо напрежение, се наричат отдалечени атмосферни пренапрежения. Те могат да се определят и
като индиректни попадения на мълнии. Индиректните попадения могат да предизвикат пренапрежения в
електрическите инсталации на потребителите, които могат да бъдат отведени към земя от арестори клас
T2 (познати също като „С“).

Стандарт: IEC/EN 61643-11

Номинален разряден ток (8/20) In: 20kA/полюс

Максимален разряден ток (8/20) Imax: 40кА/полюс

Максимален горностоящ предпазител: 125 A gL

Термична защита с индикатор на всеки полюс

За TN-S, ТN-C и ТТ схеми

С възможност за подмяна на варисторния елемент

Избор на защита със/ без сигнален контакт

Характеристика на сигналния контакт: 250 V AC/0.5 A; 125 V
AC/3 A

Артикулен
номер

Наименование Мярка

IS010352-- Варисторен модул Vartec TII, VVM - 255V/20kA за бр.

IS010322-- Основа за арестор Vartec TII, 2P (2 VVM), без
сигн. за бр.

IS010342-- Основа за арестор Vartec TII, 4P (4 VVM), без
сигн. за бр.

IS111340-- Арестор коплект 4+0 TNS, Клас II (C) 255V, In
20kA за бр.

IS506141-- Разединител за предпазители 1Р, 50A, 14x51 за бр.
IS506143-- Разединител за предпазители 3Р, 50A, 14x51 за бр.
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Импулсни релета и времерелета

Импулсното реле с времева функция STELLA , позволява  пестене на енергия. Може да се включи/
изключи от един или няколко ключ бутони. Ако осветлението не бъде изключено в рамките на
зададеното време, то се изключва автоматично. Дава възможност за свързване на бутони (LED /глим
индикация) с обща консумация до 100mA.

Техническа информация:

Функция включване/ изключване чрез бутони, времева функция изключване по време

Нисък шум при превключване

Контакт:1 НО/16А с висока комутационна мощност, 80 A пусков ток. Подходящ за директно
управление на LED осветители
Допълнително избираема функция за пестене на енергия 0,5-30 минути

Импулсно реле STELLA с времева функция 1NO, 230V
LQ540000--

Запитайте за цена 

Импулсно реле, включва и изключва осветлението чрез един или няколко ключ бутона. Възможност за
ръчно задействане чрез механичен превключвател.

Техническа информация:

Работи без странични шумове

Захранващо напрежение 230VAC

Kонтакти 1NO - 16A, материал на контакта без кадмий

Импулсно реле модулно 1NO 230VAC
LQ611230--

Запитайте за цена 
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Модулни контактори и светлочувствителни превключватели

Модулните контактори от серия AMPARO са в диапазона от 20 до 63А, като се предлагат в
разнообразието от конфигурации на контактите (НО и/или НЗ). Избор на управляващо напрежение
230VAC или 24VAC.

Тези устройства, са удачни за използване в сградни инсталации и позволяват изпълнението
на следните приложения и контролни функции:

Превключване на осветителни вериги 

Електрическо управление на отоплителни, климатични и вентилационни системи

Превключване на маломощни циркулационни помпи

Управление на електрически врати, щори, бариери и др.

Модулен контактор 20A, 2NO, 230VAC, AMPARO
Номинална мощност AC-3/230V 1,10kW
BZ326437ME

Запитайте за цена 

Светлочувствителен превключвател с изнесен сензор. За автоматично включване на осветителни вериги
при намалена осветеност на околната среда. За разлика от механичните часовници, това устройство не
се влияе от лятно и зимно часово време, както и от продължителността на светлата част на деня. Намира
приложение в управлението на улично осветление, външни стълбища, входове, витрини на магазини и
други.

Техническа информация:

Обхват 2-2000 lux

НО контакт, 16А, максимален товар 2600W

Светлочувствителен сензор със защита IP55, дължина на свързващия кабел: 50м

Светлочувствителен превключвател, аналогов, със сензор
Обхват 2-2000 lx, максимален товар 2600W, за DIN-релса
BZT17A011-

Запитайте за цена 
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Захранващи гребени и аксесоари

Една от основните цели на гребените е осъществяването на бързо и ефективно свързване на апаратите,
както и спестяването на време при изпълнението на електрическите инсталации.

Нашата система от гребени е оптимизирана за всички прекъсвачи и дефектнотокови защити. Това е
постигнато с помощта на двойно-клемната технология на модулните апарати AMPARO. 

Шинната система не само спестява 70% от времето за асемблиране, но осигурява висока сигурност и
оптимална връзка между апаратите. 

Техническа информация: 

Виличен или щифтов гребен за свързване на апарат

Стъпка 17.8 mm, 57 модула = приблизително 1 m

Едно-, дву-, три- или четири полюсен разпределителен гребен

С вариант с поредност на полюсите: N, L1, L2, L3, N, L1, L2, L3,... или N, L1, N, L2, N, L3, N, L1…

Вилични гребени COMPACT – фабрично изпълнени захранващи гребени в комбинации за
различни модулни устройства (MCB+RCCB)

Артикулен номер Наименование Мярка

BS900140-- Разпределителен гребен виличен 1Р, 10mm²,
1m, 57M за бр.

BS900111-- Разпределителен гребен виличен 2P 10mm2,
1m, 56M за бр.

BS990113-- Разпределителен гребен виличен 3Р 10mm²,
1m, 57M за бр.

BS990154-- Разпределителен гребен виличен 17,8mm,
10mm² 3P, 11М за бр.

BS900058-A Busbar, 6 x MCB 1+N, 12MW, 10mm² за бр.

BS900116-- Крайна капачка за разпределителен гребен
2/3Р за бр.

BS900170-- Захранваща клема, вилична, права, 6-25mm² за бр.
BS900303-- Защитни капачки за гребен, 5 бр. Жълти за бр.
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Schrack Design е безплатно софтуерно приложение за проектиране и планиране подредбата на
електрическите апарати в табла за ниско напрежение в съответствие със стандартите EN 61439-1,
-2, -3 и IEC 890 + A1. При проектирането на електрически табла, софтуерът позволява направата на
топлинните изчисления (стандарт EN 61439) в таблото. Въз основа на избраното оборудване, Schrack
Design предлага подходящо табло, което да отговаря на размерите на апаратурата и няма да доведе
до прегряване спрямо температурните изчисления. Спрямо създадената фасада (и оформление) на
таблото, Schrack Design може автоматично да изчертае многолинейна схема (за някои определени
продукти), да създаде документация и да оформи етикет на готовото табло.

Schrack Design информативно видео

https://youtu.be/ycQo1-cFliw
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