Акция:
BG-2022
ЗДРАВЕЙТЕ,
Всяка една електрическа инсталация без значение дали е жилищна или индустриална трябва да бъде изпълнена надеждно.
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Мини и интерфейсни релета серии S-Relay

Мини релета серия RS5
Релетата RS5 са отличен избор при изпълнението на средна по сложност автоматизация. Релетата се
отличават с високо ниво на технически характеристики и конкурентна цена, което ги прави
изключително подходящи за използване в автоматизацията.
Техническа информация:
Миниатюрно индустриално реле за многофункционално приложение
AC и DC бобина
Механичен индикатор и заключващ се тест бутон
Контактен материал без кадмий
Сертификат: VDE

Артикулен
номер
RS500024-RS500524-RS500730--

Наименование

Мярка

Мини реле тип RS5, 14 пина, 4 CO,
24VDC, 5А
Мини реле тип RS5, 14 пина, 4 CO,
24VAC, 5А
Мини реле тип RS5, 14 пина, 4 CO,
230VAC, 5A

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка
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Мини и интерфейсни релета серии S-Relay

Цокъл за релета от серия RS5
Цокълът е предназначен да улесни монтажа на релето към стандартна DIN шина или да се прикрепи към
монтажната плоча. Релета от серия RS4 и RS5 могат да използват един и същ цокъл.
Оптимизирани контактни „гнезда“, който предлага клеми с интегрирана блокировка за съвпадение на
контактните елементи, както и ергономична задържаща скоба за отделяне на релето от цокъла.
Предлагат се цокли с винтови или пружинни клеми.
Цокълът с логическа функция (подредба на превключващите контакти от едната страна и бобината от
другата) оптимизира процеса по опроводяване и намалява времето за монтаж.

Артикулен
номер
YRS50004-YRS51004-YRS50104-YRS40000-YRS50000-YRS20000--

Наименование

Мярка

Цокъл за RS релета с 14 пина (4 CO),
винтови клеми, 10A
Цокъл за RS с 14 пина (4CO), с
пружинни клеми, 8A
Цокъл за RS с 14 п. (4CO), винт. клеми,
логическа схема, 10A
Фиксираща скоба за RS цокъл,
пластмасова
Фиксираща скоба за RS цокъл,
метална
Надписна табелка за RS цокъл

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка
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за бр.
за бр.
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Мини и интерфейсни релета серии S-Relay

Интерфейсните релета серия RXT
Отличен избор при изпълнението на средна по сложност автоматизация. Предлагат се варианти с един
(5A) или два включващи контакта (10). Релето е с plug-in функция за монтаж на цокъл за DIN-шина. При
вариант за управление с 24v DC се предлага версия с интегриран LED и защитен диод.
Материалът на контактите е сребърна сплав, метал, който съдържа сребро и един или повече
допълнителни метали. Среброто е мек метал и реагиращ на въздуха, поради тази причина се
комбинира, за да образува сплав за създаване на сплав с по-голяма здравина и устойчивост на
корозия. Сребърната сплав е отличен проводник на електричество със широко разпространение в
контактите на редица превключващи механизми и електромеханични релета.
Предлагат се цокли за релета с 1 или за релета с 2 превключващи контакта. Варианти за винтова или
пружинна връзка, като всички разновидности на цокъла са за подредба с логическа функция.

Артикулен
номер
RXT11LB2-RXT11LC4-RXT11R24-RXT11T30-YRXT1010-YRXT1110--

Наименование

Мярка

Интерфейсно реле, с LED и защ. диод,
10A, 1 CO, 12VDC
Интерфейсно реле, с LED и защ. диод,
10A, 1 CO, 24VDC
Интерфейсно реле, с LED, 10A, 1 CO,
24VAC
Интерфейсно реле, с LED, 10A, 1 CO,
230VAC
Цокъл с винтови клеми, с логическа
подр. за RXT реле с 1CO
Цокъл с пружинни клеми, с логическа
подр. за RXT реле с 1CO

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
за бр.
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Мини и интерфейсни релета серии S-Relay

Интерфейсните релета серия RXT

Артикулен
номер
RXT21LB2-RXT21LC4-RXT21024-RXT21R24-RXT21T30-RXT21730-YRXT2010-YRXT2110-YRXT6000-YRS60000--

Наименование

Мярка

Интерфейсно реле, с LED и защ. диод,
5A, 2 CO, 12VDC
Интерфейсно реле, с LED и защ. диод,
5A, 2 CO, 24VDC
Интерфейсно реле, 5A, 2 CO, 24VDC
Интерфейсно реле, с LED, 5A, 2 CO,
24VAC
Интерфейсно реле, с LED, 5A, 2 CO,
230VAC
Интерфейсно реле, 5A, 2 CO, 230VAC
Цокъл с винтови клеми, с логическа
подр. за RXT реле с 2 CO
Цокъл с пружинни клеми, с логическа
подр. за RXT реле с 2CO
Свързващ мост за YRXT цокли с винтови
клеми
Свързващ мост за YRS5 и YRXT, за
пружинни цокли

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
за бр.
за бр.
за бр.
за бр.
за бр.
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Мини и интерфейсни релета серии S-Relay

Аксесоари за цокли от серии RS5 и RXT

Модул с обратен диод, 6-230V DC, за RS цокъл
YRS13250--

Запитайте за цена

Зелен LED модул с обратен диод, 6-24V DC, за RS цокъл
YRS12024--

Запитайте за цена

Модул с RC-група, 6-24V AC за YRS цокъл
YRS14524--

Запитайте за цена

Модул с RC-група, 110-240V AC, за YRS цокъл
YRS14730--

Запитайте за цена
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Мини и интерфейсни релета серии S-Relay

Категории на употреба и номинален ток на контактите
Основната разликата между релетата и контакторите се състои в значително облекчената контактна
система. Категориите на употреба дефинират стойностите на тока, който релето или контакторът трябва
да бъде в състояние да включи или изключи.
При релетата, контактните тела могат да бъдат повече на брой, както и конструктивно да бъдат
превключващи (когато едните се затварят, другите се отварят). Това прави релета идеално решение за
използване в логически схеми (и/или функции). Стойностите на номиналния ток зависят основно типа
комутиран товар, както и условията, при които се извършва включването или изключването.
Категория AC-1: Тази категория се прилага към всички AC активни
товари - отоплителни системи и нагреватели, осветителни вериги,
вериги с фактор на мощността, равен или по-висок от 0.95 (cosφ≥
0.95)
Категория AC-3: Тук спадат всички стандартни асинхронни
електродвигатели с к.с. ротор или друг вид индуктивни товари
- ескалатори и асансьори, конвейри и транспортни ленти,
компресори, помпи, и др.

Артикулен
номер
LAMD0510-LAMD0513-LAMW0513-LAMZTS35--

Наименование

Мярка

Микроконтактор 3NO+1NO,2.2kW,
24VAC
Микроконтактор
3NO+1NO,2.2kW,230VAC
Реверсивна група микроконтактори
2,2kW, 230VAC
Адаптер за микроконтактори LAM
към DIN релса TS35

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
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Модулни и мултифункционални времерелета

Модулните и мултифункционалните времерелета са предвидени за изпълнение на сложни логики
на управление, със закъснение при включване или изключване, симетрично или асиметрично
превключване, закъснение при отпадане на контролен сигнал.

Модулни времерелета, серия АMPARO
Модулните времерелета от серията АMPARO са идеално решение за приложение в автоматизирани
системи за осветление, автоматизация на басейни и поливни съоръжения, системи за климатизация и
вентилация.

Артикулен
номер
ZRAE0011-ZRAR0011-ZRAMF011--

Наименование

Мярка

Времереле закъснение ВКЛ. 24VAC/
DC,230VAC 1CO 5A, AMPARO
Времереле закъснение ИЗКЛ.
24VAC/DC,230VAC 1CO 5A, AMPARO
Времереле мултифункционално
24VAC/DC,230VAC 1CO 5A, AMPARO

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка
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Модулни и мултифункционални времерелета

Модулни времерелета, серия ZR5
Перфектно решение за приложение в отговорни автоматизирани системи. Времерелетата от серия ZR5
са продукти с най-добро съотношение цена - качество в своя клас. С компактните си размери и
голямото разнообразие от функции, които устройствата предлагат, времерелета от серия ZR5 са
наложеният избор при изпълнението на различни логически функции в автоматизацията.
Дизайнът на устройството позволява монтаж в компактни модулни
табла. Варианти с 1- или 2- модулна ширина на устройствата
Времерелета с функция закъснение при включване или закъснение
при изключване, асиметрично реле (мигащ таймер), както и
мултифункционални времерелета с избор на една от седем
функции

Артикулен
номер
ZR5E0011-ZR5ER011-ZR5MF011-ZR5MF025-ZR5B0011-ZR5SD025--

Наименование

Мярка

Времереле със закъснение при ВКЛ.
24-240V AC/DC 1CO 8A/250V
Времереле двуфункционално
24-240VAC/DC 1CO 8A/250V
Времереле мултифункционално
12-240VAC/DC 1CO 8A/250V
Времереле мултифункционално
12-240VAC/DC 2CO 8A/250V
Времереле асиметрично
12-240VAC/DC 1CO 8A/250V
Превключващо реле Звезда/
Триъгълник 12-240VAC/DC 2CO 8A

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
за бр.
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Модулни и мултифункционални времерелета

Мултифункционални времерелета, серия ZR6
Мултифункционалните времерелета от серия ZR6 са индустриално изпълнение, като предлагат много
по-голям набор от параметри и диапазон на настройка. Предвидени са за изпълнение на сложни логики
на управление. Устройствата не са подходящи за монтиране в модулни табла, но са проектирани с
оптималния размер в ширина, за спестяване на място в шкафа.

Лесна настройка на различните видове времерелета, LED
индикация за състояние, два превключващи контакта, 16 функции
и 16 времеви диапазони
Възможност за управление с външен потенциометър (не е включен
в комплекта на доставката) - служи за дистанционно скалиране на
времето на сработване

Мултифункционално време реле 12-240V AC/DC 2CO 8A/250V
ZR6MF052--

Запитайте за цена

Релето звезда-триъгълник е настроено да превключи двигателя от схема звезда в триъгълник в
определен момент. Избор на време за превключване от 3s до 60s

Реле за превключване Звезда-триъгълник
Size 0
LTZ0YT11--

Запитайте за цена
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Цифрови и механични времеви превключватели

Цифрови времеви превключватели серия TEMPUS
С възможност за задаване на дневна, седмична и годишна програма, за създаване на различни
графици за вкл./ изкл. състояние. Функция Astro - часът на изгрев и залез, предварително зададени в
устройството за различните региони.

Цифров времеви превключвател, седмичен, 1 канал, Astro
За монтаж на DIN-релса
BZT18D011A

Запитайте за цена

Механични времеви превключватели серия TEMPUS
Превключвателят е синхронен мотор, който използва директно точността на използваната честота 50Hz
за задвижване на въртящ дисков механизъм с превключващи джъмпери. Кварцовите времеви
превключватели работят чрез предаване на електричество през кварцов кристал със специална форма.
Той отговаря за работата на стъпковия мотор, задвижващ въртящия дисков механизъм.

Артикулен
номер
BZT26448-BZT26450-BZT27131-A

Наименование

Мярка

Времеви превключвател механичен
синхронен 1NO, 1М
Времеви превключвател механичен
кварцов 1NO, 1М
Времеви превключвател механичен
кварцов 1СО, 3ТЕ

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка
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Измервателни и следящи релета

В съвременните индустриални предприятия, използването на автоматизирани процеси е наложено в
почти всички производствени агрегати, като се следят от една или няколко системи за мониторинг
и отдалечен контрол. Една електрическа система трябва да се следи и поддържа, като се цели
ограничаване на последиците от нежелани аварии. За да се предотвратят такива повреди, от
съществено значение е да се използват релета за измерване и мониторинг. Те следят електрическите
и механичните стойности и при възникване на неизправност ще предотвратят значителни повреди на
системата. Гамата от продукти на Schrack Technik в този сегмент се вписва перфектно с параметрите,
които трябва да се следят.

Напреженово реле серия AMPARO
Защита на електрооборудване и електродвигатели с реле за следене на напрежението. С възможност
за мониторинг на еднофазни или трифазни електрически мрежи. Следят за минимална стойност в
конкретен диапазон на напрежението (160-240V с фиксиран 5% хистерезис).

Артикулен номер
URAU3011-URAU3N11--

Наименование

Мярка

Напреженово реле 3Р, 160-240V,
1CO 5А, AMPARO
Напреженово реле фиксирано 3Р,
195.5V, 1CO, AMPARO

за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка
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Измервателни и следящи релета
Напреженови релета серия UR5
За защита на електрооборудване и електродвигатели с реле за следене на напрежението за еднофазни
или трифазни електрически мрежи. Следят за минимална и/или максимална стойност, за конкретен
диапазон и асиметрия.

Артикулен номер
UR5U1011-UR5U3011--

Наименование

Мярка

Напреженово реле 1P, 80-120%
1P,24VAC/DC-230VAC, 1CO
Напреженово реле 3Р, 160-240V,
1CO

за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

Напреженови релета серия UR6
Индустриален вариант за контрол на напрежението в едно- и трифазни мрежи с регулируеми прагови
стойности, регулируемо задържане на сработването. Контрол на редуването и изключването на фазите,
контрол на асиметричността с регулируема асиметрия като изброените функции, могат да бъдат
избирани с ротативни селектори.

Артикулен
номер
UR6U1052-UR6U3052--

Наименование

Мярка

Напреженово реле мин./макс./
прозорец 1Р, AC/DC, 2CO
Напреженово реле мин./макс./
прозорец/асим. 3Р, 2CO

за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка
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Измервателни и следящи релета
Фазово следящо реле серия AMPARO
Релетата за следене на фазовата последователност, отчитат отпадане на фаза и асиметрия. Когато
всички фази са в правилната последователност и измерената асиметрия е по-малка от фиксираната
стойност, изходното реле се превключва във включено положение.
Релето за контрол на фазите от серията AMPARO управлява и защитава електрическото оборудване
при поява на различни аномалии в електропреносната мрежа.

Фазово следящо реле 3Р, 1CO 5А, AMPARO
URAP3011--

Запитайте за цена

Фазово следящо реле серия UR5
Следят фазовата последователност, отчитат отпадане на фаза и асиметрия, прекъсване на фазите и
асиметрия с регулируема процентна стойност, свързване на нулев проводник по избор.
За постигане на изключително надеждна защита и мониторинг на трифазни мрежи, защита на двигатели
и други консуматори срещу ненормални режими или повреди.

Фазово следящо реле 3Р, 1CO
UR5P3011--

Запитайте за цена
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Измервателни и следящи релета

Фазово следящо реле серия UR6
Индустриален вариант на реле за проследяване на фазовата последователност, контрол при отпадане
на фаза и асиметрия. Асиметрия, причинена от обратното напрежение на консуматора (например
двигател, който продължава да работи само на две фази), не оказва влияние върху изключването.

Фазово следящо реле, индустриално 3Р, 2CO
UR6P3052--

Запитайте за цена

Трябва да се осигури правилната защита на захранващите линии на измервателните релета. В голяма
част от случаите защитата трябва да се предвиди непосредствено след основния автомат, като трябва
да се вземе под предвид изискването за висока изключвателна способност.
Клемите за предпазител се оказват идеален избор, поради компактния си размер и високата
изключвателна способност на цилиндричните предпазители.

Клема за предпазител 6mm², Тип ASK 2 S
with screw terminals, for glass tube fuses type 5x20 and 5x25 mm, no fuse
included
IK641004--

Запитайте за цена

Крайна секция за клеми Тип ASK2S
IK631204--

Запитайте за цена
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Измервателни и следящи релета
Токови следящи релета UR5 и UR6
Индустриален вариант на реле за проследяване на фазовата последователност, контрол при отпадане
на фаза и асиметрия. Асиметрия, причинена от обратното напрежение на консуматора (например
двигател, който продължава да работи само на две фази), не оказва влияние върху изключването.

Артикулен
номер
UR5I1011-UR6I1052--

Наименование

Мярка

Токово следящо реле 1P, 230V, 1CO
Токово следящо реле индустриално
1P, 24-240V AC/DC, 2CO

за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

Термисторни релета серия UR5 и UR6
Следят променлив и постоянен ток в еднофазни мрежи, повишаване или намаляване на стойността на
тока, фиксиран прозорец и настройка на закъснение при гранични стойности на отчитане.

Артикулен номер
UR5R1021-UR6R1052--

Наименование

Мярка

Термисторно следящо реле 230V
AC, 1CO
Термисторно следящо реле
индустриално 230 VAC, 2CO

за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка
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Измервателни и следящи релета
Следящи релета за ниво UR5 и UR6
Релетата за ниво следят и управляват нивата на течности във водосъдържатели, чрез потопяеми сонди.
Следят нивото на проводящата течност, като времената за забавяне на изключване и закъснение на
изключване са регулируеми поотделно (избираеми с помощта на въртящ се превключвател). Изисква
три измервателни сонди във водосъдържателния съд – сонда за минимално ниво, сонда за максимално
ниво и тестова сонда (маса).

Артикулен номер

Наименование

Мярка

UR5L1021--

Следящо реле за ниво 230VAC, 1CO
Следящо реле за ниво
индустриално 230VAC, 5A, 2CO

за бр.

Артикулен номер

Наименование

Мярка

URL91010--

Потопяема сонда за ниво SK1
Потопяема сонда за следене на
ниво, тройна

за бр.

UR6L1052--

URL90030--

за бр.

за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка
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Универсална защита

В случаите на прекъсване на електрозахранването или отпадане на мрежата на
електроразпределителното дружество, е необходимо малките централи да бъдат изключени от
разпределителната мрежа, за да се предотврати възможността за случайно/ нежелателно отдаване
на енергия. От една страна, персоналът, ангажиран с поддръжката, може да бъде застрашен, ако
системата не бъде незабавно изключена от мрежата. От друга страна, потребителите биха могли да
получат захранване с различно напрежение и честота. В случай че операторът на мрежата изисква
стойности на напрежението и честотата да бъдат различни от фабрично зададените, същите могат да
бъдат въведени ръчно.
Тази универсална защита е важна за сигурната и безпроблемна работа между електропреносната
система и възобновяемите енергийни източници, гарантирайки че включените мощности от ВЕИ няма да
нарушат нормалното функциониране на електропреносната система.

Универсална защита за ел. мрежи и фотоволтаични системи
В случаите на присъединяване на фотоволтаични, вятърни- и хидросистеми към електропреносната мрежа
URNA0345-B

Запитайте за цена
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Универсална защита
Когато се използват алтернативни източници за производство на електроенергия се изисква да се
осигури защита за електропреносната система. Алтернативният източник за производство на енергия
(фотоволтаични системи, ветрогенератори, батерии за съхранение и др.) би следвало да се разедини
от електропреносната система в случай на повреда или влошаване на параметрите на произвежданата
електроенергия.
3ащита, която комбинира функционалностите на няколко различни релейни компонента – следи
стойностите на напрежението и честотата. Избор на схема на свързване (1-фазна, 3-фазна мрежа).

Открийте всички продукти от раздел Фотоволатични системи и аксесоари, подредени в 10
категории, тук.
Разгледайте тук:

стр.22 от 33

www.schrack.bg

Get Ready. Get Schrack.

Универсална защита
Техническа информация:
3ащита, комбинираща функционалностите
на няколко различни релейни компонента.
Възможност за конфигуриране на
индивидуални настройки
Улеснено конфигуриране на различните
параметри. Релейни изходи за управление
на защитна и комутационна апаратура
(контактори, прекъсвачи и др.)
Сигнални входове за следене на състоянието
на управляваната комутационна апаратура
Модулен тип - за монтаж на D1N-релса.
Избор на схема на свързване (1-фазна, 3фазна мрежа)
Възможен е избор на режим на
обезопасяване (схема с 1 или 2 контактора,
управлявани и наблюдавани)
Схема на свързване с един контактор /
прекъсвач:
А1/А2 - 3ахранващо напрежение, N, [1, L2,
L3 - измервателни входове
Реле 1 - 11/12 NC; 11/14 NО контакт, Реле
3 (сигнал за грешка/повреда) - 31/32 NC 31/34 NO
Dig. input 1- вход за мониторинг на
състоянието на контактора/прекъсвача
Dig. input 3- Входящ сигнал за дистанционно изключване на контактора/прекъсвача
Dig. input 4+5 - Превключване на параметри по италиански стандарт СЕ1 0-21
Открийте всички продукти от раздел Автоматични прекъсвачи с лят корпус и въздушни
прекъсвачи, подредени в 11 категории, тук.
Разгледайте тук:

Открийте всички продукти от раздел Електромеханични контактори, серия ALEA II LT,
подредени в 19 категории, тук.
Разгледайте тук:
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Компактни LED индикаторни лампи серия Amparo
Компактните 22,5 мм LED индикаторни лампи, се характеризират с осветяване на цяла площ с висока
осветеност и ниска консумация на енергия. Индикаторните светлини се предлагат в следните цветове:
червен, син, бял, оранжев, зелен. Schrack предлага индикаторните светлини в две версии на
напрежение:
за 24 V AC и DC
за 230 V AC

Артикулен
номер
BZ501210-B
BZ501211-B
BZ501215-B
BZ501217-B

Наименование

Мярка

Компактен LED индикатор AMPARO
червен 24VAC/DC
Компактен LED индикатор AMPARO
жълт 24VAC/DC
Компактен LED индикатор AMPARO
червен 230V AC/DC
Компактен LED индикатор AMPARO
син 230V AC/DC

за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
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Устройства за управление и сигнализация - серия MM

1) Аварийни стоп-бутони; 2) Носач на табелка; 3) Фланец; 4) Контактни елементи; 5) Кутия за бутони;
6) Телескопична скоба; 7) Фланец за центриращ адаптер; 8) Адаптер за D1N-шина; 9) Индикаторна
лампа; 10) Превключвател с ключ за фасада; 11) Ротационни превключватели; 12) Капачка за бутон с
индикация; 12) Лещи за светещ бутон; 13) Бутони с или без задържане; 14) Корпус за зумер; 15) Зумер;
16) Потенциометър; 17) Джойстик с 2 или 4 направления
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Артикулен
номер
MM216594-MM216596-MM216929-MM216967-MM216700--

Артикулен
номер
MM216872-MM216881-MM216876-MM216714-MM216773-MM216779--

Наименование

Мярка

Бутон равен без задържане ,
Червен
Бутон равен без задържане , Зелен
Бутон равен без задържане и
св.индикация, Жълт
Бутон висок без задържане и
св.индикация, Червен
Двоен бутон със св.индикация,без
задр."0"/ "I", Червен/Зелен

Наименование

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.

Мярка

Ротационен превключвател 3 поз.
със задръжка 60°
Превключвател без задържане с
ключ, 2 позиции 40°
Авариен стоп бутон
Бутон тип "Гъба" без задържане ,
Червен
Леща за индикаторна лампа равна,
Зелена
Леща за индикаторна лампа
конична, Червена

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
за бр.
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Устройства за управление и сигнализация за монтаж на лицев панел - серия
MM
Фланец преден за допълнителни контакти 3 позиции
MM216374--

Запитайте за цена

Артикулен номер
MM216376-MM216378-MM107898-MM216564--

Наименование

Мярка

Допълнителен контакт NO преден
монтаж
Допълнителен контакт NC преден
монтаж
Допълнителен контакт 2NO с
пружинни клеми
Светодиоден модул Червен
85-264V AC преден м-ж, винт.клеми

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
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Устройства за управление и сигнализация за заден монтаж (монтаж в кутия)
- серия MM
Кутия за бутони с 1 отвор Жълта
IP67
MM216536--

Запитайте за цена

Артикулен
номер
MM216380-MM216382-MM216562-MM216567-MM216572--

Наименование

Мярка

Допълнителен контакт NO заден
монтаж
Допълнителен контакт NC заден
монтаж
Светодиоден модул Зелен
12-30VAC/DC заден м-ж, винт.клеми
Светодиоден модул Червен 85-264V
AC заден м-ж, винт.клеми
Светодиоден модул Бял
12-30VAC/DC заден м-ж, пр.клеми

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
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Аксесоари за устройства за управление и сигнализация - серия MM

Артикулен
номер
MM216400-MM216395-MM216397-MM216390-MM216402--

Артикулен номер
MM216480-MM216392-MM216394-MM216483--

Наименование

Мярка

Адаптер за монтаж на M22
устройства към DIN релса
Защитна прозрачна мембрана IP67
за единичен бутон
Капачка за пломбиране на авариен
стоп бутон
Капак за M22 бутони, Черен
Монтажен инструмент за гайки за
M22 устройства, Серия ММ

Наименование

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.

Мярка

Надписна табелка, 18x27mm
ненадписана
Държач празен за табелки
18х27mm
Държач празен за табелки
18х27mm за двоен бутон
Надписна табелка за авариен стоп,
D=60mm, 4 езика

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
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Проектиране с Schrack Design

SCHRACK DESIGN 5.0 – нова версия, нови възможности
Schrack Design е софтуер за проектиране на електрически схеми и оформление на фасадата на
електрическо табло и планиране на разположението на апаратите, включително и оформяне на пълна
документация, която може веднага да бъде поръчана в нашия онлайн магазин.
Schrack Design е софтуер, който Ви помага бързо и лесно да проектирате табла за ниско напрежение
в съответствие със стандартите EN 61439-1, -2, -3 i и IEC 890 + A1. Софтуера включва пълната база
данни продукти (прекъсвачи, комутационна апаратура, табла, ...), която редовно се актуализира.
Schrack Design позволява автоматизирано изчертаване на еднолинейна схема, възможно е
изчертаване както в еднолинейна така и в многолинейна схема. В новите версии е разширен формата
на чертежа на А3 и чертежът може да се отвори в нов прозорец! В новите версии могат да се направят
температурни изчисления за табла до 1600А.
Schrack Design може да създава пълна документация на таблото: Всички необходими данни,
информация за обекта/таблото, изпълнител, възложител, всички избрани продукти, потвърждение за
температурните изчисления, както и етикет на таблото са удобно събрани в един документ, готов за
печат.

Ново във версия 5.0
Библиотека с примерни схеми на електрически табла – процесът
на планиране на проекта става значително по -лесен и бърз
Добавяне на макро - възможност за създаване на собствени
шаблони за продукти и схемни конфигурации. С тези функция
вече не е нужно повтарящи се продукти всеки път да се търсят и
поставят в базата данни наново
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Разгледайте новите библиотеки с примерни схеми на електрически табла в софтуера Schrack
Design
Ще откриете над 100 проекта разделени според класификацията на сградата. Различни проекти
за еднофамилни къщи, жилищни и административни сгради, хотели, малки магазини, фризьорски и
козметични салони, индустриални производства и решения за фотоволтаични системи
Различни проекти включващи главни и разпределителни табла с шинни системи, крайни модулни
табла, системи за KNX смарт автоматизация, слаботокови табла и IT комуникационни шкафове
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Schrack Design позволява създаване на документация на таблото, където всички необходими данни,
информация за обекта/таблото, изпълнител, възложител, всички избрани продукти, потвърждение за
температурните изчисления, както и етикет на таблото са удобно събрани в един документ, готов за
печат.
Създаването на списък на позициите в схемата, свързва каталожния номер на продукта и мястото му в
еднолинейната схема, което улеснява монтажа и впоследствие поддръжката на таблото. Функцията
„Замяна“ позволява промяната на даден продукт с аналогичен, да се извършва бързо, като се
запазват всички връзки в схемите и позицията в документацията. Това предоставя възможност бързо да
се изпълняват типово подобни проекти, като различията да се редактират в рамките на минути.
Лесно и бързо може да добавите към потребителската кошница в нашия онлайн магазин, използваните
от Вас продукти в конкретния проект. От Вашия профил в онлайн магазина на Schrack Technik може
да изготвите и оферта, която да приложите към Вашия проект.

Можете да изтеглите Schrack Design безплатно от нашия уебсайт. След успешна инсталация,
софтуера актуализира продуктовата база данни и е готов за създаване на Вашия първи проект:
Разгледайте тук:
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