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ЗДРАВЕЙТЕ,
При строежа и изграждането на офисни площи, всеки предприемач се стреми да защити инвестицията си, чрез осигуряване
на гаранция върху проектираните, инсталирани и тествани системни решения. Потребителите, от своя страна, разчитат на
бърза интернет връзка и възможно най-добро покритие на Wi-Fi мрежата.
Комуникационните шкафове и слаботоковите табла имат важна роля за защита на намиращото се в тях активно и пасивно
оборудване от външни влияния. Дизайнът на нашите IT шкафове и слаботокови табла осигурява ефективна функционалност.
Те са подходящи решения, както за офис приложения и центрове за данни, така и за малки офиси, магазини или жилища.
АТАНАС ПРОДАНОВ
Търговски Представител
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 162 | 1582 СОФИЯ
Тел.: +359 894 548754 | Моб.: +359 894 548754
E-Mail: a.prodanov@schrack.bg
Нетни цени без ДДС, валидни до 31.12.22 или до изчерпване на наличностите.:
Пакетната цена може да варира, в зависимост от Вашите търговски отстъпки.

www.schrack.bg

Дата: 07.09.22
Клиентски номер: 000000
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Комуникационни шкафове и слаботокови табла

Комуникационни шкафове и слаботокови табла
Дали разглеждаме офис сграда, сървърен център, индустриално производство или търсим компактно
решение, в което да монтираме цялата интернет комуникация в дома ни, Schrack Technik може да
предложи всякакви решения свързани с комуникационни шкафове или слаботокови табла.
Най-важно при избора на комуникационен шкаф или слаботоково табло е видът, размерът и теглото на
активното и пасивното оборудване, което възнамеряваме да инсталираме в него. Нивото на защита,
което трябва да се осигури, както и размерите на помещението и начина на монтаж – свободностоящ
или прикрепен към стена.
Schrack Technik предлага на Вашето внимание подходящи решения, както за офис приложения и
центрове за данни, така и за малки офиси, магазини, еднофамилни жилища и апартаменти.

Открийте всички продукти от раздел Комуникационни шкафове и слаботокови табла,
подредени в 8 категории, тук.
Разгледайте тук:
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Комуникационни шкафове и слаботокови табла

Комуникационни шкафове S-RACK
Дизайнът на новите шкафове осигурява ефективна функционалност. Комуникационните шкафове на
Schrack Technik от серията S-Rack са подходящи както за офис приложения, така и за отделни мрежови
центрове. Широката гама от аксесоари покрива всички нужди на клиента.

Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W600 H2010 D600, 19" 42U
DT426060--

Запитайте за цена

Слаботокови табла
Изключително подходящи при организиране на малки магазини и офиси, или за IT оборудване с
размери, различни от обичайните 19“ или 10“, където използването на отделен комуникационен шкаф е
излишно, по-скъпо или заема твърде много място. Удачен избор при изграждане на табло за сградна
автоматизация тип "умен дом".

Табло за открит монт., за комуник. оборудване, 2 реда, 24М
H=361 W=287 D=112mm, IP40, Class II, Material ABS, Halogen free,
RAL9003, perforated Mounting Plate
BK080752--

Запитайте за цена

стр.3 от 34

www.schrack.bg

Get Ready. Get Schrack.

Стоящи комуникационни и сървърни шкафове

Комуникационни шкафове S-RACK
Свободностоящите 19'' комуникационни шкафове се използват най-често в големи офиси и сгради.
Използват се като сградни разпределителни шкафове или като централни разпределителни шкафове за
няколко помещения или етажи. Предната врата, задният и страничните панели осигуряват лесен и
удобен достъп до инсталираното в шкафа оборудване. Пасивното охлаждане се осигурява през
вентилационните отвори на тавана и пода на таблото. Активното охлаждане се осигурява от
климатизиращи модули, които се поръчват допълнително. Кабелните входове могат да се реализират
през няколко отвора или през цокъл, при необходимост.
Предимства:
Дизайнът на шкафовете от серия S-Rack е универсален и покрива всички изисквания за употреба
в структурни кабелни системи. Комуникационните шкафове се доставят сглобени. Шкафът може
частично или напълно да бъде разглобен при монтаж или по време на транспорт до труднодостъпни
места
Стъклена врата, с въртящ се лост с ключалка и ключове. По избор се предлага комплект за
преобразуване на патрон полуцилиндър (DTZLOCK02). Външната шарнирна система позволява
ъгли на отваряне на вратите до 180 градуса. Възможност за промяна на окачването на вратата,
съответно ляво или дясно
Техническа информация:
Материал: Заварена, прахово боядисана стоманена рамка
Цвят: панели RAL7035 (светлосив), рамка RAL5005 (сигнално син)
Височина (HU): 16, 20, 22, 26, 32, 36, 42 и 47U
Ширина: 600 и 800 mm; Дълбочина: 600, 800, 1000 и 1200 mm
Максимално натоварване с равномерно разпределение: 600 кг
Степен на защита: IP20
стр.4 от 34
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Свободно стоящи 19'' комуникационни шкафове
1) Предна стъклена врата
2) 19” Вертикален профил
3) Таванен покривен панел
4) Отвори за вентилация
5) Кабелен вход
6) Вентилатор (аксесоар)
7) Заден панел
8) Страничен панел
9) Подов покривен панел
Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Артикулен
номер
DT166060-DT366060-DT476060-DT226060-DT426080-DT476020--

Наименование

Мярка

Комуникационен шкаф стоящ S-RACK,
W600 H855 D600, 19", 16U
Комуникационен шкаф стоящ S-RACK,
W600 H1744 D600, 19" 36U
Комуникационен шкаф стоящ S-RACK,
W600 H2232 D600, 19" 47U
Комуникационен шкаф стоящ S-RACK,
W600 H1121 D600, 19" 22U
Комуникационен шкаф стоящ S-RACK,
W600 H2010 D800, 19" 42U
Комуникационен шкаф стоящ S-RACK,
W600 H2232 D1200 19" 47U

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
за бр.
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Артикулен
номер
DT268060-DT328080-DT428010-DT478020--

Наименование

Мярка

Комуникационен шкаф стоящ S-RACK,
W800 H1299 D600, 19" 26U
Комуникационен шкаф стоящ S-RACK,
W800 H1566 D800, 19" 32U
Комуникационен шкаф стоящ S-RACK,
W800 H2010 D1000 19" 42U
Комуникационен шкаф стоящ S-RACK,
W800 H2232 D1200 19" 47U

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.

Врати за свободно стоящи шкафове S-RACK
Може да се поръча вместо стандартната стъклена врата отпред или като заместител на задната стена.
Задната врата позволява по-лесен и бърз достъп до гърба на комуникационни шкафове в случаите на
окомплектоване или поддръжка.
Артикулен
номер
DTRT4262-DTRT3661-DTRT4283-DTRT4281-DTRT4285--

Наименование

Мярка

Метална врата за S-RACK 42U, W=600
RAL7035
Метална врата перфорирана 80% за
S-RACK 36U, W=600, RAL7035
Стъклена врата за S-RACK 42U,
W=800, RAL7035
Метална врата перфорирана 80% за
S-RACK 42U, W=800, RAL7035
Mетална врата с две крила
перфорирана 80%, W800 RAL7035

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
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Стоящи комуникационни и сървърни шкафове

Основи, комплект за нивелиране или колела за свободностоящи шкафове
S‑RACK
Основите се предлагат в различни размери, подходящи за всички стоящи шкафове на мрежата S-RACK.
Цвят: RAL7035 (светлосив) Включен е кабелен вход с четка за кабелния вход, който може да се използва
отпред или отзад. Височината на основата е 100 мм. Основата е напълно сглобена и доставена със
закрепващ материал.
С нивелиращия комплект неравните подове могат да бъдат компенсирани. Комплектът колела дава
възможност за пространствени промени в подовия шкаф. Двете спирачки се използват за сигурно
фиксиране.

Артикулен
номер
DTOT106060
DTOT106080
DTOT108080
DTZF0001-DTZR0005--

Наименование

Мярка

Цокъл H=100 за S-RACK табло W=600
D=600, RAL7035
Цокъл H=100 за S-RACK табло W=600
D=800, RAL7035
Цокъл H=100 за S-RACK табло W=800
D=800, RAL7036
Комплект за нивелиране за S-RACK
шкаф, 1 set = 4 feet, M11
Комплект колела (2 с, 2 без спирачка)
за S-RACK шкаф

за к-т
за к-т
за к-т

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за к-т
за к-т

Открийте всички продукти от раздел Сървърни шкафове 19" S-Rack, подредени в 4 категории, тук.
Разгледайте тук:
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19" сървърни шкафове S-Rack
Сървърните шкафове се използват главно в центрове за данни и сървърни помещения, където се изисква
повишено натоварване и трябва да се инсталира тежко активно оборудване като сървъри, UPS-и с
батерии, монитори и др. Максималното натоварване при сървърните шкафове от серията S-Rack е за
статичен товар до 1000 кг.
Сървърните шкафове са окомплектовани с еднокрила (предната част) или двукрила (задната част) 70%
перфорирана метална врата. В много случаи, в сървърните помещения се предвижда цялостна
климатизация и перфорацията на вратите подобрява вентилацията в сървърния шкаф, и съответно
охлаждането на монтираното оборудване. Страничните панели на шкафа могат да се свалят като
позволяват лесен достъп до оборудването от всички страни.
19“-инчовият сървърен шкаф от Schrack Technik осигурява високо ниво на гъвкавост при аранжиране на
входящите кабели благодарение на конструктивно предвидените кабелни входове.
Техническа информация:
Материал: Заварена, прахово боядисана стоманена рамка
Цвят: RAL9005 (черен)
Височина (HU): 42. 45 и 47U
Ширина: 600 и 800 mm
Дълбочина: 600, 800, 1000 и 1200 mm
Максимално натоварване с равномерно разпределение: 1000 кг
Степен на защита: IP20
1) Перфорирана предна врата
2) 19” Вертикален профил
3) Таванен покривен панел с 70% перфорация
4) Плъзгащ се кабелен вход с уплътнени ръбове в горната част
5) Четкови кабелени входове
6) Задна врата с две крила перфорирана 70%,
7) Странични модулни панели на 3 части
8) Подов панел за монтаж на колела и комплекти за нивелиране
Разгледайте изображението в голям формат тук: link
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Сървърни шкафове 19" S-Rack

Артикулен
номер
DTS426010DTS428080DTS458080DTS478080DTS428010DTS458010DTS478010DTS458020DTS478020-

Наименование

Мярка

Комуникационно табло 19", W600
H1954 D1000, 42U, IP20
Комуникационно табло 19", W800
H1954 D800, 42U, IP20
Комуникационно табло 19", W800
H2088 D800, 45U, IP20
Комуникационно табло 19", W800
H2176 D800, 47U, IP20
Комуникационно табло 19", W800
H1954 D1000, 42U, IP20
Комуникационно табло 19", W800
H2088 D1000, 45U, IP20
Комуникационно табло 19", W800
H2176 D1000, 47U, IP20
Комуникационно табло 19", W800
H2088 D1200, 45U, IP20
Комуникационно табло 19", W800
H2176 D1200, 47U, IP20

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.

Открийте всички продукти от раздел Сървърни шкафове 19" S-Rack, подредени в 4 категории, тук.
Разгледайте тук:
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Вентилатори за свободно стоящи 19'' комуникационни шкафове

Артикулен
номер
DTLTR04S-DTLTM04S-DTLTR04A-DTLTR04D--

Наименование

Мярка

Вентилаторен модул за таван 4
вентилатора, ключ on/off
19" Вентилаторен модул 1U, 4 вент,
Ключ(on/off), RAL7035
Вентилаторен модул за таван 4
вент.Аналогов термостат
Вентилаторен модул за таван 4
вентилатора.Цифров термостат

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.

Когато говорим за аванс от страната на комуникационния шкаф, обикновено това трябва да се
предвиди още на етап проектиране, като в обяснителната записка се посочва какви запаси да
бъдат предвидени
Неправилното планиране на авансите може да затрудни
работата на инсталатора. Недостатъчният аванс ще затрудни
опроводяването на пасивното и активното оборудване в
шкафа, прекаленият запас води до натрупването на километри
неизползваем кабел
Формула за определяне на аванс
Lав=2*H+D+W+5%
H – Височина
D – Дълбочина
В – Ширина
Разгледайте изображението в голям формат тук: link
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IT шкафове за стенен монтаж

Нова серия мрежови стенни шкафове 19", IP55
Мрежовите стенни шкафове 19" IP55 са предназначени за индустриални приложения, както и за
монтаж на открито. Въз основа на стандарт EN60529, степента на защита IP55 предпазва
оборудването в шкафа срещу проникване на прах и вода. Дори след инсталиране на вентилатори или
филтри, е осигурена степен на защита IP54.
Областите на приложение:
Полуотворени зони като фабрики или производствени помещения с висока запрашеност,
складове, двускатни покриви или открити площи
Комплект основа с 100 мм височина, за монтаж към пода на шкафа. За създаване на място за
кабелни резерви, както и за повдигане на шкафа на определена височина от бетонната основа
Възможност за използване на IP55 IT шкаф като разпределителни мрежови шкафове за
интегрирана градска среда, видеонаблюдение, 19“ оборудване за кабелни оператори и интернет
доставчици. Чрез поцинкован комплект, шкафа може да се монтира на стълб или тръбна
конструкция
Техническа информация:
Материал: Заварена, прахово боядисана стоманена рамка
Варианти с прозрачна и с плътна врата
Цвят: RAL7035 (светло сив)
Височина (HU): 7, 9, 12, 16, 20U
Ширина: 600 mm
Дълбочина: 450 и 600 mm
Максимално натоварване с равномерно разпределение: 100 кг
Степен на защита: IP55
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IT шкафове за стенен монтаж
Мрежови стенни шкафове 19", IP55
1) Предна стъклена или плътна врата
2) 19” Вертикален профил
3) Вентилатор (аксесоар)
4) Таванен покривен панел с отвори за вентилация
5) Кабелен вход с отвори за щуцери
6) Плътен фланец
Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Артикулен
номер
DTWI076040
DTWI096042
DTWI126040
DTWI166042
DTWI076047
DTWI166047
DTWI206067

Наименование

Мярка

Комуник. табло, стенен монт., IP55
Indoor, W600 H440 D450,7U
Комуник. табло, стенен монт., IP55
Indoor, W600 H529 D450,9U
Комуник. табло, стенен монт., IP55
Indoor,W600 H663 D450,12U
Комуник. табло, стенен монт., IP55
Indoor,W600 H841 D450,16U
Комуник. табло, стенен монт., IP55
Outdoor,W600 H490 D450,7U
Комуник. табло, стенен монт, IP55
Outdoor,W600 H891 D450,16U
Комуник. табло, ст. монт., IP55
Outdoor,W600 H1068 D600, 20U

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
за бр.
за бр.
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IT шкафове за стенен монтаж
Комплект основа с 100 мм височина за IT шкаф за стенен монтаж със степен
на защита IP55
За монтаж към пода на шкафа, осигуряване на допълнително място за кабелни резерви, както и за
повдигане на шкафа на определена височина от бетонната основа. За табло за стенен монтаж с
ширина 600 mm и дълбочина 450 mm и 600 mm.

Артикулен
номер
DTOTI10604
DTOTI10606

Наименование

Мярка

Комплект основа H=100 за табло за
стенен монт. W=600 D=450
Комплект основа H=100 за табло за
стенен монт. W=600 D=600

за к-т
за к-т

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

Комплект за монтаж на стълб, поцинкован
Чрез поцинкования комплект, шкафът може да се монтира на стълб или тръбна конструкция. Комплектът
се състои от 2 U-образни монтажни скоби за захват на стълб с диаметър 10-15cm и 2 монтажни скоби с
комплект винтове за монтаж на шкафа.

Комплект за монтаж на стълб, диаметър 10-15cm, поцинкован
2x Mast brackets + 2x mounting brackets for cabinet + screws
DTWIPAK---

Запитайте за цена

стр.13 от 34

www.schrack.bg

Get Ready. Get Schrack.

IT шкафове за стенен монтаж
Комуникационни шкафове за стенен монтаж , IP20
1) Предна стъклена врата
2) 19” Вертикален профил
3) Таванен покривен панел с отвори за вентилация
4) Вентилатор (аксесоар)
5) Кабелен вход
6) Заден панел
7) Страничен панел
8) Подов покривен панел
Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Артикулен
номер
DTWA096045
DTWA126045
DTWA096060
DTWA166060
DTWE095445
DTWE125445

Наименование

Мярка

19" Комуникационен шкаф стенен SRACK, W600 H512 D450,9U
19" Комуникационен шкаф стенен SRACK, W600 H646 D450,12U
19" Комуникационен шкаф стенен SRACK, W600 H512 D600,9U
19" Комуникационен шкаф стенен SRACK, W600 H824 D600,16U
19" Комуникационен шкаф стенен SRACK, W540 H460 D450, 9U
19" Комуникационен шкаф стенен SRACK, W540 H595 D450, 12U

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
за бр.
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IT шкафове за стенен монтаж
Вентилатори за стенни 19'' комуникационни шкафове

Артикулен
номер
DTLTR01S-DTLTR02A-DTLTM02A-DTLTM02D--

Артикулен
номер
DTLTR5521DTLTR5522-

Наименование

Мярка

Вентилаторен модул за таван 1вент.
ключ(on/off), RAL7035
Вентилаторен модул за таван
2вент.Аналогов термостат,RAL7035
19" Вентилаторен модул 1U,2
вент.,Аналогов термостат RAL7035
19" Вентилаторен модул 1U,2
вент.,Цифров термостат RAL7035

Наименование

за бр.
за бр.
за бр.
за бр.

Мярка

Таванен вент. модул IP54, 1 вент.,
ключ (on/off), за DTWI
Таванен вент. модул IP54, 2 вент.,
ключ (on/off), за DTWI

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка
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IT шкафове за стенен монтаж 19” и 10”

Комуникационни шкафове с безрамкова прозрачна врата 19" или 10"
Комуникационните шкафове за стенен монтаж най-често се ползват в офисни площи, жилищни сгради
или домове. Използват се, като сградни разпределителни шкафове за средни и малки кабелни системи
или като централни разпределителни шкафове за един или няколко етажа. Демонтируемите странични
панели осигуряват лесен и удобен достъп до инсталираното в шкафа оборудване.
Техническа информация:
Материал: Заварена, прахово боядисана стоманена рамка
Варианти с прозрачна и с плътна врата
Цвят: RAL7035 (светло сив)
Височина (HU): 7, 9, 12 за 19“ и 6 и 9 за 10“
Ширина: 540 mm за 19“ и 312 mm за 10“
Дълбочина: 400 за 19“ и 300 mm за 10“
Максимално натоварване с равномерно разпределение: 80 кг за 19“ и 20 кг за 10“
Степен на защита: IP20
1) Предна стъклена врата
2) 19” Вертикален профил
3) Таванен покривен панел с отвори за вентилация
4) Кабелен вход
5) Заден панел
6) Страничен панел
7) Подов покривен панел
Разгледайте изображението в голям формат тук: link
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IT шкафове за стенен монтаж 19” и 10”

Артикулен
номер
DTWN075440
DTWN095440
DTWN125440

Артикулен
номер
DTWT063130
DTWT093130

Наименование

Мярка

19" Комуникационен шкаф стенен SRACK, W540 H370 D400, 7U
19" Комуникационен шкаф стенен SRACK, W540 H460 D400, 9U
19" Комуникационен шкаф стенен SRACK, W540 H593 D400, 12U

Наименование

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

Мярка

10" Комуникационен шкаф стенен SRACK, W=312 H=330 D=300, 6U
10"Комуникационен шкаф стенен SRACK, W=312 H=464 D=300, 9U

за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

Открийте всички продукти от раздел Аксесоари за 10" Комуникационни шкафове за стенен
монтаж S-RACK, тук.
Разгледайте тук:
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IT шкафове за 19” и 10” монтаж

Открийте всички продукти от раздел Комуникационни шкафове S-RACK, подредени в 3 категории,
тук.
Разгледайте тук:
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IT кутия за стенен монтаж 19” за 5U

SoHo е предназначен за малки офиси и магазини, или за домашна употреба, където е необходим
по-малък корпус на мрежовия шкаф. Използва се и като 19" IT шкаф за монтаж на оборудване за
хотели, болници, лаборатории, където се изисква минимална дълбочина при монтаж на стена. Удачно
решение за CCTV видеонаблюдение, когато системата има стандартния 19-инчов монтаж, но монтажът
на кутията трябва да бъде разположен в тесни коридори, малки помещения, или рецепции.
Техническа информация:
Материал: Заварена, прахово боядисана стоманена рамка 1,5 мм, предна секция/врата
с електростатично прахово покритие с дебелина 1,2 mm с цилиндрично заключване и
поликарбонатен прозорец за наблюдение на активните компоненти.
Цвят: RAL7035 (светло сив)
Височина (HU): 5 за 19“
Размери: височина 474mm, ширина 500 mm, дълбочина 145 mm
Максимално натоварване: 40 кг
Степен на защита: IP20
1) Предна стъклена врата
2) 19” Вертикален профил
3) Таванен покривен панел с отвори за вентилация
4) Кабелен вход
5) Заден панел
6) Страничен панел
7) Подов покривен панел
Разгледайте изображението в голям формат тук: link
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IT кутия за стенен монтаж 19” за 5U

Стенно комуникационно табло, 500х475х145, 19", 5U
(3U in front, 2U in rear), RAL7035, lightgrey
DTWS055048

Запитайте за цена

Видео наблюдение CCTV (Closed-circuit television)
Използване на видеокамери за предаване на сигнал до определено място, на ограничен набор от
монитори, като терминът най-често се прилага за тези, използвани за наблюдение в зони, които се
изискват допълнителна сигурност или постоянно наблюдение.
PoE технологията позволява мрежовите кабели да пренасят не
само данни, но и да доставят захранване на различни мрежови
устройства. Преди PoE технологията, за да захраните едно IP
устройтво бяха необходими два отделни кабела - един, който да
пранася данните и още един, който да достави захранване до
крайното устройство
PoE стандартът се класифицира по класове, а устройствата, които
използват тази технология се категоризират по тип в зависимост от
изискванията си за мощност
Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Открийте всички продукти от раздел Видео наблюдение CCTV, подредени в 6 категории, тук.
Разгледайте тук:
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Аксесоари за 19" монтаж

Пач панели за 19“ монтаж
Най-често използваните пач панели са за 24 кийстоуна модула в размера на 1U. За по-натоварени
шкафове, с повече кабелни линии, може да се премине на варианти от 24 модула в размера на ½ U или
48 модула за 1U. 19"-те пач панели са подходящи за монтаж на всички SCHRACK модули в Schrack
Format A(SFA) и Schrack Format B (SFB). Пач панелите са в цвят RAL7035 (светло сив) или RAL9005
(черен). В комплектите са включени инсталационни материали (кабелни превръзки, комплект крепежни
елементи, заземителен кабел с кабелни обувки) и кабелен носач.

Артикулен
номер
HSER0240GP
HSER0240SP
HEKR0240SB
HSER0480SB

Наименование

Мярка

Пач панел 19" празен, 24 модула
(SFA)(SFB), 1U, RAL7035, ECO
Пач панел 19" празен, 24 модула
(SFA)(SFB), 1U, черен ECO
Пач панел 19", празен за 24 модула
(SFB), 0.5U
Пач панел 19" празен за 48 модула
(SFB), 1U

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
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Аксесоари за 19" монтаж
Аксесоари за аранжиране на кабели
Ако в един комуникационен шкаф са положени много на брой кабели, прегледът и проследяването на
връзките стават много по-трудно. Правилно аранжираните кабели осигуряват по-добър въздушен поток
и по този начин оптимизират охлаждането в шкафа. Окабеляване на мрежата по този начин, може да
създаде структурирано, прегледно и спестяващо място кабелно трасе в комуникационния шкаф.

Артикулен
номер

Наименование

Мярка

19" Аранжиращ панел за кабели,
1U,5 метални пръстена,RAL7036
19" Аранжиращ панел за кабели,
2U,5 метални пръстени,RAL7036
19" Аранжиращ панел с кабелен
канал, едностранен, 1U
19" Панел кабелен вход с четка, 1U,
RAL7036

DTBC105R-DTBC205R-HDBS148051
DTBB1BT---

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.

PDU (Power Distribution Unit) 19” захранващи разклонители
Конструкцията на 19”-те захранващи разклонители е подготвена за хоризонтално монтиране отпред на
всички видове 19 " сървърни шкафове. Разклонителят осигурява непрекъснато и надеждно захранване
на устройствата, свързани към него, като предоставя на потребителите различни нива на защита според
типа, който е избран.
Артикулен
номер
IU070114-IU070124-IU070126--

Наименование

Мярка

19" Разклонител за 9xШуко, 1U,
RAL7035
19" Разклонител за 8 x Шуко с ключ и
2m кабел, 1U,R7035
19" Разклонител за 8xШуко с арестор и
2m кабел,Ал.,1U,R7035

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка
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Аксесоари за 19" монтаж
Фиксирани и изваждаеми 19“ тави
За монтаж на нестандартно оборудване, компютри и монитори, сървъри и суичове, които не са за 19“
монтаж. В зависимост от конструкцията, тавите могат да бъдат фиксирани или изваждаеми, както и 19“ви тави за клавиатура и мишка, или друго хардуерно устройство. Според товароносимостта са за 30kg
или 50kg.

Артикулен
номер
DTFT1400-DTFF1570-DTFL1450-DTFA1370-DTFB1400--

Наименование

Мярка

19" Фиксирана тава, 1U, до 30Kg
товар, D=400mm, Нисък профил
19" Фиксирана тава, до 50kg товар,
D=575mm, 1U, RAL7036
19" Фиксирана тава, 1U, до 50Kg
товар, D=450mm, Нисък профил
19" Изваждаема тава, 1U, 30kg
товар, D=370
19" Тава за клавиатура и мишка, 1U,
D=400mm, RAL7036

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.

19” LED Осветители за комуникационни шкафове
Артикулен
номер
DV900337-DTLIGHT01-

Наименование

Мярка

LED Осветител, 315lm, магнитен, без
краен изкл. за врата
Осветителен модул LED, магнит,
230VAC, със сензор за врата

за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка
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Аксесоари за 19" монтаж
Пач кабели
Пач кабелите за структурни кабелни системи, покриват напълно всички изисквания за системи от Клас
D до Клас EA (напр. 10 GBase-T, 1000 Base-T, 100 Base-TX, ATM), както и приложения като VoIP, PoE.
Защитните обувки на пач кабелите съвпадат с цвета на кабела. Цветовото подреждане е еднакво в
двата конектора. Предлагат се различни цветове.

Артикулен номер
H6GTG01K0G
H6GTG02K0G
H6GTG03K0G

Наименование

Мярка

Пач кабел RJ45 екраниран Cat.6a,
10GB, LS0H, сив, 1.0m
Пач кабел RJ45 екраниран Cat.6a,
10GB, LS0H, сив, 2.0m
Пач кабел RJ45 екраниран Cat.6a,
10GB, LS0H, сив, 3.0m

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

RJ45 Кийстоун жакове
Дизайнът на конекторите позволява монтаж без използване на специален инструмент, което позволява
лесен и бърз монтаж. Конекторите са в екраниран вариант за Cat.6A , Cat.6, Cat.5e и неекраниран
вариант за Cat.6 и Cat.5e. Schrack Technik предлага два формата: Schrack Format A (SFA) и Schrack
Format B (SHB), като и двата формата напълно покриват изискванията за пренос на данни, и осигуряват
по-висока степен на защита от електромагнитни смущения (EMC).
Артикулен номер
HSEMRJ6GWS
HSEMRJ6GWT
HSEMRJ6GBS
HSEMRJ6GBA

Наименование

Мярка

TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45
екраниран, Cat.6 (SFA)
TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45
екраниран, Клас Ea,10GB(SFA)
TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45
екраниран, Cat.6 (SFB)
TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45
екраниран, Cat.6a,10GB (SFB)

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
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Аксесоари за 19" монтаж
Предварителното оразмеряване на комуникационния шкаф
Добрата документация и подробният слаботоков проект е от първостепенно значение при изграждането
на надеждна IT мрежа. В практиката често се случва, да липсва предварителното оразмеряване на
комуникационния шкаф, както и опис на елементите, които се залагат в него. Нека разгледаме
елементите, които са необходими за вграждане и оказват влияние на размера на комуникационния
шкаф.
Пример: Изхождаме от това, колко линии имаме. Добре е да знаем, ако сами планираме IT
мрежата, че освен броят на работните места, трябва да вземем под внимание и всички периферни
устройства, до които трябва да бъде осигурена интернет връзка.
В конкретния пример ще разгледаме офис с 40 линии:
За целта ще са ни необходими 2 пач панела, както и 2
аранжиращи панела. (4U)
Активното оборудване за такъв брой линии може да бъде побрано
в рамките на 4U, като два суич-а 24xRJ4 (4U)
Предвижда се един ODF за вход от вертикалното окабеляване,
съответно и аранжиращ панел (4U)
Трябва да бъде предвиден и PDU разклонител за захранване (1U)
Ако се предвижда Wi-Fi връзка, добре е да се заложи 19" Фиксирана тава, за Wi-Fi рутер или
Wireless точка за достъп (1U)
Задължително е да се предвиди и резерв от поне 30% (6U) и така достигаме до шкаф с размер
от 20 U

Софтуери за проектиране Schrack Design и SchrackCAD
При планирането на комуникационни шкафове може да използвате двата безплатни
софтуера предлагани от Schrack Technik, с помощта на които може да планирате вида,
оформелнието и размера на комуникационния шкаф.

Открийте всички продукти от раздел Структурни кабелни системи и SAT, подредени в 9 категории,
тук.
Разгледайте тук:
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Mетални слаботокови табла

Слаботоковите табла от серия Homecabinet са предназначени за средни и малки офиси,
магазини или за домашна употреба в жилищни сгради, където не необходимо 19“ IT оборудване. Всички
входящи мултимедийни кабели, които са част от слаботоковата инсталация (за телефония, телевизия,
интернет, аудио/видео домофонни системи, Smart Home автоматизация) се насочват към Homecabinet и
се свързват към съответния TOOLLESS LINE кийстон, който е монтиран в съответния празен порт.
Техническа информация:
За открит монтаж или вграждане (рамката за вграждане се поръчва отделно)
Материал: Прахово боядисана стоманена рамка 1,0 mm, предна секция/врата с поликарбонатен
PP-H прозорец с дебелина 1,5 mm
Цвят: RAL9003 (сигнално бял)
Вратата и корпуса са заземени с фабрични връзки с жълто-зелен заземителен проводник
Максимално натоварване: 20 kg (2 kg на вратата)
Степен на защита: IP20
Всички части са направени от рециклирани материали
1) Рамка за вграждане на слаботоково табло (поръчва се отделно)
2) Врата с поликарбонатен прозорец
3) Отваряем панел с отвори за RJ45 кийстон жакове
4) Полиестерна монтажна плоча
5) Отваряем панел с отвори за силови или комуникационни контакти
6) Вентилационни отвори във вратата
7) Заден панел с технологични отвори, включително и отвор зад
монтажната плоча
Разгледайте изображението в голям формат тук: link
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Mетални слаботокови табла

Артикулен
номер
DW4HD108-DW4HD108FDW4HD226-DW4HD226F-

Наименование

Мярка

Слаботоково табло 1 ред, за 8xTL
модула, 1x230V, RAL9003
Слаботоково табло 1 ред, за 8xTL,
1x230V,RAL9003,пл.врата
Слаботоково табло 2 реда, за 26xTL
модула, 3x230V,RAL9003
Слаботоково табло 2 реда, за 26xTL,
1x230V,RAL9003,пл.врата

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.

Активните устройства, като интернет рутер, Ethernet превключвател, WLAN-точка за достъп, оптичен
преобразувател, могат са бъдат лесно фиксирани към монтажната плоча и свързани към съответния
TOOLLESS LINE конектор чрез използване на RJ45 пaч кабели , Koax (F) и оптично влакно (LC-дуплекс,
SC-симплекс). Серията Homecabinet позволява комбинирането на слаботокови табла с модулни
електроразпределителни табла със същия дизайн. Възможност за комбиниране на слаботоковата и
силовата кутия в обща рамка при вграждане в стена.
Открийте всички продукти от раздел Слаботокови табла Homecabinet, подредени в 3 категории,
тук.
Разгледайте тук:
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Mетални слаботокови табла
Захранване на слаботокови табла от серия Homecabinet
Срещу левия панел с празни портове за данни/мултимедия има празни портове за 230VAC
захранващи контакти от дясната страна. В зависимост от размера на шкафа, има възможност за
монтаж на 1-4 броя 230VAC контакти 1) или комуникационни контакти.
Артикулен
номер
ET105004-ET101001-ET101003-ET101006-ET101013-ET105014-ET105018-ET105020-ET105022--

Наименование

Мярка

Монтажна рамка без щифтове 2M
Механизъм контакт Шуко с детска
защита 16А, бял
Механизъм контакт Шуко с детска
защита 16А, червен
Механизъм контакт фр. стандарт с
детска защита, 16A, бял
Контакт без заземителен щифт, 1M,
бял
Покриваща рамка 2M, бяла
Покриваща рамка 2x2M, бяла
Покриваща рамка 3x2M, бяла
Покриваща рамка 4x2M, бяла

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 различни приложения, като оптичен (ADSL или чрез кабелен доставчик) интернет, телевизия
(наземна или сателитна), телефония, аудио/видео домофонни системи и т.н. има различни налични
TOOLLESS LINE модули и адаптери.

Артикулен номер
HSEMRKFFWS
HSEMRLLLWS

Наименование

Мярка

TOOLLESS LINE Съединител за
коаксиален кабел F-F (SFA)
TOOLLESS LINE Адаптер за LCDuplex / SC-Simplex

за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка
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Табла за комуникационна апаратура

Табла от серия Topo са слаботокови табла за открит монтаж. Дизайнът и габаритите им са еднакви
с тези на модулните електроразпределителни табла от същата серия. Това позволява двете табла да
се монтират едно до друго. Оптимално и бюджетно решение при изграждане на слаботокови и TV
разпределителни кутии в етажните площадки на сгради.
Техническа информация:
Материал: PVC без наличие на халогенни елементи
Варианти с плътна врата, RAL9003 сигнално бяло
Устойчивост на огън 650°C, степен на защита - IP40, удароустойчивост IK08
Таблата от серия Topo се отличават с високо качество на
съставните компоненти и изработката, с възможността за поръчка
на допълнителни аксесоари, както и на компоненти, улесняващи
монтажа и окомплектовката
Включена перфорирана монтажна плоча, както и аксесоари
за закрепване на комуникационно оборудване. Възможност за
заключване със секретна ключалка
Артикулен
номер
BK080752-BK080753-BK080755--

Наименование

Мярка

Табло за открит монт., за комуник.
оборудване, 2 реда, 24М
Табло за открит монт., за комуник.
оборудване, 3 реда, 36М
Табло за открит монт., за комуник.
оборудване, 4 реда, 48М

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка
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Табла за комуникационна апаратура
Табла от серия Amparo са комбинирани слаботокови табла за вграждане в мазилка или
гипсокартон с метална врата и пластмасов корпус. 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.
Техническа информация:
Рамка и врата от ламаринена стомана, цвят бял RAL9003, модулният лицев панел и монтажната
кутия от ABS материал, без халогенни елементи, дебелина на лицевата рамка 6 mm
Степен на защита - IP40, клас на защита – II

Артикулен
номер
BK085733-BK085744-BK085705-F
BK0850552A

Наименование

Мярка

Ком. табло за скрит монтаж 3-реда х
14 M - тухлена стена
Ком. табло за скрит монтаж 4-реда х
14 M - за гипсокартон
Рамка, врата и панели за комб. табло
BK0857…, 5 реда
Основа за вграждане, за
гипсокартон, 5 реда 70M

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.

Артикулен номер

Наименование

Мярка

HSERH010GS

Адаптер за DIN шина за 1 порт

за бр.

Запитайте за
цена
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Табла за комуникационна апаратура
Комбинираните модулни табла Gemini позволяват монтирането на електроапаратурата да бъде
комбинирано със слаботоковата част в една 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".
Техническа информация:
Рамка и врата от ламинирана стомана, цвят - бяло RAL9003
WLAN тествано при затворена врата, с вентилирани отвори на слаботокова секция
Дебелина на лицевата рамка 6mm, включени монтажни плочи за активни и пасивни устройства,
монтажни крепежни елементи за монтаж на таблото в стени от гипсокартон
Съгласно стандарти БДС EN 61439, БДС EN 60670-1 и БДС EN 60670-24
Артикулен
номер
BK0856042F
BK0850042A
BK085050-BK085094--

Наименование

Мярка

Рамка, врата за combi-enclosure 4реда хоризонтално
Основа за вграждане, за тухлена
стена, 4 реда, 48/56 модула
Контакт, двоен, 16A, с монтажен
комплект за BK085
Държач за доп. у-ва за за ком.
табло

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте за
цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.

Разгледайте новите библиотеки с примерни схеми на електрически табла в софтуера Schrack
Design:
Различни проекти включващи главни и разпределителни табла, крайни модулни табла, системи за
Smart Home автоматизация, слаботокови табла и IT комуникационни шкафове
За повече информация:
https://bit.ly/3wHgOC1
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Schrack Store и логистичен център

Логистичен център във Виена, Австрия
Ние отлично разбираме колко важна е навременната доставка при реализирането на инвестиция.
Основният логистичен център Schrack Technik се намира във Виена, Австрия, на улица Шрак 1, кръстена
в чест на създателя на компанията. Огромният логистичен комплекс е изцяло автоматизиран, като оттам
се доставя директно до всяко представителство на компанията по света.
В момента Schrack Technik предлага повече от 20 000 продукта в областта на електроапаратурата,
структурно кабелните системи, кабели, осветление, фотоволтаични системи, зарядни станции за
електромобили и др.
В съвременния динамичен свят логистиката и складовата наличност са важен критерий при избора на
доставчик, затова Schrack Technik поддържа високи складови наличности и е в състояние да доставя
предлаганите продукти изключително бързо.
Товарният трафик в складовете на Шрак непрекъснато се следи от автоматична логистична система,
която контролира попълването на количеството продукти. Това Ви позволява да поддържате оптимални
нива на запаси и да намалите разходите.
Всяка доставка може да се извърши директно до посочен адрес на
клиента или да се вземе от нашия склад в България. Може да се
поръча, както през нашия сайт, така и на място от магазините на
компанията в България
Доставка от централен склад в Австрия в рамките на 7 работни
дни
Комуникационните шкафове се доставят сглобени, опаковани на
стабилна дървена скара
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Schrack Store и логистичен център
Schrack Store - повече от 2000 продукта на склад
Schrack STORE разполага на склад с най-популярните и масово
залаганите в проекти артикули в областта на електротехниката,
индустрията, строителството, кабелите и структорното окабеляване,
налични направо от рафта в магазините ни.

Всяка доставка може да се извърши директно до посочен адрес на клиента или да се вземе от
нашия склад в България. Може да се поръча, както през нашия сайт, така и в магазините на
компанията в България
Може да се възползвате от опцията, която предлага нашия онлайн магазин в мобилната му версия.
С функция Scan (интегриран баркод четец), вие може да сканирате всеки баркод или QR код на
избран продукт, етикет на опаковка или баркод на съответния рафт в магазина ни.
Когато възнамеряват да вземете стоката директно, при on-line поръчка изберете предпочитания от
Вас метод „ВЗЕМАНЕ“, като в следващата стъпка ще бъдете подсетен да изберете един от нашите
магазини за получаване на стоката. Така имате възможност сами да конфигурирате Вашата
поръчка, но да вземете в стоката на място от нашия магазин, а не да чакате доставка с куриер
Наличности на склад в България, достатъчни да се захрани среден
или висок клас сграда до два работни дни. Всяка поръчка над 300
лв. е с безплатна доставка до посочен от клиента адрес
Може да получите компетентен технически съвет от нашите
инженер-продажби в офисите ни или от търговските представители
в регионите на страната
Партньорството с множество фирми и специалисти, прозрачността
на компанията ни спомагат да печелим доверието на все повече
клиенти
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Комуникационни шкафове и слаботокови табла
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