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ЗДРАВЕЙТЕ,,
Изборът на ефективни системи за аварийно и евакуационно осветление, както и непрекъсваемите захранвания, познати
още като UPS устройства, са важен приоритет пред проектантите и изпълнителите на съвременни сгради с големи
административни или търговски площи.
Schrack Technick е надежден партньор при доставката на тези изключително важни системи.
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 $ {Valid-To} или до изчерпване на наличностите.:
Пакетната цена може да варира, в зависимост от Вашите търговски отстъпки.

www.schrack.bg

Дата: 11.03.22
Клиентски номер: 000000

Get Ready. Get Schrack.

Избор на ефективни системи

При строежа на офисни площи, всеки предприемач се стреми да защити инвестицията си, като
осигури гаранция на проектираните, инсталирани и тествани системни решения. В съвременните
административни и офис сгради от основно значение е изграждането на мрежи с гарантиран пренос на
данни и системи за сигурност, с гаранция на изпълнението за максимално дълъг експлоатационен срок.
Шрак Техник е надежден партньор при доставката на структурни кабелни системи и компоненти.

Структурни кабелни системи
Системните решения за структурно окабеляване са базирани на висококачествени градивни
компоненти (комуникационни шкафове и аксесоари, пач панели, инсталационни кабели), покриващи
изискванията на стандартите ISO / IEC 11801 EN 50173. Всички компоненти, както и системните
решения на Шрак Техник, са тествани и притежават сертификат от независима лаборатория GHMT,
Германия. Шрак Техник създава партньорска програма, с цел да поддържа високо качество на услугите
към своите клиенти и да защити инвестицията на крайния клиент, чрез осигуряване на гаранция върху
проектираните, инсталирани и тествани системни решения от нашите партньори.
Открийте всички продукти от раздел Структурни кабелни системи, подредени в 9 категории, тук.
Разгледайте тук:
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Избор на ефективни системи
Аварийно и евакуационно осветление
Аварийното осветление е предназначено за безопасно евакуиране на персонала от сграда или
нейната застрашена част, като трябва да предотврати паника и да освети посоката на евакуационния
път по цялата му дължина, за да се осигури преминаване до и през изходите, като намалява
възможността за злополуки.

Евакуационен LED осв. "K5", авт. работа 3h, 230V AC, унив.
130lm, NiCd 3,6V/1,5Ah, включва комплект пиктограми
NLK5U003--

Запитайте за цена

UPS захранване
Когато електрозахранването е прекъснато или се колебае извън безопасните нива, непрекъсваемото
захранване ( UPS ) незабавно ще осигури резервно захранване, за включеното към него чувствително
оборудване. При включване на допълнителна батерията, може да се гарантира продължителна работа
при отпадне на напрежението от захранващата мрежа.

UPS Dialog Vision Tower 2000VA 1600W 4 Min 1/1ph./ Line-Int.
w x d x h=120x443x247mm, 19kg
USDVT200A-

Запитайте за цена
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Eвакуационни LED осветители

Аварийните осветители на Schrack Technik са с високо качество, енергийна ефективност и с
голяма продължителност на екплоатационния период, благодарение на използването на най-новата
светодиодна технология.
Аварийното и евакуационно осветление осигурява осветеност, която осигурява безопасност на
хората, напускащи или извършващи потенциално опасни процеси, в мястото на авария.
Аварийно работното осветление е част от аварийното осветление, която дава възможност
нормалните дейности да продължат без съществени промени.

Временно изградени постройки и халета
Гаражи, покрити терени и паркинг площадки
Административни сгради в съответствие с техническите указания
Зони с особен риск (съгласно БДС EN 50172:2021 е възможно да се промени номиналното
работно време въз основа на резултатите от оценката на риска)

стр.4 от 32

www.schrack.bg

Get Ready. Get Schrack.

Eвакуационни LED осветители

Зали за по-голям брой хора (места за срещи; събирания и представяния), театри, кина, спортни
съоръжения, басейни, заседателни зали, както и принадлежащите им подиуми и сцени. Изложбени
центрове, търговски обекти, ресторанти
Студентски общежития, старчески домове, ясли и детски градини. Училища, университети,
общежития, библиотеки и читални
Общи зони в сгради в сгради на технически съоръжения за движение, напр. летища, жп и автогари,
чакални за автобуси и др.
Безопасност в случай на пожар в сгради с ниво на евакуационен изход над 22m и равно или под
32m в съответствие с указанията за строително инженерство

Сгради за настаняване или помещения със сравнимо предназначение (> 100 легла за гости)
Сгради с ниво на евакуационен изход над 32 m в съответствие с указанията за строително
инженерство
Старчески домове и санаториуми
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Eвакуационни LED осветители

Автономните аварийни и евакуационни LED осветители са в съответствие с EN 60598-1,
EN60598-2-22, ISO 7010 и EN1838. Серия K2 се характеризира с изключителна гъвкавост.
Благодарение на специалния им корпус, може да се използва за монтаж на стена или таван,
едностранни или двустранни. Осветителят може да се използва и отделно с монтажна рамка в тавана,
така че корпусът на K2 да бъде изцяло скрит, видим остава само екранът с пиктограмата. Комплект
от пиктограми за лесна подмяна (наляво, надясно, нагоре, надолу и бяло фолио при едностранна
употреба) съгласно ISO7010. Пиктограмите се вмъкват в пламасовия екран, като могат лесно да бъдат
подменяни.
Възможност за избор на режим на работа Непрекъснат/Готовност (избор чрез превключвател). Избор
на време на автономност 1h, 2h, 3h или 8h чрез превключвател (фабрично настроен на 3h).
Автоматично функционално тестване на всеки 7 дни, както и автоматично тестване на автономността на
всеки 52 седмици. Висококачествена LiFePO4 батерия.
Автономни аварийни и евакуационни LED осветители с автотест
Материал на корпуса: пластмаса бяла
Визуален обхват: 27m
Времето за автономност се регулира от 1 до 8 часа
HP-LED (3W), висококачествена LiFePO4 батерия
Степен за защита: IP44
Монтаж: конзола за стена, опционално монтиране в окачен таван
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Eвакуационни LED осветители

Евакуационен LED осветител K2, с автотест, 3 часа, 230V AC
Universal mounting, setting options 1h/ 2h/ 3h/ 8h for battery powered
backup time, dimmable in mains mode, with LiFePO4 battery, viewing distance:
27m
NLK2U013SC

Запитайте за цена

Артикулен
номер
NLK2E2---NLK1AW---NLK1P105-NLAKKU3215

Наименование

Мярка

Бяла рамка за осветител
NLK2U013SC
Стойка за стенен монтаж за
евакуационен осв. Design K1 и K2
Пендел 500mm, бял, за аварийни
осветители K1, K2 & К3
Accu LiFePO4 3,2V 1.5Ah for
NLK2U013SC, NLK3U013SC

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
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Eвакуационни LED осветители

Автономните аварийни и евакуационни LED осветители са в съответствие с EN 60598-1,
EN60598-2-22, ISO 7010 и EN1838. Серия K3 се характеризира с изключителна гъвкавост.
Благодарение на специалния им корпус, може да се използва за монтаж на стена или таван,
едностранни или двустранни. Прозрачна част на долната страна на корпуса осигурява допълнително
осветяване в непосредствена близост.
Комплект от пиктограми за лесна подмяна (наляво, надясно, нагоре, надолу и бяло фолио при
едностранна употреба), съгласно ISO7010. Комплект от пиктограми за лесна подмяна (наляво, надясно,
нагоре, надолу и бяло фолио при едностранна употреба). Автоматично функционално тестване на
всеки 7 дни, както и автоматично тестване на автономността на всеки 52 седмици. Избор на време на
автономност 1h, 2h, 3h или 8h чрез превключвател. Автоматично функционално тестване на всеки 7
дни, както и автоматично тестване на автономността на всеки 52 седмици. Висококачествена LiFePO4
батерия.
Автономни аварийни и евакуационни LED осветители с автотест
Материал на корпуса: пластмаса бяла
Визуален обхват: 27m
Времето за автономност се регулира от 1 до 8 часа
HP-LED (3W), висококачествена LiFePO4 батерия
Степен за защита: IP44
Монтаж: конзола за стена, възможност за монтаж в окачен таван
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Eвакуационни LED осветители

Евакуационен LED осветител "K3" с автотест, 3h, 230V AC

Универсален монтаж, настройка на времето 1h/ 2h/ 3h/ 8h за работа
на батерия, димируем в нормален режим на работа, с LiFePO4 батерия,
визуален обхват: 27m
NLK3U013SC

Запитайте за цена

Артикулен
номер
NLK1AW---NLK1P105-NLAKKU3215

Наименование

Мярка

Стойка за стенен монтаж за
евакуационен осв. Design K1 и K2
Пендел 500mm, бял, за аварийни
осветители K1, K2 & К3
Accu LiFePO4 3,2V 1.5Ah for
NLK2U013SC, NLK3U013SC

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

стр.9 от 32

www.schrack.bg

Get Ready. Get Schrack.

Eвакуационни LED осветители

Автономните аварийни и евакуационни LED осветители са в съответствие с изискванията на стандарти
EN 60598-1, EN60598-2-22, ISO 7010 и EN1838 за монтаж на стена, таван или двустранни. Подходящ
за постоянен или режим на готовност (настройка с джъмпера - за режим готовност, отстранете
джъмпера SP1). Комплект от пиктограми за лесна подмяна (наляво, надясно, нагоре, надолу и бяло
фолио при едностранна употреба). Проверка на функционалността с тест бутон. Време на автономност
3h. Чрез завъртане на корпуса на лампата тя може да се използва за монтаж на стена или таван.
Екранът с пиктограмата може да се завърти на 90°, което позволява монтаж както на стената, така и на
тавана. Чрез завъртане на корпуса осветителя лесно може да бъде сменен от таванен на стенен монтаж
и обратно. Тест превключвател с вграден индикатор за зареждане на батерията. Висококачествена
NiCd батерия с време на автономност 3h.
Автономни аварийни и евакуационни LED осветители с автотест Визуален обхват: 27m
Материал на корпуса: пластмаса сива
Времето за автономност: 3 часа
Батерия: NiCd 3,6V / 900mAh
Степен за защита: IP20
Монтаж: монтаж на стена, монтаж на таван, (опция за вграждане)
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Eвакуационни LED осветители

Евакуационен LED осв. "K4", с тест бутон, 3h 230V AC, унив.
Viewing distance: 27m
NLK4U003--

Запитайте за цена

Артикулен номер
NLK4E----NLAKKU3609

Наименование

Мярка

Рамка за вграждане, сива, за
евакуационни осв. дизайн "K4"
Батерия NiCd 3,6V 0,9Ah
за евакуационен осветител
NLK4U003--

за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка
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Eвакуационни LED осветители

Автономните аварийни и евакуационни LED осветители са в съответствие с изискванията на стандарти
EN 60598-1, EN60598-2-22, ISO 7010 и EN1838 за монтаж на стена или таван. Възможност за избор
на режим на работа Непрекъснат/Готовност (за режим на готовност: отстранете моста между L и Ls).
Комплект пиктограми (стрелка наляво, надясно, отгоре, отдолу) в съответствие с ISO 7010. Време на
автономност 3h. Също така на разположение и във версия с автотест (NLK5U013SC). Опционална
рамка за монтаж в окачен таван или аксесоар носач за висяща пиктограма, за увеличаване на
визуалния обхват до 25м.
Автономни аварийни и евакуационни LED осветители с автотест
Материал на корпуса: пластмаса бяла
Визуален обхват: 20м. (възможност до 25м. с NLK5H)
Захранващо напрежение: 220-240VAC 50/60Hz
Автономно време на работа: 3h
Батерия: NiCd
Консумация на енергия: NLK5U003: 3W, NLK5U013SC: 3,5W
Степен на защита: IP65
Клас на изолацията: II
Монтаж: Стенен, таванен, опция за монтаж в окачен таван
Ном. работна температура: 0°C до +35°C
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Eвакуационни LED осветители

Евакуационен LED осв. "K5", с автотест, 3h, 230VAC, унив.
190lm, NiCd 3,6V/1,8Ah, включва комплект пиктограми
NLK5U013SC

Запитайте за цена

Артикулен
номер
NLK5E----NLK5H2---NLK5P-----

NLAKKU3618

Наименование

Мярка

Рамка за вграждане, бяла, за
евакуационеносв., дизайн "K5"
Рамка за окачване за евакуационни
осветители K5
Комплект пиктограми за
евакуационен осветител, дизайн
"K5"
Батерия NiCd 3,6V 1,8Ah
за евакуационен осветител
NLK5U013SC

за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.

за бр.
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Аварийни LED осветители

Автономните аварийни LED осветители са в съответствие с изискванията на стандарти EN 60598-1,
EN60598-2-22, ISO 7010 и EN1838 за открит или вграден монтаж в плътни или окачени тавани.
Подходящ за режим на работа Непрекъснат/Готовност с време на автономност 3h. В комплекта е
включен сменяем комплект лещи за радиално осветление или коридорно осветление. LED диода се
свързва с основата посредством QUICK PLUG куплунг за лесен и бърз монтаж.
Светлоизточник: ERT-LED автономен авариен осветител с функция Автотест
Материал на корпуса: пластмаса бяла
Монтаж: открит монтаж, вграждане в таван, универсален
Захранващо напрежение: 220-240VAC 50Hz ±20%V
Батерия (V/Ah) 4,8/0,9 NiCd
Степен на защита - IP IP20
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Аварийни LED осветители

Авариен осветител "K6", с автотест, ERT-LED, 3h, 230VAC
175lm, NiCd 4,8V/0,9Ah, including exchangeable lens set for open area or
corridor illumination, suitable for ceiling surface and recessed mounting, suitable
for non mainained mode
NLK6U023SC

Запитайте за цена

Батерия NiCd, 4.8V, 0.9Ah, за евакуационен осв. NLK6U023SC
NLAKKU4809

Запитайте за цена
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Аварийни LED осветители

В последните години изключително голяма популярност имат LED панелите, тъй като те предлагат
дълъг експлоатационен живот, без промяна в качеството на светлината. Осигуряват ефективност и
енергоспестяване, способност за равномерно разпределяне на светлината чрез матовия разсейвател и
странично разположените светодиоди.
Когато отпадне основното захранване, аварийният модул автоматично превключва в работещ авариен
режим, а зеленият индикационен светодиод изгасва. Когато захранващото (мрежово) напрежение се
възстанови аварийният модул превключва в нормален режим на работа и започва да се зарежда
отново, като зеленият светодиод отново започва да свети. Авариен комплект с автономно захранване
до 3 часа. Работи задължително със стандартния или DALI драйвер, а не го замества.
Материал на корпуса: метален корпус (220mmx100mmx30mm)
Захранващо напрежение: 100-240Vac,50/60Hz
Работен ток: 80mA
Мощност: 3W
Светлинен поток в "авариен" режим: LED панел 33W ~ 300lm, LED панел 40W ~ 360lm
Автономно време на работа: 3h
Батерия: Li-ion - 7.4V/2000mAH
Ток на зареждане на батерията: 250mA
Време за зареждане: ≥ 24h
Степен на защита: IP20
Ном. работна температура: 0°C до +40°C
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Аварийни LED осветители

Emergency LED module 3H for LED Panel Lano 4 30-40W
LITP0032--

Запитайте за цена

Артикулен
номер
LITP0014-LITP0023-LITP0029--

Наименование

Мярка

Lano Eco LED 33W 830 3960lm M600
UGR 19 отразяващо покритие
Lano Eco LED 33W 840 3960lm M1200
UGR 19 отразяващо покритие
LED Драйвер 33W 850mA on/off за
серии Lano 4 LED

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

* LED драйверите се поръчват отделно.
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Аварийни LED осветители

Артикулен
номер
LITP0013-LITP0021-LITP0028--

Наименование

Мярка

Lano Eco LED 40W 840 4000lm M600
опал
Lano Eco LED 40W 840 4000lm M1200
опал
LED Драйвер вкл/изкл. за серии Lano
Eco LED

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

* LED драйверите се поръчват отделно.
В наши дни растерните окачени тавани са важна част от вътрешния дизайн на офисните помещения.
Те са много удобни за прикриване на водопровод или окабеляване, като в същото време се осигурява
достъп до инсталациите.
Все по често обаче се наблюдават дизайнерски решения, при които LED панелите се окомплектоват в
рамка за открит монтаж или се монтират с помощта на 4-точково окачване на стоманени въжета.

Артикулен
номер
LITP0026-A
LITP0027-A
LITP0024--

Наименование

Мярка

Рамка за открит монтаж, за LED
панели серия Lano 4 М600
Рамка за открит монтаж, за LED
панели серия Lano 4 М1200
К-т за окачване за LED Панели серия
Lano Eco

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка
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UPS системи

UPS-ът е устройство за непрекъсваемо токозахранване, което позволява включеното към него
оборудване да продължи да функционира дори при загуба или отпадане на главното електрическо
захранване за непродължителен период от време.
Защо има различни ценови диапазони за UPS системи, въпреки че мощността на захранвания товар е
една и съща? Целта е да се покрият различните пазарни сегменти. Налични са различни технологии,
които са повече или по-малко сложни и предлагат различни нива на сигурност. При изборът на UPS
трябва да се търси най-доброто съотношение между цена и ефективност., приложение на устройството,
допълнителни възможности, като филтриране на смущенията и синусоидална форма на изходното
напрежение.
Съгласно EN 62040-3 има три конструктивни варианта на UPS:
VFD / Off-Line UPS
VI / Line Interactive UPS
VFI / Online UPS
Открийте всички продукти от раздел UPS, подредени в 3 категории, тук.
Разгледайте тук:
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UPS системи

Kогато електрозахранването е прекъснато или се колебае извън безопасни нива, непрекъсваемото
захранване (UPS ) незабавно ще осигури резервно захранване, за включеното към него чувствително
оборудване. При включване на допълнителна батерията, може да се осигури продължителна работа при
отпаднало напрежение от захранващата мрежа.
UPS устройствата, предлагани от Schrack Technik, осигуряват резервно захранване някои от найотговорните Data центрове и сървъри в Европа, използвани днес.

VFD / Off-Line UPS системи
UPS устройствата от този клас в работно състояние предават електрозахранването директно от входа
към изхода. В устройствата е заложен изправител, с помощта на който се зарежда вградената
акумулаторна батерия. При прекъсване на електрозахранването устройството автоматично превключва
и започва да подава захранване от заредения акумулатор.
В зависимост от модела, процесът на превключване се извършва със закъснение до 10 милисекунди
(ms). В повечето случаи формата на изходното напрежение, когато се захранва от акумулаторната
батерия е правоъгълна или трапецовидна. За някои критични товари тази продължителност на
прекъсването не е желателна.
Обикновено тези UPS намират приложение в дома ни (за защита на телевизори, стационарни компютри
и мултимедия).
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UPS системи
VI / Line Interactive UPS системи
В UPS от тази категория като централен компонент се използва двупосочен инвертор. В зависимост от
необходимостта, той генерира постояннотоково напрежение за зареждане на акумулаторната
батерията и когато отпадне външното захранване, конвертира подаваното от нея напрежение в
променливо, за да захрани включените консуматори. В случаите, когато UPS се захранва от мрежата и
имаме промяна в стойността на входното напрежение, изходното напрежение се контролира чрез AVR
(автоматично регулиране на напрежението), като този принцип на работа е по-ефективен, тъй като
консуматорите получават захранване от акумулатора много по-бързо при прекъсване на външното
захранване. Изходното напрежение, когато се захранва от акумулаторната батерия е с трапецовидна
или синусоидална форма. Прекъсването при преминаване от мрежа към батерията е много по-бързо от
Off-Line UPS устройство.

VFI / Online UPS системи
За онлайн UPS, входът се насочва директно към токоизправител, който захранва акумулаторната
батерия преди да постъпи в товара, енергията се преобразува два пъти. Първоначално се изправя, след
това се филтрира, коригира се до необходимото ниво, след което се използва инвертор, който при
нормална работа чрез токоизправител се включва и акумулаторната батерия, която се явява ефективен
филтър срещу нестабилността на напрежението. AC напрежение на изхода се генерира във всички
случаи - независимо от качеството на входното напрежение. Тези версии UPS-и са идеалното решение
за защита на потенциално критични системи, като устройства за безопасност или телекомуникационно
оборудване, информационни или мрежови системи, при което се гарантира най-високото ниво на
надеждност.
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UPS системи
ECO Energy нива на ефективност
UPS устройствата, предлагани от Schrack Technik, осигуряват резервно захранване в някои от найотговорните Data центрове и сървъри в Европа, използвани днес.
В такива системи най-критичното нещо е осигуряването на постоянна енергия. Оперативните разходи
трябва да бъдат сведени до минимум, без да се засяга качеството на енергията. Системата трябва да
може да се адаптира към всякакви условия, като същевременно да осигурява непрекъснато снабдяване
с необходимата енергия.
Цялото оборудване трябва да работи в режим на висока ефективност, за да осигури безпроблемна
работа на оборудването и да оптимизира консумацията на енергия. Ето защо моделите UPS на Schrack
Technik винаги са проектирани да имат най-високо ниво на енергийна ефективност. Те са
класифицирани по шестстепенна скала, напълно съобразена с ефективността на UPS устройствата
според ECO Energy нивата на ефективност.
Шестте нива наскоро бяха актуализирани, за да отговарят на новите изисквания за нивата на
ефективност на CoC от 2013-2014 г. Функцията Smart Mode представлява допълнителен метод за
подобряване на ефективността за допълнителното оптимизиране на оценките на ECO Energy Level.
Списъкът на ECO Energy показва, че по-ефективните UPS-и са в състояние да пестят енергия,
оправдавайки инвестицията си по-бързо от стандартните UPS-и. Използването на по-ефективни
устройства освен това, намалява емисиите на CO2 в атмосферата.
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UPS системи

Серия GENIO iPlug
GENIO iPlug е идеалното решение за защита на уреди в дома и офиса. Неговият компактен размер и
гъвкавост правят GENIO iPlug устройство, подходящо за много приложения, включително домакински
уреди, за защита на устройствата от токови удари и прекъсвания на тока. Когато електрическата мрежа
отпадне, свързаните уреди се захранват от инвертор с апроксимирана (псевдо) синусоида за
определен период от време.

Артикулен
номер
USIPLUG60USIPLUG80-

Наименование

Мярка

UPS I-Plug, 600VA, 360W с контакти
шуко
UPS I-Plug 800VA, 480W с Шуко и
IEC контакти

за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка
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UPS системи
Серия GENIO iDialog
Серията GENIO iDialog е идеално решение за защита на компютри и периферни устройства в дома и
офиса. GENIO iDialog е с атрактивна цена, лесна инсталация за защита на IT компоненти като
компютри, мултимедии и периферни устройства, телевизори, инсталации за домашно кино, сателитни и
DVB-T приемници, DVD плейъри и рекордери, модеми и xDSL рутери, малки по мощност домакински
уреди.

Артикулен
номер
USID40---USID60---USID120---

Наименование

Мярка

UPS I-Dialog 400VA 240W с IEC
контакти / Офлайн
UPS I-Dialog 600VA 360W с IEC
контакти / Офлайн
UPS I-Dialog 1200VA 720W с IEC
контакти / Офлайн

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

Серия GENIO iDialog Rack
Серията GENIO iDialog Rack е идеално решение за защита на компютри и периферни устройства в
дома и офиса. GENIO iDialog Rack има компактен размер и атрактивна цена, лесно за инсталиране
решение за защита. Възможност за вграждане в 19” комуникационни шкафове. UPS -ът е напълно
безшумен при работа (0dbA), тъй като използва високочестотни компоненти, без използване на
движещи се части в конструкцията му.

UPS GENIO iDialog Rack 1200VA 720W / Offline
w x d x h=438x300x88mm, 9kg
USIDR120--

Запитайте за цена
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UPS системи

Серия GENIO Net Power
Серията GENIO Net Power предлага модели с мощност в диапазон между 600 VA и 2000 VA. При
налично мрежово захранване, свързаните уреди се захранват от мрежата чрез регулатор на
напрежението (AVR). EMI филтър предпазва товара от токови удари. Когато напрежението подавано от
електрическата мрежа отпадне, свързаните уреди се захранват от батерия чрез преобразувател с
апроксимирана (псевдо) синусоида за определен период от време.

Артикулен
номер
USNPW100-USNPW150-USNPW200--

Наименование

Мярка

UPS Genio Net Power 1000VA 600W 5
Min. 1ph/1ph / Line-int.
UPS Genio Net Power 1500VA 900W 4
Min. 1ph/1ph / Line-int.
UPS Genio Net Power 2000VA 1200W
3 Min. 1ph/1ph / Line-int.

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка
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UPS системи
Серия GENIO Dialog Vision Tower
Серията GENIO Dialog Vision Tower е идеално решение за защита на компютри и периферни
устройства в дома и офиса. GENIO iDialog е достъпно и бюджетно, лесно за инсталиране решение за
защита на IT компоненти като компютри, мултимедии и периферни устройства, телевизори, инсталации
за домашно кино, сателитни и DVB-T приемници, DVD плейъри и рекордери, модеми и xDSL рутери,
малки по мощност домакински уреди.

Артикулен
номер
USDVT150AUSDVT200A-

Наименование

Мярка

UPS Dialog Vision Tower 1500VA
1200W 5 Min 1/1ph./ Line-Int.
UPS Dialog Vision Tower 2000VA
1600W 4 Min 1/1ph./ Line-Int.

за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

Серия GENIO Flex Plus Rack
Серията GENIO Flex Plus Rack се предлага за изходна мощност между 800 VA и 1100 VA с чиста
синусоидална форма, и различни възможности на свързване и комуникация. Решение от висок клас ,
което предлага високи нива на надеждност и изключителна гъвкавост на захранващата система.
GENIO Flex Plus Rack предлага най-добра защита на периферни устройства, конвенционални сървъри и
мрежови BackUp системи.

UPS GENIO Flex Plus Rack 1100VA 880W 5min 1/1ph./ Line-Int.
w x d x h=438x425x44mm, 13kg
USVSR110--

Запитайте за цена
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UPS системи
Серия GENIO Flex Plus Dual
UPS устройствата от серия GENIO Flex Plus Dual се предлагат с чиста синусоидална форма за
изходната мощност между 1100 VA - 3000 V. Той е идеалното решение от висок клас, като предлага
високи нива на надеждност и изключителна гъвкавост на захранващата система. Oсигурява най-добра
защита на периферни устройства, конвенционални сървъри и мрежови BackUp системи. G Устройството
предоставя нива на ефективност до 98%., с коефициент на полезно действие над 0,9. GENIO Flex Plus
Dual може да се поставя свободностоящ в изправено състояние или да се монтира в 19“
комуникационни шкафове. Информационният дисплей в предния панел може лесно да се сваля и
завърта, за да отговаря на желаната позиция на устройството. GENIO Flex Plus Dual е оборудван с
(EPO- emergency power off) авариен стоп, който позволява дистанционно изключване в аварийни
ситуации.

Артикулен
номер
USVSD150-USVSD220-USVSD300--

Наименование

Мярка

UPS Genio Flex Plus Dual,
1500VA,1350W,4 Min.1/1ph./line int
UPS Genio Flex Plus Dual 2200VA
1980W 5 Min.1/1ph./line int
UPS Genio Flex Plus Dual,
3000VA,2700W,5 Min.1/1ph./line int

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка
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UPS системи

Серия GENIO Tower Plus
GENIO Tower използва онлайн технология за двойно преобразуване на входящата енергия, което води
до най-високи нива на надеждност и максимална защита за отговорни консуматори. За
административни и индустриални приложения, изискващи дълго време на автономност на батерията, тя
може да бъде удължена до няколко часа, като се използват допълнителни кутии с батерии, оборудвани с
по-мощно зарядно устройство. Защитата от дълбоко разреждане намалява стареенето на батерията и
гарантира дълъг експлоатационен живот.

Артикулен
номер
USSEP70--USSEP100-USSEP150-USSEP220-USSEP300--

Наименование

Мярка

UPS GENIO Tower Plus 700VA 630W
6min. 1/1ph./Online
UPS GENIO Tower Plus 1000VA 900W
7min. 1/1ph./Online
UPS GENIO Tower Plus 1500VA 1350W
5min. 1/1ph./Online
UPS GENIO Tower Plus 2200VA 1980W
6min. 1/1ph./Online
UPS GENIO Tower Plus 3000VA 2700W
5min. 1/1ph./Online

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
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Серия GENIO Premium Dual
GENIO Premium Dual е нова серия от изключително мощни online UPS устройства с двойно
преобразуване, предназначени за захранване на широк спектър от устройства като сървъри, центрове
за съхранение на данни на твърд диск, телефонно VoIP оборудване, мрежови и индустриални
приложения. Той е идеален за захранване на системи „Blade server“, като осигурява защита и
автономност на високомощните им мрежови адаптери. На височина от само 2U, серията GENIO Dual
Midi е идеална за монтаж на 19“ или свободностоящ шкаф.

Артикулен номер
USPRD100-USPRD300--

Наименование

Мярка

UPS Premium Dual 1000VA 900W 7
Min.1/1ph./Онлайн
UPS Premium Dual 3000VA 2700W 5
Min.1/1ph./Онлайн

за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

Серия GENIO Dual Power
Гъвкавостта на инсталиране и приложение, както и голям набор от комуникационни възможности правят
серията GENIO Dual Power подходяща за различни приложения, от ИТ и системи за сигурност, до
сложни системи за осветяване на аварийни и евакуационни маршрути. До три Genio Dual Power UPS -а
могат да работят паралелно, постигайки тройна мощност. Дори в случаи на прекъсване на
комуникацията между отделните UPS-и в паралелна работа, системата продължава да фунционира
(система със затворен контур). Устройствата GENIO Dual Maxi могат да бъдат инсталирани
самостоятелно или вградени в 19" шкаф (въртящ се LCD екран), идеален за мрежови и сървърни
приложения.

UPS Серия GENIO Dual Power 6kVA 6kW 5мин 1/1 фаза / Онлайн
w x d x h= 131x640x455mm, 46kg, rack or tower mounting
USSD600PD-

Запитайте за цена
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Каталози
В нашите онлайн каталози може да откриете подробна информация за всички продукти, които
предлагаме. Голяма част от каталозите на Шрак Техник са на български език, а в останалите каталози
може да откриете техническа информация на английски или немски език.
Целия раздел с каталози на Schrack Technik, може да откриете тук.
Разгледайте тук:

Изтеглете

Каталог Структурни кабелни системи издание 2018 година.
Език: Български
Продуктова категория: IT
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Каталози
Каталози
В нашите онлайн каталози може да откриете подробна информация за всички продукти, които
предлагаме. Голяма част от каталозите на Шрак Техник са на български език, а в останалите каталози
може да откриете техническа информация на английски или немски език.
Изтеглете:

Каталог Автономни аварийни и евакуационни
LED осветители Design K2 & K3 издание 2018 година.
Език: Български
Продуктова категория: Сигурност

Изтеглете:

Каталог Автономни аварийни и евакуационни
LED осветители Design K4 издание 2018 година.
Език: Български
Продуктова категория: Сигурност

Изтеглете:

Каталог Автономни аварийни и евакуационни
LED осветители Design K5 издание 2018 година.
Език: Български
Продуктова категория: Сигурност

Изтеглете:

Каталог UPS издание 2021 година.
Език: Английски
Продуктова категория: Сигурност
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