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Осветление за индустриални приложения 
LED технологията се развива с много бързи темпове, като последното десетилетие пазарът се
преориентира към такъв вид светлоизточници. Този тип осветление се доказа като енергийно ефективно
решение, което реализира икономии до 70%.

В зависимост от задачите, които се изпълняват в дадено индустриално производство, се налага
осветителните тела да отговарят на различни стандарти. Индустриалното производство включва
множество сектори - тежка промишленост, различни видове складови стопанства, индустриални халета,
подземни гаражи, помещения за хранително-вкусова или фармацевтична дейност. 

Предимства: 

LED индустриални осветители с корпус от лят алуминий, конструирани с радиаторна отливка, която
позволява много добър топлообмен и предпазва LED източника от прегряване. Възможността за
димиране също е голямо предимство, тъй като едно индустриално хале може да бъде проектирано
така, че през различните части на денонощието да бъде регулиран светлинния поток, и да се
оптимизира консумацията на електроенергия
Повечето индустриални халета се големи помещения с високи тавани. Това води до висока
консумация на електроенергия. Обикновено най-малко 20% от експлоатационните разходи в
едно производствено съоръжение са за осветление. Инсталирането на LED осветители позволява
дългосрочно редуциране на разходите
В индустриалните халета осветителните тела често са изложени на различни агресивни условия.
Осветителите следва да бъдат с висок клас на защита (IP) и да предлагат максимална надеждност
в такъв тип среда, като не допускат проникването на прах и влага. Необходимо е да притежават
здрав корпус, с възможност за охлаждане на LED диодите и драйвера на осветителя. Устойчивост
на неволни удари при транспортни маневри или производствени аварии
Важен показател е температурата на околната среда, в диапазона на която, индустриалният LED
осветител може да функционира безпроблемно, тъй като в производствените халета често се
наблюдават значителни температурни разлики
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Серия ARKTUR ECO II 
Осветителят Arktur Eco LED е създаден за индустриални приложения. Изключително здрав и надежден,
благодарение на своя корпус от лят алуминий и закалено стъкло. Светлинната мощност от 140 lm/W
гарантира максимална ефективност.

Осигурява оптималнa осветеност, благодарение на равномерното разпределение на светлината и
цветната температура от 4000K, с ъгъл на осветяване от 110 ° или 90 °. Може да се монтира като
висящ осветител, в комбинация с конзола за монтиране на стенна, или покривна конструкция.

Техническа информация:

Димируеми: Да (1-10V)

Продължителност на живота: 50 000h

Температура на околната среда: -35 ° C до + 50 ° C

Артикулен
номер

Наименование Мярка

LITP0001-A Arktur Eco II 100W 840 14000lm 1-10V
IP65 110°, черно за бр.

LITP0002-A Arktur Eco II 150W 840 24000lm 1-10V
IP65 110°, черно за бр.

LITP0003-A Arktur Eco II 150W 840 24000lm 1-10V
IP65 90°, черно за бр.

LITP0004-A Arktur Eco II 200W 840 32000lm 1-10V
IP65 90°, черно за бр.
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Рефлектор за Arktur Eco II 
В индустриалните халета с високи тавани, инсталираните осветители, използващи оптика с тесен
светлинен сноп (90°), осигуряват равномерно осветяване на вертикалните зони със стелажи, както и
на зоните за хоризонтален транспорт. Осветителите с широк светлинен сноп (над 110°) са подходящи за
осветяване на зони с големи работни площи. Отблясъците при работа със светлоотразителни материали
могат да бъдат сведени до минимум чрез равномерно разпределение на светлината и подходяща
пространствена конфигурация на осветителите. За помещения, където осветителните тела трябва да се
монтират на по-голяма височина, предлагаме рефлектор, който допълнително разпръсква светлината с
ъгъл на излъчване от 60°

Артикулен
номер

Наименование Мярка

LITP0047-- PC Рефлектор за Arktur Eco II
LITP0001-A за бр.

LITP0048-- PC Рефлектор за Arktur Eco II
LITP0002-A и LITP0003-A за бр.

LITP0050-- ALU Рефлектор за Arktur Eco II
LITP0004-A за бр.

Авариен LED модул за Arktur Eco LED 
Авариен комплект с автономно захранване до 3 часа. При отпадане на основното захранване,
аварийният модул автоматично превключва в авариен режим. Когато захранващото (мрежово)
напрежение се възстанови аварийният модул превключва в нормален режим на работа и започва да се
зарежда отново.

Авариен LED модул 3H, за Arktur Eco LED
LITP0046--
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Повече информация за Осветление за индустриални приложения, може да откриете тук.

Разгледайте тук:
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Изисквания за енергийна ефективност 
Осветителната уредба трябва да изпълни светлотехническите изисквания за дадена зрителна задача
или пространство без преразход на енергия. Важно е също така, да не се компрометират зрителните
изисквания към осветителната уредба, само за да се намали консумацията на енергия. Спазват се
изискванията на стандарта БДС EN 12464-1 за минималните средни стойности на нивата на осветеност
и необходимостта тя да бъде поддържана.

Намаляването на консумацията на енергия може да се осъществи чрез използване на естествена
светлина, повишаване на поддържащите технически изисквания на осветителната уредба и управление
на осветлението.

За осигуряването на равномерно осветяване на разлините зони е
необходима различна осветеност:

зони със стелажи

зони за хоризонтален транспорт

технически помещения

производствени зони

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Съвременните строителни решения и практики позволяват строежа на големи индустриални
халета с високи тавани. В последните години такъв тип сгради разчитат в голяма степен и на
естествената светлина в светлата част на денонощието. Естествената светлина може да осигури
цялата осветеност или част от нея, необходима за зрителните задачи и намаляване консумацията
на енергия. Системите за автоматизация могат да използват външните климатични условия, за да
регулират най-благоприятната среда в различните зони, според тяхното предназначение

Ефективност на осветлението
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Управление тип 1-10 V 
Една от най-често срещаните форми на LED димиране е управлението тип 1-10 V. Сходно e с директния
подход на фазово регулиране, с изключение на това, че драйверът използва 1-10 V аналогов сигнал,
който идва от мултиканален димер или контролер с аналогов изход, за да зададе необходимия
интензитет на светлината. За осъществяването му е необходима двупроводна управляваща линия и чрез
управляващ блок, или електронен потенциометър се подава постоянно напрежение между 0 (или +1 V) и
+10 V.

Сред предимствата на този метод е липсата на променливи съставки в тока, които могат да повлияят на
работата на други устройства, свързани към електрическата мрежа. Основните недостатъци са
нелинейното (макар и слабо) регулиране и леките промени в цвета на светлината. 

Артикулен номер Наименование Мярка

EV103021-- Електронен потенциометър, 1-10V за бр.
EV102013-- Капачка за димер (+ бутон), бяла за бр.
EV105001-- Единична рамка, бяла за бр.

Ефективност на осветлението
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SmartDim iNDUSTRY - система за управление на осветлението 
Осигурява интегрирано решение за интелигентно управление, димиране и енергийна ефективност на
осветителната инсталация в индустриални и обществени сгради. Системата се състои от контролер,
сензори за осветеност, сензори за присъствие, комутационна и защитна апаратура.

Възможности на системата: 

Възможност за ръчно и автоматично управление на осветителни тела с аналогов вход за
управление 0-10V (1-10V), с възможност за интеграция на осветителни тела по DALI (с DALI/AI
Convertor)
Автоматичен режим на управление на база на зададена осветеност в помещението

Автоматичен режим на управление на база на времеви график.

Автоматичен режим на управление на база на наличието на движение в дадена зона

Предимства: 

Лесна интеграция към готови електротабла и съществуващи обекти. При ретрофит и подмяна
на осветлението се изисква елементарно окабеляване с двужилен кабел до всяка една зона на
управление
Възможност за лесна настройка от клиента – по време, ниво на осветеност, график на работа

Възможност за интегриране на системата в готови SCADA системи с комуникация по ModBus,
CanOPEN, интегриране в KNX, MQTT протоколи (при вариант SmartDIM mAXI)
Възможност за запис на логове, създаване на графики, с цел оптимизация и енергиен мениджмънт в
самостоятелна Cloud система
Индивидуално създаване на зони за управление съгласно конкретното задание

Ефективност на осветлението
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Oптимизация на разходите за oсветление в производствени
помещения, складови стопанства и индустриални производства
Трайно решение на проблема с постоянно работещо осветление,
в помещения без наличен персонал, чрез интегриране на сензори
за присъствие
Постигане на оптимална осветеност на работното място с
минимални разходи за електроенергия, чрез интеграцията на два
вида сензори и заложен алгоритъм за управление

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Индивидуално създаване на зони за управление спрямо конкретния проект

Възможни конфигурации

Ефективност на осветлението
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Микровълнов димиращ сензор за осветеност и движение за 1-10 V 
Сензорът е предназначен за управление на осветителни тела, които имат димиращ драйвер 0-10 V DC.
Използва се за автоматизиране на индустриално осветление. Има клас на защита IP65, подходящ за
среда със завишени нива на влага и прах.

Използваната в микровълновите сензори технология има по‐висока чувствителност при движение и по‐
голям обхват на действие в сравнение с инфрачервените (PIR) датчици. Сигналът на микровълновия
сензор може безпрепятствено да премине през дърво, стъкло и по‐тънки стени.

Възможно е използването на сензора заедно с осветителите Arktur Eco II, като включването и
изключването на осветителите се извършва чрез силов контактор, а димирането се осъществява чрез
контролен 1-10 V сигнал.

Oптимизация на разходите за oсветление в производствени
помещения, складови стопанства и индустриални производства
Трайно решение на проблема с постоянно работещо осветление,
в помещения без наличен персонал, чрез интегриране на сензори
за присъствие
Постигане на оптимална осветеност на работното място с
минимални разходи за електроенергия

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Ефективност на осветлението
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Повече информация за Системи за ефективност и контрол на осветлението, може да откриете
тук.  

Разгледайте тук:

Ефективност на осветлението
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Цифрови електромери 
Измерването на електрическата енергия за технически или търговски цели се осъществява основно с
електромери. Съвременните цифрови електромери могат да измерват още различните мощности
(активна, реактивна и пълна), като при трифазни вериги показват общата трифазна мощност, и
мощностите на отделните фази. Също така след превключване могат да показват ефективните стойности
на напрежението и тока (при трифазни - линейните и фазните), фактора на мощността, честотата на
мрежата и др. Специфика на системите за дистанционно отчитане и контрол на електромерите е
интегрирането им със SCADA или ERP системи. По този начин цялата събрана, обработена и
архивирана информация се предоставя на потребителите във вид на различни графични и таблични
справки.

Артикулен номер Наименование Мярка

MGMIZ132-A Цифров електромер, директен,
32A, 1P, с MID, с имп. изход за бр.

MGDIZ380-- Цифров електромер DIZ директен
80A, 1 тарифен,M-BUS за бр.

MGRZK065-- Цифров електромер 4P, 65A
директен, с MID за бр.

Измервателна апаратура
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Мрежови анализатори 
Мрежовите анализатори се използват за измерване и визуализация на параметрите на електрическата
енергия, както за монофазни, така и за трифазни вериги. Предимствата на мрежовите анализатори
спрямо амперметрите и волтметрите са в оптимизирането на окабеляването и механичната работа при
монтажа им в табла, както и възможността за дистанционно визуализиране, мониторинг и анализ на
измерваните величини. 

Могат да бъдат отчетени напрежение, ток, мощност (W, VAr, VA ), фактор на мощността (cosФ),
индивидуално и общо хармонично изкривяване. Продуктовата гама от серия MGF включва, както
варианти за монтаж на фасада, така и за DIN релса.

Мрежовите анализатори от серия NA96 имат възможност да се допълват с модул комуникационни и
алармени и сигнални модули, модули с Ethernet, RS485, M-BUS, Profibus интерфейс и LonWorks
протокол.

Артикулен номер Наименование Мярка

MGF39000-- Мрежов анализатор NA96, 96x96
mm за бр.

MGF37900-- Мрежов анлизатор MF9, 96x96mm,
с RS 485 конектор за бр.

MGR30000-- Мрежов анализатор модулен
MF7-45 за бр.

Измервателна апаратура
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Аналогови амперметри за постоянен ток 
Амперметърът е уред за измерване на силата на електрически ток в ампери (А). Амперметрите за
измерване на постоянен ток, построени на принципа на магнитоелектричната система, измерват само
постоянен ток. Обикновено към апарата се включва шунт, подходящ за измервания обхват .

Артикулен номер Наименование Мярка

MGF17025-A Амперметър, 72x72mm, 25A, DC,
директен за бр.

MGF17000-A Амперметър, 72x72mm, DC, 60mV,
за шунт за бр.

MGS17300-A Скала, 72x72mm, 300A DC за бр.

Аналогови амперметри за променлив ток 
Амперметрите за измерване на променлив ток измерват директен ток или чрез токов трансформатор.
Измервателният уред се свързва към вторичната намотка на трансформатора, двете вериги са
галванично развързани.

Артикулен номер Наименование Мярка

MGF54025-A Амперметър, 48x48mm, 25A, AC,
директен за бр.

MGF57050-A Амперметър, 72x72mm, 50A, AC,
директен за бр.

MGF57000-A Амперметър, 72x72mm/5 A за
токов трансформатор, без скала за бр.

MGF59000-A Амперметър, 96x96mm, …/5 A за
токов трансформатор, без скала за бр.

MGS59060-A Скала, 96x96mm, 60/120/5A AC за бр.

MG159025-- Модулен амперметър, 25A-AC,
директен, аналогов за бр.

Измервателна апаратура
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Аналогови и цифрови волтметри, честотомери и броячи на часове 

Артикулен номер Наименование Мярка

MGF67500-A Волтметър, 72x72mm, 500V AC за бр.

MGF77500-A Волтметър AC с вграден
превключвател, 72x72 mm, 500VAC за бр.

MGF87050-A Честотомер, 72x72mm, 45 to 65Hz,
230VAC за бр.

MG059500-- Аналогов волтметър модулен 500V
AC за бр.

Превключватели за фасада 

Артикулен
номер

Наименование Мярка

IN009V00-- Превключвател за фасада за
Волтметър, IP65, 20A, 1P за бр.

IN009A00-- Превключвател за фасада за
Амперметър, IP65, 20A 1P за бр.

IN003122-- Превключвател за фасада 1-2-3-4,
IP65 20A, 1P за бр.
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Токов трансформатор за измервания в променливотокови вериги. Първичната му намотка се свързва
последователно в измерваната верига. Измервателният уред се свързва към вторичната намотка на
трансформатора, двете вериги са галванично развързани.

Артикулен номер Наименование Мярка

MG955040-A Токов трансформатор, 40x10mm,
400/5A, class 0.5 за бр.

MG954025-A Токов трансформатор, 30x10mm,
250/5A, class 0.5 за бр.

MG955060-A Токов трансформатор, 40x10mm,
600/5A, class 0.5 за бр.

Характерното е, че измервателният токов трансформатор работи в режим на късо съединение. Поради
силното противодействие на вторичната намотка основният магнитен поток е намален. Авариен режим
за системата токов трансформатор – отваряне на вторичната верига и оставяне на трансформатора да
работи на празен ход. Поради рязкото увеличаване на магнитния поток и увеличаване на напрежението
на изводите на вторичната намотка съществува опасност от пробив в изолацията и повреждане на
системата за измерване.

Клема за токов трансформатор, 6mm², с тест конектор
type SCB.6 beige, with screw terminals
IK170006--
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Открийте всички продукти от раздел Измервателни устройства и мрежови анализатори,
подредени в 13 категории, тук.

Разгледайте тук:
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Необходимост от компенсиране на реактивната мощност 
При сегашните тарифи за електроенергия всяка инвестиция в Комплектна Кондензаторна Уредба (ККУ)
обикновено се изплаща в рамките на една до три години. ККУ системата предлага подобрен енергиен
баланс и допълнителна рентабилност на компанията. Следователно това е изгодна инвестиция, когато
системата има дълъг експлоатационен живот -  колкото по-дълго работи, толкова по-голяма е
възвръщаемостта на инвестицията. 

Реактивната мощност се проявява при наличието на индуктивни товари - двигатели, дросели,
трансформатори и др. Един много важен аспект от подобряването качеството на електрозахранването е
управлението на фактора на мощността cos(phi). Ниският фактор на мощност означава по-лоша
електрическа ефективност.

При правилно оразмерена и управлявана компенсираща уредба
не се заплаща използвано количество реактивна ел. енергия
Намаляват се загубите в трансформаторите и ел. оборудването,
увеличава се капацитета за пренос на активна енергия
Облекчава се комутацията на контактори и защитни автомати и се
удължава живота им, намаляват се топлинните загуби и стареенето
на изолацията на захранващите кабели

Разгледайте изображението в голям формат тук: link
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Контролери за компенсиране на реактивна енергия 
При компенсиране на реактивната енергия на цяла сграда или индустриално предприятие, практиката е
показала за удачен избор направата на централна компенсация.

Предимства и недостатъци:

Концепция лесна за мониторинг и следене на състоянието на кондензаторите и параметрите на
мрежата. Висока използваемост на кондензаторите
Лесна инсталация и поддръжка, oптимално решение за мрежи замърсени с хармоници

Реактивните токове вътре в инсталацията остават същите

Себестойността на автоматизираната система е по-висока в сравнение с единичните кондензатори
при индивидуална компенсация  

При такъв тип компенсация, основното устройство, което
управлява системата е контролер (cos f регулатор) за
компенсиране на реактивна енергия. Мониторинг и поддържане
на кондензаторните батерии и автоматично поддържане на
фактора на мощността
Определя броя и големината на стъпките на кондензаторната
уредба в зависимост от големината на инсталираните
консуматори и определянето на желаната прецизност

Необходими са 6-8 стъпки за компенсиране на нормален товар с до cosφ = 0,95 и поне 10-12
стъпки за cosφ = 1. При предприятия с много на брой електро двигатели са необходими са
минимум 10 стъпки

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Артикулен
номер

Наименование Мярка

FRACXP06R- Контролер за регулиране на
факторa на мощността, 6 стъпки за бр.

FRACXP12R- Контролер за регулиране на
факторa на мощността, 12 стъпки за бр.

FRACXP12RM Контролер за рег. на факторa на
мощността, 12 ст., с Modbus за бр.
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Уредби за компенсация на реактивна енергия 
При поръчка на изцяло оборудвани табла за автоматична поддръжката на предварително зададен
cos(phi) е необходимо предварително изчисление на кондензаторна мощност и тип на уредбата, едно от
най-важните условия е да се проверят нивата на хармониците по ток и по напрежение при всички
възможни условия на натоварване.

Хармониците представляват смущения в синусоидата на основната честота умножени с цяло число “n”
указващо реда на съответният хармоник. 

В определени случаи инсталирането на компенсаторна уредба без филтри (реактори) за потискане на
хармоници води до формирането на резонансен кръг с индуктивността на мрежата. В зависимост от
броя и мощността на работещите стъпки, резонансната честота се променя и изпада в резонанс с
различен ред хармоник.

Видове хармоници:

Хармоници по ток - характеризират смущения предизвикани от товара 

Хармоници по напрежение - характеризират изкривяване на напрежението от доставчика на
електроенергия
Четни хармоници (2-ри; 4-ти, 6-ти ит.н.) - появяват се при резки промени в товара или при дефект в
нелинейните товари. Нямат постоянен характер
Нечетни хармоници делими на 3 (3-ти; 9-ти, 15-ти и т.н.) - появяват се при наличие на нелинейни
монофазни товари. Най често в офисни сгради, болници, банки и др., като хармониците в нулевия
проводник се натрупват
Нечетни хармоници неделими на 3 (5-ти; 7-ми, 11-ти и т.н.) - Появяват се при наличие на нелинейни
трифазни товари. Най често в индустриални предприятия, като хармониците се предават през
трансформаторите

Проблеми, създавани от хармониците:

Прегрявания и загуби в електроразпределителната система: кабели, трансформатори,
комутационна и защитна апаратура и др. 
Повишаване на напрежението и появата на циркулиращи токове при поява на резонанс 

Неправилна работа на консуматорите и погрешно сработване на защитите на прекъсвачите, както
и грешки в измервателните апарати

Избор на уредба за компенсация на реактивна енергия с реактор:

При индустриални инсталации замърсени с 5-ти, 7-ми, 11-ти и т.н. хармоници се препоръчва
използването на кондензаторни батерии с реактор 7%, който подтиска резонанса в честоти над
189 Hz
При административни сгради замърсени с 3-ти, 5-ти, 7-ми, 11-ти и т.н хармоници се препоръчва
използването на кондензаторни батерии с реактор 14% който подтиска резонанса в честоти над
134 Hz 
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Уредби за компенсация на реактивна енергия без реактори, с
реактор 7% или 14%
Асемблирани и тествани в заводски условия , с лесно инсталиране
и настройка 
Вградена защита на кондензаторите, охлаждане изчислено за
типа кондензаторна батерия 
Пълна документация, лесна поддръжка

Компактни системи в метални табла за стенен монтаж от 17,50
kvar до 100 kvar

Модулна система в свободностоящи табла  до 500kvar

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Съгласно VDE 0560, част 46, кондензаторните уредби трябва да са подходящи за непрекъснат
ефективен ток 1,3 пъти по-висок от номиналния, който възниква при синусоидално номинално
напрежение и номинална честота. Като се вземе предвид допустимото отклонение на капацитета от
1,1 × C, максимално допустимият ток може да достигне стойности до 1,38 × I. Това претоварване
и високият пусков ток на кондензаторите трябва да се вземат предвид при оразмеряването на
предпазителите и допустимите сечения на кабелите
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Кондензатори за компенсиране на реактивна енергия 
Кондензаторите са разработени и произведени в Германия, използвайки натрупания с десетилетия опит.
Това води до поддържане на високо качество на продуктите, надеждност и дълъг експлоатационен живот.
SCHRACK предлага кондензатори за различни характеристики:

Четири отделни категории: Basic, Standard, Premium и Heavy Duty Capacitors

Съгласно EN 60831-1 и -2, както и IEC 831-1 и -2, кондензаторите на Schrack могат да
издържат на пренапрежения с различна продължителност, което значително увеличава техния
експлоатационен живот

Висока допустима работна температура и температура на
околната среда 
Самовъзстановяващо се сегментирано фолио 

Допустимо претоварване до 2,7 пъти над номинално допустимия
ток
Клемен блок с пружинни клеми, Ø 85mm – надеждна връзка,
елиминираща разхлабяне при вибрации

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Вграден разединител за налягане - конструктивна характеристика за повишаване на
безопасността на продукта, механичен предпазител за свръхналягане. Ако се развие прекомерно
вътрешно налягане поради претоварване или е достигнат краят на експлоатационния живот на
кондензатора, механичният предпазител изолира безопасно кондензатора от захранването, като
изключва всички полюси
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Контактори за превключване на кондензатори 
При включване на кондензатори се генерират екстремно високи пускови токове достигащи до 250 In.
Това води до съкращаване на експлоатационния живот както на контакторите, така и на кондензаторите.
Контакторите за превключване на кондензатори са съставени от резистори за предварително
зареждане, предназначени да намалят значително пусковия ток. Резисторите се включват посредством
помощни контакти с ранно включване (затварят преди главните контакти), като с тяхна помощ
предварително се зареждат кондензаторите за да ограничат високия пусков ток <70 x Ie.

Ограничава пусковия ток, елиминира напреженовите падове при
превключването на кондензаторите
Висока температурна устойчивост

Контакторите за превключване на кондензатори са подходящи
за превключване на кондензатори с ниска индуктивност и ниски
загуби съгласно (IEC70 & 831, VDE 0560) със или без реактори

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Превключващите контактори на кондензатора са защитени срещу
контактно заваряване при очакван ток на задействане от 200 x Ie

Номинална стойност на предходен защитен предпазител -  приблизително 1,6 до 2,5 x Ie, тип
gL/gG

Артикулен
номер

Наименование Мярка

LA3K1813N- Контактор за кондензатори 12,5
kVar, 220-240VAC, 1 NO за бр.

LA3K2433-- Контактор за кондензатори 20,0
kVar, 220-240VAC за бр.

LA3K3233-- Контактор за кондензатори 25,0
kVar, 220-240VAC за бр.

LA3K6233-- Контактор за кондензатори 50,0
kVar, 220-240VAC за бр.

LA3K7433-- Контактор за кондензатори 75,0
kVar, 220-240VAC за бр.
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Асемблиране на табло за компенсиране на реактивна енергия 
Schrack Technik предлага всички компоненти, свързани с окомплектоването на табла за компенсиране
на реактивна енергия. Възможност за работа с партньори, които могат да предложат замерване,
консултации и анализ на захранващата мрежа при необходимост от компенсиране на реактивната
енергия. Дали ще предпочетете фабрично окомплектована компенсираща уредба или ще решите да
 асемблиране самостоятелно Вашето ККУ, продуктите, които предлагаме са с най-високо качество, а
предлаганите аксесоари улесняват монтажа и подвързването към електроразпределителната мрежа

Повече информация за Разединители със стопяеми предпазители, може да откриете тук.  

Разгледайте тук:

Повече информация за Редови клеми и Разпределителни блокове, може да откриете тук.  

Разгледайте тук:

Металните стенни и свободностоящи табла на Schrack Technick са здрави и надеждни.
Многофункционалният дизайн и разнообразие от размери на нашите метални табла ги прави
подходящи за асемблиране на табло за компенсиране на реактивна енергия

Повече информация за Индустриални свободно стоящи метални табла, серии KT и AT, може
да откриете тук.  

Разгледайте тук:
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Открийте всички продукти от раздел Системи и компоненти за компенсиране на реактивна
енергия, подредени в 7 категории, тук.

Разгледайте тук:
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Фотоволтаични централи за индустриални производства 
Много фабрики и заводи се спират на варианти за повишаване на енергийната ефективност на
административните си сгради и производствени халета, чрез интегриране на фотоволтаични
елетрически централи. 

Една от възможностите за редуциране на сметките за електричество е изграждане на соларна система
за собствено потребление, като в зависимост от инсталираните мощности, излишъкът може да се
предлага за продажба. Подобна инвестиция може да се възвърне в рамките на следващите няколко
години. 

Schrack Technik си партнира успешно с реномирани европейски компании, производители на
фотоволтаични модули, мрежови и хибридни инвертори, PV‑Системи за монтаж,PV-автономни системи и
аксесоари.

Прогнозираните разходи и поддържане на цената на продукцията  
в следващите години е по-лесно планирана с изграждането на
една фотоволтаична система 
Ефективно използване на покривни или свободни прилежащи
площи - най-рентабилният вариант за оползотворяване на
свободните площи, товарни рампи и паркинги
Цената на произведената от фотоволтаични системи
електроенергия е на конкурентна цена, спрямо цената на
електричеството за промишлеността, като продажбата на
излишъка от енергия генерира допълнителни приходи

Разгледайте изображението в голям формат тук: link
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Фотоволтаични панели 
Фотоволтаичните модули преобразуват слънчевата радиация в постояннотокова (DC) електрическа
енергия, като представляват основният съставен елемент на ФВ система за производство на
електрическа енергия. Технологиите за тяхното производство непрекъснато се развиват и евоюлират.
Монокристалната технология е хомогенна кристална структура, която има най-добра ефективност при
оптимални метеорологични условия

Schrack Technik си партнира успешно с компания „Exe Solar“ - европейски производител на
фотоволтаични модули, разработвайки висококачествени слънчеви панели с 15 години гаранция на
продукта и 25-годишна линейна гаранция за производителност.

Максимална мощност (Pmax) (415 W), ефективност над 21,25 %

Максимално натоварване от сняг 5400 Pa, размери
1722x1134x35 mm (±0.7 %), 35 mm черна анодизирана
алуминиева рамка, устойчива на корозия, солен спрей, амоняк
Работна температура -40 до +85°C, Максимално системно
напрежение 1500 V, напрежение при максимална мощност (Vmpp)
(31,61 V), ток при максимална мощност-(Impp) (13,13 A)

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

EXE Solar HalfCUT 415W mono IEC 9Busbars 5400 Pascal, брой
single packed, 20 pcs/pallet
PVM44150-S
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Основната задача на MC конекторите е надежна и безопасна връзка между всички DC компоненти.
Технологията на MC конекторите с контактни ламели, специално изработени от медна сплав,
посребрени или позлатени в зависимост от приложението. Конструктивно осигуреното постоянното
пружинно налягане на ламелата с контактната повърхност, което води до ниско и постоянно контактно
съпротивле��ие.

Артикулен
номер

Наименование Мярка

PVA11000-- Кабелен съединител-мъжки 4-6mm²
Ø кабелна връзка 5,5-9mm за бр.

PVA12000-- Кабелен съединител-женски
4-6mm² Ø кабелна връзка 5,5-9mm за бр.

Соларните кабели са специално разработени за свързване на части от фотоволтаична система вътре
и извън сгради и устройства, където могат да възникнат високи механични натоварвания и екстремни
климатични условия.  Често DC кабелните трасета са с голяма дължина като в тези случаи е редно
да бъде пресметнат пад на напрежение и увелечаване на сечението на кабелите. Тази стъпка е важна
не само за проверка на допустимото прегряване на кабела, но и за ограничаване на загубите и
увеличаване на ефективността на соларната система.

Артикулен
номер

Наименование Мярка

PVW10041-- PV Кабел за фотоволтаици, 4 mm²,
черно/бяло, ед. жило, 100m за 100 m

PVW10042-- PV Кабел за фотоволтаици, 4 mm²,
черно/черв., ед. жило, 100m за 100 m

PVW10061-- PV Кабел за фотоволтаици, 6 mm²,
черно/бяло, ед. жило, 100m за 100 m

PVW10062-- PV Кабел за фотоволтаици, 6mm²,
черно/черв., ед. жило, 100m за 100 m
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Мрежови инвертори 
Предназначени са да работят в паралел с електрическата мрежа и да отдават произведената от
панелите енергия под формата на напрежение, подходящо и съвместимо с напрежението в стандартната
електрическа мрежа. С оглед на безопастността, те не могат да работят в така наречения островен
режим. Ако инверторът продължи да отдава енергия в изключения поради авария клон на мрежата, това
би застрашило здравето и живота на хората, които работят в авариралия участък. 

Предлаганите от Schrack Technik мрежови инвертори са на немския производител Kostal.

Повече информация за предлаганите от нас Мрежови и хибридни инвертори Kostal, може да
откриете тук.  

Разгледайте тук:

Хибридни инвертори 
Предназначени са да работят в мрежов режим както мрежовите инвертори, но могат да  съхраняват
неизползваната в момента енергия, добита от панелите, в акумулаторни батерии.  Те могат да се
конфигурират в различни режими на работа, например с приоритет на собственото потребление, с
приоритет на заряда на батерията или оптимизация на използването на потребената енергия от
захранващата мрежа.

Предимство е, че могат да служат за аварийно захранване и да подават електроенергия към
определени консуматори. С оглед на безопастността, те също не трябва да отдават енергия към
мрежата, като това се следи с т.н. Smart Meter – устройство, което следи потребената и отдавана
енергия, като ограничава подаването на енергия на инвертора спрямо заложените параметри или
аварийни режими. 

Предлаганите от Schrack Technik хибридни инвертори са на австрийския производител Fronius.

Повече информация за предлаганите от нас Мрежови и хибридни инвертори Fronius, може да
откриете тук.  

Разгледайте тук:
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Aрестори за фотоволтаични системи - осигуряват максимално дълъг експлоатационен живот
на фотоволтаичните системи и техните компоненти.  Тъй като през последните години се увеличи
честотата на тежките метеорологични условия, и последствията от директни попадения на мълнии,
или комутационни пренапрежения, в отределени ситуации, аресторната защита се явява задължителен
продукт за фотоволтаични системи. Повече информация може да откриете тук: https://bit.ly/3E3TFxL

Артикулен
номер

Наименование Мярка

IS01111100 PV Арестор клас 1+2 (B+C), 1100VDC,
Iimp 12,5kA за бр.

IS01121101 PV Арестор клас 2 (C) 1100VDC, Iimp
20kA, доп. контакт за бр.

IS01121501 PV Aрестор клас 2 (C), 1500VDC, Iimp
20kA, доп. контакт за бр.

IS01120600 PV Аресторна защита Class 2 (C)
600VDC, In 20kA за бр.

Универсална защита за ел. мрежи и фотоволтаични системи – предназначена за случаите на
прекъсване на електрозахранването или отпадане на мрежата на електроразпределителното дружество
и необходимостта малките централи да бъдат изключени от разпределителната мрежа в т.н. островен
режим. Също така 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. Повече информация може да откриете тук:
https://bit.ly/3E3TFxL

Универсална защита за ел. мрежи и фотоволтаични системи
В случаите на присъединяване на фотоволтаични, вятърни- и хидро-
системи към електропреносната мрежа
URNA0345-B
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=URNA0345-B&cat=Offer&utm_source=product&utm_medium=cdm&utm_campaign=BG_22-11_Energy%20Efficiency&cid=e8b8514d-c6cc-a82e-e1a3-5e7dffa72603


Открийте всички продукти от раздел Фотоволатични системи и аксесоари, подредени в 10
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SCHRACK DIGITAL е on-line платформа на Schrack Technick. През сайта ни, всеки регистриран
потребител може да види своята цена, детайлна информация за наличностите на продуктите,
обновявана в реално време, декларации и сертификати, CAD библиотеки и софтуери, технически и
информационни листовки и брошури.

Мобилната версия на нашия уеб сайт дава възможност за работа на всякакъв тип устройства.

Веднъж регистрирани на www.schrack.bg, може да видите:

Персонална цена, с включени отстъпки към Вашата компания

Детайлна информация за наличностите на продуктите във всичките ни складови бази, обновявана в
реално време 
Хронология на всички Ваши поръчки, оферти
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SCHRACK DIGITAL 
Веднъж регистрирани на www.schrack.bg, може да изтеглите:

Всички налични софтуери и CAD библиотеки, които са напълно безплатни за използване

Ценови листи и каталози, продуктова информация, сертификати, декларации за съответствие,
декларация за експлоатационни показатели за съответния продукт, за който е приложима
Да създавате собствени продуктови листи, които да включват само избрани от Вас продукти, които
може да споделяте с други потребителски профили

Разгледайте нашият раздел KNOW-HOW:

Полезна информация свързана с технически и продуктови
решения, които Schrack Technik предлага в основните продуктови
групи
Допълнителна информация свързана със софтуерите,  които
Schrack Technik предлага
Преглед на различни продукти и съответните им аксесоари

Каталог за бърз избор 
Разгледайте новия ни Каталог за бърз избор на продукти от нашето портфолио:

Имате възможност да сканирате QR-кодът на продуктова група и лесно да откриете актуални цени,
наличности и техническа документация
Можете да заявите хартиено издание на каталога на sofia@schrack.bg, plovdiv@schrack.bg,
varna@schrack.bg или на Вашия персонален търговец, както и да изтеглите електронна версия на
каталога във формат pdf. от тук: https://www.schrack.bg/dokumenti/selection-guide 
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