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ЗДРАВЕЙТЕ,
Стандарт БДС EN 61 439 дефинира изискванията към ККУ, като определението за Комплектно комутационно устройство
е съвкупност от един и повече комутационни апарати за ниско напрежение и свързаните с тях автомати, и устройства
за управление, измерване, сигнализация, защита, регулиране, с всички вътрешни електрически и механични връзки, и
конструктивни части.
В тази връзка, ние Schrack Technik Ви представяме серии комутационни апарати, шинни системи и индустриални
разпределителни табла с доказано качество и надеждност.
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

Забележка:
Пакетната цена може да варира, в зависимост от Вашите търговски отстъпки.

www.schrack.bg

Дата: 18.11.21
Клиентски номер: 000000
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1. Автоматични и въздушни прекъсвачи

Серии MC и MO
Най-често използваните устройства за защита на електроразпределителните системи са автоматичните
прекъсвачи. Прекъсвачът е механично комутационно устройство, което може да включва, провежда и
прекъсва токове при нормални работни условия, а също така и да включва, провежда за определено
време и да прекъсва токове при нежелани събития, като например при късо съединение.
Сериите МО и МС прекъсвачи НН (ниско напрежение), притежават функции, чрез които се осигурява
високо ниво на селективност и оптимална защита, в диапазона от 16 до 6300 А. Тези прекъсвачи
работят отлично съвместно, като имат възможност да комуникират помежду си.
Предимства:
В прекъсвачите се вграждат защитни блокове, които могат да контролират и предпазват, както
обикновени, така и специални електроинсталации, благодарение на своите възможности за
настройки по ток и времена на изключване
Защити от претоварване и к.с.(термомагнитни) и защити от к.с.(магнитни) - използват биметална
пластина и електромагнит, за да установят тока на претоварване и късо съединение. Подходящи са
за мрежи с променлив и постоянен ток
Електронни защитни блокове - стойността на тока, който преминава през защитния прекъсвач,
се обработва от електронен компонент (микропроцесор), който го сравнява с предварително
зададени стойности. При превишаването на тези предварително зададени стойности се задейства
изключването чрез отварящ соленоид, който директно въздейства на работния механизъм на
прекъсвача
Защити от ток на утечка - допълнителни защити, които могат да бъдат компактни устройства,
свързвани към автоматичния прекъсвач или с помощта на дефектнотокови релета
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1. Автоматични и въздушни прекъсвачи
Въздушни прекъсвачи, серии MO
Въздушните прекъсвачи MO покриват напълно диапазона 630 - 6300 A само с три типоразмера.
Номиналният ток на всички контакти може да бъде оптимално настроен към разширителното стъпало с
помощта на настройващи щифтове. Най-малкият номинален ток на настройващият щифт е 250 А и при
това с интервал на настройка от 0,4 до 1x In.
Прекъсвачите MO имат еднаква височина и дълбочина в целия диапазон на тока. Широчината на
прекъсвачите се променя в зависимост от броя полюси и размера на панела. Фиксираните и
изтеглящите се варианти на прекъсвачите МО имат еднаква ширина.

Номинална комутационна способност: Icu при AC 500 V (kA) / Icu при DC 300 V (kA):
Типоразмер 1: B = 55 kA, N = 66 kA (от 250A до 1600А)
Типоразмер 2: B = 66 kA, N = 80 kA (от 250A до 3200А)
Типоразмер 3: H = 100 kA, (от 1250A до 6300А)
Прекъсвачите MO до 5000 A са с хоризонтално свързване като
стандарт. Прекъсвачът MO 6300 A е оборудван с вертикални
съединения
Допълнително са възможни следните варианти на свързване:
вертикални, хоризонтални или фланцови съединения
Разгледайте изображението в голям формат тук: link
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1. Автоматични и въздушни прекъсвачи
Въздушни прекъсвачи, серии MO

1) Въздушни прекъсвачи МО, от 630 А до 6300 А; 2) Външни разширителни модули ; 3)
Комуникационен модул за PROFIBUS; 4) Сигнален контакт на положението: модул за направляваща
рама; 5) Главни монтажни елементи: а) Предно свързване; Ь) Предно свързване, двойно; с) Фланцово
свързване; d) Хоризонтално свързване, задна страна; е) Вертикално свързване, задна страна; 6)
Направляваща рама; 7) Допълнителен щепселен конектор; 8) Допълнителен контакт; 9) Моторно
задвижване; 10) Брояч на работните цикли; 11) Електронен изключвател; 12) Параметрично устройство;
13) Защитен модул срещу отпадане на заземяване; 14) 4-редов LCD дисплей; 15) Уплътнителна рамка
за врата; 16) Настройващ щифт; 17) Авариен стоп; 18) Минимално напреженов изключвател
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1. Автоматични и въздушни прекъсвачи
Въздушни прекъсвачи, серии MO – защитни функции
Настройката на защитните блокове зависи от типа инсталация, за която е предназначена защитата,
както и координацията с другите устройства в мрежата. Параметрите, които се настройват, са ток
и време, като по този начин може да се конфигурира индивидуална крива на изключване за всеки
конкретен случай.

Електронната защита на прекъсвач МО се характиризира с криви на изключване. Тези криви съдържат
сектори, който се регулират чрез стойностите на тока и времето на сработване, Защитните функции и
настройваемите параметри на електронната защита са следните:
Защита от претоварване (термична защита) с обратнозависимо продължително времезакъснение,
където: Ir - ток на настройка на термичната защита; In - номинален ток; tr - времезакъснение на
термичната защита
Бързодействаща защита от к.с. с настройваемо времезакъснение,
където: Isd - ток на сработване на бързодействащата защита; tsd времезакъснение на бързодействащата защита
Ii - ток на сработване на мигновената защита (токова отсечка).
При ток на к.с. по-голям от Ii автоматичният прекъсвач трябва да
изключи мигновено
Разгледайте изображението в голям формат тук: link
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1. Автоматични и въздушни прекъсвачи

Автоматични прекъсвачи с лят корпус, настройваеми, серии MC
Schrack Technik предлага гама от настройваеми прекъсвачи с лят корпус, подходящи за различни
приложения, като защитен автомат в главни или разпределителни табла в жилищни сгради или за
индустриално приложение в тежки условия на експлоатация за големи токове. От малкия компактен
размер MC1 до прекъсвач MC4 за номинални токове до 1600А, винаги ще намерите правилното
решение.
За различните приложения има различни версии на автоматите. Автоматични прекъсвачи с
термомагнитна или електронна защита с възможност за комуникация и следене на различни параметри
в защитаваната линия. Подходящи за мрежи с променливо или постоянно напрежение, за защита за
електропреносни мрежи с дълги кабелни линии. Защита за генератори и трансформатори, прекъсвачи с
термомагнитна или електронна защита за електродвигатели до 1400А.
Наличните аксесоари като моторни задвижвания, шунтови и минимално напреженови изключватели за
различни управляващи напрежения, позволяват прекъсвачите с лят корпус да се използват като
секционни или АВР превключватели до1600А.
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1. Автоматични и въздушни прекъсвачи

Артикулен номер
MC116131-MC225131-MC340431-MC480232--

Наименование

Мярка

Автоматичен прекъсвач MC1 Тип A, 3Р, 25kA,
160A
Автоматичен прекъсвач MC2 Тип A, 3Р, 25kA,
250A
Автоматичен прекъсвач MC3 Тип A, 3Р, 36kA,
400A
Автоматичен прекъсвач MC4 Тип AE, 3Р,
50kA, 800A

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.

Автоматични прекъсвачи серия MC с термомагнитна или електронна защита
за електродвигатели
Подходящи за защита на мощни електрически двигатели, както и защита на захранващия кабел срещу
претоварване и късо съединение.
С настройваема термомагнитна или електронна защита, дават възможност да се зададат нужните
параметри за токоограничаване по претоварване и по късо съединение в границите, които изисква
електрическият двигател.
Прецизната настройка на токоограничаване по късо съединение е от изключително значение, когато се
стартира специфичен електрически двигател или се експлоатира в режими на работа с чести
превключвания.

Автоматичен прекъсвач MC1 Тип М, 3Р, 25kA, 100A
Motorschutz
MC110136--

Запитайте за цена
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1. Автоматични и въздушни прекъсвачи
Автоматични прекъсвачи серия MC с електронна защита
Автоматични прекъсвачи серия MC с електронна защитаEлектронната защита следи за стойността на
тока, който преминава през защитния прекъсвач с по-голяма прецизност. Параметрите на мрежата се
обработват и следят от електронен компонент (микропроцесор), който ги сравнява с предварително
зададени стойности. При превишаването им се задейства изключването на прекъсвача чрез отварящ
соленоид, който директно въздейства на работния механизъм на прекъсвача.
Тези прекъсвачи са подходящи за мрежи с променливо или постоянно напрежение, за защита на
електропреносни мрежи с дълги кабелни линии. Защита на генератори и трансформатори, както и за
големи токове с тежки условия на експлоатация. В нерядки случаи, в индустриалните приложения се
търси възможност зa комуникация между отделните апарати и внедряването им по сложна система за
мониторинг.

Автоматичен прекъсвач MC3 Тип AE, 3Р, 50kA, 630A
Anlagen- und Kabelschutz elektronisch
MC363232--

Запитайте за цена

Комутационната възможност на автоматичния прекъсвач се определя от максималния ток на късо
съединение (к.с.), който дадения автоматичен прекъсвач е в състояние да изключи, запазвайки
работоспособността си. Номиналните изключвателни възможности на автоматични прекъсвачи се
регламентират от стандарт БДС EN 60947-2 и описват допустимия брой комутационни цикли на
включване и изключване при късо съединение:
Icu - максимален ток на изключване. В случай на късо съединение
прекъсвачът трябва да прекъсне максималния ток три пъти, без да
причинява повреди. Той трябва да бъде сменен или тестван след
последователно регистрирани къси съединения
Ics – работен изключвателен ток. Стойността на тока се изразява
в проценти от Icu. Този параметър показва способността на
автоматичния прекъсвач да продължи да функционира нормално
след трикратно изключване на ток на к.с. с максимална стойност.
Колкото по-висока е стойността на Ics, толкова по-ефективен e
автоматичният прекъсвач
Разгледайте изображението в голям формат тук: link
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1. Автоматични и въздушни прекъсвачи

1) Прекъсвач МС; 2) и 3) Клемна капачка; 4) Защита срещу допир 1РХ2 за капачката; 5) и
6) Тунелна клема за медни или алуминиеви кабели; 7) Клема за кабелни обувки; 8) Клема за
контролната вериrа; 9) Щепселен модул; 10) Монтажна плоча за DIN релса; 11) Свързване от
задната страна; 12) Дистанционер; 13) Допълнителен спомагателен контакт за индикация на състояние;
16) Въртяща ръкохватка за директен монтаж; 17) Удължаваща ос; 18) Въртяща се ръкохватка за
врата; 19) Въртяща се ръкохватка с механизъм за завъртане; 20) Маркираща табелка; 21) Рамка
за врата; 22) Дистанционно задвижване 23) Блокиращ механизъм в изключено положение; 25)
Комуникационен модул (DM1); 26) Конектор за предаване на данни; 27) Интерфейс Profibus; 28)
Напреженов изключвател или допълнителен контакт с ранно включване; 29) Автономно захр. за мин.
напреженов изключвател
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1. Автоматични и въздушни прекъсвачи
Аксесоари за автоматични прекъсвачи серия MC
Голямо разнообразия от аксесоари – въртящи ръкохватки за директен монтаж или изнесена с
удължаваща ос за врата или лицев панел. Възможност за заключване в изключено положение или
механична блокировка между различни автомати.

Артикулен номер
MC190125-MC190203-MC291457-MC290168-MC391461-MC390514--

Наименование

Мярка

Въртяща ръкохватка директна заключваема
за MC1
Комплект дистанционери за MC1-MC2/MC2MC3
Тунелна клема 185mm?, 3Р за MC2 с клемен
капак
Въртяща ръкохватка за врата със предно
заключване, MC2
Тунелна клема 3Р 2x240mm? за MC3 с
клемен капак
Шинни разширители 3Р 630A 70mm, MC3

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
за бр.

Налични аксесоари като моторни задвижвания, шунтови и минимално напреженови изключватели
за различни управляващи напрежения, позволяват прекъсвачите с лят корпус да се използват като
секционни или АВР превключватели до 1600А. Гамата на прекъсвачите е допълнена дефектнотокови
защити или модули за ток на утечка.

Дефектнотоково реле 0,3A, 1CO
FIR-0.3

MC900002--

Запитайте за цена
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1. Автоматични и въздушни прекъсвачи
Селективност

Автоматичните прекъсвачи с лят корпус, серии MC и въздушни прекъсвачи, серии МО, предлагани от
Schrack Technik, притежават функции, чрез които се осигурява високо ниво на селективност и оптимална
защита в диапазона от 0,16 до 6300 А. Тези прекъсвачи имат възможност да комуникират помежду си
при поява на късо съединение (к. с.).
Изборът на автоматичен прекъсвач НН изисква неговата изключвателна възможност Ics да бъде поголяма от изчисления максимален ток на късо съединение в мястото дадената електрическа верига.
Изборът зависи от типа инсталация, за която е предназначен прекъсвача, както и координацията с
другите устройства.
Благодарение на начина, по който са конструирани, прекъсвачите МО и MC имат високо нивo на
селективност, което ви позволява да се изгради оптимална селективна система. Тази функция помага за
предотвратяването на тежки аварии в електрическата мрежа и повишава безопасността.
Селективността означава, че при възникване на к.с. или претоварване в дадена точка, реагира
защитната апаратура разположена най-близко над защитаваното електрооборудване, докато
останалите апарати остават във включено състояние. По този начин к.с. се локализира точно и изключва
най-близкия горностоящ прекъсвач по посока на енергийния поток, като се избягва неселективното
изключване на електрически товари и токови кръгове.
Открийте всички продукти от раздел Aвтоматични прекъсвачи с лят корпус и въздушни
прекъсвачи, подредени в 11 категории, тук.
Разгледайте тук:
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2. Разединители със стопяеми предпазители

Серии ARROW и WÖHNER
Разединителите със стопяеми предпазители NH на Schrack Technik се характеризират с висока
безопасност на експлоатация. Те съдържат интегрирана защита срещу допир и ножовите
предпазителите могат да бъдат премахнати, без да се докосват никакви тоководещи части под
напрежение.
Изолират електрическите вериги, свързани след тях чрез видимо разединяване и широко отворени
контакти. Ножовите HRC стопяеми предпазители защитават инсталацията срещу претоварване и къси
съединения. Стопяемите предпазители са разделени в размери според номиналния ток, за който са
оразмерени.
Разединителите могат да бъдат във вариант за монтиране на монтажна плоча или вариант за
тоководеща шинна система.
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2. Разединители със стопяеми предпазители

Хоризонтални разединители за предпазители NH
Разединителите за стопяеми предпазители могат да бъдат във
вариант за монтиране на монтажна плоча или вариант за
тоководеща шинна система
Разединителите могат да бъдат за хоризонтален или вертикален
монтаж на стопяемите предпазители. Предлагат се варианти за
60mm за хоризонтален монтаж, 100mm и 185 mm за вертикален
монтаж
Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Артикулен
номер
SI332170-SI332000-SI336010-A
SI332020-SI336030-ISA05222-A
ISA05226-A
ISA05251-A

Наименование

Мярка

Разединител с предпазители размер 000, 125
A, за монт.плоча
Разединител с предпазители размер 00, 160A,
М8
Разединител за стопяеми предп., размер 1,
250A, за 60mm с-ма
Разединител с предпазители размер 2, 400A,
M10
Разединител за стоп. предп., размер 3, 630A,
за шинна с-ма
Разединител ARROW BLUE, размер 00, 3P,
160А, M8
Разединител ARROW BLUE, размер 1, 3P, M10
Разединител ARROW BLUE, размер 2, 3P,
M10, 60mm шинна с-ма

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
за бр.
за бр.
за бр.
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2. Разединители със стопяеми предпазители

Компактни разединители за предпазители NH
Разединители за стопяеми предпазители с компактен размер с максимална ширина 53 мм. Увеличава се
броя устройства, които могат да бъдат монтирани на 60 mm шинна система. Стопяемите предпазители
се разполагат на две нива, с интегрирана защита срещу директен допир на тоководещи части.
Възможност за заключване (пломбиране) на капака.

Артикулен
номер
IS505019AB
IS505019AT
SI338020--

Наименование

Мярка

Arrow Bloc C00 до 125A за 60mm шинна с-ма,
изх. отдолу
Arrow Bloc C00 до 125A за 60mm шинна с-ма,
изх. отгоре
Разед. за стоп. предп., размер 000, 125А, за
шинна с-ма

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

Вертикални разединители за предпазители NH
Артикулен
номер
ISA05261-ISA05326-ISA05305-ISA05311-ISA05320--

Наименование

Мярка

Разединител ARROW LINE, размер 00, 3Р,
100mm шинна с-ма
Двоен адаптер размер 00 за шинна система
100/185mm
Вертикален разед. ARROW LINE, размер 1, 3Р,
за 185mm с-ма
Вертикален разед. ARROW LINE, размер 2, 3Р,
185mm с-ма
Вертикален разед. ARROW LINE, размер 3, 3Р,
185mm с-ма

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.

* Клемите за захващане към тоководеща шина за монтаж без разпробиване, трябва да се поръчат
отделно.
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2. Разединители със стопяеми предпазители

NH (HRC) Ножови стопяеми предпазители и аксесоари
Високомощните ножови предпазители са разработени безопасно да прекъсват недопустими
свръхтокове на к.с., както и надхвърлящи номиналните токове, за които се оразмерени. Отличават се с
бързодействие, надеждност и висок праг на селективност. Представляват керамично тяло, пълно с
кварцов пясък, който ограничава волтовата дъга. В копруса е има и стопяема пластина, която свързва
тоководещите изводи. Оформени като ножове, тоководещите изводи осигуряват по-добра контактна
повърхност с клемите на разединителите.
Предлаганите от нас предпазители са клас “gL - gG”, което означава, че са с общо предназначение и
нормално бързодействие. Налични са в няколко размера с номинален токов диапазон от 4А до 1250А.
Нашите предпазители с размер 000 до100 A имат конструктивна ширина само 2 cm.
Артикулен
номер
ISP00063-ISP00100-ISP00160-ISP01200-ISP01250-ISP02315-ISP02400-ISP03630--

Наименование

Мярка

Стопяем предпазител HRC размер 000, 63A,
400VAC
Стопяем предпазител HRC размер 000, 100A,
400VAC
Стопяем предпазител HRC размер 00, 160A,
400VAC
Стопяем предпазител HRC размер 1, 200A,
400V AC
Стопяем предпазител HRC размер 1, 250A,
400V AC
Стопяем предпазител HRC размер 2, 315A,
400V AC
Стопяем предпазител HRC размер 2, 400A,
400V AC
Стопяем предпазител HRC размер 3, 630A,
400V AC

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
за бр.
за бр.
за бр.
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При големи стойности на токa, шинните системи се явяват удачен заместител на проводниците, като
намират широко приложение за осъществяване на електрическата връзка между отделните апарати в
електроразпределителните и преносни мрежи. В комплектните комутационни устройства те често биват
предпочитани пред кабелните линии поради редица техни предимства, сред които лесен монтаж и
експлоатация, икономичност и надеждност.
Шинните системи предлагани от Schrack Technik за мрежи за ниско напрежение (НН) са отлично
решение за осъществяване на електрическата връзка между отделните силови апарати в
разпределителни табла. Системата се отличава с голямата вариативност от шини с различни сечения,
изолатори, адаптери, клеми и аксесоари. Важна особеност на тоководещите системи Wohner (60mm
или 185mm) е лесният монтаж, тъй като не се изисква разпробиване или друга манипулация,
нарушаваща целостта на шините.

стр. 16 от 42

XXXTDISBDLCH

Get Ready. (FU4DISBDL

 5ƈƄƈżƈžſƓƂƒƂƇƇƂƋƂƋƌſƆƂ
Централно захранване
Централният захранващ блок до 3200 A съчетава в себе си предимствата на система с устойчивост на
големи токове на късо съединение. Присъединяването на захранващите линии е без разпробиване (без
намаляване на сечението на медните шини), технология с присъединителни клеми с изчистен и удобен за
работа дизайн и прегледност на кабелите. Високото качество на оборудване в тази система позволява
високи нива на безопасност, при поява на къси съединения със свръх високи стойности (типово тестван
до120кА). Шинните държачи на централно захранване са специално проектирани за тази цел.

Открийте всички продукти от раздел ŰſƇƌƊźƅƇƈƁźƏƊźƇżźƇſƂ, тук.
Разгледайте тук:
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 5ƈƄƈżƈžſƓƂƒƂƇƇƂƋƂƋƌſƆƂ
Основните компоненти за създаване на шинна система са държачите на шините, свързващите модули и,
разбира се, медни или по-рядко алуминиеви шини.
Освен това към шинната система се свързват различни устройства, например: разединители с
предпазители, различни адаптери за прекъсвачи, моторни пускатели, модулни устройства, клеми за
кабелни изходи, различни капаци и предпазители за защита от директен допир до тоководещи части и
други.
Типът на шинните системи може да бъде определен според отстоянията на отделните шини една от друга
и максималния номинален ток, който може да пренася системата според българските и международните
норми и стандарти.

60mm шинна система Wöhner
Шинната системи е с 60mm осово разстояние между тоководещите шини на отделните фази. Една от
най-приложимите системи в електротразпределителните мрежи ниско напрежение. Тази 60mm система
се е превърнала в най -разпространената система в много индустрии.
Системата спестява място и време, като предлага широка гама от компоненти. В зависимост от
изискванията е възможно да се използват различни сечения на шините, с токове до максимум 2500 А.
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3. Tоководещи шинни системи
Шинната система 60mm се характеризира с високия клас на
защита от директен допир до тоководещи части и други устройства
За защита срещу допир могат да се поръчат крайни и покривни
капаци, клемни свързващи модули и адаптери за апаратура,
които отговарят на всички норми за безопасност за работа под
напрежение
Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Артикулен
номер
SI015000-SI015730-SI012430-SI011990-MC291400-SI324420-SI329630-SI010260-SI013200-SI010250--

Наименование

Мярка

Универсален шинен държач 30х10mm, 3Р с
външни отвори
Краен капак за шинен държач 3Р /за
SI014950 и SI015000/
Свързващ модул 3Р за 35-120mm² или гъвк. ш.
9-15.5 х 2.4-10
Свързващ модул 3Р за кабели 95-185mm² към
плоска шина
Адаптер за прек. с лят корпус, 60mm шинна
с-ма 250A, 3Р, MC2
Aдаптер за шинна система, 32A, 54mm, 2 DINрелси
Страничен модул за адаптер за шинна
система, 9mm
Държач с височина 32mm, за шинен капак
SI010250
Държач за 60mm шинна с-ма, височина
107mm, за капак SI010250
Покривен капак за 60mm шинна система,
700mm

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
за бр.
за бр.
за бр.
за бр.
за бр.
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185mm шинна система Wöhner
Шинната система185 mm е модулна система за електроразпределение ниско напрежение. Всички
компоненти, включително вертикалните разединители със стопяеми предпазители, изолатори и носачи,
адаптери, свързващи шини и модули се монтират прецизно без необходимост от разпробиване.
Системата гарантира безопасност, надеждност и възможност за бърза подмяна на елементи. Предлагат
се адаптери за автоматични прекъсвачи от 400 до 1600А. Шинната система предлага голямо
разнообразие от опции за лесно добавяне на токови трансформатори, като са предвидени
технологични отстояния, за да бъдат монтирани директно на шините.
Системата предлага бързо и икономично изграждане на разпределителна система до 2500А.
Модулната структура допринася за ефективното използване на пространство в шкафа и съответно
използването на значително по-малък размер табло. Шинната система е лесна за последващата
промяна, надграждане или обслужване.
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3. Tоководещи шинни системи
За шинна система 60mm могат да се поръчат медни шини с
размери 20х5, 30х5 и 30х10. Доставят се на стандартна дължина
от 2 метра. Използват се също и ТТ и ТТТ- профилни медни шини
(голи или калайдисани) на 2,40m или 3,60 метра
За шинна система 185mm могат да се поръчат медни шини с
размери 30, 40, 50, 60, 80 и 100х10
Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Артикулен
номер
SI012840-SI012850-SI012900-SI012030-IS5051810SI013180-SI013190--

Наименование

Мярка

Универсална клема 1.5-16 mm² за 5mm шина
Универсална клема 4-35 mm² за 5mm шина
Универсална клема 4-35 mm² за 10mm шина
Универсална клема 16-120 mm² за 10mm шина
Клема за Al/Cu проводници, 50 -185mm², за
шина 10mm
Свързваща клема за проводник 95-185mm²
към шина 20x5-30x10
Клема за св. на гъвкава към плоска шина от
20x3 до 32x15mm

за бр.
за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
за бр.

Открийте всички продукти от раздел Шинни системи и стопяеми предпазители, подредени в 5
категории, тук.
Разгледайте тук:
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Гъвкави изолирани медни шини

ПО-НИСКО ТЕГЛО И ГАБАРИТИ
Благодарение на използвания материал от отделни медни ламели и прецизния производствен
процес на полагане на изолацията, гъвкавите изолирани медни шини могат да бъдат сгъвани с
минимален радиус на огъване. В сравнение с кабелите, проектирани за същото натоварване,
напречното сечение на гъвкавите шини е с 40% по-малко

СПЕСТЯВАНЕ НА ВРЕМЕ, ПРЕГЛЕДНОСТ И ЕФИКАСТНОСТ
Еластичността на шината предоставя неограничени възможности при изпълнението на
електрическите връзки. Специалната изолацията предпазва от нежелани деформации или ефекта
на паметта. Крайните връзки могат да бъдат съединени чрез клема за свързване към плоска шина
или пробиване и използването на кабелни обувки не е необходимо
ŞƈƉƍƋƌƂƆƌƈƄ: В таблицата са подредени различните гъвкави шини според габарита и
напречното им сечение, отговарящи на допустимия номинален ток, при различни стойности на
топлинния коефициент ∆T. Посочени са и коригиращите коефициенти за пресмятане на допустимия
ток на две или три шини, свързани в паралел
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Гъвкави изолирани медни шини
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4. Kлеми и разпределителни блокове

Разпределителен блок с пружинни клеми "Toolless Connection"
Този разпределителен блок може да се използва за множество приложения. Изключително подходящ е,
когато са необходими много разклонения, които да могат да се разкачат бързо и безопасно от
захранващата мрежа. Благодарение на компактния си размер, разпределителеният блок с пружинни
клеми "Toolless Connection" спестяват не само монтажно място в електрическото табло, но и значително
намаляват времето за окомплектоване и опроводяване. Допустимо токово натоварване - 250 A, 50 A
за всяка пружинна клема. За медни кабели със сечение1.5 mm² – 10 mm².

Артикулен
номер
IKBC1100-IKBC1040-IKBC0001-IKBC0002--

Наименование

Мярка

Разпределителен блок Toolless 10x за монтаж
на медна шина
Разпределителен блок Toolless 4x за монтаж
на медна шина
Пружинна клема за разпределител Toolless,
сива
Пружинна клема за разпределител Toolless,
синя

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
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4. Kлеми и разпределителни блокове

Артикулен
номер
IKB010256IKB010506IKB011206IKB012406IKBB0101--

Артикулен
номер
IKA21310-IKA21326-IKA21430-IKA21510-IKA21710--

Наименование

Мярка

AL - Разпределителен блок, 1 полюс, 80A,
1x25mm², 6x10mm²
AL - Разпределителен блок, 1 полюс, 125A,
1x50mm², 6x25mm²
AL-Разпределителен блок, 1P, 250A, вх.
1x120mm², изх.6x35mm²
AL-Разпределителен блок, 1P, 415A, вх.
1x240mm², изх.6x35mm²
Маркираща табелка за синя AL - Главна
разпр. клема IKB01…..

Наименование

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.

Мярка

Редова клема за Al/Cu проводници, 1 полюс,
сива, 50mm²
Редова клема за Al/Cu проводници, двойна,
синя, 50mm²
Редова клема за Al/Cu проводници, жълтозелена, 95mm²
Редова клема за Al/Cu проводници, 1 полюс,
сива, 185mm²
Редова клема за Al/Cu проводници, 1 полюс,
сива, 300mm²

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
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5. Индустриални метални табла

Електрическите табла обикновено се използват за инсталиране на електрически или електронни
елементи и апарати. Стандартните метални табла на Schrack Technick са здрави и надеждни шкафове
и намират приложение индустриалния и жилищен сектор, както и в елетроразпределителни мрежи.
Многофункционалният дизайн и разнообразие от размери на нашите метални табла ги прави
подходящи за всички видове електрически инсталации и електромеханични приложения.
Предимства:
За монтаж на открито и закрито - степен на защита IP66 за серия КТ с моноблок конструкция
с една врата, IP 55 модулни метални шкафове, серия AТ и IP 54 за табла с две врати АТ и КТ,
устойчивост на външни механични въздействия: IK 10
Монтажна плоча: 3 mm поцинкована ламарина. Плочата е с подгънати ръбове за по-голяма
устойчивост, предварително монтирана в таблото, като е регулируема в дълбочина на стъпки от 25
мм. Предвидени са технологични отвори за заземителни точки за връзка с корпуса на таблото
Материал: Здрава, кръстовидна конструкция, която се сгъва и заварява от студено пресована
стомана. Свалящ се покривен панел, долни затварящи плочи от 1,5 мм поцинкована ламарина
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5. Индустриални метални табла
Стоящи метални шкафове с моноблок конструкция, серия КТ

Артикулен
номер
KT161040-KT188040-KT201040-KT181042-KT201242--

Наименование

Мярка

Стоящ шкаф компактен, с монтажна
плоча,IP65, 1600x1000x400mm
Стоящ шкаф компактен, с монтажна плоча,
IP65, 1800x800x400mm
Стоящ шкаф компактен, с монтажна
плоча,IP65, 2000x1000x400mm
Стоящ шкаф компактен, с 2 врати, IP54,
1800x1000x400mm
Стоящ шкаф компактен, с 2 врати, IP54,
2000x1200x400mm

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.

Таблата от серии АТ и КТ, се предлагат с брава за врата с
патрон със секретен ключ тип 5333 (идентичен). При натискане
на прорезната част на патрона, PULL-PUSH функцията изтегля
ръкохватката на бравата, единствено в случаите, когато таблото
не е заключено. Опционално, могат да се поръчат и друг вид
патрони
Разгледайте изображението в голям формат тук: link
Артикулен номер
ATDSW010-ATDSW000--

Наименование

Мярка

Краен изключвател, пластмасов за табла ATи KT
Монтажна скоба, за краен изключвател
ATDSW010--

за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка
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5. Индустриални метални табла

Артикулен
номер
AT186040-AT188060-AT206040-AT208050-AT204041-AT181242--

Артикулен номер
ATSW1804-ATSW1806-ATSW2005--

Наименование

Мярка

Стоящ шкаф модулен АТ, с монт. плоча, IP55,
1800х600х400 mm
Стоящ шкаф модулен АТ, с монт. плоча, IP55,
1800х800х600 mm
Стоящ шкаф модулен АТ, с монт. плоча, IP55,
2000х600х400 mm
Стоящ шкаф модулен АТ, с монт. плоча, IP55,
2000х800х500 mm
Стоящ шкаф модулен АТ, без монт. плоча,
IP55, 2000х400х400mm
Стоящ шкаф модулен АТ, с 2 врати, IP54,
1800х1200х400 mm

Наименование

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
за бр.

Мярка

Комплект странични панели за шкаф (2 бр.),
1800х400mm, 1.2mm
Комплект странични панели за шкаф (2 бр.),
1800х600mm, 1.2mm
Комплект странични панели за шкаф (2 бр.),
2000х500mm, 1.2mm

за к-т
за к-т
за к-т

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка
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5. Индустриални метални табла
Аксесоари за стоящи табла, модулни, серии AТ и КТ

Артикулен
номер
ATSOB081-ATSOB101-ATSOT041-ATSOT061-ATSOC104-ATSOC204--

Наименование

Мярка

Комплект панели за основа, преден и заден,
800/100mm
Комплект панели за основа, преден и заден,
1000/100mm
Комплект панели за основа, странични (2бр.),
400/100 mm
Комплект панели за основа, странични (2бр.),
600/100 mm
Ъгли за панели за основа (4 броя), В=100 mm,
ABS RAL7012
Ъгли за панели за основа (4 броя), В=200 mm,
ABS RAL7012

за к-т
за к-т
за к-т
за к-т
за к-т
за к-т

Артикулен номер

Наименование

Мярка

ATCLC400-ATCLC800--

"Click-in" Профили (комплект), L= 400 mm
"Click-in" Профили (комплект), L= 800 mm
Монтажни скоби за "Click-in" профили
ATCLC… (комплект=12бр.)
Усилени монтажни профили (2 бр.), L=600 mm

за к-т
за к-т

ATCLF000-ATCLH600--

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за к-т
за к-т

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка
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5. Индустриални метални табла
Modul 2000 система с метални или пластмасови лицеви панели за стоящи
шкафове, серии AТ и КТ
Удачно решение, когато до апаратите за защита или управление на електрическата инсталация, има
достъп некласифициран персонал. В този случай, всички тоководещи и електрически връзки ще останат
зад защитните отваряеми капаци, а операторът ще има достъп единствено до палците на апаратите.
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5. Индустриални метални табла
Modul 2000 система с пластмасови лицеви панели в комбинация с
монтажни “Click-in” профили за стоящи шкафове, серии AТ и КТ
В случаите, когато се изисква комбиниране на монтажни “Click-in” профили и лицеви панели, се
предлага система само с пластмасови лицеви панели. Предимството на тази система спрямо лицеви
профили на други производители е, че системата Modul 2000 може да се регулира в дълбочина, а не е
фиксиране в предния край на таблото.
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6. Предварително сглобени и тествани табла

Предварително тествани и конфигурирани табла съгласно БДС EN 61439:
Стандартът важи за всички жилищни и индустриални електроразпределителни уредби, като изисква
асемблатора на електрическото табло да предостави изчисления за тока на късо съединение и
температурата.
Предимства на таблата от серии Modul 2000TT и Modul 4000TT:
Лабораторно тествани табла, не се изискват изчисления от страна на изпълнителя
Може да се използва 100% от номиналния ток (в противен случай 80% за изчисления без тестване)
Предварително сглобена шинна система, спестява време и изпитания
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6. Предварително сглобени и тествани табла

Предварително тествани и конфигурирани табла, серия Modul 2000TT
Modul 2000TT е съвременна комбинация
от разпределителни устройства за
ниско напрежение в диапазона от
630A до 1600A - тествана съгласно
стандарта БДС EN IEC 61439 – 2
Комплектни комутационни устройства
за ниско напрежение. Част 2:
Комплектни комутационни устройства за
силови съоръжения. Стандарта определя
специфичните изисквания за захранващи
ККУ (ЗККУ), обявените напрежения, на
които не превишават 1000 V, променливо
напрежение или 1500 V, постоянно
напрежение. Този стандарт трябва да се
използва съвместно с IEC 61439-1.
При избор на предварително сглобени
разпределителни табла, главната шина,
включително връзката към прекъсвача, е
предварително изпълнена, като са
заложени и изолационни капаци, за да се
предотврати случаен контакт с частите под
напрежение. При желание към таблото
може да се поръчат допълнително измервателни уреди и защита от пренапрежения.
Предимства:
Типово тествана система до 1600A: 3- и 4-полюсна
Номинален ток: In = 1600A (IP 31) / 1250A (IP54)
Номинално напрежение: Un = 3x230/400V, 50 Hz
Номинално изолационно напрежение: Ui = 1000V
Номинално импулсно напрежение: Uimp = 4kV
Номинален кратковременно издържан ток: Icw /Icc = 50kA
Открийте всички продукти от раздел Modul 2000TT Предварително сглобени разпределителни
табла, подредени в 3 категории, тук.
Разгледайте тук:
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6. Предварително сглобени и тествани табла

Modul 2000TT Предварително сглобени табла, секция за прекъсвачи
Основната тоководеща шина, включително и връзката към прекъсвача, е предварително сглобена.
Секцията е тествана в съответствие със стандарта EN 61439, така че не е нужно да се извършват
допълнителни термични изчисления или пресмятане на тока на късо съединение. Избира се MCCB
прекъсвач с размер MC4 за токове от 630A до 1600A.
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6. Предварително сглобени и тествани табла

Modul 2000TT съвместими прекъсвачи MC4, от 630А до1600А
Всички типови изпитания на системата Modul 2000TT са изпълнени с прекъсвачи MC4. Автоматичните
прекъсвачи от серия MC, се характеризират с многообразието от аксесоари. Предлагат се варианти на
прекъсвач, както с термомагнитна защита, така и с електронната защита, която следи за стойността на
тока, който преминава през защитния прекъсвач с по-голяма прецизност.
Подходящи за мрежи с променливо или постоянно напрежение, за защита за електропреносни мрежи с
дълги кабелни линии. Защита за генератори и трансформатори, както и за големи токове с тежки
условия на експлоатация. Таблата от системата Modul 2000TT, се предлагат с конфигурирани шинни
системи за трипроводни (3P) или четерипроводни (4P) прекъсвачи с включен нулев проводник.

Автоматичен прекъсвач MC4 Тип VE, 3Р, 50kA, 630A
С електронна защита, селективен
MC463233--

Запитайте за цена

Автоматичен прекъсвач MC4 Тип VE, 3Р, 50kA, 1600A
Selektiv- und Generatorschutz
MC416233--

Запитайте за цена
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6. Предварително сглобени и тествани табла

Modul 2000TT предварително сглобени табла, секция за HRC вертикални
разеденители със стопяеми предпазители
При избиране на предварително конфигурираната секция за HRC вертикални разединители,
тоководещата шина е монтирана, като са разпробити монтажните отвори за разединителите NH и са
снабдени с крепежни болтове и гайки. Включени са изолационни капаци, за да се предотврати случаен
контакт с тоководещи части.
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6. Предварително сглобени и тествани табла

Modul 2000TT са съвместими с HRC вертикални разединители. Могат да бъдат оборудвани
с прекъсвачи, размери от 00 до 03, в зависимост от изискванията на конкретния проект. Широка
гама от аксесоари, клемни капаци и разнообразието от възможности за свързване на изходящите
кабели, тези табла са идеалното решение за всякакви приложения. Възможността да се монтират токови
трансформатори в корпуса на HRC разединителите, позволява оптимизиране на пространството и
значително намаляване на времето за монтаж.
Артикулен
номер
ISA05305-ISA05311-ISA05320--

Наименование

Мярка

Вертикален разед. ARROW LINE, размер 1, 3Р,
за 185mm с-ма
Вертикален разед. ARROW LINE, размер 2,
3Р, 185mm с-ма
Вертикален разед. ARROW LINE, размер 3,
3Р, 185mm с-ма

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка
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6. Предварително сглобени и тествани табла

Предварително тествани и конфигурирани табла, серия Modul 4000TT
Модул 4000TT е лабораторно тествана комбинация от комплектни комутационни
устройства за номинални токове до 5000A:
Съвременна оптимално конфигурирана конструкция от табла за електроразпределение на обществени
сгради, болници, търговски и промишлени предприятия.
Предимства на таблата Modul 4000TT:
Симетричната конструкция минимизира и оптимизира броя на компонентите и шините и по този
начин намалява времето за изграждане на системата
Възможно е да се конфигурират подсекции с отделни отваряеми панели (до четири на една секция),
като се осигурява повишена прегледност и безопасност
Системата предлага висока степен на гъвкавост чрез три различни опции за надграждане:
- Фиксиран монтаж на прекъсвачи и разединители
- Plug-in технология - фиксиранa шинна система с опция за последващ монтаж на прекъсвачи и
разединители
- Монтаж на автоматите на направляващи шасита с опция за последващ бърз монтаж и демонтаж
Висока сигурност на системата и максимална оперативна безопасност
Фиксиран монтаж: В този вариант всички комутационни устройства са директно инсталирани и
свързани към шинната система предварително.
Plug-in технология: Защитните устройства са свързани към главната шина чрез шинни връзки и на
изходите на автоматите се подвързват изходящите захранващи кабели.
Направляващи шасита: Защитните устройства са свързани към главната тоководеща шина и към
изходите на автоматите чрез клемите на направляващите шасита. Така в рамките на минути може да се
осъществи последващ бърз монтаж и демонтаж, както и да се постигне видимо разединяване при
извършване на ремонтни дейности.
Modul4000TT e лабораторно тествана система съгласно стандарта БДС EN IEC 61439 – 1 + 2
„Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 2: Комплектни комутационни
устройства за силови съоръжения“.
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6. Предварително сглобени и тествани табла

Предварително тествани и конфигурирани табла, серия Modul 4000TT
Техническа информация:
От 1600А до 5000А
Лабораторно тествана система, проектирана и изпълнена от нашите специалисти
Пълна техническа документация на системата от Schrack Technik
Висока сигурност и максимална оперативна безопасност
Степен на защита: от IP31 до IP54
Модулна конструкция с различни опции за надграждане
Съгласно стандарт: БДС EN IEC 61439 – 1 и БДС EN IEC 61439 – 2
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7. Софтуер Schrack CAD

Schrack CAD - най-бързият в проектирането, остойностяването и поръчките:
Schrack CAD е софтуер за проектиране на електрически схеми и оформление на фасадата на
електрическо табло, както и планиране на разположението на апаратите. Оформяне на пълна
спецификация, която може веднага да бъде поръчана през нашия онлайн магазин. Schrack CAD е
напълно съвместим с CAD софтуери AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD и GstarCAD.
Софтуерът е подходящ за:
Проектанти на електрически инсталации и автоматизация,
производители на електрически табла и изпълнители на
електрически инсталации
За използване като електронна библиотека за електрически
символи и CAD модели на апарати
Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Може да получите допълнителна информация, инструкции за работа и линк за директно изтегляне в
специализираната страница на Schrack CAD в раздел Софтуери в нашия уебсайт.
Разгледайте тук:
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7. Софтуер Schrack CAD
Проектиране съгласно EN 61439:
Проверката на загубата на мощност
(разсейваната енергия) на проектираното от
Вас табло, съгласно IEC TR 60890
Автоматично генериране на еднолинейна
или триполюсна схема, спрямо създадената
фасада на таблото или генериране на CAD
модели на апаратите, според проектираната
схема
Създаване на документация. Всички
необходими данни, информация за обекта/
таблото, изпълнител, възложител, списък
на избраните продукти, потвърждение за
температурните изчисления, както и етикет на
таблото
Списъкът на позициите в схемата, свързва
каталожния номер на продукта и мястото
му в еднолинейната схема, което улеснява
монтажа и поддръжката на таблото
Можете да изтеглите SchrackCAD безплатно
от нашия уебсайт. Изисква се регистрация:
Изтеглите от тук:

В раздел Софуер, може да получите информация
за всички наши софтуери, електронни библиотеки
и мултимедийни информационни видеа:
Софтуер за електрически табла Schrack Design
Електронна библиотека за AutoCAD и Bricscad - Schrack CAD
Файлове с CAD чертежи на продуктите на Schrack Technik
Файлове със светлотехническите характеристики (LTD) на
продуктите на Schrack Technik
Видео- и мултимедийни презентации
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