
ЗДРАВЕЙТЕ,
Защитата, както и управлението на електродвигателите винаги повдигат много въпроси, дори сред 
професионалистите. В тази статия ще се опитаме да отговорим на някои от тях. Най-често срещаните 
въпроси идват относно правилния избор на точните автомати, които да осигуряват правилната защита, 
както и безпроблемно стартиране на двигателите за възможно най-дълъг експлоатационен живот.
От значение при изборa на защитно или комутационно оборудване за електрически двигател
е разположението на конкретния апарат, монтиран в разпределително табло или окомплектован 
като самостоятелен пускател, непосредствено до асинхронния двигател. Има различни видове 
апарати: моторни и термични защити на двигателя, силови контактори, софтстартери и комбинирани 
превключватели. Нека разгледаме различните варианти.
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Серии ALEA II BE5 и BE6

Моторните защити предпазват двигателя и захранващия кабел срещу претоварване и късо съединение,
като разединяват всички захранващи фази при наличие на авария, дори на само една от тях. 

Логично е да се залагат в разпределителни табла, тъй като, освен защита от претоварване на
електрическия двигател, защитават и захранващия кабел от евентуално късо съединение. Те гарантират,
че в случай на късо съединение, захранването ще се изключи много бързо (милисекунди!). 

Предимства: 

Моторни защити в два типоразмера, за защита на асинхронни двигатели до 34kW

Всички предлагани устройства са с клас на изключване 10. Това означава, че максималното време
за  изключване в студено състояние е от 4 до 10 секунди при ток, надвишаващ 7,2 пъти номиналния
ток
Гамата моторни защити предлага всички необходими аксесоари, като помощни и сигнални
контакти, изключватели, въртящи ръкохватки и изолационни кутии, както и свързващи модули за
контактори, които окомплектоват един моторен пускател

Техническа информация:

Номинално работно напрежение Ue: 690VAC

Номинален ток In: 0.1 - 25A за BE5 и 32 - 63A за BE6

Номиналният непрекъснат ток е равен номинален работен ток: Iu = Ie

Токоограничаване по претоварване: настройваемо 0,6 - 1 x In

Токоограничаване по късо съединение: фиксирана защита на 14 x In

Цикличност на превключвания на час: 40 превключвания

Температура на околната среда: от -25°C up toдо 55°C (открит монтаж) и от -25°C up toдо 40°C
(затворен в кутия)
Съгласно стандарти: EN60647, IEC60947
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Моторните защити - серия BE5

Моторните защити от серия BE5 се отличават с компактен размер, позволяващ монтирането им както в
метални табла и шкафове за индустриален монтаж, така и в модулни табла.

Голям ротативен палец за превключване включено / изключено състояние, дава възможност визуално
да се следи за работното състояние на електрическия двигател или автомата.

Номинален ток In: Номинален ток In: 0.1 - 25A

Токоограничаване по претоварване: настройваема защита 0,6 - 1
x In
Токоограничаване по късо съединение: фиксирана защита на 14 x
In
Изключвателна способност: за диапазона от 0,1 до 10A - 100kA,
от 10 до 16A - 50kA, от 16 до 25A – 16kA
Съгласно стандарти: EN60647, IEC60947

Артикулен номер Наименование Мярка

BE501600-- Моторна защита, 3Р, 1.0 - 1.6 A / 0.55 kW за бр.
BE502500-- Моторна защита, 3Р, 1.6 - 2.5 A / 0.75 kW за бр.
BE504000-- Моторна защита, 3Р, 2.5A - 4.0 A / 1.5 kW за бр.
BE506300-- Моторна защита, 3Р, 4.0 - 6.3 A / 2.2 kW за бр.
BE510000-- Моторна защита, 3Р, 6.3 - 10 A / 4 kW за бр.

МОТОРНИ ЗАЩИТИ
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE501600--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE501600--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE501600--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE502500--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE502500--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE502500--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE504000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE504000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE504000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE506300--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE506300--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE506300--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE510000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE510000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE510000--&cat=Offer


Моторните защити - серия BE6

Моторните защити от серия BE6 за електрически двигатели с номинален ток от 24А до 63А,  със защита
при отпадане на една от захранващите фази на двигателя.

Моторната защита с размер BE6 позволява монтаж, както на DIN релса, така и на монтажна плоча. 

Подходяща за защита на електродвигатели с клас на ефективност IE3. Стандартът IEC 60034-30
определя класове на електрическата ефективност за асинхронни електродвигатели, 50Hz (и 60Hz).
Според директивата 2005/32/EC, считано от 1 Януари 2017г. всички електродвигатели, монтирани в
нови производства, трябва да бъдат с клас на енергийна ефективност не по-ниска от IE3 за всички ел.
мотори над 0,75kW. 

Номинален ток In: 32 - 63A

Токоограничаване по претоварване: настройваема защита 0,6 - 1
x In
Токоограничаване по късо съединение: фиксирана защита на 14 x
In
Изключвателна способност: 50kA

Съгласно стандарти: EN60647, IEC60947

Артикулен номер Наименование Мярка

BE632000-- Моторна защита, 3Р, 24 - 32 A / 15.0 kW за бр.
BE640000-- Моторна защита, 3Р, 32 - 40 A / 20.0 kW за бр.
BE650000-- Моторна защита, 3Р, 40 - 50 A / 25.0 kW за бр.
BE663000-- Моторна защита, 3Р, 55 - 63 A / 34.0 kW за бр.
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE632000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE632000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE632000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE640000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE640000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE640000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE650000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE650000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE650000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE663000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE663000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE663000--&cat=Offer


Допълнителни аксесоари и принадлежности за BE5 и BE6

Предлага всички необходими аксесоари, захранващи гребени, помощни и сигнални контакти, шунтови
и минимално напреженови изключватели, въртящи ръкохватки (директни или изнесени), изолационни
кутии с възможност за заключване в изключено положение, както и свързващи модули за контактори, с
които да се окомплектова един  моторен пускател.

Кутия за моторна защита BE5
BE599654--

Запитайте за цена 

Кутия за моторна защита BE6
BE695524--

Запитайте за цена 

Артикулен
номер

Наименование Мярка

BE082882-- Допълнителен контакт, 1NO+1NC, преден
монтаж, за BE5 / BE6 за бр.

BE072896-- Допълнителен контакт, 1NO+1NC, страничен
монт. за BE5/6 за бр.

BE590001-- Захранваща клема за BE5, без възм. за
покривен капак за бр.

BE690004-- Захранваща клема 3P за мот. защити BE6, 120A,
UL certified за бр.

BE590005-- Гребен 3P за 3 моторни защити BE5, 45mm,
виличен, UL cert. за бр.

BE690002-- Гребен 3P за 3 моторни защити BE6, 55mm, UL
certified за бр.

LTZ00005-- Свързващ модул за контактор размер 0 и
моторна защита BE5 за бр.
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE599654--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE695524--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE082882--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE082882--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE082882--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE082882--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE072896--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE072896--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE072896--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE072896--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE590001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE590001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE590001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE590001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE690004--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE690004--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE690004--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE690004--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE590005--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE590005--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE590005--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE590005--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE690002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE690002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE690002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BE690002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=LTZ00005--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=LTZ00005--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=LTZ00005--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=LTZ00005--&cat=Offer


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.

Номинален ток In: 40 - 1400A

Четири основни типоразмера MC1 до 100А, MC2 до 220А, MC3
до 450А и MC4 до 1400А
Токоограничаване по претоварване: настройваема защита 0,8 - 1
x In
Токоограничаване по късо съединение: настройваема защита 8 -
14 x In
Изключвателна способност: 25 / 50kA

Съгласно стандарти: IEC/EN 60947-4, IEC/EN 60947-2

Артикулен номер Наименование Мярка

MC180136-- Автоматичен прекъсвач MC1 Тип М, 3Р, 25kA,
80A за бр.

MC110136-- Автоматичен прекъсвач MC1 Тип М, 3Р, 25kA,
100A за бр.

MC216136-- Автоматичен прекъсвач MC2 Тип M, 3Р, 25kA,
160A за бр.

MC222237-- Автоматичен прекъсвач MC2 Тип ME, 3Р, 50kA,
220A за бр.

АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ ЗА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC180136--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC180136--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC180136--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC180136--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC110136--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC110136--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC110136--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC110136--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC216136--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC216136--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC216136--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC216136--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC222237--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC222237--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC222237--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC222237--&cat=Offer


Допълнителни аксесоари и принадлежности за MC

Автоматични прекъсвачи серия MC се предлагат с голямо разнообразие от аксесоари, като помощни
и сигнални контакти, шунтови и минималнонапреженови изключватели, моторни задвижвания, проходни
и винтови клеми и клемни капаци, директни и изнесени ръкохватки, монтажна плоча за DIN релса (за
MC1) и адаптери за монтаж на тоководещи шинни системи.

Адаптер за 60mm шинна система 160A, 3Р, MC1
MC195700--

Запитайте за цена 

Монтажна плоча за DIN релса за MC1
MC190213--

Запитайте за цена 

Въртяща ръкохватка директна заключваема за MC1
MC190125--

Запитайте за цена 

Артикулен номер Наименование Мярка

MM216376-- Допълнителен контакт NO преден монтаж за бр.
MM107898-- Допълнителен контакт 2NO с пружинни клеми за бр.

MM107940-- Допълнителен контакт 1NO+1NC с пружинни
клеми за бр.

MC199744-- Дистанционен изключвател 208-250VAC/DC за
MC1 с 3m кабел за бр.

АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ ЗА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC195700--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC190213--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC190125--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MM216376--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MM216376--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MM216376--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MM107898--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MM107898--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MM107898--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MM107940--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MM107940--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MM107940--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MM107940--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC199744--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC199744--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC199744--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=MC199744--&cat=Offer


Серия ALEA II LT

Електромеханичният контактор е най-често използваното устройство за управление на асинхронни
двигатели, като с негова помощ се осъществява дистанционно управление. Той може да бъде поставян в
разпределителни табла или в близост до двигателя в комбинация с термично реле.

Предлаганата от нас гама електромеханични контактори е разделена в 7 размера и е подходяща за
управление на двигатели до 250 kW. Техните габаритни размери са съобразени с тези на термичните
релета и моторните защити от същата гама за по-лесно комбиниране. 

Предимства: 

Контакторите се предлагат, както с постояннотокови, така и с променливотокови бобини за
различни управляващи напрежения
Всички контактори с DC-бобина (24V DC) са с вграден варисторен модул

Контактори от 3 kW до 18,5 kW (38А), се предлагат с интегрирани NC (нормално затворен)
или  NO (нормално отворен) контакт
Механично свързани допълнителни контакти с 2 или 4-полюсен вариант с различна конфигурация
на нормално отворени и затворени контакти в съответствие с IEC 60947-5-1. „Mirror contact“  NC
в съответствие с IEC 60947-4-1

Техническа информация:

Номинално работно напрежение Ue: 690VAC

Номинален ток In: от 7А до 500A в режим AC-3

Механична износоустойчивост – 10 000 000 превключвания

Цикличност на превключвания на час: 9 000 превключвания (за AC и DC)

Температура на околната среда: от -25°C до 60°C

Съгласно стандарти: EN60947-4-1, EN60947-5-1, IEC60947-4-1, IEC60947-5-1, UL508

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ КОНТАКТОРИ
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Контактори триполюсни, размер 0 и 1

Контакторите ALEA II LT размер 0 и 1 се предлагат, както с постояннотокови, така и с променливотокови
бобини за различни управляващи напрежения (24V DC и 24V AC, 110V AC и 23V AC). Предлагат се
контактори с интегрирани NC (нормално затворен) или  NO (нормално отворен) контакт, които следва
да се изберат според логиката на управление.

Номинално напрежение Ue: 400VAC за размер 0 и 690VAC за
размер 1
Номинален ток In: AC-3 от7 до 15A за размер 0 и от 18А до 38А
за размер 1
Надеждна изолация в съответствие с EN61140 между бобина и
контакти и между отделните главни контакти 400V за размер 0 и
от 440V за размер 1
За монтажна DIN релса или на монтажна плоча

Артикулен
номер

Наименование Мярка

LTD00713-- Контактор 3kW / 7A, AC-3, 1 NO, 230V AC,
размер 0 за бр.

LTD00915-- Контактор 4kW / 9A, AC-3, 1 NO, 24V DC,
размер 0 за бр.

LTD01220-- Контактор 5,5kW / 12A, AC-3, 1 NC, 24V AC,
размер 0 за бр.

LTD11710-- Контактор 7,5kW / 18A, AC-3, 1 NO, 24V AC,
размер 1 за бр.

LTD12513-- Контактор 11kW / 25A, AC-3, 1 NO, 230V AC,
размер 1 за бр.

LTD13222-- Контактор 15kW / 32A, AC-3, 1 NC, 110V AC,
размер 1 за бр.

LTD13825-- Контактор 18,5kW / 38A, AC-3, 1 NC, 24V DC,
размер 1 за бр.
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Контактори триполюсни, размер 2 и 3

Контакторите ALEA II LT размер 2 и 3 се предлагат, както с постояннотокови, така и с променливотокови
бобини за различни управляващи напрежения (24V DC и 24V AC, 110V AC и 23V AC). Клемите
за захранване на бобината са изведени върху фронталната част на контакторите, което значително
улеснява опроводяването на оперативните вериги.

Номинално напрежение Ue: 690VAC за размери 2 и 3

Номинален ток In: AC-3 от 40 до 72A за размер 2 и от 80А до
170А за размер 3
Надеждна изолация в съответствие с EN61140 между бобина и
контакти и  между отделните главни контакти 690V за размери 2 и
3
За монтажна DIN релса или на монтажна плоча

Артикулен номер Наименование Мярка

LTD24033-- Контактор 18,5kW / 40A, AC-3, 230V AC,
размер 2 за бр.

LTD25032-- Контактор 22kW / 50A, AC-3, 110V AC, размер
2 за бр.

LTD26535-- Контактор 30kW / 65A, AC-3, 24V DC, размер 2 за бр.
LTD27230-- Контактор 37kW / 72A, AC-3, 24V AC, размер 2 за бр.
LTD39530-- Контактор 45kW / 95A, AC-3, 24V AC, размер 3 за бр.

LTD31132-- Контактор 55kW / 115A, AC-3, 110V AC, размер
3 за бр.

LTD31533-- Контактор 75kW / 150A, AC-3, 230V AC,
размер 3 за бр.
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Допълнителни контакти за контактори

Механично свързани допълнителни контакти с 2 или 4-полюсен вариант с различна конфигурация на
нормално отворени (NO) и затворени контакти (NC) в съответствие с IEC 60947-5-1. „Mirror” контакт
NC в съответствие с IEC 60947-4-1.

По дефиниция „Mirror contact” винаги трябва да бъде спомагателен контакт за прекъсване на
веригата. Ако в работно или аварийно състояние, основен контакт на контактор остане затворен,
„Mirror” контакт (спомагателен контакт NC за прекъсване) не трябва да се затваря.

Допълнителни контакти за контактори размер 0 и 1

Артикулен
номер

Наименование Мярка

LTZ0D222-- Доп. контактен блок за контактор размер 0-1, с
2 NO 2 NC за бр.

LTZ0D231-- Доп. контактен блок за контактор размер 0-1, с
3 NO 1 NC за бр.

LTZ0D311-- Доп. контактен блок за контактор размер 0-1, с
1 NO 1 NC за бр.

Допълнителни контакти за контактори размер 2 и 3

Артикулен
номер

Наименование Мярка

LTZ3D420-- Доп. контактен блок за контактор размер 2-3, с
2 NO за бр.

LTZ3D411-- Доп. контактен блок за контактор размер 2-3, с
1 NO 1 NC за бр.

LTZ3D122-- Доп. контактен блок за контактор размер 2-3, с
2 NO 2 NC за бр.

LTZ3D711-- Доп. контакт за контактор размер 2-4,
1NO+1NC, 1-ва позиция за бр.
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Допълнителни аксесоари и принадлежности за контактори LT

Предлагат се всички необходими аксесоари, като варисторни модули и съпресори, механични
блокировки и свързващи скоби.Окабеляване за реверсивна контакторна група и комплекти за
превключващи групи Звезда / Триъгълник. Свързващи модули за връзка с моторна защита, с които
да се окомплектова един моторен пускател.

Аксесоари за контактори размер 0 и 1

Артикулен номер Наименование Мярка

LTZ0W001-- Механична блокировка за контактори размер
0 за бр.

LTZ1W001-- Механична блокировка за контактори размер
1 за бр.

LTZ10005-- Свързваща скоба за контактори размер 0-2 за бр.

LTZ0W002-- Окабеляване за реверсивни контакторни групи
размер 0 за бр.

LTZ1W002-- Окабеляване за реверсивни контакторни групи
размер 1 за бр.

LTZ10006-- Свързващ модул за контактор размер 1 и
моторна защита BE5 за бр.

Аксесоари за контактори размер 2 и 3

Артикулен номер Наименование Мярка

LTZ2Y002-- Окабеляване за Звезда-триъгълник, за
контактори размер 2 за бр.

LTZ2Y001-- Свързващ мост при схема Звезда, за
контактори размер 2 за бр.

LTZ30004-- Варисторен модул за контактори размер 2-3,
130-240V AC за бр.
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Серия ALEA II LTT

Термичното реле осигурява защита на двигателя от малки и продължителни претоварвания. Двигателят
и захранващият му кабел, трябва да бъдат защитени срещу токове на късо съединение с помощта на
автоматичен прекъсвач или стопяем предпазител.

В комбинация с контактор, термичното реле може да бъде окомплектовано като моторен пускател,
непосредствено до защитавания двигател.  

Термичното реле може да се настрои така, че след изстиване на биметалната платина, при евентуално
прегряване на двигателя, да се разреши ръчно или автоматично рестартиране на двигателя. 

Предимства: 

Термично реле за претоварване със следене на отпадане на фаза, с възможност за директно
свързване с контактори със съответния размер
Габаритите на термичните релета съответстват на размерите на електромеханичните контактори за
бърза и лесна връзка между тях. С помощта на адаптор, термичното реле може да се използва
напълно самостоятелно
Устройствата са оборудвани с помощен контакт 1 NO + 1 NC, с възможност за ръчен и
автоматичен рестарт (RESET), TEST и STOP функции. При свързване, клемите на спомагателен
контакт 14/22 и на бобината A2 са изведени на термичната защита за по-лесно опроводяване

Техническа информация:

Номинално работно напрежение Ue: 690VAC

Номинален ток In: от 0,1А до 175A 

Температура на околната среда: -25°C до +55°C

Температурна компенсация: постоянна

Остатъчна грешка на температурната компенсация надвишаваща 40°C: 0.25%/K

Съгласно стандарти: IEC60947, EN60947
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Термични релета, серия ALEA II LTT, размер 0,1,2 и 3

Габаритите на термичните релета съответстват на размерите на електромеханичните контактори за
бърза и лесна връзка между тях. С помощта на адаптор, термичното реле може да се използва напълно
самостоятелно.

Устройствата са оборудвани с помощен контакт 1 NO + 1 NC, с
възможност за ръчен и автоматичен рестарт (RESET), TEST и STOP
функции 
Габаритите на термичните релета съответстват на размерите на
електромеханичните контактори (размер 1, 2, 3)
При свързване, клемите на спомагателен контакт 14/22 и на
бобината A2 са изведени на термичната защита за по-лесно
опроводяване

Артикулен
номер

Наименование Мярка

LTT01000-- Термично реле за контактор 6 - 10A, размер 0 за бр.
LTT11600-- Термично реле за контактор 10 - 16A, размер 1 за бр.

LTZ1TE01-- Основа за самостоятелен монтаж на термичнио
реле размер 1 за бр.

LTT24000-- Термично реле за контактор 24 - 40A, размер 2 за бр.

LTZ2TE01-- Основа за самостоятелен монтаж на термичнио
реле размер 2 за бр.

LTT30100-- Термично реле за контактор 70 - 100A, размер 3 за бр.
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Превключващи контакторни групи Звезда / Триъгълник

При пускане звезда-триъгълник се намалява пусковият ток до 30% и се ограничава пусковия момент
до 25% от стойностите им спрямо директното пускане. Двигателят се стартира в схема звезда. Реле
звезда-триъгълник е настроено да превключи двигателя от схема звезда в триъгълник в определен
момент.

При тази схема управляващата система се състои от защита, контактори и времереле. При избора на
апаратите, моторната защита се избира според номиналния ток на асинхрония двигател. При схема
с  термично реле, се избира за стойност 0,58 от номиналния ток. Контакторите се изчисляват като
58% от работния ток, а контакторът в схема звезда – за стойност 0,33 х In. Добре е да се изберат
контактори от един типоразмер, за да могат да се използват фабричните комплекти за окабеляване за
звезда-триъгълник.

Артикулен номер Наименование Мярка

LTY01633-- Пускател звезда-триъгълник, 7,5kW/400V,
230V AC за бр.

LTY14533-- Пускател звезда-триъгълник, 22kW/400V,
230V AC за бр.

Реле за превключване Звезда-триъгълник
Size 0
LTZ0YT11--

Цена за бр.  57,00 лв. 

ТЕРМИЧНИ РЕЛЕТА
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Серия LAKA и LAKS

Устройството за плавен пуск „Софстартер“ представлява електронно устройство за плавно пускане и
спиране на асинхронни двигатели с понижено напрежение.

Тези устройства са изключително чувствителни към по-високите температурни стойности, затова се
залагат в разпределителни табла, като е необходимо и предвиждането на допълнително охлаждане. 

Предимства: 

Изключително лесни за конфигуриране, чрез ротационни превключватели се настройват пусковия
ток и въртящия момент на двигателя, ускорено пускане (т. н. kick start), както и динамично спиране
на асинхронния двигател
Серията софстартери LAKА са с интегриран байпас в самото устройство, а серия LAKS притежава
и функция за защита на електродвигателя от прегряване
Софтстартерът е чувствителен към високи температури и освен включения в конструкцията
алуминиев радиатор за охлаждане, се предлага и термична сонда за защита от прегряване в
устройството

Техническа информация:

Номинално работно напрежение: 400-480VAC 50/60Hz

Управляващо напрежение: 24-480 VAC/DC

Номинален ток In: от 15А до 200A 

Температура на околната среда: -5 до 40°C

Температурна компенсация: 100% при 40°C, 80% при 50°C, 70% при 60°C

С възможност за интегриране на термична сонда за защита от прегряване

Охлаждащ радиатор: Черен алуминий, анодизиран

СОФТСТАРТЕРИ
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Устройства за намаляване на пусковия момент

Бюджетен софтстартер. Използва се за стартиране на монофазни
и трифазни двигатели като намалява пусковия момент с
регулируемо време на работа в диапазона от 0,5 до 5 секунди
Ограничителят на въртящия момент намалява чрез регулиране
началния въртящ момент ,  при което  се намалява механичното
напрежение към куплирания механизъм

Ограничител за въртящ момент 15A 230-480 VAC
LAD34150--

Запитайте за цена 

Ограничител за въртящ момент 25A 230-480 VAC
LAD34250--

Запитайте за цена 

СОФТСТАРТЕРИ
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Софтстартер с регулиране по две фази

Софтстартерът с регулиране по две фази ограничава пусковия ток
на двигателя с 40-45 % от максималния пусков ток и респективно
ограничава пусковия момент. Намаляват се и механичните удари
при стартиране и вибрациите по време на работа
Не е необходима подмяна на възлите „звезда-триъгълник“.
Повишената  гъвкавост прави тези устройства ефективно решение.
Те са значително по-компактни и с по-малки размери от пускател
звезда-триъгълник
Област на приложение: компресори, конвейери, водни помпи и
вентилатори

Софтстартер пуск/стоп 15A, RV:400-480VAC, CV: 24-480VAC/DC
LAK34155--

Запитайте за цена 

Софтстартер пуск/стоп 25A, RV:400-480VAC, CV:24-480VAC/DC
LAK34255--

Запитайте за цена 
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Софтстартер със симетрично регулирани по три фази

При симетрично регулиране по три фази, могат да се осигурят по-
дълги рампи за пуск и стоп, осигурява се съкращаване на пусковия
ток с 50-60 % и значително понижаване на пусковия момент
При тежки  условия на пускане е възможно да се изпълни и
ускорено пускане (т.н. kick start). С възможност за байпас чрез
електромеханичен контактор
Подходящ за товари с малка инерция като водни помпи и
конвейри, като елиминират ефекта на хидравличните удари
(водния чук). Съкратеното време за спиране увеличава
ефективността на двигателя, като намалява паузите между
работните цикли

Софтстартер 3Р, 400-480V, 35A без байпас, 50А с БП 
50A с байпас
LATB4355--

Запитайте за цена 

Софтстартер, 3Р, 400-480V, 60A без байпас, 86А с БП
86А с байпас, 6 проводно свързване
LATD4605--

Запитайте за цена 
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Софтстартери – конфигуриране и аксесоари

При определени типове товари  е  необходимо процесът на пускане да започне с краткотрайно (до
200 ms) подаване на напрежение близо до или равно на  номиналното напрежение, след което да се
намали  до U Start и започне  плавно пускане. Времето и амплитудата на Kick start напрежението  могат
да се задават в определени граници.

Към софстартера е възможно да бъде включен байпасен контактор, който да поеме част от товара
на двигателя. Така е възможно да бъде избран по-малък софстартер и да се удължи неговият
експлоатационен живот.

Аксесоар за устройства за плавен пуск

Софстартерът е чувствителен към високи температури и, освен включения в конструкцията алуминиев
радиатор за охлаждане, се предлага и термична сонда за защита от прегряване.

Артикулен номер Наименование Мярка

LASUP62--- Термостат за полупроводникови контактори и
софтстартери за бр.
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Когато се използват малки по мощност електрически двигатели, за тяхното управление може да се
използват ръчни прекъсвачи и превключватели. Товаровите прекъсвачи могат се използват и като
аварийни устройства за бързо разединяване на електрическата верига.

Пакетните прекъсвачи със същата категория могат да осигуряват включване, реверсиране и
превключване „звезда-триъгълник“ на двигатели. Товаровите и пакетни прекъсвачи, които предлагаме,
имат възможност да се монтират на лицев панел, на стандартна DIN шина или в IP защитна кутия. 

Пакетни прекъсвачи и превключватели

Пакетни прекъсвачи с червена ръкохватка (ремонтен) или с черна
ръкохватка
За монтаж на фасада, DIN шина, с удължена ръкохватка  или в IP
защитна кутия
Триполюсни варианти от 20А до 80А

Превключвател за фасада със самовъзвръщане, за реверсиране и
ръчно превключване на Звезда/Триъгълник на електродвигател, за
волтметър и амперметър, с избор на степени 1-2-3-4

БУТОНИ И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ
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Пакетни прекъсвачи

Артикулен номер Наименование Мярка

IN8E2332-- Пакетен прекъсвач Жълто/Червен, 3Р, 20A,
7,5kW, за фасада за бр.

IN8R2323-- Пакетен прекъсвач Жълто/Червен 3Р, 25A, 10
kW за DIN релса за бр.

IN8E1335-- Пакетен прекъсвач Черен 3Р, 40A, 15kW, за
фасада за бр.

IN8P2334-- Ремонтен пакетен прекъсвач 3Р, 32A, 11kW,
IP65, заключваем за бр.

Пакетни превключватели

Артикулен номер Наименование Мярка

IN005320-- Превключвател за фасада 0-1, IP65, 20A, 3P за бр.
IN085220-- Превключвател за DIN релса 0-1, IP40, 20A 2P за бр.

IN108900-- Превключвател за фасада Звезда/Триъгълник
IP65 32A/15kW за бр.

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

IN023903-- Превключвател за фасада 0-1-2-3, IP65, 20A 1P за бр.
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Устройства за управление и сигнализация - серия MM

1) Аварийни стоп-бутони; 2) Носач на табелка; 3) Фланец; 4) Контактни елементи

5) Кутия за бутони; 6) Телескопична скоба; 7) Фланец за центриращ адаптер; 8) Адаптер за
D1N-шина
9) Индикаторна лампа; 10) Превключвател с ключ за фасада; 11) Ротационни превключватели

12) Капачка за бутон с индикация; 12) Лещи за светещ бутон; 13) Бутони с или без задържане

14) Корпус за зумер; 15) Зумер; 16) Потенциометър; 17) Джойстик с 2 или 4 направления
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Превключвател 3 поз. със задръжка и св.индикация, Бял
IP66
MM216843--

Запитайте за цена 

Фланец преден за допълнителни контакти 3 позиции
MM216374--

Запитайте за цена 

Допълнителен контакт NO преден монтаж
MM216376--

Запитайте за цена 

Допълнителен контакт NC преден монтаж
MM216378--

Запитайте за цена 

Светодиоден модул Червен 12-30VAC/DC преден м-ж,пр.клеми
MM216570--

Запитайте за цена 
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Авариен стоп бутон
IP66
MM216876--

Запитайте за цена 

Допълнителен контакт NO заден монтаж
MM216380--

Запитайте за цена 

Допълнителен контакт NC заден монтаж
MM216382--

Запитайте за цена 

Кутия за бутони с 1 отвор Жълта
IP67
MM216536--

Запитайте за цена 

Капачка за пломбиране на авариен стоп бутон
MM216397--

Запитайте за цена 
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Артикулен номер Наименование Мярка

MM216596-- Бутон равен без задържане , Зелен за бр.

MM216967-- Бутон висок без задържане и св.индикация,
Червен за бр.

MM216700-- Двоен бутон със св.индикация,без задр."0"/ "I",
Червен/Зелен за бр.

MM216867-- Ротационен превключвател 2 поз. със задръжка
60° за бр.

Аксесоари за бутони и превключватели - серия MM

Артикулен номер Наименование Мярка

MM216537-- Кутия за бутони с 2 отвора Черно/Сиво за бр.

MM216395-- Защитна прозрачна мембрана IP67 за
единичен бутон за бр.

MM216394-- Държач празен за табелки 18х27mm за двоен
бутон за бр.

MM216392-- Държач празен за табелки 18х27mm за бр.

MM216483-- Надписна табелка за авариен стоп, D=60mm, 4
езика за бр.

MM216400-- Адаптер за монтаж на M22 устройства към DIN
релса за бр.
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В съвременните индустриални предприятия, използването на електрически мотори е наложено в почти
всички производствени агрегати, като се следят от една или няколко системи за мониторинг и отдалечен
контрол. Една електрическата система трябва да се следи и поддържа безпроблемна, като се цели
ограничаване на последиците от нежелани аварии. В най-лошия случай аварите могат да доведат до
пълен отказ или повреда. За да се предотвратят такива повреди, от съществено значение е да се
използват релета за измерване и мониторинг.

Те постоянно следят електрическите и механичните стойности и в идеалния случай, при възникване на
неизправност ще се намесят или ще изпратят определен сигнал до контролния блок, за да се
предотвратят значителни повреди на системата. 

Гамата от продукти на Schrack Technik в този сегмент се вписва перфектно с параметрите, които трябва
да се следят. Нашите решения включват: 

Напреженови релета – за защита на електрооборудване и електродвигатели с реле за следене
на напрежението за еднофазни или трифазни електрически мрежи. Следят за минимална и/или
максимална стойност, за конкретен диапазон и асиметрия
Термисторни релета – използват се за защита на двигатели чрез директно измерване на
действителната температура в намотките, чрез термисторен сензор (един или няколко), вградени в
намотките на двигателя или чрез термисторни сонди в специални статорни отвори
Следящи релета за ниво и сонди – следят и управляват нивата на течности във
водосъдържатели,  чрез потопяеми сонди
Токови релета - следят променлив и постоянен ток в еднофазни мрежи, повишаване или
намаляване на стойността на тока, фиксиран прозорец и настройка на закъснение при гранични
стойности на отчитане
Релета за следене на фазов ред – следят фазовата последователност, отчита т отпадане на
фаза и асиметрия
Модулни и мултифункционални времерелета – за изпълнение на сложни логики на
управление, със закъснение при включване или изключване, симетрично или асиметрично
превключване, закъснение при отпадане на контролен сигнал
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Измервателни и следящи релета – серия UR5 и ZR5

Артикулен номер Наименование Мярка

ZR5R0011-- Времереле със закъснение при ИЗКЛ.24-240V
AC/DC 1CO 8A/250V за бр.

UR5U3011-- Напреженово реле 3Р, 160-240V, 1CO за бр.
UR5R1021-- Термисторно следящо реле 230V AC, 1CO за бр.
UR5P3011-- Фазово следящо реле 3Р, 1CO за бр.

Измервателни и следящи релета – серия UR6 и ZR6

Артикулен номер Наименование Мярка

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

UR6U3052-- Напреженово реле мин./макс./прозорец/
асим. 3Р, 2CO за бр.

UR6R1052-- Термисторно следящо реле индустриално 230
VAC, 2CO за бр.

UR6I1052-- Токово следящо реле индустриално 1P, 24-240V
AC/DC, 2CO за бр.

UR6P3052-- Фазово следящо реле, индустриално 3Р, 2CO за бр.
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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 амперметри и волтметри 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.

LCD Дисплей или дисплей с LED подсветка

Измервано напрежение Фаза-Фаза, Фаза-Неутрала

Измерван ток: 5A или 1 A, чрез токови трансформатори

Клас на точност за активна енергия: Клас 1 (EN62053-21)

Клас на точност за реактивна енергия: Клас 2 (EN62053-23)
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Мрежови анализатори – серия NA96 и MGF

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.

Трифазни цифров електромери – серии RZK и DIZ

Артикулен номер Наименование Мярка

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

MGRZK365-- Електромер 4P, 65A директен, с M-BUS изход, с
MID за бр.

MGDIZ006-Z Цифров електромер DIZ за TT Х/5A, 2 тарифен,
с имп.изход за бр.
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Аналогови и цифрови амперметри и мултиметри

Артикулен номер Наименование Мярка

MGFM9000-- Цифров програмируем мултимер 3Р за бр.
MGF57025-A Амперметър, 72x72mm, 25A, AC, директен за бр.

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

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

Аналогови и цифрови волтмери, честотомери и броячи на часове

Артикулен номер Наименование Мярка

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

MGF79500-A Волтметър AC с вграден превключвател,
96x96mm, 500VAC за бр.

MGF87050-A Честотомер, 72x72mm, 45 to 65Hz, 230VAC за бр.
MG059500-- Аналогов волтметър модулен 500V AC за бр.
BZ326418-A Брояч на часове AC 230VAC с клемен капак за бр.

BZ326413-A Брояч на часове 48x48mm 230VAC 50Hz, с
клемен капак, IP20 за бр.
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Помощник в ежедневната работа

Schrack Design е софтуер за проектиране на електрически схеми и оформление на фасадата на
електрическо табло и планиране на разположението на апаратите.Оформяне на пълна спецификация,
която може веднага да бъде поръчана през нашия онлайн магазин.

Schrack Design е софтуер на български език, който Ви помага бързо и лесно да проектирате табла за
ниско напрежение в съответствие със стандартите EN 61439-1, -2, -3 i IEC 890 + A1. Софтуера включва
пълната база данни продукти (прекъсвачи, комутационна апаратура, табла, ...), която редовно се
актуализира. 

Ново: Версия Schrack Design 4.1 софтуера позволява автоматизирано изчертаване на еднолинейна
и трипроводна схема във формат А3 или А4. В новата версия могат да се направят температурни
изчисления за табла до 1600А.  

Предимства: 

Проектиране съгласно EN 61439: Проверката на загубата на мощност (разсейваната енергия)
на проектираното от Вас табло съгласно IEC TR 60890, отговаря на стандарт EN 61439 (този
стандарт трябва да бъде спазван при всяко ново и преработено табло), като по този начин се
осигурява надеждност
Динамично изчисление на температурата: При проектирането на електрически табла,
софтуерът извършва текущо изчисление и проверка на температурата вътре в таблото. Софтуерът
разграничава и разделя изчисленията до 630А и от 630А до 1600А. За приложения от 630А
до 1600А изчисленията се извършват на нива според височината на таблото. Schrack Design
прави проверка за изпълнение на условията в определеното ниво на таблото, където е поставен
даденият компонент като предоставя графична визуализация, като оцветява в различен цвят
дадения компонент
Автоматично изчисление на вентилацията: Ако максимално допустимата температура вътре в
таблото е надвишена, е възможно към таблото да се добави и подходяща вентилация. Въз основа
на избраното табло и апаратура, Schrack Design автоматично предлага подходяща вентилация,
която да отговаря на предписаните изисквания по стандарт
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Автоматично изчисление на вентилацията: Ако максимално допустимата температура вътре в
таблото е надвишена, е възможно към таблото да се добави и подходяща вентилация. Въз основа
на избраното табло и апаратура, Schrack Design автоматично предлага подходяща вентилация,
която да отговаря на предписаните изисквания по стандарт
Автоматично изчертаване на еднолинейна и триполюсна схема: Спрямо създадената
фасада (и оформление) на таблото, Schrack Design може автоматично да изчертае електрическа
схема на таблото (за някои определени продукти)
Създаване на документация на таблото: Всички необходими данни, информация за обекта/
таблото, изпълнител, възложител, всички избрани продукти, потвърждение за температурните
изчисления, както и етикет на таблото са удобно събрани в един документ, готов за печат
Списък с позициите в таблото: Списъкът на позициите в схемата свързва каталожния номер
на продукта и мястото му в еднолинейната схема, което улеснява монтажа и впоследствие
поддръжката на таблото.  Лесно и бързо може да добавите към потребителската кошница в нашият
онлайн магазин, използваните от Вас продукти в конкретния проект. От Вашия профил в онлайн
магазина на Schrack Technik може да изготвите и оферта, която да приложите към Вашия проект

Цялата гама продукти на Schrack Technik

Проектиране на фронтален изглед, трипроводна и еднолинейна
схема
Експорт на проект в DXF формат за разглеждане в други CAD
софтуери, създаване на собствена библиотека
Създаване на персонализирани продукти, импортиране на
графични изображения

Можете да изтеглите Schrack Design безплатно от нашия уебсайт. След успешна инсталация,
софтуера актуализира продуктовата база данни и е готов за създаване на Вашият първи проект.
В раздел Дигитални приложения, 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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