
ЗДРАВЕЙТЕ,
Всяка една електрическа инсталация без значение дали е жилищна или индустриална трябва да бъде 
изпълнена качествено. Изборът и качеството на апаратите e от изключително значение. Нередки са 
случаите, когато цената е определяща при избора на електроапаратура.
За да отговорим на този избор, ние от Schrack Technik представяме серии защитни и комутационни 
апарати с доказано качество и надеждност, като можем да предложим едни от най-атрактивните цени 
на българския пазар, за такъв клас апарати.
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Серии CUBICO Mini и CUBICO Classic
Контакторът е апарат за управление с две устойчиви положения (включено и изключено), чието
задвижване (електромагнитно, пневматично или хидравлично) е автоматично. Служат за включване,
пропускане и изключване на токовете на електрическите устройства (главно електродвигатели) и вериги
при обичайни условия на работа, и токови натоварвания.

Най-разпространен e eлектромеханичният контактор, конструкцията на който се състои от главни и
спомагателни контакти, бобина, корпус, магнитопровод и дъгогасителна система. Контакторът е най-
често използваното устройство за управление на асинхронни електродвигатели, като с негова помощ се
осъществява дистанционно управление. Той може да бъде монтиран в разпределителни табла или в
близост до електродвигателя, в комбинация с термично реле.

Предимства: 

Контакторите се предлагат, както с постояннотокови, така и с променливотокови бобини за
основните управляващи напрежения (24VAC, 24VDC и 230VAC)
Контакторите от серия Cubico Mini, се предлагат с интегриран NC (нормално затворен) или  NO
(нормално отворен) контакт
Контакторите от серия CUBICO Classic се предлагат с интегрирани 1NO+1NC контакти

Техническа информация:

Номинално работно напрежение Ue: 690VAC

Номинален ток In: от 7А до 500A в режим AC-3 (вкл. CUBICO High и CUBICO Grand)

Механична износоустойчивост – 10 000 000 превключвания

Цикличност на превключвания на час: 1 200 превключвания (за режим AC3), 300 превключвания
(за режим AC4)
Температура на околната среда: от -25°C до 55°C 

Съгласно стандарти: EN60947-4-1, IEC 60947-5-1, EN60947-5-1, IEC 60947-4-1

Eлектромеханични контактори 
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Контактори серия CUBICO Mini
Контакторите CUBICO Mini се предлагат, както с постояннотокови, така и с променливотокови бобини
за основните управляващи напрежения (24V DC и 24V AC и 230V AC). Предлагат се контактори с
интегриран NC (нормално затворен) или NO (нормално отворен) контакт, който следва да се избере
според логиката на управление.

Контактори 2.2kW/6A, 4kW/9A или 5.5kW/12A

3-полюсен, с вграден спомагателен контакт

Напрежение на бобината: 230V AC, 24V AC или 24V DC

Вграден спомагателен контакт, 1 NO или 1NC

За монтаж, както на DIN релса, така и за монтиране на монтажна
плоча
Съгласно стандарти: EN 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Артикулен номер Наименование Мярка

LZDM0613-- Контактор 3P, CUBICO Mini, 2,2kW, 6A, 1NO,
230VAC за бр.

LZDM0620-- Контактор 3P, CUBICO Mini, 2,2kW, 6A, 1NC,
24VAC за бр.

LZDM0615-- Контактор 3P, CUBICO Mini, 2,2kW, 6A, 1NO,
24VDC за бр.

LZDM0913-- Контактор 3P, CUBICO Mini, 4kW, 9A, 1NO,
230VAC за бр.

LZDM0920-- Контактор 3P, CUBICO Mini, 4kW, 9A, 1NC,
24VAC за бр.

LZDM1223-- Контактор 3P, CUBICO Mini, 5,5kW, 12A,
1NC, 230VAC за бр.

LZDM1220-- Контактор 3P, CUBICO Mini, 5,5kW, 12A,
1NC, 24VAC за бр.

Eлектромеханични контактори 
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Допълнителни контакти и аксесоари за контактори CUBICO Mini

Артикулен номер Наименование Мярка

LZZMH022-- Доп.контакт преден за CUBICO Mini 2NO+2NC за бр.

LZZMV024-- Варистор за контактор CUBICO Mini 24 - 48 V
AC/DC за бр.

LZZMV230-- Варистор за контактор CUBICO Mini 110 - 250
V AC за бр.

Термични релета за контактори серия CUBICO Mini

Артикулен номер Наименование Мярка

LZTM0160-- Термично реле за CUBICO Mini, 1-1,6A за бр.
LZTM0400-- Термично реле за CUBICO Mini, 2,5-4A за бр.
LZTM0600-- Термично реле за CUBICO Mini, 4-6A за бр.
LZTM1000-- Термично реле за CUBICO Mini, 7-10A за бр.
LZTM1300-- Термично реле за CUBICO Mini, 9-13A за бр.

Eлектромеханични контактори 
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Контактори серия Cubico Classic
Контакторите серия Cubico Classic се предлагат, както с постояннотокови, така и с променливотокови
бобини за основните управляващи напрежения (24V DC и 24V AC, 230V AC). Клемите за
захранване на бобината са изнесени на отстояние от основните контакти, което значително улеснява
опроводяването на оперативните вериги.

Контактори от 4kW/9A до 18.5kW/38A

3-полюсен, с вградени спомагателни контакти

Напрежение на бобината: 230V AC, 24V AC или 24V DC

Вградени спомагателни контакти, 1NO и 1NC

За монтаж, както на DIN релса, така и за монтиране на монтажна
плоча.
Съгласно стандарти: EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1

Артикулен
номер

Наименование Мярка

LZDC12B0-- Контактор 3P, CUBICO Classic, 5,5kW, 12A,
1NO+1NC, 24VAC за бр.

LZDC12B3-- Контактор 3P, CUBICO Classic, 5,5kW,
12A,1NO+1NC, 230VAC за бр.

LZDC18B5-- Контактор 3P, CUBICO Classic, 7,5kW, 18A,
1NO+1NC, 24VDC за бр.

LZDC25B0-- Контактор 3P, CUBICO Classic, 11kW, 25A,
1NO+1NC, 24VAC за бр.

LZDC32B3-- Контактор 3P, CUBICO Classic, 15kW, 32A,
1NO+1NC, 230VAC за бр.

LZDC38B3-- Контактор 3P, CUBICO Classic, 18,5kW,
38A,1NO+1NC,230VAC за бр.

Eлектромеханични контактори 
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Аксесоари за контактори, серия CUBICO Classic

Артикулен номер Наименование Мярка

LZZCH011-- Доп.контакт преден за CUBICO Classic,
1NO+1NC за бр.

LZZCH022-- Доп.контакт преден за CUBICO Classic,
2NO+2NC за бр.

LZZCH711-- Доп.контакт страничен за CUBICO Classic,
1NO+1NC за бр.

LZZCL001-- Механична блокировка за CUBICO Classic за бр.

LZZCV230-- Варистор за контактор CUBICO Classic 110 -
250 V AC за бр.

Термични релета за контактори серия CUBICO Classic

Артикулен номер Наименование Мярка

LZTC1000-A Термично реле за CUBICO Classic, 7.5A - 10A за бр.
LZTC1600-A Термично реле за CUBICO Classic, 12A -16A за бр.
LZTC2400-A Термично реле за CUBICO Classic, 18A - 24A за бр.
LZTC3200-A Термично реле за CUBICO Classic, 23A - 32A за бр.
LZTC3800-A Термично реле за CUBICO Classic, 30A - 38A за бр.

Eлектромеханични контактори 
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Термичното реле осигурява защита на електродвигателя от малки и продължителни претоварвания.
Релето е предвидено конструктивно да се свързва към контактор в захванващата верига на
електродвигателя, като реагира единствено на топлинната съставка на протичащия през контактите
му ток (благодарение на вградените биметални пластини), за да прекъсне веригата. Термичното реле
може да се настрои така, че след изстиване на биметалната пластина, при евентуално прегряване, да
се разреши ръчно или автоматично рестартиране на електродвигателя.

Очевидно е, че те не могат да се използват самостоятелно за защитата на електродвигателите.
Освен електромеханичен контактор, задължително трябва да се предвидят предпазители или друг вид
максималнотокови защити.

Разединители за стопяеми цилиндрични предпазители

Артикулен номер Наименование Мярка

IS506103-- Разединител за предпазители 3Р, до 32A,
10x38 за бр.

IS506143-- Разединител за предпазители 3Р, 50A, 14x51 за бр.

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

Моторната защита може да се настройва за различни по големина токове в определен диапазон,
според номиналния ток на защитавания електродвигател. Номиналния ток е записан на табелката с
технически данни, която е неразделна част от всеки електродвигател. След това се избира стойност за
токоограничаване от регулатора на моторната защита за същото (или най-близкото гранично)
показание, за да се настрои защита по претоварване. Токоограничаването по късо съединение е
фиксирано, като за всяка моторна защита е 14 x In.

Предимства: 

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
Подходящи за електродвигатели в клас на енергийна ефективност IE3. Област на приложение:
компресори, водни помпи и вентилатори

Техническа информация:

Номинално работно напрежение Ue: 690VAC

За номинални токове на електродвигатели от 0,16А до 32А

Токоограничаване по претоварване: настройваемо

Токоограничаване по късо съединение: фиксирана защита

Цикличност на превключвания на час: 30 превключвания

Температура на околната среда: от -5°C до 40°C 

В съответствие с EN 60947-2

Моторни защити
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Моторни защити серия CUBICO
Големия ротативен палец за превключване във включено / изключено положение, дава възможност
визуално да се следи за работното състояние на електродвигателя. Възможност за заключване с
катинар в изключено състояние за осигуряване на безопасно обслужване на електродвигателя или
захранващия кабел.

Артикулен номер Наименование Мярка

BE200100-- Моторна защита BE2, 3-полюсна, 0,63-1A за бр.
BE200160-- Моторна защита BE2, 3-полюсна, 1-1,6A за бр.
BE200400-- Моторна защита BE2, 3-полюсна, 2,5-4A за бр.
BE201000-- Моторна защита BE2, 3-полюсна, 6-10A за бр.
BE201800-- Моторна защита BE2, 3-полюсна, 13-18A за бр.
BE202500-- Моторна защита BE2, 3-полюсна, 20-25A за бр.

Аксесоари за моторни защити серия CUBICO

Артикулен номер Наименование Мярка

BE2ZAF11-- Допълнителен контакт, преден монтаж, за
BE2 за бр.

BE2ZAS11-- допълнителен контакт, страничен монтаж, за
BE2 за бр.

Моторни защити
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Серия MP (BE4)
Основната разлика между еднофазни и трифазни електродвигатели е, че еднофазният електродвигател
работи на еднофазен източник на енергия, докато трифазен електродвигател работи с трифазен
източник на захранване. 

Защитата на монофазен електродвигател може да бъде изпълнена със стандартна триполюсна моторна
защита, само ако се спазват определени правила при определяне на токоограничаващия диапазон и
начин на свързване. 

Моторните защити от Серии MP (BE4) се предлагат в двуполюсен и триполюсен вариант, улесняващи
избора за правилна защита в зависимост от захранването на електродвигателя.

Предимства: 

Модулен тип, с корпус и размери като стандартни дву или три полюсни автоматични прекъсвачи (2
или 3 модула ширина)
Могат да се захранват от стандартните разпределителни гребени свързани към шинната система
заедно с прекъсвачи и дефектнотокови защити. Това е постигнато с помощта на двойните клеми, с
които разполага модулната апаратура на Schrack Technick
Серията предлага възможност за монтиране на допълнителни аксесоари за сигнализация на
състоянието и дистанционен контрол

Техническа информация:

Номинално напрежение: 400 V, 50 Hz

Номинално изолационно напрежение: 440 V AC

Номиналeн работен ток: макс. 40 A, регулируем

Термомагнитно изключване, защита при отпадане на фаза

Температурна компенсация от -25 °C до +40 °C

Съгласно стандарти: EN60947-2

Модулна моторна защита
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Дву- и триполюсни модулни моторни защити - серия MP

Номинално напрежение: 400 V, 50 Hz 

Номиналeн работен ток: от 0,1 до 40 A, регулируем

Термомагнитно изключване – защита от претоварване и късо
съединение
Защита при отпадане на фаза

Област на приложение: компресори, водни помпи и вентилатори

Артикулен
номер

Наименование Мярка

BE400205-- Моторна защита модулна за монтаж на DIN
релса 2P 0.63-1.0A за бр.

BE400207-- Моторна защита модулна за монтаж на DIN
релса 2P 1.6-2.5A за бр.

BE400208-- Моторна защита модулна за монтаж на DIN
релса 2P 2.5-4.0A за бр.

BE400210-- Моторна защита модулна за монтаж на DIN
релса 2P, 6.3-10A за бр.

BE400212-- Моторна защита модулна за монтаж на DIN
релса 2P 16-25A за бр.

Модулна моторна защита
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Дву- и триполюсни модулни моторни защити - серия MP

Артикулен
номер

Наименование Мярка

BE400306-- Моторна защита модулна за монтаж на DIN
релса 3P 1.0-1.6A за бр.

BE400308-- Моторна защита модулна за монтаж на DIN
релса 3P, 2.5A-4.0 за бр.

BE400309-- Моторна защита модулна за монтаж на DIN
релса 3P, 4.0-6.3A за бр.

BE400311-- Моторна защита модулна за монтаж на DIN
релса 3P 10-16A за бр.

BE400312-- Моторна защита модулна за монтаж на DIN
релса 3P 16-25A за бр.

Аксесоари за модулни моторни защити серия MP

Сигнален контакт, 2CO, 250VAC/4A, за BM/ BO/ BE4, защракващ
Подходящ за BM, BO, BE4
BM900022--

Запитайте за цена 

Артикулен номер Наименование Мярка

BM900001-- Доп. контакт, 1NO+1NC, 250V/4A, за BM/
BO/ BE4, защракващ за бр.

BM900006-- Шунтов изключвател, 110-415VAC /
110-220VDC, за BM/BO/BE4 за бр.

BS900008-- Минимално напреженов изключвател за BM,
230V AC за бр.

Модулна моторна защита
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Съвременните моторни защити са предназначени при създаден текущ дисбаланс в 3-фазното
захранване, да изключат изцяло захранването към електродвигателя. В резултат на това, ако
еднофазно захранване е свързано така, че линията и неутралата да преминават само през 2 от 3-те
елемента, защитата може да регистрира "фалшиви" сработвания. За да се избегне този проблем при
използване на стандартна триполюсна моторна защита и еднофазен електродвигател, окабеляването
през защитата трябва да бъде подредено така, че и трите двойки силови контакти да са включени във
веригата.

Моторните защити от Серии MP (BE4) се предлагат в двуполюсен вариант, улесняващи избора,
защитата и свързването на монофазен електродвигател.

Кутия за моторен пускател IP54 BE4

Кутия за моторен пускател IP54 BE4
BE400001--

Запитайте за цена 

Кутия за моторен пускател с неутрала IP54 BE4
BE400002--

Запитайте за цена

Модулна моторна защита
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Автоматични прекъсвачи серия АMPARO
Автоматичните прекъсвачи от серия АMPARO са изключително подходящи за изграждане на
силнотокова инсталация в жилищни сгради и индустриални производства. Покрива напълно диапазона
от 1 до 63А, и от 1 до 4 полюса. Предлага възможност за монтиране на допълнителни аксесоари за
сигнализация на състоянието и дистанционен контрол.

Предимства: 

Допълнителни клеми от двете страни за свързване на захранващ гребен (отгоре и отдолу на
автоматите), клемен водач за защита срещу неправилно свързване на проводник
Захващаща скоба към монтажната DIN-релса, без необходимост от премахване на гребена при
монтаж или демонтаж
Страничният иновативен дизайн на прекъсвачите позволява на въздуха да преминава свободно,
увеличавайки контакта между биметалния изключвателен механизъм и околния въздух. В резултат
на това изключването при претоварване е максимално прецизно

Техническа информация:

Номинално напрежение: 230/400 - 240/415 V

Номиналeн работен ток: 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A

Изключвателна способност 6 и 10kA

Износоустойчивост: Електрическа > 4 000 оперативни цикли, механична > 20 000 оперативни
цикли
Криви на изключване: B; C (за 6кА), B; C; D (за 10кА)

Изключвателна способност: 6 kA съгласно IEC/EN 60898, 6 kA съгласно IEC/EN 60947-2 и 10 kA
съгласно IEC/EN 60898

Модулни защитни устройства
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Артикулен номер Наименование Мярка

AM617116-- Миниатюрен прекъсвач AMPARO 6kA, C 16A,
1P за бр.

AM618110-- Миниатюрен прекъсвач AMPARO 6kA, B 10A,
1P за бр.

AM617225-- Миниатюрен прекъсвач AMPARO 6kA, C 25A,
2P за бр.

AM617332-- Миниатюрен прекъсвач AMPARO 6kA, C 32A,
3P за бр.

AM618840-- Миниатюрен прекъсвач AMPARO 6kA, B 40A,
3P+N за бр.

Крива на изключване - времетокова характеристика, представяща кратността на номиналния
ток към времето за сработване, който автоматичният прекъсвач може да изключи. При крива B
прекъсвача изключва мигновенно (с магнитната защита) при ток от 3-5 над номиналния ток (In).
Подходящи са за чисто активно съпротивителни товари - печки, бойлери, осветителни вериги и
други, както и защита на дълги линии. Автоматични прекъсвачи с крива C се отличават с по-голяма
претоварваща способност - ще изключат при ток от 5-10In. Приемат се за универсални и се
използват за смесено натоварване, за контакти с общо предназначение, включване на малки уреди
с електродвигатели с пусков ток до 3-5 пъти по-висок от номиналния.

Модулни защитни устройства
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Автоматични прекъсвачи крива D, 10kA серия АMPARO
Kрива D е с най-голяма претоварваща способност. Токът на сработване е 10-14 пъти номиналния
ток на прекъсвача. Използва се главно за асинхронни електродвигатели с голям пусков ток, големи
трансформатори, електрожени, компресори и всички други устройства с пусков ток до 10 пъти
номиналния.

Артикулен номер Наименование Мярка

AM019101-- Миниатюрен Автоматичен Прекъсвач
AMPARO 10kA, D 1A, 1P за бр.

AM019116-- Миниатюрен Автоматичен Прекъсвач
AMPARO 10kA, D 16A, 1P за бр.

AM019202-- Миниатюрен Автоматичен Прекъсвач
AMPARO 10kA, D 2A, 2P за бр.

AM019332-- Миниатюрен Автоматичен Прекъсвач
AMPARO 10kA, D 32A, 3P за бр.

Аксесоари за автоматични прекъсвачи серия АMPARO

Артикулен номер Наименование Мярка

AM900099-- Допълнителен контакт 1CO, AMPARO
защракващ за бр.

AM900005-- Шунтов изключвател 24V AC/DC, серия
AMPARO, защракващ за бр.

AM900008-- Мин. напреженов изключвател 230V, серия
AMPARO, защракващ за бр.

Модулни защитни устройства
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Дефектнотокови защити (RCCB) и комбинирани дефектнотокови защити
(RCBO)
Дефектнотоковите защити от серия АMPARO гарантират необходимата безопасност при работа
с електрически ток. Налични са различни варианти на дефектнотокова защита, защитаваща само
от токове на утечка, както и комбинирана с автоматичен прекъсвач, както в двуполюсен, така и в
четириполюсен вариант.

Стандарти: IEC/EN 61008-1 и IEC/EN 61009-1

Номинално напрежение (AC): 230/400

Номинален ток (RCCB): 25, 40, 63A; (RCBO): 6 - 25А

Чувствителност/ Праг на утечка: 0.03 A, 0.1 A, 0.3 A

Криви на изключване (RCBO): B; C

Брой полюси: 1+N; 3+N

Tип: АС (чувствителност към променлив ток) и А (чувствителност
към импулсен постоянен ток)

Артикулен
номер

Наименование Мярка

AK667616-- Комбиниран АП + ДТЗ 1+N, AMPARO, 6kA, C
16A, 30mA, тип A за бр.

AK667625-- Комбиниран АП + ДТЗ 1+N, AMPARO, 6kA, C
25A, 30mA, тип A за бр.

AR002203-- Дефектнотокова защита AMPARO 10kA, 25A,
2P, 30mA, Тип AC за бр.

AR006203-- Дефектнотокова защита AMPARO 10kA, 63A,
2P, 30mA, тип AC за бр.

AR054203-- Дефектно токова защита AMPARO 10kA, 40A,
2P, 30mA, Tип A за бр.

Модулни защитни устройства
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Модулни времерелета серия АMPARO
Модулните времерелета от серията АMPARO са перфектно решение за приложение в автоматизирани
системи за осветление, автоматизация на басейни и поливни съоръжения, системи за климатизация и
вентилация.

Предимства: 

Лесна настройка на различните видове времерелета, LED индикация за състоянието на релето

Времерелета с функция закъснение при включване или закъснение при извключване, както и
мултифункционално времереле (избор на една от седем функции)

Артикулен
номер

Наименование Мярка

ZRAE0011-- Времереле закъснение ВКЛ. 24VAC/
DC,230VAC 1CO 5A, AMPARO за бр.

ZRAR0011-- Времереле закъснение ИЗКЛ. 24VAC/
DC,230VAC 1CO 5A, AMPARO за бр.

ZRAMF011-- Времереле мултифункционално 24VAC/
DC,230VAC 1CO 5A, AMPARO за бр.

Измервателни и следящи релета
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Напреженово реле серия AMPARO
Защита на електрооборудване и електродвигатели с реле за следене на напрежението. С възможност
за мониторинг на еднофазни или трифазни електрически мрежи. Следят за минимална стойност в
конкретен диапазон на напрежението (160-240V с фиксиран 5% хистерезис).

Техническа информация:

Номинално напрежение Ue: 400/230 V AC

1- и 3-фази с регулируем праг 160-240V

1 CO (превключващ контакт), 5 A / 250 V

Съгласно стандарти: EN 61010-2-201: 2013

Напреженово реле 3Р, 160-240V, 1CO 5А, AMPARO
URAU3011--

Запитайте за цена

Фазово следящо реле серия AMPARO
Релета за следене на фазов ред. Следят фазовата последователност, отчитат отпадане на фаза и
асиметрия. Когато всички фази са свързани в правилната последователност и измерената асиметрия е
по-малка от фиксираната стойност, изходното реле се превключва във включено положение.

Техническа информация:

Номинално напрежение Ue: 400/230 V AC

Време за сработване/ ресетиране: 10ms / 500 ms

Закъснение при включване: фиксирано - приблизително 400 ms

1 CO (превключващ контакт), 5 A / 250 V

Съгласно стандарти: EN 61010-2-201: 2013

Фазово следящо реле 3Р, 1CO 5А, AMPARO
URAP3011--

Запитайте за цена

Измервателни и следящи релета
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Модулни контактори серия AMPARO
Модулните контактори от серия АMPARO са в диапазона от 20 до 63А, като се предлагат в
разнообразие от конфигурации на контактите (НО и/или НЗ). Избор на управляващо напрежение
230VAC или 24VAC.

Приложение:

Превключване на осветителни вериги, електрическо управление на отоплителни, климатични и
вентилационни системи и маломощни циркулационни помпи, управление на електрически врати,
щори, бариери и др.

Артикулен номер Наименование Мярка

BZ326437ME Модулен контактор 20A, 2NO, 230VAC,
AMPARO за бр.

BZ326438ME Модулен контактор 20A, 1NO+1NC, 230VAC,
AMPARO за бр.

BZ326453ME Модулен контактор 20A 2NO 24VAC,
AMPARO за бр.

BZ326460ME Модулен контактор 25A 4NO 24VAC,
AMPARO за бр.

BZ326442ME Модулен контактор 40A 4NO 230VAC,
AMPARO за бр.

Категория AC-1: Тази категория се прилага към всички AC активни товари. Област на приложениe:
отоплени системи и нагреватели, осветителни вериги, вериги с  фактор на мощността, равен или
по-висок от 0.95 (cosΦ≥ 0.95)
Категория AC-3: Тук спадат всички стандартни асинхронни електродвигатели с к.с. ротор или друг вид
индуктивни товари. Област на приложение: ескалатори и асансьори, конвейри и транспортни ленти,
компресори, помпи, и др.
Категория AC-7a: Домакински електроуреди с малки индуктивни натоварвания
Категория AC-7b: Малки електродвигатели за домакински електроуреди като вентилатори,
прахосмукачки, перални и сушилни машини, отоплителни циркулационни помпи и т.н.

Модулни контактори 
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Цифрови времеви превключватели серия TEMPUS
Цифровите времеви превключватели и аналоговите версии, изпълняват функцията включване и
изключване на електрически вериги, въз основа на предварително определен график.

Предимства: 

Цифров времеви превключвател с възможност за задаване на дневна, седмична и годишна
програма, до 800 клетки памет за създаване на различни графици за вкл./ изкл. състояние
Функция Astro - астрономическите времеви превключватели са програмирани да контролират
различни товари или всекидневно повтарящи се комунални услуги, според часът на изгрев и залез,
който е предварително зададен в база данни в устройството за различните региони

Артикулен номер Наименование Мярка

BZT18D011W Цифров времеви превкл., 1 канал, дневен/
седмичен, Tempus DW за бр.

BZT18D012W Цифров времеви превкл., 2 канала, дневен/
седмичен, Tempus DW за бр.

BZT18D011A Цифров времеви превключвател, 1 канал,
Astro, Tempus DA за бр.

Времеви превключватели
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Механичен времеви превключвател, синхронен серия TEMPUS
Компонент на механичният времеви превключвател е синхронен мотор, който използва директно
точността на използваната честота 50Hz за задвижване на въртящ дисков механизъм с превключващи
джъмпери (за интервал през 15 min). Спрямо позицията си (на ляво – изключен, на дясно – включен)
задават позицията на управляващия NO контакт. 

Техническа информация:

Номинално напрежение Ue: 230 V AC

Дневна програма, 96 превключващи джъмпера, Мин. време на настройката: 15 минути

1 NO (нормално отворен контакт), 16 A (при cosΦ = 1), 4 A  при (cosΦ = 0,6)

Времеви превключвател механичен синхронен 1NO, 1М
BZT26448--

Запитайте за цена 

Механичен времеви превключвател, кварцов серия TEMPUS
Кварцовите времеви превключватели работят чрез предаване на електричество през кварцов кристал
със специална форма. Той трепти с постоянна висока честота и отговаря за работата на стъпковия
мотор, задвижващ въртящ дисков механизъм с превключващи джъмпери. Основното предимство на тази
технология е високата точност.

Техническа информация:

Номинално напрежение Ue: 230 V AC

Дневна програма, 96 превключващи джъмпера, Мин. време на настройката: 15 минути

1 NO (нормално отворен контакт), 16 A (при cosΦ = 1), 4 A  при (cosΦ = 0,6)

Вградена батерия, автономно захранване до 3 дни при отпадане на захранващото напрежение

Времеви превключвател механичен кварцов 1NO, 1М
BZT26450--

Запитайте за цена 

Времеви превключватели
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Светлочувствителен превключвател със сензор
Светлочувствителният превключвател с изнесен сензор се използва за автоматично включване на
осветителни вериги, при намалена осветеност на околната среда. За разлика от механичните
часовници, това устройство не се влияе от лятно и зимно часово време, както и от продължителността
на светлата част на деня. Намира приложение в управлението на улично осветление, външни стълбища,
градинско осветление, гаражни входове, витрини на магазини и т.н.

Приложение:

Обхват 2-2000 lux

NO контакт, 16А, максимален товар 2600W

Светлочувствителен сензор със защита IP55, дължина на свързващия кабел: 50м

Устройството има вградено закъснение при включване (около 20 сек.), и при изключване
(приблизително 80 сек.), за да се избегнат грешки при превключване поради светкавици, фарове
на автомобили, дневна силна облачност и други

Светлочувствителен превключвател, аналогов, със сензор
Обхват 2-2000 lx, максимален товар 2600W, за DIN-релса
BZT17A011-

Запитайте за цена 

Времевите превключватели имат трипозиционно ръчно управление: продължително (включено),
автоматично (според конфигурираните времеви диапазони) и изключено. От друга страна
светлочувствителният превключвател има интегриран потенциометър, настройващ чувствителността на
устройството в диапазона от 2 до 2000 lux. Често срещана практика е проектант или електоинсталатор
с подходяща логика на управление да дава възможност на потребителя да избира дали да използва или
да изключи превключвателя, без да се налага да манипулира устройствата. Най-често това се случва,
като се добавят превключватели за монтаж на фасада или за модулен монтаж.

Превключвател за DIN релса 0-1, IP40, 20A 1P
IN085120--

Запитайте за цена  

Времеви превключватели
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Метални табла за стенен монтаж серия WSТ
Електрическите табла обикновено се използват за инсталиране на електрически или електронни
елементи и апарати. Стандартните метални табла на Schrack Technick са здрави и надеждни табла за
използване в индустриалния и жилищния сектор, както и в елетроразпределителни мрежи.
Многофункционалният дизайн и разнообразието от размери на нашите метални табла ги прави
подходящи за всички видове електрически инсталации и електромеханични приложения. 

Предимства: 

Стенни табла с широка гама от размери (ВхШ от 250х250mm до 1400х1000mm) и различни
дълбочини (155, 210, 300 и 400mm)
За монтаж на открито и закрито - степен на защита IP66 за табла с една врата, IP 55 за табла с
две врати, устойчивост на външни механични въздействия: IK 10
Монтажна плоча: 2 mm поцинкована ламарина. Монтирана е върху заварени болтове M8 към
корпуса на таблото, за да може да бъде сваляна за монтаж и окабеляване. Предвидени са
технологични отвори за заземителни точки за връзка с корпуса на таблото

Техническа информация:

Материал: Здрава, кръстовидна конструкция, която се сгъва и заварява от студено пресована
стомана. Състои се от две части: корпус и врата
Дебелина на стоманена ламарина на корпуса и вратата: в зависимост от размерите на таблото от
1,2 до 1,5 mm за корпуса и от 1,2 до 2 mm за вратите
Степен на защита IP66 за табла с една врата, IP 55 за табла с две врати, 

Устойчивост на външни механични въздействия: IK 10 съгласно lEC 60529

Покритие: Епоксидно-полиестерно текстурирано прахово покритие. Всички части на таблото са
предварително обработени с железен фосфат и са деминерализирани
Цвят: RAL7035 (светло сив)

Влагозащитени табла и аксесоари 
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Артикулен
номер

Наименование Мярка

WST2020150 Табло метално за стенен м-ж, с 1 врата, IP65,
200x200x155mm за бр.

WST4030210 Табло метално за стенен м-ж, с 1 врата, IP65,
400x300x210mm за бр.

WST5040210 Табло метално за стенен м-ж, с 1 врата, IP65,
500x400x210mm за бр.

WST6040150 Табло метално за стенен м-ж, с 1 врата, IP65,
600x400x155mm за бр.

WST8060260 Табло метално за стенен м-ж, с 1 врата, IP65,
800x600x260mm за бр.

Аксесоари за метални табла за стенен монтаж серия WSТ

Артикулен номер Наименование Мярка

WSTBT2150G Гумирана плоча за каб. вх. за WSTVBF, IP65,
50 входа за бр.

WSTBT2117G Гумирана плоча за каб. вх. за WSTVBF, IP55,
17 входа за бр.

WSTWB004-- Скоби за стенен монтаж за табла WST, с вис.
до 800mm за к-т

WSTCUF260- Заземителна връзка, дължина 260mm за бр.

Влагозащитени табла и аксесоари 
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Шаси за монтаж на модулна апаратура за табла WST
За монтиране на модулна апаратура в стенно метално табло. 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.

Артикулен
номер

Наименование Мярка

WSTIE5040P Шаси за монтаж на модулна апаратура, 3 р.
х 14М, отваряемо за к-т

WSTIE6040P Шаси за монтаж на модулна апаратура, 3 р.
х 14M, отваряемо за к-т

WSTIE7050P Шаси за модулна апаратура 4-реда по 20
модула, отваряемо за к-т

WSTIE8060P Шаси за модулна апаратура 4-реда по 26
модула, отваряемо за к-т

Покриваща лайстна, сива, 1000 mm
IL900251--

Запитайте за цена  

Секретна ключалка за табла WST с ключ 5333
с един ключ тип 5333
DV905333--

Запитайте за цена  

Влагозащитени табла и аксесоари 
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Таблa за модулна апаратура, влагозащитени серия TOPO
Модулните влагозащитени табла на Schrack Technik се отличават с изчистен дизайн и качествено
изпълнение. Работата с тях е лесна, като предоставят достатъчно пространство за окабеляване и
удобство при монтаж. 

Предимства:

Вариант за открит монтаж - от 1 до 4 реда (от 4М до 48М)

Прозрачна врата с възможност за монтаж на секретна ключалка, включени нулева и заземителна
разпределителна шина
Устойчивост на огън 650°C, степен на защита - IP65, цвят RAL7035 (светло сив)

Артикулен номер Наименование Мярка

BK080200-- Табло пластмасово влагозащитено 1 ред 4М
IP65 за бр.

BK080202-- Табло пластмасово влагозащитено 1 ред,
12М, IP65 за бр.

BK080203-- Табло пластмасово влагозащитено 2 реда
24М IP65 за бр.

BK080204-- Табло пластмасово влагозащитено 3 реда
36М IP65 за бр.

BK080205-- Табло пластмасово, влагозащитено, 4 реда,
48М, IP65 за бр.

Модулните влагозащитени табла на Schrack Technik се отличават
с характерна опция. Монтажната DIN-релса може да промени
своята позиция във височина, като така се предоставя възможност
за монтаж на апарати с дълбочина, по-голяма от стандартните
модулни апарати
Безпроблемно монтиране на контактори Cubuco Mini (2.2kW/6A,
4kW/9A или 5.5kW/12A) и моторни защити Cubuco

Влагозащитени табла и аксесоари 
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Серия MAGNUS
Индустриална серия щепсели и контакти със степен на защита IP44. Комбинирани контакти за стенен
монтаж могат да намерят приложение в дворните площи, гаражи и любителски работилници, където
е предвидено трифазно електрозахранване. Удачен вариант за присъединяване към електрическата
мрежа на трифазни електрически консуматори, снабдени с индустриален CEE щепсел.

Технически характеристики:

Номинален ток – 16А, 32А

Степен за защита IP44, висока термична якост, голяма устойчивост на удар

Артикулен номер Наименование Мярка

YY764516-- Индустриален контакт, стенен монтаж , 5P,
16A, 400V, IP44 за бр.

YY764532-- Индустриален контакт, стенен монтаж , 5P,
32A, 400V, IP44 за бр.

YY774516-- Индустриален контакт стенен монтаж,
комбиниран, IP44, 16A за бр.

Индустриални щепсели и контакти 
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Артикулен
номер

Наименование Мярка

YY794316-- Контакт Шуко за фасада, винт. клеми 16A,
250V, IP54, син за бр.

YY784516-- Инд. контакт, монт. на табло, 5P, 16A, 400V,
IP44, накл. 15° за бр.

YY794516-- Инд. контакт, монтаж на табло, 5P, 16A,
400V, IP44, прав за бр.

YY784532-- Инд. контакт, монт. на табло, 5P, 32A, 400V,
IP44, накл. 15° за бр.

Артикулен номер Наименование Мярка

YY724316-- Контакт Шуко, удароустойчив, 16A, 250V,
IP54, с капак за бр.

YY714316-- Щепсел Шуко, удароустойчив, 16A, 250V,
IP44, черен за бр.

YY724516-- Индустриален куплунг, 5P, 16A, 400V, IP44 за бр.
YY714516-- Индустриален щепсел, 5P, 16A, 400V, IP44 за бр.

YY734532-- Индустриален щепсел, 5P, 32A, 400V, IP44,
промяна на фазите за бр.

Индустриални щепсели и контакти 
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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 и IEC 890 + A1. Софтуерът
включва пълната база данни продукти (прекъсвачи, комутационна апаратура, табла, ...), която редовно
се актуализира.

Ново: Версия Schrack Design 4.2 на 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, оцветявайки в различен цвят дадения
компонент
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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 ��а 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 Вашия 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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