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ЗДРАВЕЙТЕ,
В съвременните административни и офис сгради от основно значение е изграждането на оптимална
структурна кабелна система с гарантиран пренос на данни и надеждна връзка, с гаранция на
изпълнението за максимално дълъг експлоатационен срок.
При строежа на офисни площи, всеки предприемач се стреми да защити инвестицията си, посредством
осигуряване на гаранция върху проектираните, инсталирани и тествани системни решения. Шрак
Техник е надеждният партньор при доставката на структурни кабелни системи и компоненти.
АТАНАС ПРОДАНОВ
Специалист, обучение и развитие
Моб.: +359 894 548754
E-Mail: a.prodanov@schrack.bg
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ

Структурни кабелни системи
Системните решения за структурно окабеляване са базирани на високо качествени градивни
компоненти (комуникационни шкафове и аксесоари, пач панели и инсталационни кабели), покриващи
изискванията на стандартите ISO / IEC 11801 EN 50173. Всички компоненти, както и системните ни
решения, са тествани и притежават сертификат от независимата германска лаборатория GHMT. Като
отговорна към своите клиенти, компания Шрак Техник е създала партньорска програма, чийто цели са::
Да се повиши компетентността и квалификацията на нашите клиенти, с което се постига високо
качество
Да се защити инвестицията на крайния клиент, чрез осигуряване на гаранция върху проектираните,
инсталирани и тествани системни решения от нашите партньори. Гаранцията, която Шрак Техник
покрива директно към крайния клиент, е 25 години

UPS захранване
Когато електрозахранването е прекъснато или се колебае извън безопасни нива, UPS (непрекъсваемото
захранване) незабавно ще осигури резервно захранване за включеното към него чувствително
оборудване. При включване на допълнителна батерията, може да се осигури продължителна работа при
отпаднало напрежение от захранващата мрежа.
Открийте всички продукти от раздел UPS, подредени в 3 категории, тук.
Разгледайте тук:
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ

Дизайнът на новите шкафове осигурява ефективна функционалност. Комуникационните шкафове на
SCHRACK TECHNIK от серия S-Rack са подходящи както за офис приложения, така и за отделни
центрове за данни. Широката гама от аксесоари ще покрие всички нужди на клиента.
Разгледайте новата серия стоящи и стенни комуникационни шкафове.
Забележка: Пакетната цена може да варира, в зависимост от Вашите търговски отстъпки.

Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W600 H2010 D600, 19" 42U
DT426060--

Запитайте за цена

Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W=600 H=512 D=450, 19" 9U
DTWA096045

Запитайте за цена
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ

Свободно стоящите 19'' комуникационни шкафове са най-често използвани в големи офиси и сгради.
Използват се като сградни разпределителни шкафове или като централни разпределителни шкафове
за няколко офиса или етажа. Предната врата, задният и страничните панели осигуряват лесен и
удобен достъп до инсталираното в шкафа оборудване. Пасивното охлаждане се осигурява през
вентилационните отвори в тавана и в пода. Активното охлаждане се осигурява от климатизиращи
модули, които се поръчват допълнително. Кабелните входове могат да се реализират през няколко
отвора или през цокъла, като са опция.
Предимства:
Дизайнът на шкафовете от серия S-Rack е универсален и покрива всички изисквания за употреба в
структурни кабелни системи
Комуникационните шкафове се доставят сглобени. Шкафът може частично или напълно да бъде
разглобен при монтаж или по време на транспорт до труднодостъпни места
Стъклена врата, включваща удобен въртяща се ръкохватка с ключалка с ключове. По избор се
предлага комплект за преобразуване за патрон полуцилиндър (DTZLOCK02). Външната шарнирна
система позволява ъгли на отваряне на вратите до 180 градуса. Врата, окачена в дясно, с
възможно преобразуване от лявата страна
Техническа информация:
Материал: Заварена, прахово боядисана стоманена рамка
Цвят: панели RAL7035 (светлосив), рамка RAL5005 (сигнално син)
Височини (HU): 16, 20, 22, 26, 32, 36, 42 и 47U
Широчина: 600 и 540 mm (312 mm за 10“)
Дълбочина: 600, 800, 1000 и 1200 mm
Максимално натоварване с равномерно разпределение: 600 кг
Степен на защита: IP20
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ
Свободно стоящи 19'' комуникационни шкафове
1) Предна стъклена врата
2) 19” Вертикален профил
3) Таванен покривен панел
4) Отвори за вентилация
5) Кабелен вход
6) Вентилатор (аксесоар)
7) Заден панел
8) Страничен панел
9) Подов покривен панел

Свободно стоящи 19'' комуникационни шкафове - широчина 600 mm

Артикулен
номер
DT166060-DT366060-DT476060-DT266080-DT426080-DT326010-DT476020--

Наименование

Мярка

Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W600
H855 D600, 19", 16U
Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W600
H1744 D600, 19" 36U
Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W600
H2232 D600, 19" 47U
Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W600
H1299 D800, 19" 26U
Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W600
H2010 D800, 19" 42U
Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W600
H1566 D1000, 19"32U
Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W600
H2232 D1200 19" 47U

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
за бр.
за бр.
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ
Свободно стоящи 19'' комуникационни шкафове - широчина 800 mm
Артикулен
номер
DT268060-DT328080-DT428010-DT478020--

Наименование

Мярка

Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W800
H1299 D600, 19" 26U
Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W800
H1566 D800, 19" 32U
Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W800
H2010 D1000 19" 42U
Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W800
H2232 D1200 19" 47U

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.

Врати за свободно стоящи шкафове S-RACK
Може да се поръча вместо стандартната стъклена врата отпред или като заместител на задната стена.
Задната врата позволява по-лесен и бърз достъп до гърба на комуникационни шкафове в случаите на
окомплектоване или поддръжка.

Артикулен
номер
DTRT4262-DTRT3661-DTRT4283-DTRT4281-DTRT4285--

Наименование

Мярка

Метална врата за S-RACK 42U, W=600 RAL7036
Метална врата перфорирана 80% за S-RACK
36U, W=600, RAL7036
Стъклена врата за S-RACK 42U, W=800,
RAL7036
Метална врата перфорирана 80% за S-RACK
42U, W=800, RAL7036
Mетална врата с две крила перфорирана 80%,
W800 RAL7036

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.

стр. 6 от 36

www.schrack.bg

Get Ready. Get Schrack.

СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ
Основи, комплект за нивелиране или колела за свободно стоящи шкафове S‑RACK
Основите се предлагат в различни размери, подходящи за всички стоящи шкафове на мрежата S-RACK.
Цвят: RAL7035 (светлосив) Включен е кабелен вход с четка за кабелния вход, който може да се използва
отпред или отзад. Височината на основата е 100 мм. Основата е напълно сглобена и доставена със
закрепващ материал.
Комплектът колела дава възможност за пространствени промени в подовия шкаф. Двете спирачки се
използват за сигурно фиксиране.

Артикулен номер
DTOT106060
DTOT108080
DTOT108010
DTZF0001-DTZR0005--

Наименование

Мярка

Основи H=100 за S-RACK табло W=600 D=600,
RAL7036
Основи H=100 за S-RACK табло W=800 D=800,
RAL7036
Основи H=100 за S-RACK табло W=800 D=1000,
RAL7036
Комплект за нивелиране за S-RACK шкаф, 1 set
= 4 feet, M11
Комплект колела (2 с, 2 без спирачка) за SRACK шкаф

за к-т
за к-т
за к-т

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за к-т
за к-т

Открийте всички продукти от раздел Комуникационни шкафове свободно стоящи 19" S-RACK,
подредени в 14 категории, тук.
Разгледайте тук:

стр. 7 от 36

www.schrack.bg

Get Ready. Get Schrack.

СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ

Комуникационните шкафове за стенен монтаж най-често се ползват в офиси, жилищни сгради или
домове. Използват се, като сградни разпределителни шкафове за средни и малки кабелни системи
или като централни разпределителни шкафове за един или няколко етажа. Демонтируемите странични
панели осигуряват лесен и удобен достъп до инсталираното в шкафа оборудване.
Предимства:
Дизайнът на шкафовете от серия S-Rack е универсален и покрива всички изисквания за употреба в
структурни кабелни системи
Подвижните странични панели позволяват удобен достъп до инсталираните, дори и след това,
компоненти. Допълнителни DTLT вентилаторни групи, с един или два охлаждащи вентилатора, могат
да бъдат инсталирани в покрива за активно охлаждане на вградените компоненти
Сглобяване: Важна характеристика на шкафа е удобният и бърз начин за сглобяването му от един
човек. В първата стъпка задната стена се отстранява от шкафа и само тя се прикрепя към стената.
След това се закрепва останалата част. Тези дейности могат лесно да се извършват само от един
монтажник на място
Техническа информация:
Материал: Заварена, прахово боядисана стоманена рамка
Цвят: панели RAL7035 (светлосив), рамка RAL5005 (сигнално син)
Височини (HU): 7, 9, 12, 16 и 20U
Широчина: 600 и 540 mm (312 mm за 10“)
Дълбочина: 600, 450 и 400 mm (300 mm за 10“)
Максимално натоварване с равномерно разпределение: 100 кг или 80 кг (20 mm за 10“)
Степен на защита: IP20
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ
Комуникационни шкафове за стенен монтаж
1) Предна стъклена врата
2) 19” Вертикален профил
3) Таванен покривен панел с отвори за вентилация
4) Вентилатор (аксесоар)
5) Кабелен вход
6) Заден панел
7) Страничен панел
8) Подов покривен панел

Артикулен номер
DTWA076045
DTWA126045
DTWA096060
DTWA166060
DTWE095445
DTWE125445

Наименование

Мярка

Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W=600
H=423 D=450, 19" 7U
Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W=600
H=646 D=450,19",12U
Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W=600
H=512 D=600, 19"9U
Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W=600
H=824 D=600,19",16U
Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W=540
H=460 D=450,19"9U
Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W=540
H=595 D=450,19",12U

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
за бр.
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ
Комуникационни шкафове с безрамкова прозрачна врата 19" или 10"
1) Предна стъклена врата
2) 19” Вертикален профил
3) Таванен покривен панел с отвори за вентилация
4) Кабелен вход
5) Заден панел
6) Страничен панел
7) Подов покривен панел

Артикулен номер
DTWN075440
DTWN095440
DTWN125440
DTWT063130
DTWT093130

Наименование

Мярка

Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W=540
H=370 D=400,19"7U
Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W=540
H=460 D=400,19"9U
Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W=540
H=593 D=400,19",12U
10" Комуникационен шкаф стенен S-RACK,
W=312 H=330 D=300, 6U
10"Комуникационен шкаф стенен S-RACK,
W=312 H=464 D=300, 9U

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.

Открийте всички продукти от раздел Комуникационни шкафове за стенен монтаж 19"/10"
S-RACK, подредени в 14 категории, тук.
Разгледайте тук:
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ

Мрежовото оборудване - особено сървърите - генерира много топлина на относително малка площ.
Тъй като по-голямата част от мощността, използвана от тези устройства, се разсейва във въздуха като
топлина, те наистина могат да натоварят охлаждащия капацитет на центъра за данни. Ако сървърите и
другото мрежово оборудване не се охлаждат достатъчно, те са склонни към чести откази, намален
капацитет и експлоатационен живот. Признаците на топлинни щети включват сривове на възли и
хардуерни неизправности, които могат да се случат за период от седмици или дори месеци, което
води до престой.
Сървърите помещения обикновено разполагат със специално оборудване с климатизация и охлаждащи
системи за да отговорят на високите им изисквания за охлаждане. Въпреки това е важно да се
гарантира, че отделните комуникационни шкафове, използвани за мрежовото оборудване, ще
осигуряват адекватна вентилация. Дори ако центърът за данни е с подходяща температура,
вътрешността на шкафа може да прегрее, ако циркулацията на въздуха е недостатъчно.
Предимства:
Свободно стоящите комуникационни шкафове могат да използват една или две вентилаторни
групи, монтирани на таванния покривен панел
Предлагат се вентилаторни модули с ръчно управление (превключвател вкл./изкл.), аналогов или
цифров термостат, както за стенните, така и за стоящи шкафове
Техническа информация:
Материал: Заварена, прахово боядисана стоманена рамка
Цвят: панели RAL7035 (светлосив)
Вентилаторни групи: 1, 2, 3 или 4 групи вентилатори
Вентилаторен модул 19"/1U с 2 вентилатора (за стенен шкаф) и 4 вентилатора. (за стоящ шкаф) за
свободен монтаж на 19" монтажна рамка
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ
Вентилатори за свободно стоящи 19'' комуникационни шкафове

Артикулен
номер
DTLTR04S-DTLTM04S-DTLTR04A-DTLTR04D--

Наименование

Мярка

Вентилаторен модул за таван 4 вентилатора,
ключ on/off
Вентилаторен модул 19"/1U, 4 вент, Ключ(on/
off), RAL7036
Вентилаторен модул за таван 4 вент.Аналогов
термостат
Вентилаторен модул за таван 4
вентилатора.Цифров термостат

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.

Вентилатори за стенни и свободно стоящи 19'' комуникационни шкафове

Артикулен номер
DTLTR01S-DTLTR02A-DTLTM02A-DTLTM02D--

Наименование

Мярка

Вентилаторен модул за таван 1вент. ключ(on/
off), RAL7036
Вентилаторен модул за таван 2вент.Аналогов
термостат,RAL7036
Вентилаторен модул 19"/1U,2 вент.,Аналогов
термостат RAL7036
Вентилаторен модул 19"/1U,2 вент.,Цифров
термостат RAL7036

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ

Аксесоари за аранжиране на кабели
Ако в един комуникационен шкаф са положени много на брой кабели, прегледът и проследяването на
връзките стават много по- трудно. Правилно аранжираните кабели осигуряват по-добър въздушен поток
и по този начин оптимизират охлаждането в шкафа. Аксесоарите за аранжиране на кабели от серия SRack гарантират изграждането на професионална кабелни трасета. Окабеляване на мрежата по този
начин може да се създаде структурирано, прегледно и спестяващо място кабелно трасе в
комуникационния шкаф.
Предимства:
Осигуряват по-добър въздушен поток, оптимизират охлаждането в шкафа. Създават
структурирано, прегледно кабелно трасе, използване на по-малък по размер комуникационен
шкаф
Вертикални и хоризонтални монтффажни профили, аранжиращи панели със скоби или кабелен
канал, кабелен вход с четка или с капак и клипс, празни панели

19” захранващи разклонители (PDU), LED осветителни модули
19” захранващи разклонители (PDU - Power Distribution Unit), е решение за професионални приложения
в областта на комуникационните шкафове. Конструкцията му е подготвена изключително за
хоризонтално монтиране отпред на всички видове 19 " сървърни шкафове. Разклонителят осигурява
непрекъснато и надеждно захранване на устройства, свързани към него, като предоставя на
потребителите си различни нива на защита, според типа, който е избран.
Предимства:
19” захранващ разклонител може да се използва в професионална сървърна среда като сигурен,
надежден и универсален разпределителен блок
Различни типове разклонители, с бели или червени шуко контакти, с вграден превключвател,
комбинирана ДТЗ, с арестор и честотен филтър
Магнитни LED осветителни модули, 230VAC, със сензор за врата
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ
Аксесоари за аранжиране на кабели

Артикулен номер
DTBC105R-HDBS148051
DTBS1CHC-DTBB1BT---

Наименование

Мярка

19" Аранжиращ панел за кабели, 1U,5 метални
пръстена,RAL7036
19" Аранжиращ панел с кабелен канал,
едностранен, 1U
19" Аранжиращ панел за кабели, 1U, капак с
клипс
19" Панел кабелен вход с четка, 1U, RAL7036

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.

Празни панели за 19'' монтаж

Артикулен номер
DTZO14801DTZO14801T
DTZO14806DTZO14801V
DTZO14802V

Наименование

Мярка

19" Празен панел с крепежни елементи, винт,
19", 1U, RAL7036
19" Празен панел, клипс, 19", 1U, RAL7036
19" Празен панел, винт, 19", 6U, RAL7036
19" Празен панел, винт, вентилиран, 19", 1U,
RAL7036
19" Празен панел,перфориран с крепежни
елементи, 2U, RAL7036

за бр.
за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ
19” захранващи разклонители (PDU)

Артикулен номер

Наименование

Мярка

IU070114--

Разклонител за 19" 9xШуко, 1U, RAL7035
Разклонител за 19", 8 x Шуко с ключ и 2m
кабел, 1U,R7035
Разклонител за 19" 8xШуко с арестор и 2m
кабел,Ал.,1U,R7035

за бр.

IU070124-IU070126--

за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

Открийте всички продукти от раздел Power Distribution Units - PDUs Passive 19', където са
подредени всички продукти, които се предлагат от нас.
Разгледайте тук:

19” LED Осветители за комуникационни шкафове

Артикулен номер
DV900337-DTLIGHT01-

Наименование

Мярка

LED Осветител, 315lm, магнитен, без краен изкл.
за врата
Осветителен модул LED, магнит, 230VAC, със
сензор за врата

за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ

В един комуникационен шкаф основното оборудване предимно е съставено от активни и пасивни
мрежови компоненти. В нередки случаи обаче, е необходимо монтиране на защитни или модулни
апарати за монтаж на DIN‑ шина. Най-лесният и сигурен начин е чрез използване на 19“ панел с лицев
капак с прорез и DIN‑ шина, даващ възможност да се монтират всички стандартни модулни устройства.

19" Лицев панел с DIN шина, 3U, RAL7035
DAB34810--

Запитайте за цена

19" Комплект за заземяване, 1U, 10 точки

4 броя х 4 мм в диаметър х 40 см дълги жълти / зелени проводници,
включително винтове и гайки
DTRE0001--

Запитайте за цена

Комплект за заземяване, 6 точки

4 х 4 мм диаметър х 40 см дълги жълти / зелени проводници
DTRE0002--

Запитайте за цена
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ
Устройства за монтаж на DIN ‑ шина за монтаж в комуникационни шкафове
Видове устройства:
Модулни устройства за защита от претоварване, късо съединение и защита от токове на утечка
към металните корпуси и панели на комуникационни шкафове, ДТЗ клас А (чувствителност към
импулсен постоянен ток), подходяща за защита на чувствително електронно оборудване и други
Адаптер за DIN релса, с възможност за монтиране на кийстон RJ45 жакове, съединител за
коаксиален кабел или адаптер за LC-Duplex / SC-Simplex

Артикулен
номер
AK667616-IS212080-BZ325004-BZ325005--

Наименование

Мярка

Комбиниран АП + ДТЗ 1+N, AMPARO, 6kA, C
16A, 30mA, тип A
Арестор за системи Кат.6 LAN Networks, PoE
Контакт за монтаж на DIN-релса, винтови
клеми, 16A, 250V
Контакт за DIN-релса, фр. стандарт, винтови
клеми, 16A, 250V

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.

Адаптер за DIN шина за 1 порт
HSERH010GS

Запитайте за цена

Артикулен номер
HSEMRKFFWS
HSEMRLLLWS

Наименование

Мярка

TOOLLESS LINE Съединител за коаксиален кабел
F-F (SFA)
TOOLLESS LINE Адаптер за LC-Duplex / SCSimplex

за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ

Оптичният кабел е комуникационен кабел, при който преносът на данни се извършва от светлинна
вълна. Използването на оптични кабели гарантира пълна устойчивост на предавания сигнал на
смущения, причинени от метеорологичните условия и влиянието на електромагнитни смущения. Поредно
предимство на оптичния кабел е пълната липса на генерирани електромагнитни влияния върху съседните
устройства и никаква разлика на потенциали дори при многократно по-големи разстояния между
началото и края му. Оптичните кабели имат предимства пред стандартните медни кабели, поради това
че могат да пренасят по-големи пакети от данни с чувствително по-ниски загуби, разстоянията за пренос
са значително по-дълги, има нисък риск от корозия и реално не се влияят от външни смущения.
В съвременните административни сгради, вертикалното окабеляване, или така нареченият гръбнак,
както и входа от външна мрежа, или мрежата на интернет оператори, се изпълняват с многомодови
оптични кабели, подходящи за трасета до 2 километра. При външната градска мрежа, тъй като
разстоянията са по-големи, се планира и работи с едномодови кабели. Едно- и многомодовите оптики
се различават предимно с дебелината на сърцевината. В случай на едномодови кабели, стандартната
дебелина обикновено е 8-10 µm, а вълната се разпространява успоредно (или почти успоредно) на
оста на кабела. Диаметърът на сърцевината на многомодовия кабел обикновено е 50 или 62,5 µm, а
вълната се разпространява едновременно по множество ъгли.
Предимства:
Стандартът EN 50173-1 дефинира различните категории оптични кабели (OM1, OM2, OM3,
OM4, OS1, OS2) и различните класове за оптични канали (OF100, OF-300, OF-500, OF-2000,
OF-5000, OF-10000)
При многомодовата оптика съществува възможността да се пренасят няколко сигнала с различни
дължини на вълната едновременно. Многомодовите влакна се предлагат във варианти с различни
диаметри на ядрото на оптичното влакно
При едномодовата оптика се излъчва аксиално сигнал само с една дължина на вълната, като
формата на рефлектиране е стъпаловидна. В този случай няма разлики в пристигането на сигнала,
така типично за многомодовите влакна. Диаметърът на едномодовия кабел е значително по-малък
от този на многомодовите оптични влакна
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ
19'' оптични пач панели, пигтейли
Техническа информация:
Материал: стомана с цинково покритие (RAL7035 - светло сив), висококачествени пигтейли (клас B)
Дълбочина регулируема до 40 мм, дизайн с плъзгаща се тава, затварящи капаци за покриване на
неизползваните отвор
Артикулен номер
HSELS249LP
HSELS243LP
HSELS083LP
HSELS244LP
HSELS083CP

Артикулен
номер
HLP24LL01F
HLP24LL02F
HLP29LL01F
HLP29LC01F

Наименование

Мярка

FO Пач панел, 24 влакна,LC, 9/125µm OS2, 19",
1U, ECO
FO Пач панел, 24 влакна,LC, 50/125µm OM3,
19", 1U, ECO
FO Пач панел, 8 влакна, LC, 50/125µm OM3,
19", 1U, ECO
FO Пач панел, 24 влакна,LC, 50/125µm OM4,
19", 1U, ECO
FO Пач панел, 8 влакна, SC, 50/125µm OM3,
19", 1U, ECO

Наименование

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.

Мярка

FO Пач кабел Duplex LC/LC, 50/125µm OM4,
LS0H-3,виолет.,1.0m
FO Пач кабел Duplex LC/LC, 50/125µm OM4,
LS0H-3,виолет.,2.0m
FO Пач кабел Duplex, LC/LC, 9/125µm OS2,
жълт, 1.0m
FO Пач кабел Duplex, LC/SC, 9/125µm OS2,
жълт, 1.0m

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ
Оптика - универсални инсталационни кабели
Универсални инсталационни кабели за вътрешно/външно полагане. Без халогенна изолационна
обвивка от FRNC или LS0H-3 със защита от гризачи (посредством стъклени нишки в изолацията).
Предимства:
Опростена структура на кабела и по-висока ефективност на разходите - до 24 влакна
Кабелите са диелектрични и следователно са устойчиви на мълния и електромагнитни смущения
(EMC-безопасно)
Шрак Техник предлага две разновидности на оптичен кабел за високи (5000N) или за малки
механични натоварвания (1250N) – определящо за избора им е особеностите на трасето, по което
ще се изтегля, както и полагащият метод

Артикулен
номер
HSFAIBH049
HSFAIBH089
HSFAIBH083
HSFAIBH084
HSFAIBH123
HSFAIBH124
HSFAIBH243
HSFAIBH244

Наименование

Мярка

FO Унив. кабел A/I-DQ(ZN)BH 4x 9/125µm
OS2, LS0H, Dca
FO Унив. кабел A/I-DQ(ZN)BH 8x 9/125µm
OS2, LS0H, Dca
FO Унив. кабел A/I-DQ(ZN)BH 8x50/125µm
OM3, LS0H, Dca
FO Унив. кабел A/I-DQ(ZN)BH 8x50/125µm
OM4, LS0H, Dca
FO Унив. кабел A/I-DQ(ZN)BH 12x50/125µm
OM3, LS0H, Dca
FO Унив. кабел A/I-DQ(ZN)BH 12x50/125µm
OM4, LS0H, Dca
FO Унив. кабел A/I-DQ(ZN)BH 24x50/125µm
OM3, LS0H, Dca
FO Унив. кабел A/I-DQ(ZN)BH 24x50/125µm
OM4, LS0H, Dca

за 100 m
за 100 m
за 100 m

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за 100 m
за 100 m
за 100 m
за 100 m
за 100 m

Открийте всички продукти от раздел Оптика- Универсални инсталационни кабели, тук.
Разгледайте тук:
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ

Най-често използваните пач панели са за 24 кийстоуна модула в размера на 1U. За по-натоварени
шкафове, с повече кабелни линии, може да се премине на варианти от 24 модула в размера на ½ U
или 48 модула за 1U. 19" пач панели са подходящи за монтаж на жакове в Schrack Format A(SFA) или
Schrack Format B (SFB). Пач панелите са в цвят RAL7035 (светло сив) или RAL9005 (черен). В комплектите
са включени инсталационни материали (кабелни превръзки, комплект крепежни елементи, заземителен
кабел с кабелни обувки) и кабелен носач.

Артикулен номер
HSER0240GP
HSER0240SP
HEKR0240SB
HSER0480SB
HSER0480GS

Наименование

Мярка

Пач панел 19" празен, 24 модула (SFA)(SFB),
1U, RAL7035, ECO
Пач панел 19" празен, 24 модула (SFA)(SFB),
1U, черен ECO
Пач панел 19", празен за 24 модула (SFB), 0.5U
Пач панел 19" празен за 48 модула (SFB), 1U
Пач панел празен за 48 порта

за бр.
за бр.
за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

Открийте всички продукти от раздел Пач панели, подредени в 6 категории, тук.
Разгледайте тук:
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ
Пач кабели
Пач кабелите за структурни кабелни системи, покриват напълно всички изисквания за системи от Клас
D до Клас EA (напр. 10 GBase-T, 1000 Base-T, 100 Base-TX, ATM), както и приложения като VoIP, PoE.
Защитните обувки на пач кабелите съвпадат с цвета на кабела. Цветовото подреждане е еднакво в
двата конектора. Предлагат се различни цветове.

Артикулен номер
H6GTG01K0G
H6GTG02K0G
H6GTG03K0G

Наименование

Мярка

Пач кабел RJ45 екраниран Cat.6a, 10GB, LS0H,
сив, 1.0m
Пач кабел RJ45 екраниран Cat.6a, 10GB, LS0H,
сив, 2.0m
Пач кабел RJ45 екраниран Cat.6a, 10GB, LS0H,
сив, 3.0m

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

Открийте всички продукти от раздел Пач кабели, тук.
Разгледайте тук:

Артикулен номер
HSPMRJ6G2T
HSPMRJ6G2A

Наименование

Мярка

PERFORMANCE LINE Кийст. жак RJ45 екр.,Cat.6a
10GB PoE+, 24бр
PERFORMANCE LINE Кийст. RJ45 екр., Cat.6a
10GB, PoE+ 24 бр.

за к-т
за к-т

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ

Тези комуникационни розетки имат метална монтажна рамка и са подходящи за монтаж на SCHRACK
жакове в Schrack Format A (SFA) или Schrack Format B (SFB). Розетките са в цвят RAL9010 и са подходящи
за монтаж в кабелен канал (CI), за вграден монтаж (FM) или за повърхностен монтаж (SM), като
при този вариант се добавя кутия за стенен монтаж. Монтажът в подова кутия (FB) е възможен при
наклонените розетки, като се отстранят 2 странични крачета. Всяка розетка се доставя с табелка за
надписване. В комплектите са включени централен лицев панел (50x50 mm) и рамка (80x80 mm).
Наклонените розетки имат прахозащитен капак и Fast-On конектор за свързване към заземителен
контур. Табелката за надписване може да се поръча допълнително, като отделен артикул. Розетките
могат да се комбинират според продуктовата програма с помощта на адаптационни дистанциращи
рамки.

Артикулен номер
HSED01UW2S
HSED02UW2S
HSED02UWBS
HSEAP842WF
HSEMD01W1F

Наименование

Мярка

Розетка TOOLLESS LINE, 1 порт, 80x80mm,
наклонена, SFA/SFB
Розетка TOOLLESS LINE, 2 порта, 80x80mm,
наклонена, SFA/SFB
Розетка TOOLLESS LINE, 2 порта, 80x80mm,
наклонена, SFB
Кутия за стенен монтаж за HSED0xUWxS,
80x40x80mm, RAL9010
Лицев панел за MOSAIK 1М , 45x22,5, прав,
RAL9010

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
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СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ

Артикулен номер
HSED02AW3S
HSED04AW3S
HSED06AW3S

Наименование

Мярка

Розетка за стенен м-ж TOOLLESS LINE 2 порта,
68x30x65, 9010
Розетка за стенен м-ж TOOLLESS LINE 4 порта,
118x30x85, 9010
Розетка за стенен м-ж TOOLLESS LINE 6 модула,
173x30x85,9010

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

Розетка за открит стенен монтаж IP44
Тази комуникационна розетка IP44 за стенен монтаж е подходяща за монтаж на всички SCHRACK
модули в Schrack Format A (SFA) и Schrack Format B (SFB). Розетката е в цвят RAL7035 (светлосив). За да
се осигури надеждно закрепване, се препоръчва използването на M25 / 2x8 щуцери, всеки от които е
проектиран да поеме кабел с диаметър от 3 mm до 8 mm.

IP44 LINE Кутия заключваема, 90x90x90mm, RAL7035

light grey

HSEIP44APT

Запитайте за цена

Открийте всички продукти от раздел Структурни кабелни системи – мед, тук.
Разгледайте тук:
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RJ45 Кийстоун жакове и съединители
Дизайнът на конекторите позволява монтаж без инструменти. Конекторите се кримпват без специфичен
инструмент, което позволява лесен и бърз монтаж. Конекторите са в екраниран вариант за Cat.6A ,
Cat.6, Cat.5e и неекраниран вариант за Cat.6 и Cat.5e. Широката гама от допълнителни аксесоари
осигурява възможност за многовариантност на монтажа.
Шрак Техник предлага два формата: Schrack Format A (SFA) и Schrack Format B (SHB), като и двата
формата напълно покриват изискванията за пренос на данни, както и осигуряват по-висока степен на
защита от електромагнитни смущения (EMC). В пос��ченото видео, може да видите начина на монтаж:
https://www.youtube.com/watch?v=IN1QLQzfqFg&feature=emb_logo

Артикулен номер
HSEMRJ6GWS
HSEMRJ6GWT
HSEMRJ6GBS
HSEMRJ6GBA
HSISR6SI3A
HCAT6AREPT
HSEMRKRGWS

Наименование

Мярка

TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран,
Cat.6 (SFA)
TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран,
Клас Ea,10GB(SFA)
TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран,
Cat.6 (SFB)
TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран,
Cat.6a,10GB (SFB)
Индустриален конектор RJ45 Cat.6a
екраниран, прав
TOOLLESS LINE К-т ремонт/удължител Cat.6a
10GB 4PPoE
TOOLLESS LINE Съединител RJ45-RJ45,
екраниран, Cat.6A, 10GB

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
за бр.
за бр.
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Хоризонталното (етажно) окабеляване е връзката между етажния разпределителен шкаф и работното
място. Говорейки за етажното окабеляване, ще разгледаме медните комуникационни кабели, които в
най-често се ползват за вътрешната IT мрежа на една сграда.
В зависимост от честотната лента, има няколко различни категории кабели, като най-разпространените
и познати са категория 5е и 6. Основно те се използват в жилищното строителство и изграждането на
малки офиси, тъй като това е едно оптимално решение предвид приложението. Инсталационни кабели
от Cat 6a, 7 и 7а се влагат основно в големи офисни и бизнес сгради предвид техните високи технически
параметри и осигуряването на максимално дълъг период на експлоатация на системата.

Открийте всички продукти от раздел Медни инсталационни кабели, подредени в 19 категории, тук
Разгледайте тук:
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Медни инсталационни кабели U/UTP, U/FTP И F/UTP
U/UTP е кабел без обща екранировка, а също така няма индивидуална екранировка на чифтовете.
Тази конструкция е типична за по-ниските категории кабели, а именно 5е и 6
Друга позната конструкция на кабела е U/FTP. С цел намаляване на цената на високите категории
кабел, производителите създават тази конструкция, като тя е типична за категория 6 и 6a.
Специфичното при нея е, че кабела няма обща екранировка, но се допуска, че индивидуалната
екранировка за всеки чифт е достатъчно условие за защита на сигнала
Друга конструкция, която ще срещнете на пазара, е F/UTP, което е типичната структура за
кабелите от категория 5е, 6 и 6а

Артикулен номер
HSEKU424P1
HSEKU423P1
HSEKF424P1
HSEKF423HB

Наименование

Мярка

U/UTP Кабел Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC,
син, 305m
U/UTP Кабел Cat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz,
PVC, син
F/UTP Кабел Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC,
син, 305m
U/FTP Кабел Cat.6a, 4x2xAWG23/1,
500Mhz, LS0H, Dca, син

за 100 m
за 100 m
за 100 m

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за 100 m

Подвижна стойка

Стойка за барабани с кабели до 250kg, широчина до 52cm
HTOOL00006

Запитайте за цена
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Медни инсталационни кабели F/FTP, S/FTP И SF/UTP
F/FTP конструкци�� е типична за по-високите категории кабели, които се влагат в по-големи и
сериозни проекти. Те имат обща екранировка на целия кабел от алуминиево фолио, както и
екранировка за всяка от усуканите двойки
Общия екран на кабела с конструкция S/FTP е направен от медно-покалаена оплетка, което
защитава от по-високо честотни смущения, а екранировката за всеки чифт е с алуминиево фолио.
Това е типичната конструкция за кабели от категория 6а, 7 и 7а
SF/UTP е конструкция с двойна обща екранировка, без екран на отделните усукани двойки. Този
тип кабели основно се използва при категория 5е и 6 и се ползва рядко
Артикулен номер
HSEKP423HA
HSEKP423HP
HSEKP422HP
HSEKS424PP

Наименование

Мярка

F/FTP Кабел Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz,
LS0H-3, Dca син
S/FTP Кабел Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz,
LS0H, 30%
S/FTP Кабел Cat.7a, 4x2xAWG22/1,
1.500Mhz, LS0H-3, Dca, син
SF/UTP Кабел Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC,
син

за 100 m
за 100 m
за 100 m

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за 100 m

При изграждането на офисни сгради от висок клас, гъстотата на работните места е по-голяма, което
налага и по-голям брой кабелни линии. Решението е сдвоени комуникационни кабели, или
погледнато от друга гледна точка, за единица време ще полагате два пъти повече кабел.

S/FTP Кабел Cat.7, 2x(4x2xAWG23/1), 1.000Mhz, LS0H, син
blue

HSEKP823HB

Запитайте за цена

S/FTP Кабел Cat.7a, 2x(4x2xAWG22/1), 1.500Mhz, LS0H-3, Dca
Син
HSEKP822HP

Запитайте за цена
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CPR или Регламент за строителните продукти е европейски стандарт, който влезе в сила на 9 март 2011
г. и не по-късно от 1 юли 2017 г., е директно приложим във всички държави - членки на Европейския
съюз, без да е необходимо въвеждането му в националното законодателство. Това изисква всички
строителни продукти, които са постоянно включени в строително-монтажните дейности да отговарят на
нови изисквания и стандарти.

Какво е строителен продукт?
По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011, всеки продукт, предназначен за трайно влагане в строеж, е
„строителен продукт“. Освен това неговите експлоатационни показатели трябва да оказват влияние за
изпълнението на основните изисквания, които са определени като изисквания за строеж. Регламентът
класифицира характеристиките на строителните продукти за разпространение на огън в седем отделни
категории - Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca en Fca , като Aca е най-високата категория продукти без
реакция на огън. В допълнение към тези 7 класа, се изготвят и параметри за допълнителна
класификация:
Бездимeн: "s" (от Smoke). Класифицира характеристиките на строителните продукти за отделяне на
дим. Тази класификация предоставя информация за гъстотата на отделения дим
Формиране на капчици: "d" (от Droplets). Класифицира характеристиките на строителните
продукти за образуване на пламтящи капки/частици при горене
Киселинност и проводимост: "а" (от Acidity). Класифицира киселинността на отделените газове при
горене на строителните продукти
Цялата информация, свързана с регламент за строителните продукти и декларацията за
експлоатационни показатели за съответния продукт, и как можем да изтеглим документ за конкретен
продукт от нашия сайт, може да видите тук:
Разгледайте тук:
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Документът „Декларация за експлоатационни показатели DoP“
Декларацията за експлоатационни показатели се издава от производител за конкретен продукт в
зависимост от предвидената употреба. Тя позволява на ползвателите (или на проектантите) да изберат
строителен продукт, познавайки неговите експлоатационни показатели, декларирани за конкретното му
използване.
1) Полето съдържа уникалния идентификационен код, партиден
или идентификационен номер на типа продукт, име и адрес на
производителя, описание на предвидената употреба, системата на
оценяване по AVCP, както и номер на нотифицирания орган
2) Декларирани експлоатационни показатели
3) Дата и подпис от името на производителя
Разгледайте изображението в голям формат

СЕ маркировка
Маркировката „СЕ“ се полага върху строителен продукт от производителя или от отговорните за
пускането на продукта на пазара. Тя означава отговорност за съответствието на строителния продукт с
декларираните експлоатационни показатели.
Най-често тя се поставя върху:
1) изолацията на проводници или на кабели
2) опаковка на продукта
3) етикет
4) или комбинация от горно изброените
Съгласно Регламента за строителните продукти, в случай, че
за продукт не е издадена декларация за експлоатационните
показатели, маркировка „СЕ“ не може да се постави!
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SCHRACK DIGITAL е on-line платформа на Schrack Technick. През сайта ни, всеки регистриран
потребител може да се осведоми за предложена персонална цена, детайлна информация за наличност
на продукта, обновявана в реално време, декларации и сертификати, CAD библиотеки и софтуери,
технически и информационни листовки и брошури. Нашият уеб сайт може да бъде разглеждан
на всякакъв тип устройства. В днешно време развитието на технологиите превръща смартфоните и
таблетите в една неразделна част от ежедневието ни и затова, за по-голямо удобство, Schrack Technik
разполага и с мобилна версия на сайта.
Веднъж регистрирани на www.schrack.bg, може да видите:
предложена персонална цена, с включени отстъпки към Вашата компания
детайлна информация за наличност на продукта, обновявана в реално време със показани бройки
в складовете ни в България, както и наличност в централен склад в Европа
хронология на всички Ваши поръчки, оферти, детайлно търсене и проверка за неизпратени пратки
Веднъж регистрирани на www.schrack.bg, може да изтеглите:
всички налични софтуери и CAD библиотеки, които са напълно безплатни за използване
ценови листи и каталози, продуктова информация, сертификати, декларации за съответствие и
декларацията за експлоатационни показатели за съответния продукт
да създавате собствени продуктови листи, които да включват само продуктите необходими на Вас,
като може да споделяте с други потребителски профили
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Възможности на нашия сайт и on-line магазин
Подобренията в ON-LINE магазина на Шрак Техник включват редица новости, с което е улеснено
намирането на даден продукт или продуктова група. Може да използвате търсачката в сайта ни, като
тя Ви дава възможност да търсите, както по референтен номер, така и по описание на търсения от Вас
продукт. По зададената дума, сайтът ни дава предложения за продукт ,както и различни резултати от
търсенето, разделени в различните категории (в лявата част на прозореца) Откритите пълни съвпадения
са маркирани с удебелен текст.

Може да използвате търсачката в сайта ни, като тя Ви дава възможност да търсите, както по
референтен номер, така и по описание на необходимия от Вас кабел.
1) Въведете референтен номер/ описание
2) Използвайте бутона "Лупа" за да генерирате резултатите от търсенето

Може да използвате меню „Продукти“ в сайта ни, което ще Ви отведе до продуктовата група на
търсения от Вас артикул или артикули.
1) Използвайте бутона/падащо меню „Продукти“
2) Изберете продуктова група, както и избор в последващите подменюта, за да достигнете до търсената
от Вас категория или продукт
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Може да филтрирате резултатите от търсенето, като заложите различни критерии, използвайки опцията
„Филтри“.
1) Поле „Филтри предлага различни критерии, при избора на които редуцирате броя на резултатите до
подходящия вид артикул
2) Може да се избират множествен брой критерии

В случаите, когато търсите информационни кабели, е възможно да се покаже повече от един резултат
с едно и също наименование, тип, конструкция и т.н,. Обърнете внимание, че кабела се предлага в
различна разфасовка, която е посочена в описанието му.
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Всеки артикул на Шрак Техник има собствена страница, където може да:
1) видите изображения на продукта
2) видите Вашата персонална цена (ако сте влезли във Вашият профил)
3) добавите артикула в продуктова листа за бъдещ бърз избор
4) и 6) определите количество и да поставите продукта в потребителска кошница
5) видите наличности по складове и срокове за доставка
7) намерите техническа информация и параметри на конкретния продукт
8) изтеглите каталожна или техническа информация, декларации или др.
9) разгледате предложените аксесоари или свързани продукти
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Каталози
Предлагаме на Вашето внимание онлайн каталози на Шрак Техник, които се отнасят за направлението
IT. Каталогът „Структурни Кабелни системи“ е на български език. Може да намерите и друга
техническа и каталожна информация на английски език.
Изтеглете

Каталог Комуникационни шкафове серия S-Rack - издание 2021 година.
Език: Английски език
Продуктова категория: IT

Изтеглете

Каталог Структурни кабелни системи издание 2018 година.
Език: Български
Продуктова категория: IT

Изтеглете

Каталог Network Technology - Активни компоненти - издание 2018 година.
Език: Английски език
Продуктова категория: IT

Изтеглете

Каталог IT Измервателна и тестова апаратура - издание 2018 година.
Език: Английски език
Продуктова категория: IT
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