
ЗДРАВЕЙТЕ,
Според съвременния интериорен дизайн тенденциите залагат на изчистени линии, неутрални цветове и 
преобладаващи геометрични форми, като всичко това се предлага в максимално опростен стил. Това 
обаче съвсем не трябва еднозначно да се приема за скучно или еднообразно!
Ключовете и контакти от серии Visio предлагат всичко необходимо за изпълнението на един 
максимално комфортен и стилен дом и ако в съвремието отделяме максимално внимание при избора 
на холна маса, нощно шкафче или картина в рамка на стената, защо подценяваме техния избор?
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Ключове и контакти с изчистен дизайн

Серия VISIO50 се отличава с изчистен дизайн, разделен в три основни цветови разновидности – бяло,
сребристо и антрацит, както и с възможност за използване на рамка от естествен материал стъкло.

Характерно за тази серия е, че всички механизми са с размер 50х50 мм. 

Възможност да поръчате, както окомплектовани варианти в бял цвят, така и сами да конфигурирате вида
и цвета на механизма с подходяща по цвят рамка. 

Серията предлага изключително разнообразие от механизми. Освен класическите устройства за
управление на осветлението, като ключове и бутони, серията предлага контакти за общо
предназначени в различни цветове и за различните стандарти на защитния щифт (немски, френски) с
или без детска защита. 

Серията се предлага както с винтова, така и с пружинна връзка.
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Серия Visio50 може да бъде поръчана в комплекти от превключващи механизми (единичен, сериен,
девиаторен или ключ-бутон) с единична рамка или в комплект от контакт Шуко с единична рамка или
двоен контакт за единична стенна конзола. Всички комплекти се предлагат в бял цвят.

Могат да бъдат поръчани следните комбинации:

Ключове 1 полюс, серийни и девиаторни ключове, бутони

С винтова или пружинна връзка

Контакт със защитен щифт с единична рамка, с възможност за избор за или без детска защита

Двойни контакти със защитен щифт за единична стенна конзола

Артикулен номер Наименование Мярка

EV106002-- Ключ, 1P, комплект, винтови клеми, бял за бр.
EV106001-- Ключ 1P, комплект, пружинни клеми, бял за бр.
EV106102-- Контакт със зазем. клема, , бял, винтови клеми за бр.
EV106101-- Контакт със зазем. клема, бял, пр. клеми за бр.
EV101013-- Механизъм контакт двоен, винтови клеми, бял за бр.
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV106002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV106002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV106002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV106001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV106001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV106001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV106102--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV106102--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV106102--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV106101--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV106101--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV106101--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV101013--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV101013--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV101013--&cat=Offer


Серия VISIO 50 се предлага с богата гама от продукти в семпъл, но стилен външен вид.

Фиксиране на капачка - стабилно и трайно 

Оптимално и лесно фиксиране на капачката на точното място, лесна подмяна и изключителна
дълготрайност при ежедневна употреба. 

Механизъм - устойчивост и компактен дизайн 

Устойчивата метална монтажна рамка с дебелина от 1mm осигурява надежден монтаж. Допълнителната
цветна маркировка на входовете спомага за бързо ориентиране при инсталиране. 

Капачка - единична, двойна или светеща 

Разнообразие от рамки и единични, двойни или светещи капачки в различни цветове. 

Рамки - елегантен стил 

Рамките VISIO 50 са във варианти като единични, двойни, тройни, четворни и петорни и могат да се
използват както хоризонтално, така и вертикално. С днешните съвременни тенденции рамките могат да
бъдат съчетани в няколко цветови вариации.

Захващащите щифтове са специално разработени за намаляване на риска от нараняване при
монтаж. 
Устойчива метална носеща рамка с дебелина 1 mm.

Водещи елементи, които позволяват правилната подредба на металните рамки при монтажа им.
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Артикулен номер Наименование Мярка

EV100001-- Механизъм ключ единичен 1P, пружинни клеми за бр.
EV100002-- Механизъм ключ единичен 1P винтови клеми за бр.
EV100012-- Механизъм ключ девиаторен винтови клеми за бр.
EV100019-- Механизъм бутон с NO пружинни клеми за бр.
EV102001-- Капачка без символ, бяла за бр.

Артикулен номер Наименование Мярка

EV100009-- Механизъм ключ сериен пружинни клеми за бр.
EV100024-- Механизъм бутон двоен с NO винтови клеми за бр.
EV100025-- Механизъм ключ за щори пружинни клеми за бр.

EV100014-- Механизъм ключ двоен девиаторен винтови
клеми за бр.

EV102002-- Капачка за сериен ключ без символ, бяла за бр.
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100012--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100012--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100012--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100019--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100019--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100019--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV102001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV102001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV102001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100009--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100009--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100009--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100024--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100024--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100024--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100025--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100025--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100025--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100014--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100014--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100014--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV100014--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV102002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV102002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV102002--&cat=Offer


В помещение, предназначенo за детски грижи, като ясли, детски градини, начални  училища и
помещения за след класна активност, устройства като контактите за общо предназначение следва да
бъдат най-малко със защита IP2XC. 

IP2XC според БДС EN 60529 означава:

Числото 2 означава защита срещу твърди чужди предмети с диаметър ≥ 12,5 мм (означава защита
срещу достъп с пръст).
Буквата X означава защита срещу вода, а C в последната позиция означава, че достъпът до частите
под напрежение трябва да е възможен само с инструменти.
На практика се прилага по такъв начин, че гнездата трябва да бъдат проектирани с повишена
защита срещу потенциален директен  контакт (защитни пластини зад контактните гнезда),
което често разговорно се нарича детска защита. Това все повече се превръща в стандарт в
еднофамилните къщи и апартаменти.

Артикулен номер Наименование Мярка

EV101001-- Механизъм контакт пружинни клеми, бял за бр.

EV101004-- Механизъм контакт с детска защита винтови
клеми, бял за бр.

EV101005-- Механизъм контакт с капак, детска защита,
пруж. клеми, бял за бр.
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV101001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV101001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV101001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV101004--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV101004--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV101004--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV101004--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV101005--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV101005--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV101005--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV101005--&cat=Offer


Рамки

Рамките VISIO 50 са във варианти за единични, двойни, тройни, четворни и петорни и могат да се
използват както хоризонтално така и вертикално. В съвременните интериорни тенденции рамките могат
да бъдат съчетани в няколко цветови вариации.

Артикулен номер Наименование Мярка

EV105001-- Единична рамка, бяла за бр.
EV105002-- Двойна рамка, бяла за бр.
EV105003-- Тройна рамка, бяла за бр.
EV105004-- Четворна рамка, бяла за бр.
EV105005-- Петорна рамка, бяла за бр.
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV105001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV105001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV105001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV105002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV105002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV105002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV105003--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV105003--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV105003--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV105004--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV105004--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV105004--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV105005--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV105005--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV105005--&cat=Offer
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IP44 Уплътнение

Артикулен номер Наименование

EV107001-- Уплътнение за ключове IP44
EV107002-- Уплътнение за контакти IP44

Монтажна капачка за ключове и контакти

Капачката е подходяща при бояджийска или шпакловъчна дейност. Може да се използва за всички
механизми от серия Visio50. След боядисване на стаите, капакът може да бъде премахнат и използван
повторно.

Минимално количество за поръчка 100 бр

Артикулен номер Наименование

EVABDECK-- Капачка за VISIO 50 за ключвое и контакти
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV107001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV107001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV107002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV107002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EVABDECK--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EVABDECK--&cat=Offer


Информационни розетки

Артикулен номер Наименование Мярка

EV104012-- Капачка за RJ45 UAE розетка с етикет, 2 порта,
бяла за бр.

HSED02UWBS Розетка TOOLLESS LINE, 2 порта, 80x80mm,
наклонена, SFB за бр.

HSEMRJ6GBA TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран,
Cat.6a,10GB (SFB) за бр.

SAT и TV антенни розетки

Артикулен номер Наименование Мярка

EV104010-- TV Капачка, 3-изхода, бяла за бр.

HSATD3M--- SAT terminal type outlet 3-Port,R/TV/
SAT,Cl.A,Frame+Box,9010 за бр.

HSATDDM--- SAT loop-through outlet 3-Port, R/TV/
SAT,Cl.A,Frame+Box,9010 за бр.
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV104012--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV104012--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV104012--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV104012--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=HSED02UWBS&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=HSED02UWBS&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=HSED02UWBS&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=HSED02UWBS&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=HSEMRJ6GBA&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=HSEMRJ6GBA&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=HSEMRJ6GBA&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=HSEMRJ6GBA&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV104010--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV104010--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV104010--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=HSATD3M---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=HSATD3M---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=HSATD3M---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=HSATD3M---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=HSATDDM---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=HSATDDM---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=HSATDDM---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=HSATDDM---&cat=Offer


Димери за LED осветление

Непосредственото свързване на електрически лампи към електрическата мрежа поражда протичане на
синусоидален ток, а силата на излъчената светлина е правопропорционална на големина му.
Чрез принципа на фазовото регулиране, димерът включва лампата към мрежовото напрежение не
в началото на всеки негов полупериод, а по-късно и я изключва в края му, т.е. през нея не протича ток
непрекъснато, а само през определени интервали от време.
Когато принципът на фазовото регулиране не е приложим към определени нисковолтови халогенни
лампи с т. нар. електронен трансформатор, се използва принципът на обратното регулиране, при
което токът през лампата задължително започва от началото на всеки полупериод, а прекратяването му
става в края на полупериода. Димерите за халогенни лампи с електронен трансформатор се
отбелязват със съкращението ELV. 
Кой принцип трябва да се използва, зависи от електронните компоненти, които съставят
източника на светлина!

Артикулен номер Наименование Мярка

EV103020-- Механизъм димер - LED 6-100VA за бр.
EV102013-- Капачка за димер (+ бутон), бяла за бр.
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV103020--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV103020--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV103020--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV102013--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV102013--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=EV102013--&cat=Offer


Модулна система ключове и контакти

Серия VISIO 45 се предлага като модулна система. Може да се инсталира в кръгли конзолни кутии,
като същият механизъм може да се монтира и в правоъгълни конзолни кутии с познатото в България
наименование Италиански стандарт, като се предлагат декоративни рамки и в двата варианта на
монтаж.

Серията предлага изключително разнообразие от механизми. Освен класическите устройства за
управление на осветлението, серията предлага контакти за общо предназначени в различни цветове и
за различните стандарти (немски, френски) с детска защита, плътни или прозрачни капаци. 

Механизмите от серията са с възможност за изпълнение в един или два модула. Серията се предлага
само с винтова връзка.
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Модулна система

Всички механизмите от серия Visio 45 се с възможност за изпълнение в размер от един или два
модула. Всички механизми са с височина от 45 мм. За размер от 1 модул се приема ½ от размера на
стандартен контакт „Шуко“ (22,5мм).
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VISIO 45 е универсално решение и може да се инсталира в кръгли конзолни кутии. Могат да се
монтират хоризонтално или вертикално, като единични компоненти или в комбинации (например: 2 x
2M).

Монтажните рамки са лесни за монтиране, дизайнът им позволява разнообразие от комбинации за
бърз монтаж (захващащи щифтове, множество отвори за винтове). Няколко монтажни рамки могат да се
сглобят заедно и да формират стабилен и точно подравнен модул. 

Може да се избира между метални и пластмасови (технополимер) монтажни рамки, с или без крачета,
за захващане в конзолната кутия.

Артикулен номер Наименование Мярка

ET100001-- Механизъм ключ единичен 1Р 16A за бр.
ET102002-- Капачка 2M, бяла за бр.
ET105003-- Монтажна рамка с щифтове 2M за бр.
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET100001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET100001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET102002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET102002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET102002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105003--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105003--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105003--&cat=Offer


Артикулен номер Наименование Мярка

ET100007-- Механизъм ключ девиаторен 16A за бр.
ET100002-- Механизъм бутон единичен 1Р 16A за бр.
ET102001-- Капачка 1M, бяла за бр.
ET105004-- Монтажна рамка без щифтове 2M за бр.
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET100007--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET100007--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET100002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET100002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET100002--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET102001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET102001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET102001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105004--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105004--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105004--&cat=Offer


Формата на конзолната кутия позволява монтажа на много на брой различни комбинации от
механизни. Монтажните рамки улесняват закрепването на механизмите (например контакт, USB
захранване, ключ и др.). Специално разработеното „Клик“ решение, значително съкращава времето
за монтаж.

Вариант за комбиниране на механизмите в безпреградна рамка за 3, 4 или 7 модула или както е
познато като наименование в България „италиански стандарт“. 

При „италианския стандарт“ е необходимо да се използва различен тип монтажна кутия, което изисква
предварително планиране, но като доказано предимство, е че тази система намалява времето за
монтаж наполовина и дава повече пространство за монтаж и размножаване на електрически връзки.

Артикулен номер Наименование Мярка

ET100001-- Механизъм ключ единичен 1Р 16A за бр.
ET102001-- Капачка 1M, бяла за бр.

ET101001-- Механизъм контакт Шуко с детска защита 16А,
бял за бр.

ET105006-- Монтажна рамка без щифтове 3M за бр.
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET102001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET102001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET102001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET101001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET101001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET101001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET101001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105006--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105006--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105006--&cat=Offer


Артикулен номер Наименование Мярка

ET101003-- Механизъм контакт Шуко с детска защита 16А,
червен за бр.

ET101006-- Механизъм контакт фр. стандарт с детска
защита, 16A, бял за бр.

ET105007-- Монтажна рамка без щифтове 4M за бр.
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET101003--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET101003--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET101003--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET101006--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET101006--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET101006--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET101006--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105007--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105007--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105007--&cat=Offer


Рамки

VISIO 45 е универсално решение и може да се инсталира и в кръгли конзолни кутии. Могат да се
монтират хоризонтално или вертикално, като единични компоненти или в комбинация 2 x 2M, 3 x 2M, 4
x 2M и 5 x 2M

Артикулен номер Наименование Мярка

ET105014-- Покриваща рамка 2M, бяла за бр.
ET105018-- Покриваща рамка 2x2M, бяла за бр.
ET105020-- Покриваща рамка 3x2M, бяла за бр.
ET105022-- Покриваща рамка 4x2M, бяла за бр.
ET105060-- Покриваща рамка 5 х 2М, бяла за бр.
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105014--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105014--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105018--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105018--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105018--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105020--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105020--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105020--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105022--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105022--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105022--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105060--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105060--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105060--&cat=Offer


Рамки

Вариант за комбиниране на механизмите в безпреградна рамка за 3, 4 или 7 модула или както
е познато като наименование в България „италиански стандарт“. Възможност за използване на
декоративни рамки за едномодулни механизми, както и за 1/3M, 2/3М или 2 х 7М рамки.

Артикулен номер Наименование Мярка

ET105024-- Покриваща рамка 3M, бяла за бр.
ET105026-- Покриваща рамка 4M, бяла за бр.
ET105030-- Покриваща рамка 7M, бяла за бр.
ET105040-- Покриваща рамка 2x7M, бяла за бр.
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105024--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105024--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105026--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105026--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105026--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105030--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105030--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105030--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105040--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105040--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET105040--&cat=Offer


Рамки

Дизайнът на рамките се отличава със стилни прави линии или с извити меки линии. Цветово
разнообразие на декоративните рамки, както и текстури наподобяващи камък или дърво. Могат да
се съчетават с двата основни цвята механизми – бял и черен мат. 

Възможност за поръчка на декоративни рамки, изработени от естествени материали от метал, дърво или
стъкло.
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Механизми

Дизайнът Visio 45 е характерен с много голямо разнообразие от различни механизми.

Модулният принцип позволява комбинирането на различни механизми в общи рамки. Механизми в
размер на само един модул, като димери, девиаторни и кръстати ключове, управление на щори,
датчици за движение и присъствие, с възможност за монтаж в стандартна конзолна кутия, както и всички
механизми за изграждане на домашна мултимедия – включително USB и HDMI активни или пасивни
конектори. 

Механизмите могат да се вграждат в кутии за открит монтаж или в кутии с висока IP защита, както и
чрез адаптери да се монтират в електрически табла или на DIN релси.
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Schrack Technik разполага с подходящи инсталационни конзоли за всеки вид контакт и ключ.
Независимо дали е вграден монтаж, монтиран на открита повърхността или с изискване за степен
на защита IP54 или IP65. 

Предлагаме конзолни кутии, подходящи за различните серии ключове и контакти, които имаме в нашия
асортимент. С възможност за монтаж в тухлена стена, в преградни стени от гипсокартон, както и
подсилени конзоли, фиксирани преди полагане на бетон (с отлична здравина, без деформация на
формата си и без затруднения за монтаж на механизма впоследствие). 

Цялостно изпълнена инсталация с ветроустойчиви разклонителни кутии, гарантира значително
повишаване на енергийната ефективност на помещенията, като запазва желаната стайна температура
и осигурява защита срещу опасни течения. Където трябва да се избягва разрушаващата циркулация на
въздуха в каналите на електрическа инсталация или технологичните отворите на преградните стени,
ветроустойчивите разклонителни кутии с перфорационна мембрана са най-удачният избор. 

Предимства и техническа информация:

Гарантирана ветроустойчивост и защита срещу опасни течения

Значително повишаване на енергийната ефективност на помещенията и сградата

Ограничава конденз и мухъл в помещенията 

Диаметър, 60mm, дълбочина, 47mm

Продажната цена е за комплект от 100 бр.
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Артикулен номер Наименование Мярка

GTDU810--- Конзола за мазилка единична d67x45mm
модулна за 100 бр.

GTDH115--- Конзола за гипсокартон di68/d47mm,
оранжева, PP за 100 бр.

GTDW2000-- Разкл.кутия с защита срещу течения di68/
d47mm,оранжева за 100 бр.

Blower Door тест

Херметичността на сградата се пресмята с метода за измерване на диференциалното налягане (т. нар.
Blower Door тест). Методът се използва за откриване на течове в изолационната обвивката на сградата
и за определяне на действителната скорост на обмен на въздух. Този процес може да доведе до големи
топлинни и енергийни загуби, като натрупването на влага от кондензационни процеси при нахлуване на
студен външен или изтичане на затоплен въздух през пукнатини и отвори в ограждащата конструкция и
влошаване на микроклимата в помещението.

Артикулен номер Наименование Мярка

ET106001-- Конзолна кутия за тухлена стена 3M за бр.
ET106008-- Конзолна кутия за гипсокартон 4M за бр.
ET106011-- Конзолна кутия за тухлена стена 7M за бр.
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https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=GTDU810---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=GTDU810---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=GTDU810---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=GTDH115---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=GTDH115---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=GTDH115---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=GTDH115---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=GTDW2000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=GTDW2000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=GTDW2000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=GTDW2000--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET106001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET106001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET106001--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET106008--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET106008--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET106008--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET106011--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET106011--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=ET106011--&cat=Offer


Разклонителни конзоли за IT мрежи и сградна автомат��зация

IT информационни розетки със специален кабелен вход и конструкция, с цел да не повредят
чувствителното мрежово окабеляване. Съгласно стандарта DIN EN 50173, радиусът на огъване при
полагане на мрежовите кабели не трябва да е по-малък от четири пъти диаметъра на изолацията му, тъй
като в противен случай, може да възникне прекъсване на жило или на целия кабел и това да повлияе на
работните му характеристики.

Съвместимост със стандарт DIN EN 50173:

Със специален дизайн, намалява радиусите на огъване и ограничава механичното напрежение в
информационните кабели, благодарение на гъвкава пластмасова мембрана
Без прекъсване и деформация на кабела, с достатъчно пространство за монтаж на RJ45 кийстоун
жакове, ветроустойчивост и защита срещу опасни течения
Конзолна кутия, подходяща за сградна автоматизация – позволява интегрирането на сензори
и изпълнителни механизми в допълнителната ниша, като предоставя достатъчно пространство за
окабеляването и монтаж на стандартни ключове и контакти.

Артикулен номер Наименование Мярка

GTDE5000-- Конзолна кутия за гипсокарнот, за сградна
автоматизация за 100 бр.

GTDE5100-- LAN-Конзолна кутия E5100 Ø 68mm,
Д=60mm, с гумена мембрана за 100 бр.
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Степен на защита IP54
Защита от прах и пръскане с вода с ниво на защита IP54. Патентованата асиметрична уплътнителна
мембрана предоставя възможност за монтаж на кабелите много близо до стената с безпроблемното
монтиране на три кабела с различни сечения.

Термопластичен корпус
Корпус, подсилен със стъклени влакна, с голяма устойчивост на атмосферни влияния и якост на удар
(IK05) и устойчивост в химическа среда. Бърз монтаж на капака на корпуса с винтове с двойни резби. 

Артикулен
номер

Наименование Мярка

EV210001-- Ключ единичен, външен м-ж, 1P, пружинни
клеми, IP54 за бр.

EV210009-- Ключ сериен, външен м-ж, пружинни клеми,
IP54 за бр.

EV211001-- Контакт Шуко, външен м-ж, пружинни клеми,
IP54 за бр.

EV211002-- Контакт Шуко с ключ, външен м-ж, пружинни
клеми, IP54 за бр.

EV211018-- Троен конт. за откр. монтаж, хоризонтален, пр.
клеми, IP54 за бр.
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Индустриална серия 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.

M270020--- Щуцер M20x1.5, IP65, RAL7035 за бр.
M270025--- Щуцер IP65 M25x1.5 RAL7035 за бр.

СТИЛЕН ДОМ

www.schrack.bg Get Ready. Get Schrack.

стр.  26 от 33

Запитайте 
за цени с 
включена 
търговска 
отсъпка

https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=YY764516--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=YY764516--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=YY764516--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=YY764516--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=YY764532--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=YY764532--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=YY764532--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=YY764532--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=YY774516--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=YY774516--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=YY774516--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=YY774516--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=M270020---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=M270020---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=M270020---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=M270025---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=M270025---&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=M270025---&cat=Offer


Детектори за движение с иновативна технология

В голяма част от ежедневните ситуации, детекторът за движение от малко устройство, може да се окаже
голям помощник. Независимо дали в търговски център, офис сграда или в частния дом, детекторът за
движение гарантира нужната осветеност и подобрява енергийната ефективност на сградата.. 

Особено внимание трябва да се обърне на високия пусков ток при включване за LED осветители.
Нашите детектори за движение се справят с това предизвикателство, с помощта на подсилени
волфрамови контакти (16А превключващ контакт с подобрени характеристики) или електронно
токоограничаване при пресичане на нулевата точка на синусуидата и по този начин гарантира плавно
превключване.

Детектори за присъствие с компактни размери

Благодарение на своите интелигентни сензори, които трайно измерват текущата яркост и присъствие в
зададените периоди от време, те са напълно подходящи за често посещавани зони като офиси, общи
части, чакални или обществени тоалетни. Освен управление на осветлението, тези датчици намират
все по-голямо приложение с HVAC областта - да автоматизират вентилацията или климатичния контрол
на помещенията. Предлагаме варианти, адаптирани да работят в системите за сградна автоматизация,
посредством Dali или KNX протокол.

Все повече се обръща специално внимание на интериорния дизайн и естетика на помещенията. Нашите
сензори за вграждане в таван са идеалният продукт, поради дизайна си (с много малка монтажна
височина). Друго предимство е, че захранващите клеми и сензорни части са поставени в компактен
корпус, като по този начин се пести място.  

Времето за действие, стойностите за осветеност, изборът на режим на работа могат да бъдат зададени
директно в датчиците за движение или присъствие или конфигурирани чрез дистанционно управление.
Предварително фабрично настроени параметри за работа позволяват готовност за моментална
експлоатация.
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Детектори за движение

Артикулен номер Наименование Мярка

ESS10180W- Датчик за движение MS-W 180 IP44, бял за бр.
ESS10360D- Motus MS-C 360° Ø 9m, цифров, IP20, бял за бр.

ESB430428- Датчик за движение за монтаж на таван, 360°,
Ø8m, IP40 за бр.

ESM425509- Универсално дистанционно управление-PDi/
Mdi, сребрист за бр.

Детектори за присъствие

Артикулен номер Наименование Мярка

ESM425004- Датчик за присъствие PD 360i/8 Мастър стенен
монтаж IR; бял за бр.

ESP427510- DALI Датчик за присъствие за монтаж на
таван,360°, Ø8m,IP55 за бр.

ESB430442- KNX-Датчик за присъствие за монтаж на таван,
360°, Ø8m, IP40 за бр.

ESM425400- Кутия за открит монтаж IP54 за датчик серия
MD/PD; бял за бр.
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Технически характеристики и приложение:

Лесен монтаж, посредством магнитно закрепване

Предлага се във вариант с вградена (10-годишен експлоатационен срок) или сменяема 9V батерия,
както и за постоянно захранване на AC 220V
Могат да се свържат и комуникират безжично до 30 димни устройства

Вграден сензор за топлина за бездимни пожари (безжичен детектор)

За приложение в жилища, за всички общи помещения (с изключение на кухни),  както и коридорите,
обособени като евакуационни пътища от общите помещения, следва да се предвиди поне по едно димно
устройство за сигнализация.

В сгради или части от сгради, в които са разположени детски градини или сгради с подобни приложения,
димни датчици трябва да бъдат инсталирани във всички общи помещения и в коридори, през които
аварийните пътища извеждат от общи помещения. 

По отношение на мерките за ранно откриване и сигнализиране за наличие на пожар, местата за
настаняване (хотели или къщи за гости) трябва да отговарят на следните изисквания в зависимост от
броя на леглата: 

a) при не повече от 30 легла за гости, трябва да се инсталират мрежови димни датчици в стаите и
в коридори, през които водят аварийни пътища. Устройствата за дим трябва да бъдат инсталирани и
експлоатирани по такъв начин, че димът да бъде открит и докладван на ранен етап,
b) от 31 до 100 легла за гости трябва да бъде инсталирана автоматична пожароизвестителна система на
цялата сграда или съоръжение за настаняване,
c) за повече от 100 легла за гости, за цялото съоръжение за настаняване трябва да бъде инсталирана
автоматична пожароизвестителна система с автоматично пренасочване на алармата към приемния
център с постоянно поддържан пункт за обществена аларма. Ако зоната с легла за персонал не е
отделена от зоната с легла за гости, чрез преградни стени или разделителни тавани, легловата база
трябва да се пресмята общо.
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Артикулен номер Наименование Мярка

ESR151928- Димен датчик CYRUS Mini-Deluxe, с вградена
батерия, бял за бр.

ESR135782- Димен датчик CYRUS, с вградена батерия, бял за бр.

ESR151925- Димен датчик CYRUS Wireless, с вграден
топлинен датчик за бр.

ESR151929- Димен датчик CYRUS Basic, с подменяема
батерия 9V, бял за бр.

ESR154422- Магнитен фиксатор за димни датчици CYRUS за бр.

ESR018916- PROTECTOR K фотоелектричен димен датчик
230V; бял за бр.

Препоръчителен монтаж на димните датчици

Монтажът на димните датчици следва да бъде съобразен с някои специфични особености и
архитектурата на защитаваното помещение.
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Автоматизирана система от типа „умен дом“ е такава, която може да свърже помежду си електрически
уреди и устройства в дома, като позволява едновременно управление от локален, отдалечен и гласов
достъп, посредством смартфон или гласов асистент (Siri, OK Google, Alexa и др.). Може да контролират
дистанционно сигурността в дома, температурата, осветлението.

Предимства на системите за сградна автоматизация:

Намаляване на разходите за електроенергия и отопление

Повишаване на комфорта в дома с автоматизиране на всекидневно повторяеми дейности    

Чрез интегриране на метеорологична станция или различни сензори да поема контрола над дома
и да използва външните климатични условия за да регулира най-благоприятната среда в наше
отсъствие.

Артикулен номер Наименование Мярка

IRS00006-- Homematic IP точка на достъп за бр.
IRS00007-- Homematic IP термостат за стенен монтаж за бр.
IRS00008-A Homematic IP контакт за бр.
IRS00010-- Homematic IP датчик за врата за бр.
IRS00011-- Homematic IP термостат за радиатор за бр.
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