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ЗДРАВЕЙТЕ,
Едно от най-важните условия за постигане на здравословна среда и добра работна атмосфера в
дадено производство, складово помещение или офисна сграда e изборът на ефективна осветителната
система. Неправилния избор на осветителни тела, завишената или недостатъчна осветеност, влияе
негативно на човешкото зрение.
Предлаганите от Schrack Technik осветители използват най-новата LED технология и дават възможност
да се изградят осветители системи, които да гарантират здравословна среда и енергийна
ефективност..
АТАНАС ПРОДАНОВ
Специалист, обучение и развитие
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За да се даде възможност на хората да изпълняват зрителните си задачи ефективно и прецизно, трябва
да се осигури подходящо осветление. Степента на видимост и зрителен комфорт, които се изискват за
широк обхват работни места, се определят от вида и продължителността на работната дейност.
При проектирането на осветителни системи за офисни сгради се спазват изискванията на стандарта
БДС EN 12464-1:2011 “Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на
закрито”.
Нормативният документ определя препоръчителните стойности на най-важните светлотехнически
характеристики на осветлението - разпределение на светлинната яркост; интензивност на осветлението;
ограничаване на заслепяването; посоката на светлината; цвят на светлината и цветовото
възпроизвеждане.
Този европейски стандарт определя изискванията към осветлението за голяма част от работните места
на закрито и техните прилежащи зони по отношение на количеството и качеството на осветлението, като
посочва препоръки за постигане на добро осветление.
С нарастването на адаптационната яркост се повишават
остротата на зрението, чувствителността към контраст,
дееспособността на очната функция и др.
Чрез разпределението на яркостта в областта на зрителното поле
се управлява степента на адаптация на очите, което влияе на
видимостта при работа
Разгледайте изображението в голям формат тук: link
Разпределението на яркостта в областта на зрителното поле влияе също и на зрителния комфорт, като
трябва да се избягват:
твърде високата яркост, която може да увеличи заслепяването
твърде високият контраст на яркостта, който може да причини умора поради постоянната
адаптация на окото
твърде ниската яркост и твърде ниският контраст на яркостта, които могат да направят работната
среда приглушена и нестимулираща
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Осветление за офис
Предлага се голямо разнообразие от осветителните тела за офиси или административни сгради. В
последните години изключително голяма популярност имат LED панелите, тъй като те предлагат дълъг
експлоатационен живот, без промяна в качеството на светлината. Осигуряват ефективност и
енергоспестяване. Друго предимство в полза на LED панелите е тяхната способност за равномерно
разпределяне на светлината чрез матовия разсейвател и странично разположените светодиоди.

Lano Eco LED 40W 840 4000lm M600 опал

LED panel, can be combined with LED driver LITP0028 (on/off) or LITP0031
(DALI, Push Dim)
LITP0013--

Запитайте за цена

Осветление за индустриални приложения
LED технологията се развива с много бързи темпове, като последното десетилетие пазарът се
преориентира към такъв вид светлоизточници. Този тип осветление се доказа като енергийно ефективно
решение, което реализира икономии до 70%.
LED индустриални осветители с корпус от лят алуминий, конструирани с радиаторна отливка, която
позволява много добър топлообмен и предпазва LED източника от прегряване.
Възможността за димиране също е голямо предимство, тъй като едно индустриално хале може да бъде
проектирано така, че през различните части на денонощието да бъде регулиран светлинния поток, и да
се оптимизира консумацията на електроенергия.

Arktur Eco II 150W 840 24000lm 1-10V IP65 110°, черно

LED High Bay, 1-10V dimmable, 2m cable
LITP0002-A

Запитайте за цена
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Норми за осветеност
За проектиране на офисно осветление е необходимо да се използват стандартните норми за
осветеност описани в стандарт БДС EN 12464-1. По отношение на офисното осветление е необходимо
да се спазват обобщени предписания, които могат да се видят в табличен вид в стандарта, групирани
според типа помещение, зрителната задача или извършваната дейност.
Разпределението на осветеността върху работната повърхност и нейните околности, оказва влияние
върху това, колко бързо, безопасно, и лесно човек ще възприеме и изпълни зрителната задача. Когато
видът на зрителната задача не е описан, проектантът трябва да направи предположения относно
възможните зрителни задачи и да определи изискванията към зрителната задача.
Големите отклонения в осветеността около работното
пространство могат да предизвикат зрителен стрес и дискомфорт
Осветеността на близката околна повърхност трябва да е
свързана с осветеността на работното пространство и да
осигурява добре балансирано разпределение на яркостта в
зрителното поле, на разстояние най-малко 0,5 m около работното
пространство
Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Разпределението на яркостта в областта на зрителното поле влияе също и на зрителния комфорт. Ярките
светлинни източници могат да причинят заслепяване и могат да влошат видимостта на предмети
Заслепяването е усещане, получено от ярки площи, попаднали
в зрителното поле, такива като светли повърхности, части от
осветителите, прозорци и/или естественa светлина
Заслепяването трябва да се ограничава, за да се избегнат грешки,
умора и злополуки. В работни места на закрито заслепяването
обикновено не е проблем, ако се ограничи яркостта
Разгледайте изображението в голям формат тук: link
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Индекс на заслепяване UGR (Unified Glare Raiding)
UGR е унифициран международен индекс, дефиниран от Международната комисия по осветление. Той
дава оценка за прякото въздействие върху наблюдателя и приема следните стойности: 10, 13, 16, 19,
22, 25 и 28. Счита се, че ако UGR има стойност, по-малка или равна на 13 - няма заслепяване. Ако
индексът е 13 или 16 - осветителят е подходящ за прецизна зрителна задача. Стойности на UGR, равни
на 16 или 19, се отнасят за осветител, подходящ за средна зрителна задача; 19 и 22 - за умерена
зрителна задача. В случай че индексът е в интервала между 22 и 28, осветителят би могъл да се
използва за несложна зрителна задача. Ако превишава тези стойности, се счита че той не е подходящ
за работно осветление.
Област на приложение на LED панел LANO 4, 33W:
Подходящи за помещения предназначени за средна зрителна задача, като четене, писане, срещи и
работа на компютър
За монтаж върху растерени тавани 600х600, 620х620, 1200х300, или 1250x300
Техническа информация:
Корпус на осветителното тяло: алуминий, боядисано в бяло
Покритие: PMMA (без пожълтяване), микропризматично, без отблясъци UGR <19
Индекс на цветопредаване (CRI) ≥80
Цветна температура: 3000K или 4000K
Продължителност на живота: 50 000h
Клас на енергийна ефективност: A, A+, A++
Температура на околната среда: -20 ° C до + 30 ° C
Димируеми: Да (само за версии с DALI протокол)
Работен ток 850mA, LED драйверите трябва да се поръчват отделно
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Артикулен
номер
LITP0014-LITP0011-LITP0023-LITP0018-LITP0029--

Наименование

Мярка

Lano Eco LED 33W 830 3960lm M600 UGR 19
отразяващо покритие
Lano Eco LED 33W 840 3960lm M620 UGR 19
отразяващо покритие
Lano Eco LED 33W 840 3960lm M1200 UGR 19
отразяващо покритие
Lano Eco LED 33W 830 3960lm M1225 UGR 19
отразяващо покритие
LED Драйвер 33W 850mA on/off за серии Lano
4 LED

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.

В съвременните офисни и административни сгради все повече се използва DALI протоколът за
управление на интериорното осветление. Стандартът DALI адресира всички LED панели чрез драйвер
LED DALI‑2 и дава възможност за въвеждане на индивидуални сценарии за осветление. Всяко
осветително тяло притежава индивидуален адрес и може да излъчва светлинен поток независимо от
другите тела в осветителната система. Драйверът LED DALI‑2, позволява осветителя да се димира
самостоятелно или в група с помощта на стандартен ключ-бутон.

Драйвер LED DALI-2 33W 850mA за Lano 4 LED
DALI und Push Dim
LITP0030-A

Запитайте за цена
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Индекс на цветопредаване (CRI)
Индексът на цветопредаване (CRI - color rendering index) отразява ефекта на осветителното тяло върху
цвета на осветените обекти. За да се осигури обективно означаване на свойствата за цветопредаване
на светлинните източници, е въведен общ индекс на цветопредаване Ra. Максималната стойност на
индекса на цветопредаване (Ra), равна на 100, означава че цветовете изглеждат точно така, както би
трябвало.
Област на приложение:
Колкото по-висок индекс на цветопредаване има едно осветително тяло, толкова цветовете на
осветените предмети ще са по-реални. Индекс CRI ≥80 е напълно достатъчен, за да се задоволи
цветоусещането
CRI < 80 ще промени цвета на предметите. Стандартът БДС EN 12464-1:2011 дефинира
минималната стойност на индекса на цветопредаване за различни видове помещения (площи) или
дейности
Техническа информация:
Корпус на осветителното тяло: алуминий, боядисано в бяло
Покритие: PMMA (без пожълтяване), микропризматично, без отблясъци UGR <22
Индекс на цветопредаване (CRI) ≥80
Цветна температура: 3000K или 4000K
Продължителност на живота: 50 000h
Клас на енергийна ефективност: A, A+, A++
Температура на околната среда: -20 ° C до + 30 ° C
Димируеми: Да (само за версии с DALI протокол)
Работен ток 1000mA, LED драйверите трябва да се поръчат отделно
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Артикулен номер

Наименование

Мярка

LITP0013-LITP0021-LITP0017-LITP0028--

Lano Eco LED 40W 840 4000lm M600 опал
Lano Eco LED 40W 840 4000lm M1200 опал
Lano Eco LED 40W 840 4000lm M1225 опал
LED Драйвер вкл/изкл. за серии Lano Eco LED

за бр.
за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

В наши дни растерните окачени тавани са важна част от вътрешния дизайн на офисните помещения.
Те са много удобни за прикриване на водопровод или окабеляване, като в същото време се осигурява
достъп до инсталациите. Все по често обаче се наблюдават дизайнерски решения, където LED панелите
се окомплектоват в рамка за открит монтаж или се монтират с помощта на 4-точково окачване на
стоманени въжета.

Артикулен
номер
LITP0026-A
LITP0024-LID15379--

Наименование

Мярка

Рамка за открит монтаж, за LED панели серия
Lano 4 М600
К-т за окачване за LED Панели серия Lano Eco
3-way connection box, IP20, Quick Fix

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка
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Цвят на светлината и цветна температура
Под “цвят на светлината” на една лампа се разбира възпроизведеният цвят на излъчваната светлина.
Това се оценява количествено чрез корелираната цветна температура (ТCP) на лампата.

Област на приложение:
Изборът зависи от нивото на осветеност, цветовете на интериора и обзавеждането, климата и
самото помещение
В топлите климатични зони обикновено се предпочитат осветители с по-студен цвят на светлината,
докато в по-студени климатични зони, такива с по-топъл цвят на светлината
Техническа информация:
Корпус на осветителното тяло: пластмасов полиамид, поликарбонат
Покритие: поликарбонат, опал, без отблясъци UGR <22
Индекс на цветопредаване ≥80
Цветна температура: 3000/4000/6500K регулируема чрез превключвател, фабрично
зададена 4000K
Продължителност на живота: 45 000h
Оперативно напрежение AC:

220-240V, LED контролер

Температура на околната среда: -20 ° C до + 40 ° C
Степен на защита – IP: IP20/44

стр. 10 от 38

www.schrack.bg

Get Ready. Get Schrack.

ОСВЕТЛЕНИЕ TRINITY

Артикулен
номер
LIIM0017-A
LIIM0019-A
LIIM0021-A

Наименование

Мярка

Segon Eco 7W Tri бяло 3K, 4K, 6K 230V 90°,
EVG, бяло
Segon Eco 14W Tri бяло 3K, 4K, 6K 230V 90°,
EVG, бяло
Segon Eco 25W Tri бяло 3K, 4K, 6K 230V 90°,
EVG, бяло

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

Осветлението за работни места с видеоекрани трябва да е подходящо за всички задачи, извършвани
на работното място, като четене от екрана, писане на хартия, работа с клавиатура. Видеоекраните
могат да имат отблясъци, причиняващи заслепяване. Ето защо е важно осветителите да се изберат и
разположат по такъв начин, че да се избегнат ярки отражения. Често в конферентни зали с видеоекрани
или проектори се търси възможност за регулиране на осветеността чрез димиране на осветителите.

Артикулен
номер
LIIM0011-A
LIIM0022--

Наименование

Мярка

Segon Basic 20W Tri бяло 3K, 4K, 6K UGR<19,
230V 60°, EVG
Драйвер за Segon Basic 20W, Dali dimmable,
без трептене

за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка
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В зависимост от задачите, които се изпълняват в дадено индустриално производство се налага
осветителните тела да отговарят на различни стандарти. Индустриалното производство включва
множество сектори - тежка промишленост, различни видове складови стопанства и индустриални
халета, подземни гаражи, помещения за хранително-вкусова или фармацевтична дейност.
Изисквания при изграждането на осветителни системи за подземни паркинги:
Подземните паркинги трябва да са осветени така, че да се гарантира най-висока сигурност за
водачите, пешеходците и превозните средства. Основното изискване е да се осигури равномерно и
качествено осветяване на цялата площ на паркинга, като се елиминират рисковете оAт формиране
на засенчени зони или заслепяване
При входовете и изходите на закритите паркинги често се наблюдава силен контраст между
условията на вътрешната и външната среда, което може да доведе до проблеми с видимостта.
Трябва да се осигурят необходимите минимални нива на осветеност с достатъчна степен на
равномерност и възможност за цветово разграничаване във всички зони
Очакваното ниво на интензивност на пешеходен и автомобилен трафик, е основен фактор при
проектирането и оптимизирането на система за управление на осветлението. Може да осигури
възможност за оползотворяване на дневната светлина чрез сензори за осветеност и проследяване
на движението. Този подход води до минимизиране на енергопотреблението и гарантиране на
достатъчни нива на осветеност в различните части на денонощието
Осветителите трябва да бъдат с висока степен на защита и устойчивост на вандализъм. Характерна
особеност е наличието на висока IP защита, предпазваща електрическата част на осветителя от
запрашаване или достъп на вода
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Осветители, серия DEVO LED PRO II
Осветителите от серия DEVO LED PRO имат полиестерен корпус, поликарбонатни дифузери, скоби
от неръждаема стомана и подвижен капак. Има възможност за отваряне на осветителното тяло, за
смяна на светодиодната платка или драйвера. Това отличава серията DEVO LED PRO с устойчивост и
екологичност.
Осветителите са със степен на защита IP65,което ги прави подходящи за приложение в мокри
помещения, подземни гаражи и сервизи, производствени халета и работилници, коридори и подлези.
Техническа информация:
Корпус на осветителното тяло: подсилена с фибростъкло пластмаса
Покритие: поликарбонат, опал
Индекс на цветопредаване ≥80
Продължителност на живота: 70 000h
Оперативно напрежение AC:

220-240V, LED контролер

Температура на околната среда: -20 ° C до + 35 ° C
Предлагат се осветителни тела с авариен комплект с до 3 часа автономност

Артикулен
номер
LIVB0012-LIVB0013-LIVB0014-LIVB0015-LIVB0016--

Наименование

Мярка

DEVO PRO II 27W 3800lm 840 230V ECG IP66 CL 1
PMMA 1200mm
DEVO PRO II 44W 6100lm 840 230V ECG IP66 CL 1
PMMA 1500mm
DEVO PRO II 61W 8300lm 840 230V EVG IP66 CL 1
PMMA 1200mm
DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 CL
1 PMMA 1500mm
DEVO PRO II 28W 840 230V ECG EK-KIT 3H IP66
CL 1 L-1200mm

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
за бр.
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ОСВЕТЛЕНИЕ TRINITY
Осветителни тела серия DEWY, IP65, за T8 LED
Серия DEWY са устойчиви на влага и запрашеност осветители за T8 LED тръба.
Обозначението „Т“ в номенклатурата на флуоресцентните и LED осветители означава “тръбна” формата на лампата.
Числото, непосредствено след Т, обозначава диаметъра на осветителя. Осветител T8 е с диаметър един
инч или 2,54 см.

Артикулен номер

Наименование

Мярка

LID13436-LID13438-LID13437-LID13441--

Dewy IP65 за 1xT8 LED Тръба 600mm PC/PC
Dewy IP65 за 1xT8 LED Тръба 1200mm PC/PC
Dewy IP65 за 2xT8 LED Тръба 600mm PC/PC
Dewy IP65 за 2xT8 LED Тръба 1500mm PC/PC

за бр.
за бр.
за бр.
за бр.

Артикулен
номер
LID13822-LID12637-LID12642--

Наименование

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

Мярка

9009L/C, T8 LED GLASS TUBE 9w CW 60cm
матиран 230v
9018L/W, T8 LED GLASS TUBE 18w WW 120cm
матиран 230v
9022L/W, T8 LED GLASS TUBE 22w WW 150cm
матиран 230v

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка
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ОСВЕТЛЕНИЕ TRINITY

В зависимост от задачите, които се изпълняват в дадено индустриалното производство, се налага
осветителните тела да отговарят на различни стандарти. Индустриалното производство включва
множество сектори - тежка промишленост, различни видове складови стопанства, индустриални халета,
подземни гаражи, помещения за хранително-вкусова или фармацевтична дейност.
Съображения при изграждането на осветителни системи за логистични халета и
складови стопанства:
Повечето логистични центрове се характеризират с високи тавани и големи размери на
помещенията. Това води до висока консумация на електроенергия. Обикновено най-малко 20%
от експлоатационните разходи в едно логистично съоръжение са за осветление. Инсталирането на
LED осветители позволява дългосрочно редуциране на разходите
Поддръжката на осветлението в логистични центрове с високи тавани е скъпоструваща задача.
Необходимостта от квалифициран персонал и техника увеличава значително експлоатационните
разходи на сградата. Светодиодните осветителни тела са с дълъг срок на живот, което намалява
изискванията за поддръжка до минимум. Иновативните им конструкции ограничават натрупването
на замърсявания, предотвратяват риска от прегряване на осветителите, запазват константен
интензитет на светлината по време на експлоатационния период
Под внимание трябва да се вземе и фактът, че в складовите стопанства, на водачите на подемна
техника, често им се налага да гледат директно към осветителното тяло, когато обсужват високи
рафтове. Трябва да се търси оптимално качество на светлината и ограничаване на отблясъците, с
цел увеличаване на безопасността и повишаване на производителността
Системите за управление на осветлението в коридорите между стелажите, могат да намалят
времето на използване на осветителите, особено в зоните, които рядко се посещават от служители,
поради висока степен на автоматизация
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ОСВЕТЛЕНИЕ TRINITY
LINUX - Линейна система за LED осветители
Лесна за монтаж система без необходимост от използване на инструменти. Оборудвана с
високоефективни светодиодни източници на светлина, системата се характеризира с компактния
размер на осветителното тяло и модулността на компонентите и аксесоарите, които позволяват свобода
при проектирането и инсталацията.

Монтажни релси
Монтажна релса с непрекъснато 7 или 11-полюсно окабеляване от безхалогенни кабели H07Z-U HT90
с напречно сечение 2,5 mm². Клемни връзки за вход /изход в началото и края на монтажната релса със
защита от включване с обратна полярност.
Разпределение на клемните връзки: 7P = L1 / L2 / L3 / N / PE / + / - или 11P =, 7P = L1 / L2 /
L3 / N / PE / + / - /, както и 2 x 2 проводника за до две отделни мрежи за аварийно осветление (DC
или AC).
Възможно е подаване на трифазно електрическо захранване, както в началото на осветителя, така и в
средата. Избор за вход на захранващия кабел от горната страна на монтажната релса, в началото или
средата.

Скоби от неръждаема стомана за захващане на монтажните релси. Варианти за окачване на стоманени
въжета, за закрепване чрез метални куки или окачвачи, както и за директно анкериране в тавани.
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ОСВЕТЛЕНИЕ TRINITY
SOLID II - Линейна cистема за LED осветители
Тръбните осветителни системи (LED batten lights) са съвременния еквивалент на флуоресцентните лампи.
Разликата е, че светодиодната технология притежава множество предимства. LED като източник на
светлина е енергоспестяваща и съответно по-изгодна от финансова гледна точка. В сравнение с
традиционните тръбни осветители, LED лампите имат и по-изчистена визия. Особено подходящи са
за приложение в помещения с недостатъчна височина на монтаж поради компактните размери и
фабричните електрически връзки за линейна поредност на осветителите.

Артикулен
номер
LID14408-LID14406-LID14410-LID10727--

Наименование

Мярка

Solid II LED 4W, 320lm, 4000K, 230V, IP20,
L=310mm
SOLID II 8W, 640lm, 3000K, 230V, IP20, вкл.
драйвер, L=570mm
Solid II LED 14W, 1120lm, 4000K, 230V, IP20,
1170mm
SOLID II 14W, 1120lm, 3000K, 230V, IP20 вкл.
драйвер, 1170mm

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
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ОСВЕТЛЕНИЕ TRINITY
Осветители за монтаж на таван с датчик за движение

Артикулен номер
LINA001000
LINA000999
LI42619089

Наименование

Мярка

CAT-MS LED, 8,5W, 3000K, 575lm, 360°, IP20,
matt, white
Плафониера с датчик за движение CAT-MS
2x25W E27 360° IP20
RL-A60 6W 230V 827 806lm прозрачно E27 AL
15000h

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

Осветители за монтаж на стена и таван

Артикулен номер

Наименование

Мярка

LIN8005197

OVALIS LED 5W 3000K 500lm, opal IP65 бял
Осветител за E27 60W, IP44, сив, с метална
решетка
RL-A 40 4W 827 470lm klar E27 15000h
Ambiente 15000h

за бр.

LISO571002
LI43019088

за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка
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ОСВЕТЛЕНИЕ TRINITY

В зависимост от задачите, които се изпълняват в дадено индустриалното производство, се налага
осветителните тела да отговарят на различни стандарти. Индустриалното производство включва
множество сектори - тежка промишленост, различни видове складови стопанства, индустриални халета,
подземни гаражи, помещения за хранително-вкусова или фармацевтична дейност.
Изисквания при изграждането на осветителни системи за индустриални халета, тежка
промишленост и металообработка:
В индустриалните халета с високи тавани, инсталираните осветители, използващи оптика с тесен
светлинен сноп (90°), осигуряват равномерно осветяване на вертикалните зони със стелажи, както
и на зоните за хоризонтален транспорт
Осветителите с широк светлинен сноп (над 110°) са подходящи за осветяване на зони с големи
работни площи. Отблясъците при работа със светлоотразителни материали могат да бъдат
сведени до минимум чрез равномерно разпределение на светлината и подходяща пространствена
конфигурация на осветителите
В индустриалните халета осветителните тела често са изложени на различни агресивни условия.
Контакт с течности, водни или маслени пари, метален или дървесен прах. Осветителите следва да
бъдат с висок клас на защита (IP). Индустриалните осветители трябва да предлагат максимална
надеждност в такъв тип среда, като не допускат проникването на прах и влага. Необходимо е да
притежават здрав корпус, с възможност за охлаждане на LED диодите и драйвера на осветителя.
Устойчивост на неволни удари при транспортни маневри или производствени аварии
Индустриалните LED осветители са специално проектирани за тежки работни условия и се
отличават с дълъг срок на експлоатация, по време на който запазват пълния си светлинен поток.
Важен показател е температура на околната среда, в диапазона на която, индустриалния LED
осветител може да функционира безпроблемно, тъй като в производствените халета често се
наблюдават значителни температурни разлики

стр. 20 от 38

www.schrack.bg

Get Ready. Get Schrack.

ОСВЕТЛЕНИЕ TRINITY
Серия ARKTUR ECO II
Осветителят Arktur Eco LED е идеалното индустриално осветително тяло. Изключително здрав и
надежден, благодарение на своя корпус от лят алуминий и закалено стъкло. Светлинната мощност
от 140 lm/W гарантира максимална ефективност.
Осигурява оптималнa осветеност, благодарение на равномерното разпределение на светлината и
цветната температура от 4000K, с ъгъл на осветяване от 110 ° или 90 °. Може да се монтира като
висящ осветител, в комбинация с конзола за монтиране на стенна, или покривна конструкция.
Техническа информация:
Димируеми: Да (1-10V)
Продължителност на живота: 50 000h
Температура на околната среда: -35 ° C до + 50 ° C

Артикулен
номер
LITP0001-A
LITP0002-A
LITP0003-A
LITP0004-A

Наименование

Мярка

Arktur Eco II 100W 840 14000lm 1-10V IP65
110°, черно
Arktur Eco II 150W 840 24000lm 1-10V IP65
110°, черно
Arktur Eco II 150W 840 24000lm 1-10V IP65
90°, черно
Arktur Eco II 200W 840 32000lm 1-10V IP65
90°, черно

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
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ОСВЕТЛЕНИЕ TRINITY
Серия ARKTUR ROUND DALI
Най-висок клас LED индустриални осветители, с едно от най-добрите съотношения между консумирана
ел. енергия и излъчван светлинен поток, термин познат като светлинен добив (lm/W). Високата
ефективност е показател за отличното качество на осветителите.
Корпус от лят алуминий със специално проектирана радиаторна
отливка. Така конструираният осветител осигурява много добър
топлообмен, който предпазва LED източника от прегряване.
Известен факт е, че факторът който скъсява най-много живота на
LED диодите е прегряването
Осветителят ARKTUR ROUND DALI може да се управлява чрез
DALI протокол. DALI комуникацията позволява всички DALI
устройства, включени в една мрежа, да бъдат едновременно или
индивидуално управлявани и димирани с една команда

Светлинният поток на осветителя може да се регулира на 37%, или 100% чрез допълнителни
кабелни изводи

Системите за управление на осветлението могат да намалят времето на използване на осветителите, да
регулират техния светлинен поток (димиране), което съответно да доведе до енергоспестяване.
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ОСВЕТЛЕНИЕ TRINITY
Серия Capri LED Basic
LED прожекторите имат разнообразни приложения. Прожекторите са удачен вариант за външно
осветление, заради здравината на корпуса си и по-високата степен на защита IP.
Осветителят Capri LED Basic е мощен, устойчив на атмосферни влияния прожектор, с оптимално
разпределяне на светлината, независимо от това дали е 4000К или 3000К. Доставя с 50 cm свързващ
кабел H05RNF 3x1mm2 и конектор с бърза връзка.

Артикулен
номер
LITP0034-LITP0037-LITP0038-LITP0039-LITP0043-LITP0041-LITP0045--

Наименование

Мярка

Capri LED Basic 10W 1200lm 4000K,
симетричен, IP65, черен
Capri LED Basic 30W 3600lm 3000K,
симетричен, IP65, черен
Capri LED Basic 50W 6000lm 4000K,
симетричен, IP65, черен
Capri LED Basic 50W 6000lm 3000K,
симетричен, IP65, черен
Capri LED Basic 50W 5500lm 4000K,
асиметричен, IP65, черен
Capri LED Basic 200W 24000lm 4000K,
симетричен, IP65, черен
Capri LED Basic 200W 22000lm 4000K,
асиметричен, IP65, черен

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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ОСВЕТЛЕНИЕ TRINITY

Сериите Rubino и Rubini включват иновативни улични осветители за обществени площи. Различните
нива на мощност и оптика позволяват осветяване на почти всяка улица, отговарящо на стандартите за
осветеност.
Корпус: Лят алуминий, устойчив на корозия, цвят: RA7035
Продължителност на живота: 100 000h
Температура на околната среда: -40 ° C до + 55 ° C
Монтаж: Повърхностен и страничен монтаж на метален стълб ø60mm *
* Забележка: Металният стълб не е част от осветителното тяло, но може да бъде доставен по заявка

RUBINO LED 55W 5650lm/740 ECG IP66 O7 сиво class II
Street lamp with asymmetrical light distribution
LIGL042061

Запитайте за цена

RUBINI LED 20W 2450lm 740, IP66, сиво
Street light, mast top 60mm
LIGU162101

Запитайте за цена
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Осветителите от Серия PARC II осветяват 360° зона около лампата, благодарение на интегрираната
технология с лещи. Идеално решение за паркови алеи, градска инфраструктура, пътища за достъп до
жилищни сгради, открити паркинги или зони за отдих.
Предимства:
Корпус: Лят алуминий, устойчив на корозия,
Цвят: Графит
Прозрачен разсейвател: Поликарбонат
Продължителност на живота: 100 000h
Температура на околната среда: -40 ° C до + 55 ° C
Аресторна защита: 6KV
Монтаж: Mонтаж на метален стълб ø48/60/76mm*
* Забележка: Металният стълб не е част от осветителното тяло, но може да бъде доставен по заявка

Parc II LED 35W 4200lm 4000K графит
Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire
LIG5508231

Запитайте за цена
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ОСВЕТЛЕНИЕ TRINITY
Изисквания за енергийна ефективност
Осветителната уредба трябва да изпълни светлотехническите изисквания за дадена зрителна задача
или пространство без преразход на енергия. Важно е също така, да не се компрометират зрителните
изисквания към осветителната уредба, само за да се намали консумацията на енергия. Спазват се
изискванията на стандарта БДС EN 12464-1 за минималните средни стойности на нивата на
осветеността и необходимостта тя да бъде поддържана.
Намаляването на консумацията на енергия може да се осъществи чрез използване на естествена
светлина, повишаване на поддържащите технически изисквания на осветителната уредба и
управлението на осветлението.
Процедурата за оценяването на енергийните изисквания на осветителни уредби е описана в
БДС EN 15193-1:2017 „Енергийни характеристики на сгради. Енергийни изисквания за
осветление“. Този стандарт дава методология за изчисляването на цифровия показател на енергията
за осветление (LENI), като енергийната характеристика на осветлението на сгради. Стандартът БДС
EN 15193-1:2017 не покрива изискванията за осветление, проектирането на осветителни системи,
планирането на осветителни инсталации, характеристиките на осветителното оборудване (лампи,
контролни уреди и осветителни тела) и системите, използвани за осветление на екрани, осветление
на бюро или осветителни тела, вградени в мебели.
.

За осигуряването на равномерно осветяване на разлините зони е
необходима различна осветеност:
зони със стелажи
зони за хоризонтален транспорт
технически помещения
производствени зони
Разгледайте изображението в голям формат тук: link
Съвременните строителни решения и практики позволяват строежа на големи индустриални халета
с високи тавани. В последните години такъв тип сгради разчитат в голяма степен и на естествената
светлина в светлата част на денонощието. Естествената светлина може да осигури цялата осветеност
или част от нея, необходима за зрителните задачи и намаляване консумацията на енергия. Системите за
автоматизация могат да използват външните климатични условия, за да регулират най-благоприятната
среда в различните зони, според тяхното предназначение.
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Цифров адресируем интерфейс за осветление DALI (Digital Addressable
Lighting Interface)
Въведен е през 2004 за да отмени съществуващия интерфейс 1...10
V. Унифицираната и стандартизирана технология DALI е система за
електронен контрол на пусково-регулиращата апаратура (баласт или
ECG) в осветителната техника.
Международният стандарт IEC 62386 описва в обхвата си
комуникационния DALI интерфейс. При DALI интерфейса всяко
осветително тяло притежава собствен адрес, на който получава
задание за определена задача и съответно по интерфейсната линия
връща обратно информация за състоянието си.
В една DALI линия, могат да бъдат свързани до 64 индивидуални DALI електронни захранвания (ECG),
чрез свързващите контролни устройства/gateway. Електронните захранвания (ECG) получават адрес
генериран автоматично, докато DALI системата се въвежда в експлоатация, като получава кратък адрес
от 0...63, базиран на първоначалния адрес.
Индивидуалните електронни захранвания(ECG) се адресират или на база на кратките адреси
(индивидуално управление) или на груповите адреси DALI. Груповото адресиране в DALI гарантира, че
превключването и димирането се изпълняват от различните осветителни тела в системата едновременно
(т.е. без закъснение). Индивидуалните осветители могат да се обединят в един DALI захранващ
модул(ECG), в допълнение към адресирането с кратки и групови адреси за по-лесно и по-удобно
въвеждане на конкретния сценарий за управление. Тъй като всяко осветително тяло притежава
индивидуален адрес, то може да излъчва светлинен поток независимо от другите тела в осветителната
система, както и да дава информация за състоянието си (ниво на светлинен поток, дефект), която може
да бъде визуализирана.
В допълнение към електронните баласти (ECGs), интерфейсът DALI поддържа и подбрани сензори, като
един датчик би могъл да управлява определена група от осветителни тела с DALI електронни
захранвания (ECG).
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Управление тип 1-10 V
Една от най-често срещаните форми на LED димиране е управлението тип 1-10 V. Сходно e с директния
подход на фазово регулиране, с изключение на това, че драйверът използва 1-10 V аналогов сигнал,
който идва от мултиканален димер или контролер с аналогов изход, за да зададе необходимия
интензитет на светлината. За осъществяването му е необходима двупроводна управляваща линия и чрез
управляващ блок, или електронен потенциометър се подава постоянно напрежение между 0 (или +1 V) и
+10 V.
Сред предимствата на този метод е липсата на променливи съставки в тока, които могат да повлияят на
работата на други устройства, свързани към електрическата мрежа. Основните недостатъци са
нелинейното (макар и слабо) регулиране и леките промени в цвета на светлината.

Артикулен номер

Наименование

Мярка

EV103021-EV102013-EV105001--

Електронен потенциометър, 1-10V
Капачка за димер (+ бутон), бяла
Единична рамка, бяла

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка
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Разлики между управление 1-10 V и DALI протокол
DALI позволява всеки осветител да работи независимо от другите в системата с възможност за
индивидуално адресиране. Всички устройства, свързани към интерфейса 1 - 10 V, могат да бъдат
управлявани само съвместно. Това предполага едновременна работа на устройствата.
Също така, при системата 1 - 10 V отсъства обратната връзка, чрез която да се получава информация
за състоянието на осветителите. При DALI в управляващия модул (контролера) се получава информация
за състоянието на всеки от баластите (ECGs), респективно на източниците, свързани към тях – ниво на
светлинен поток, дефект, работно положение.

Много често DALI протокола може да бъде подсистема на
система за централна автоматизация на сградата (BMS, KNX).
Интерфейсът DALI отговаря за управлението на осветлението,
а централната система за автоматизация комуникира с други
изпълнителни механизми, работещи по различни протоколи
KNX / DALI Gateway осигурява комуникацията между DALI и KNX
протокола. По този начин осветлението може да се комбинира с
управление на щори и актуатори за слънцезащита, да се използва
в различни сценарии за постигане на енергийна ефективност и
повишаване на комфорта
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Протокол KNX в сградната автоматизация
KNX е стандарт за комуникация в сградната автоматизация, който е
възприет от повечето големи производители в областта на крайното
електроразпределение и автоматизацията.
Голямо предимство на KNX е неговата децентрализираност. Вместо
един контролер, функциите се изпълняват от отделните актуатори.
Сензорите, като превключватели и датчици за присъствие, изпращат
командни за управление директно към съответните устройства осветлението, щорите, отоплението и вентилационните системи. Така
системата остава оперативна, ако един даден изпълнителен механизъм
по дадена причина откаже да функционира.

KNX Combi-switching/blind-actuator, 4/2-gang, 16A, 230V AC
for switching of 4 outputs or controlling of 2 blind engines
KXKK04RA--

Запитайте за цена

KNX Combi-switching/blind-actuator, 8/4-gang, 16A, 230V AC
for switching of 8 outputs or controlling of 4 blind engines
KXKK08RA--

Запитайте за цена

KNX Combi-switching/blind-actuator, 12/6-gang, 16A, 230V AC
for switching of 12 outputs or controlling of 6 blind engines
KXKK0CRA--

Запитайте за цена
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Предимства на естествената светлина
Естествената светлина може да осигури цялата осветеност или част от нея, необходима за зрителните
задачи и съответно да намали консумацията на енергия. Прозорците са твърдо предпочитани за
осигуряване на естествена осветеност на работни места, както и за осигуряване на зрителен контакт с
външния свят.
Промените в осветеността в зависимост от времето могат да се компенсират с различни решения с
комбиниране на естествена и изкуствена светлина, в зависимост от нуждите и дейностите, извършвани в
помещенията.

Следене на слънчевата светлина
При използване на контрол следене на слънчевата светлина, щорите не са напълно затворени, а
проследяват текущата позиция на слънцето, така че слънчевата светлина не може да навлезе директно в
стаята. Разстоянието между ламелите на щората позволява навлизането на светлина в стаята,
осигурявайки максимална осветеност без отблясъци, като в същото време се намаляват и разходите за
енергия за охлаждане на помещението. Функцията за следене на слънчевата светлина непрекъснато
регулира щорите така, че да са разположени вертикално на слънчевите лъчи. Това подобрява
използването на дневната светлина.

1) Пълно отражение от директна светлина
2) Количество пропусната дневна светлина
3) Максимална дълбочина на навлизане на слънчевата светлина в стаята
Подреждането на работните места в близост до прозорците осигуряват приятен работен климат.
Под внимание трябва да се вземат променящата се през различните часови зони слънчева
светлина и свързаната с това динамика на осветеността в помещението
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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.

Артикулен номер

Наименование

Мярка

ESS10180W-

Датчик за движение MS-W 180 IP44, бял
Детектор за движение, 360°, Ø 9m, IP20,
бял, подходящ за LED
Датчик за движение за монтаж на таван,
360°, Ø8m, IP40
Универсално дистанционно управление-PDi/
Mdi, сребрист

за бр.

ESS10360DESB430428ESM425509-

за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
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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.

Артикулен
номер
ESM425004ESP427541ESB430442ESM425400-

Наименование

Мярка

Датчик за присъствие PD 360i/8 Мастър
стенен монтаж IR; бял
DALI-Датчик за присъствие за монтаж на
таван,360°, Ø8m,IP20
KNX-Датчик за присъствие за монтаж на
таван, 360°, Ø8m, IP40
Кутия за открит монтаж IP54 за датчик серия
MD/PD; бял

за бр.
за бр.
за бр.

Запитайте
за цени с
включена
търговска
отсъпка

за бр.
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Цифрови времеви превключватели серия TEMPUS
Цифровите времеви превключватели, както и аналоговите версии, изпълняват функцията отваряне и
затваряне на електрическите вериги въз основа на предварително определен график. Цифровият
времеви превключвател е с възможност за задаване на дневна, седмична и годишна програма. Налични
са 800 клетки памет за създаване на различни графици за вкл./ изкл. състояние. Функция Astro aстрономическите времеви превключватели са програмирани да контролират различни товари или
всекидневно повтаяеми комунални услуги, според часа на изгрев и залез, предварително зададени в
база данни в устройството, разделени в категории (меню Държави и подменю Градове).

Цифров времеви превкл., 1 канал, дневен/седмичен, Tempus DW
За монтаж на DIN-релса
BZT18D011W

Запитайте за цена

Светлочувствителен превключвател – серия Tempus
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.

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

Запитайте за цена
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Нашето предимство – консултации и помощ при планиране на осветление,
бърза доставка и гарантирано качество
Schrack Technik в България разполага с мострени зали и в трите офиса на компанията в София, Варна и
в Бургас, където са изложени и част от осветителните тела от серия TRINITY. Извършваме безплатни
консултации с проектанти, дизайнери, електроинсталатори и специалисти по осветление относно
избора на правилния тип осветител според типа, предназначението и размери на помещенията.
Безплатно изтегляне на светлотехническите файлове (.ldt) на осветителните тела. Файловете могат да
бъдат отваряни с програмите DIALux, DIALux EVO, RELUX или друг специализиран софтуер за
светлотехнически изчисления.
Програмите за осветление позволяват проектирането на системи
за вътрешно, фасадно или улично осветление. Чрез тях се
изчислява изкуствената и естествената светлина в помещения,
външни площи, промишлени помещения, пътища, спортни
площадки и др.
Разглеждане на много фактори, влияещи върху осветеността.
Формата и разположението на мебелите, метеорологичните
условия, цвета и структурата на вътрешната декорация,
геометрията и много други. Въз основа на изходните данни и
избора на подходящо осветително оборудване се изчисляват и
визуализират графики, таблици и 3D модели
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