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Obrázek / Figure 1a 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
Obrázek / Figure 1b 

 
Popis produktu a jeho funkcíPopis produktu a jeho funkcíPopis produktu a jeho funkcíPopis produktu a jeho funkcí    

 
Tlačítkové rozhraní KXEK44UP-- je přístroj s binárním vstupy a 
výstupy, určený do montážní krabice (Ø 60 mm, hloubka 40 
mm)  
 
Každý ze 4 kanálů může být použito jako vstup pro bezpotenciá-
lové spínače/tlačítka, nebo jako výstup pro řízení LED.  Požado-
vané monitorovací/řídící napětí je poskytováno tlačítkovým roz-
hraním (není potřebný žádný dodatečný zdroj napětí). 
 
K tlačítkovému rozhraní KXEK44UP-- mohou být připojené až 4 
spínače/tlačítka, každý s jedním bezpotenciálovým kontaktem, 
nebo až dvě 2násobá tlačítka každé s dvěma bezpotenciálovými 
kontakty. 
 
Připojení se provádí pomocí pevně připojených vodičů k tlačítko-
vému rozhraní. Propojovací vodiče, mezi rozhraním a přepína-
či/tlačítky, může být prodlouženo až na 10 m. Může být použitá 
pouze kroucená dvoulinka.  
 
Příkazy mohou být dány akčním členům přes připojené spína-
če/tlačítka, např. zapnutí ON/OFF, smívání zářivek, nebo zvedá-
ní/spouštění a nastavování žaluzií.  
 
Každý kanál, který je nastavený jako výstup, může řídit výstupní 
proud až do výše 2 mA pro ovládání LED světel. 
 
Nastavení, a nahrání aplikačního programu probíhá pomocí pro-
gramu ETS. 
 

Doplňující iDoplňující iDoplňující iDoplňující informacenformacenformacenformace    

 
http://www.schrack.cz 
 

Příklad zapojeníPříklad zapojeníPříklad zapojeníPříklad zapojení    
 

S tlačítky:  viz obrázek 1a 
S LED:  viz obrázek 1b 
 

Technická specifikaceTechnická specifikaceTechnická specifikaceTechnická specifikace    

 
Zdroj napětíZdroj napětíZdroj napětíZdroj napětí    
• Ze sběrnice KNX 
 
VstupyVstupyVstupyVstupy    
• Vstupní napěťový signál: 

 zajišťuje tlačítkové rozhraní, cca. 29 V DC (sběrnicové  
 napětí) při otevřeném kontaktu 

• Vstupní proud: 
 při sepnutém kontaktu: 0,2 mA DC na každý kanál v  

 okamžiku sepnutí: impulsní 0,1 A 
• Zpoždění vstupního signálu: 

 50 ms včetně odskoku kontaktu 
• Doba vstupního signálu: 

 min. 50 ms  
• Vstupní charakteristika: 

 nastavitelná 
• Parametry vodiče: 

 délka: 280 mm, může být prodloužen až na 10 m (pro  
 každý kanál) nestíněnou kroucenou dvoulinkou 
 průřez: cca. 0,22 mm2 (Ø 0,56 mm) 

 
VýstupyVýstupyVýstupyVýstupy    
• Výstupní napěťový signál: 
 Zajišťuje tlačítkové rozhraní, cca. 4,7 V DC přes rezistor 1,9 
 kΩ (vestavěný) 

 Anodu LED diody připojte ke svorce 1 (černo-bílá), katodu 
 ke svorce 2 (barevný vodič) 

• Výstupní proud: 
 Když je výstup zkratován, je výstupní proud cca. 2,5 mA 
 Připojené LED diody musejí být určeny pro impulsní zátěž  
 min. 100 mA (tp 10 µs) 

 
PřipojeníPřipojeníPřipojeníPřipojení    
• Sběrnice: bezšroubové svorky 
• Ø 0,6 – 0,8 mm 
 
RozměryRozměryRozměryRozměry    
• (Š x V x H): 42 x 42 x 8,5 mm 

 okolo sběrnicové svorky je hloubka 11 mm 
• Hmotnost: cca. 22 g 
 
Elektrická bezpečnostElektrická bezpečnostElektrická bezpečnostElektrická bezpečnost    
• Stupeň krytí: IP20 (dle ČSN EN 60529) 
 
Environmentální podmínkyEnvironmentální podmínkyEnvironmentální podmínkyEnvironmentální podmínky    
• Provozní teplota: - 5 °C až + 45 °C 
• Skladovací teplota: - 25 °C až + 70 °C 
• Relativní vlhkost (bez kondenzace): 5 % až 93 % 
 
ZnačkyZnačkyZnačkyZnačky    
• KNX/EIB 
 

GB
 

Product and Applications DescriptionProduct and Applications DescriptionProduct and Applications DescriptionProduct and Applications Description    

 
The push button interface KXEK44UP-- is a binary input and out-
put device for installation in in-wall boxes (∅ 60 mm, depth: 
40 mm).  
Each of the four channels may be used either as an input for po-
tential-free switch / push button contacts or as an output for 
control of a light emitting diode (LED). The required scanning / 
control voltage is provided by the push button interface (requires 
no additional power supply). 
Up to 4 switches/push buttons with one potential-free contact 
each or up to two 2-fold push buttons with two potential-free 
contacts each may be connected to a push button interface 
KXEK44UP--. 
The connection is carried out via a cable set which is permanent-
ly connected to the push button interface. The connecting 
cables between switches/push buttons and the push button in-
terface may be extended up to 10 m. It must be ensured that 
twisted cable pairs are used. 
Commands can be given to actuators via the connected swit-
ches/push buttons, e.g. for defined switching on/off, for di-
mming fluorescent lamps or for raising/lowering venetian blinds 
and adjusting the louvres. 
Each channel, which is configured as an output, can drive an 
output current of up to 2mA for controlling a light emitting diode 
(LED).  
With the ETS the application program is selected, its parameters 
and addresses are assigned appropriately, and downloaded to the 
push button interface KXEK44UP--. 
 
 

Additional InformationAdditional InformationAdditional InformationAdditional Information    

 
http://www.schrack.at  
 

Example of OperationExample of OperationExample of OperationExample of Operation    
 

with push buttons: see figure 1a 
with LED’s:   see figure 1b 
 

Technical SpecificationsTechnical SpecificationsTechnical SpecificationsTechnical Specifications    

 
Power supplyPower supplyPower supplyPower supply    
• Bus voltage: via KNX/EIB bus line 
 
InputsInputsInputsInputs    
• input signal voltage: 

provided by the push button interface. 
approx. 29 V DC (bus voltage) when the contact is opened 

• input signal current: 
when contact is closed: 0.2 mA DC per channel  
at moment of closing: pulse 0.1 A 

• input signal delay: 
50 ms including contact debounce 

• duration of input signal:  
min. 50 ms 

• input characteristic:  
configurable 

• signal cable set: 
- length: 280 mm unshielded, may be extended up to 
     10 m (per channel) with twisted, unshielded cable  
     Unused free ends must be insulated! 
 - cross-section: approx. 0.22 mm²  (0.56 mm Ø) 

 
OutputsOutputsOutputsOutputs    
• output signal voltage: 

provided by the push button interface. 
approx. DC 4.7V across 1.9kOhm resistor (built-in) 
Connect anode of LED with terminal 1 (black/white), cathode 
with terminal 2 (colored wire)  

• output current: 
When the output is short-circuited the output current is ap-
prox.2.5mA; 
The connected LED’s must be specified for an impulse load of 
min. 100mA (tp 10 µs) 

 
ConnectionsConnectionsConnectionsConnections    
• signal inputs / LED outputs: cables 
• bus line: screwless bus terminal  

Ø 0.6...0.8 mm single-core 
 
Physical specificationsPhysical specificationsPhysical specificationsPhysical specifications    
• dimensions (L x W x H): 42 mm x 42 mm x 8.5 mm 

around the bus terminal the height is 11mm 
• weight: approx. 22 g 
 
Electrical safetyElectrical safetyElectrical safetyElectrical safety    
• protection (according to EN 60529): IP 20 
    
Environmental specificationsEnvironmental specificationsEnvironmental specificationsEnvironmental specifications    
• ambient operating temperature: - 5 ... + 45 °C 
• storage temperature: - 25 ... + 70 °C 
• relative humidity (non-condensing): 5 % to 93 % 
 
CertificationCertificationCertificationCertification    
KNX/EIB 
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Obrázek / Figure 2 
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B2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek / Figure 3 
 
 
 

UmístUmístUmístUmístěěěění a funkce displeje a ovládacích prvkní a funkce displeje a ovládacích prvkní a funkce displeje a ovládacích prvkní a funkce displeje a ovládacích prvkůůůů    

viz obrázek 2 

A1 Sběrnicová svorkovnice pro pevné vodiče s Ø  0,6 – 0,8 
mm 

A2 LED dioda červená 
A3 Programovací tlačítko 
A4 Připojení vodičů 
A5 Schéma zapojení obvodu 
 
 

InstalaInstalaInstalaInstalačččční pokynyní pokynyní pokynyní pokyny    
 

• Přístroj je určený pro trvalou instalaci v suchém prostředí uv-
nitř pod-omítkové krabice. 

 

VVVV    NEBEZPEČÍNEBEZPEČÍNEBEZPEČÍNEBEZPEČÍ    

• Přístroj smí být naistalován a zprovozňován pouze osobou s 
patřičnou elektrotechnickou kvalifikací. 

• Přístroj nesmí být instalován v montážní krabici společně s 
230 V přístrojem, nebo 230 V vodiči. 

• Přístroj nesmí být připojen na 230 V 
• Jsou zakázány kombinace vypínačů připojených k tlačítkové-

mu rozhraní se zařízeními připojenými ke 230 V (zásuvkám). 
• Zkontrolujte, že všechny připojené prvky s jinými zdroji napětí 

či proudu jsou bezpečně odděleny a zařízení splňuje ochranu 
před nebezpečným dotykem (SELF), včetně případných rozší-
ření a kabelů. 

• Musí být brán zřetel na bezpečnostní předpisy a prevenci ne-
hod. 

• Přístroj se nesmí rozebírat 
• Při projektování a montáži elektrické instalace musí být dodr-

ženy příslušné pokyny, předpisy a normy, které jsou požado-
vány v dané zemi. 

 

MMMMontážontážontážontáž    
 

Základní popis 
Tlačítkové rozhraní KXEK44UP-- je přístroj určený pro instalaci do 
montážní krabice s rozměry Ø 60 mm a hloubkou 40 mm. Při 
montáži několika běžných zařízení, uložených v montážních kra-
bicích, se musí krabice propojit pomocí kabelových průchodek 
(pouze u montážní krabice, ve které je umístěné tlačítkové roz-
hraní, musí být dodržena min. hloubka 40 mm). Sériově řazené 
montážní krabice, přes které prochází vodiče dodávané s přístro-
jem, musí být opatřeny kabelovými průchodkami.  
 
Sada vodičů 
Sada je složená ze specificky barevně odlišených vodičů, které 
jsou na jednom konci pevně upevněny. Pro snadné upevnění ve 
šroubových a bezšroubových svorkách, jsou vodiče na volných 
koncích opatřeny koncovkami. 
 
Vyjmutí sběrnicové svorkovnice (obrázek 3) 

- Sběrnicová svorkovnice (B2) je složená ze dvou částí (B2.1, 
 B2.2), každá se čtyřmi kontakty. 

- Opatrně vložte šroubovák do prostoru pro vodiče v šedé části  
 svorky (B2.2) a vyjměte sběrnicovou svorkovnici (B2) z  
 přístroje (B1). 
 

PoznámkaPoznámkaPoznámkaPoznámka    

Nesnažte se sběrnicovou svorkovnici vyjmout spodem. Hrozí 
zkratování přístroje! 

 

Vložení sběrnicové svorkovnice 

- Vložte sběrnicovou svorkovnice do vodící drážky na přístroji a  
 shora ji zatlačte až na doraz. 
Připojení sběrnicového kabelu (obrázek 3) 

- Sběrnicová svorkovnice může být připojena pouze s tuhými 
 vodiči, s Ø 0,6 – 0,8 mm. 

- Odstraňte izolaci z vodiče (B2.4) v délce 5 mm a vložte ho od  
 svorky (B2) (červená = +, šedá = -). 
Odpojení sběrnicového kabelu (obrázek 3) 

- Odpojte sběrnicovou svorku (B2) a odstraňte vodič (B2.4)  
 sběrnicového kabelu otáčením tam a zpět. 
 
 
 
 
 

Stisknutí programovacíhStisknutí programovacíhStisknutí programovacíhStisknutí programovacího tlao tlao tlao tlačíčíčíčítkatkatkatka    
 

< 2 s:< 2 s:< 2 s:< 2 s: režim programování pro uvedení do provozu s ETS 
> 20 s:> 20 s:> 20 s:> 20 s: přístroj je resetován do továrního nastavení 

Location and Function of the Display and Operating ElLocation and Function of the Display and Operating ElLocation and Function of the Display and Operating ElLocation and Function of the Display and Operating Eleeeements ments ments ments     

see figure 2 

A1 Bus terminal for solid conductors with  
 0.6 ... 0.8 mm ∅  
A2 LED (red)  
A3 Programming button  
A4 Connection of the cable set 
A5 Circuit diagram of the cable set 
 
Installation InstructionsInstallation InstructionsInstallation InstructionsInstallation Instructions    
 

The device may be used for permanent interior installations in 
dry locations within flush-type boxes. 
 

VVVV    WARNINGWARNINGWARNINGWARNING    

• The device must be mounted and commissioned by an autho-
rised electrician. 

• The device must not be mounted in a box together with 
230 V devices and/or 230 V cables. 

• The device must not be connected to 230 V. 
• Device combinations of a push button connected to the push 

button interface and 230 V devices (sockets) are not allowed. 
• Ensure that there is a safety separation (SELV) of the connec-

ted signal cables (including possible extensions) from the 
other current- and voltage-carrying devices and cables. 

• The prevailing safety and accident prevention rules must be 
heeded. 

• The device must not be opened. 
• When planning and installing electrical installations, the rele-

vant guidelines, regulations and specifications of the re-
spective country must be observed. 

 
 

Mounting Mounting Mounting Mounting     
 

General description 
The push button interface KXEK44UP-- is built into in-wall boxes, 
∅ 60 mm, depth 40 mm. In addition to the push button interfa-
ce, a standard device insert can be attached to the in-wall box. 
For mounting several conventional device inserts, several in-wall 
boxes must be combined via cable glands (only the in-wall box 
that actually holds the push button interface requires a depth of 
40 mm). The cores of the eight-core cable set supplied with the 
device can be inserted in the series-connected in-wall boxes via 
the cable glands. 
 

Cable set 
The cable set consists of cores marked in specific colors with a 
plug fixed to one end. To allow for easy connection to the screw 
or plug-in terminals of switches and push buttons, ferrules are 
fixed to the free ends. 
 

Removing the bus terminal (Figure 3) 

- The bus terminal (B2) consists of two components (B2.1, 
B2.2) with four terminal contacts each.  

- Carefully insert the screwdriver in the wire entry slot of the 
grey component of the bus terminal (B2.2) and remove the 
bus terminal (B2) from the device (B1). 

NoteNoteNoteNote    

Do not try to remove the bus terminal from underneath! There is 
a risk of shorting the device! 

 

Clipping on the bus terminal  

- Insert the bus terminal in the guide slot of the device and 
press the bus terminal downwards until it reaches the stop. 

 

Connecting the bus cable (Figure 3) 

- The bus terminal (B2) can be used with solid conductors,  
0.6 ... 0.8 mm ∅. 

- Remove the insulation from the conductor (B2.4) and insert it 
in the terminal (B2) (red = +, grey = -). 

 

Disconnecting the bus cable (Figure 3) 

- Disconnect the bus terminal (B2) and remove the conductor 
(B2.4) of the bus cable while twisting it backwards and 
forwards. 

 
 

PressingPressingPressingPressing    the programming buttonthe programming buttonthe programming buttonthe programming button        
 

< 2 s:< 2 s:< 2 s:< 2 s: Programming mode for commissioning with ETS 
> 20 s:> 20 s:> 20 s:> 20 s: The device is reset to the factory default settings. 
 

Všeobecné poznámkyVšeobecné poznámkyVšeobecné poznámkyVšeobecné poznámky    
 

• Návod k obsluze musí být předán klientovi. 
• Vadný přístroj musí být odeslán s protokolem o závadě do síd-

la společnosti Schrack ve vaší zemi. 
• Máte-li další dotazy týkající se produktů, prosím kontaktujte 

organizaci prodeje Schrack ve vaší zemi. 

General NotesGeneral NotesGeneral NotesGeneral Notes    
 

• The operating instructions must be handed over to the client. 
• A faulty device shall be sent with a Return Good Note for Ser-

vice to the Schrack sales organisation in your country. 
• If you have further questions concerning the product please 

contact the Schrack sales organisation in your country. 

B2 B2.4

5 mm

B2

B2.4

B2.1 B2.2

B2

B2.3



L1V30351417A  DS01 Strana 3 z 3 page 3 of 3 

SCHRACK TECHNIK SCHRACK TECHNIK SCHRACK TECHNIK SCHRACK TECHNIK ––––    ČESKÁ REPUBLIKAČESKÁ REPUBLIKAČESKÁ REPUBLIKAČESKÁ REPUBLIKA    
    
CENTCENTCENTCENTRRRRÁLAÁLAÁLAÁLA    
    
SCHRACK STORE PRAHASCHRACK STORE PRAHASCHRACK STORE PRAHASCHRACK STORE PRAHA        
    
Dolnoměcholupská 2 
100 00 Praha 10 - Hostivař 
Tel: +420 281 008 231 - 3 
Fax: +420 281 008 462 
Email: praha@schrack.cz 

ZÁKAZNICKÉ CENTRUMZÁKAZNICKÉ CENTRUMZÁKAZNICKÉ CENTRUMZÁKAZNICKÉ CENTRUM    
 
Dolnoměcholupská 2 
100 00 Praha 10 - Hostivař 
Tel: +420 281 008 246 
Fax: +420 281 008 462 
Email: objednavky@schrack.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
    
POBOČKY A SCHRACK STOREPOBOČKY A SCHRACK STOREPOBOČKY A SCHRACK STOREPOBOČKY A SCHRACK STORE    
    

SCHRACK STORE BRNOSCHRACK STORE BRNOSCHRACK STORE BRNOSCHRACK STORE BRNO    
 
Tuřanka 115 
627 00, Brno 
Tel: +420 548 428 801 - 5 
Fax: +420 548 217 010 
Email: brno@schrack.cz 

    
SCHRACK STORE OSTRAVA SCHRACK STORE OSTRAVA SCHRACK STORE OSTRAVA SCHRACK STORE OSTRAVA     
    
Rajnochova 75 
718 00, Ostrava 
Tel: +420 596 237 097 
Fax: +420 596 237 240 
Email: ostrava@schrack.cz 
 

SCHRACK STORE HRADEC KRÁ-SCHRACK STORE HRADEC KRÁ-SCHRACK STORE HRADEC KRÁ-SCHRACK STORE HRADEC KRÁ-
LOVÉLOVÉLOVÉLOVÉ    
Vlčkovická ulice 224/98a, Plačice 
500 04, Hradec Králové 
Tel: +420 495 533 966 
Fax: +420 495 534 219 
Email: hk@schrack.cz 

    
SCHRACK STORE PLZEŇSCHRACK STORE PLZEŇSCHRACK STORE PLZEŇSCHRACK STORE PLZEŇ    
 
Karla Steinera 13 
318 00, Plzeň 
Tel: +420 377 382 055 
Fax: +420 377 381 243 
Email: plzen@schrack.cz 
 
 

TECHNICKÁ KANCELÁŘ TECHNICKÁ KANCELÁŘ TECHNICKÁ KANCELÁŘ TECHNICKÁ KANCELÁŘ     
LIBERECLIBERECLIBERECLIBEREC    
Zeyerova 560/25 
460 01, Liberec 
Tel: +420 485 148 101 
Fax: +420 485 148 102 
Email: liberec@schrack.cz 

 
SCHRACK STORE SCHRACK STORE SCHRACK STORE SCHRACK STORE     
Č.Č.Č.Č.    BUDĚJOVICEBUDĚJOVICEBUDĚJOVICEBUDĚJOVICE    
Pekárenská 54 
370 04, České Budějovice 
Tel: +420 386 350 138 
Fax: +420 387 312 474 
Email: c.budejovice@schrack.cz 
 

TECHNICKÁ KANCELÁŘ ZLÍNTECHNICKÁ KANCELÁŘ ZLÍNTECHNICKÁ KANCELÁŘ ZLÍNTECHNICKÁ KANCELÁŘ ZLÍN    
 
Kvítkova 3687 
760 01, Zlín 
Tel: +420 577 219 721 
Fax: +420 577 219 722 
Email: zlin@schrack.cz 

 
TECHNICKÁ KANCELÁŘ TEPLICETECHNICKÁ KANCELÁŘ TEPLICETECHNICKÁ KANCELÁŘ TEPLICETECHNICKÁ KANCELÁŘ TEPLICE    
 
Okružní 324 
417 22, Háj u Duchcova 
Tel: +420 724 301 257 
Fax: +420 281 008 462 
Email: t.konrad@schrack.cz 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

SCHRACK TECHNIK SCHRACK TECHNIK SCHRACK TECHNIK SCHRACK TECHNIK ––––    OSTATNÍ POBOČKY A ZASTOUPENÍOSTATNÍ POBOČKY A ZASTOUPENÍOSTATNÍ POBOČKY A ZASTOUPENÍOSTATNÍ POBOČKY A ZASTOUPENÍ    
    

    

BELGIEBELGIEBELGIEBELGIE    
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A.SCHRACK TECHNIK B.V.B.A.SCHRACK TECHNIK B.V.B.A.SCHRACK TECHNIK B.V.B.A.    
Twaalfapostelenstraat 14 
BE-9051 St-Denijs-Westrem 
TEL +32 9/384 79 92 
FAX +32 9/384 87 69 
E-MAIL  info@schrack.be 

 
BOSNA A HERCEGOVINABOSNA A HERCEGOVINABOSNA A HERCEGOVINABOSNA A HERCEGOVINA    
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.    
Put za aluminijski kombinat bb 
BH-88000 Mostar 
TEL +387/36 333 666 
FAX +387/36 333 667 
E-MAIL  mostar@schrack.ba 

 
BULHARSKOBULHARSKOBULHARSKOBULHARSKO    
SCHRACK TECHNIK EOODSCHRACK TECHNIK EOODSCHRACK TECHNIK EOODSCHRACK TECHNIK EOOD    
Prof. Tsvetan Lazarov 162 
Druzhba – 2 
BG-1000 Sofia 
PHONE  +359/(2) 890 79 13 
FAX +359/(2) 890 79 30 
E-MAIL  sofia@schrack.bg 
 

CHORVATSKOCHORVATSKOCHORVATSKOCHORVATSKO 
SCHRACK TECHNIK D.O.O.SCHRACK TECHNIK D.O.O.SCHRACK TECHNIK D.O.O.SCHRACK TECHNIK D.O.O.    
Zavrtnica 17 
HR – 10000 Zagreb 
TEL +385 1/605 55 00 
FAX  +385 1/605 55 66 
E-MAIL schrack@schrack.hr 

    
POLSKOPOLSKOPOLSKOPOLSKO 
SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.Z.O.O.SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.Z.O.O.SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.Z.O.O.SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.Z.O.O.    
ul. Staniewicka 5 
PL-03-310 Warszawa 
TEL +48 22/331 48 31 
FAX +48 22/331 48 33 
E-MAIL  se@schrack.pl 

 
RUMUNSKORUMUNSKORUMUNSKORUMUNSKO    
SCHRACK TECHNIK SRLSCHRACK TECHNIK SRLSCHRACK TECHNIK SRLSCHRACK TECHNIK SRL    
Str. Simion Barnutiu nr. 15 
RO-410204 Oradea 
TEL +40 259/435 887 
FAX +40 259/412 892 
E-MAIL  schrack@schrack.ro 

SRBSKOSRBSKOSRBSKOSRBSKO    
SCHRACK TECHNIK D.O.O.SCHRACK TECHNIK D.O.O.SCHRACK TECHNIK D.O.O.SCHRACK TECHNIK D.O.O.    
Kumodraska 260 
RS-11000 Beograd 
TEL +38 1/11 309 2600 
FAX +38 1/11 309 2620 
E-MAIL  office@schrack.co.rs 

 
SLOVENSKOSLOVENSKOSLOVENSKOSLOVENSKO    
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR. O.SCHRACK TECHNIK SPOL. SR. O.SCHRACK TECHNIK SPOL. SR. O.SCHRACK TECHNIK SPOL. SR. O.    
Komenskeho 18/A 
SK-03601 Martin 
TEL +42 1/43 422 16 41 
FAX +42 1/43 423 95 56 
E-MAIL  martin@schrack.sk 

 
SLOVINSKOSLOVINSKOSLOVINSKOSLOVINSKO 
SCHRACK TECHNIK D.O.O.SCHRACK TECHNIK D.O.O.SCHRACK TECHNIK D.O.O.SCHRACK TECHNIK D.O.O.    
Pameče 175 
SLO-2380 Slovenj Gradec 
TEL +38 6/2 883 92 00 
FAX +38 6/2 884 34 71 
E-MAIL  schrack.sg@schrack.si 

ČESKÁ REPUBLIKAČESKÁ REPUBLIKAČESKÁ REPUBLIKAČESKÁ REPUBLIKA 
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR. O.SCHRACK TECHNIK SPOL. SR. O.SCHRACK TECHNIK SPOL. SR. O.SCHRACK TECHNIK SPOL. SR. O.    
Dolnomecholupska 2 
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar 
TEL  +42(0)2/810 08 264 
FAX +42(0)2/810 08 462 
E-MAIL  praha@schrack.cz 

 
MAĎARSKOMAĎARSKOMAĎARSKOMAĎARSKO    
SCHRACK TECHNIK KFT.SCHRACK TECHNIK KFT.SCHRACK TECHNIK KFT.SCHRACK TECHNIK KFT.    
Vidor u. 5 
H-1172 Budapest 
TEL +36 1/253 14 01 
FAX +36 1/253 14 91 
E-MAIL  schrack@schrack.hu 
 

 
 
 


