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Obrázek / Figure 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Kombinovaný žaluziový akční člen KXKS48RU-- je přístroj určený 
na DIN lištu s 8 vstupy pro 12 – 230 V AC/DC a 4 kanály (= 8 re-
léových výstupů) pro 230 V AC, 6 A (s odporovou zátěží) každý 
pro řízení jednoho žaluziového pohonu. 8 červených LED diod na 
čelní straně přístroje signalizuje aktuální stav sepnutí výstupů. 
Napájení akčního členu je zajištěno pomocí integrovaného zdroje 
na 230 V AC. 
 
Přístroj může být použitý pro ovládání žaluzií i s továrním nasta-
vením, dokonce bez připojení na sběrnici a dřívějšího nastavení s 
programem ETS. Když přístroj připojíte ke KNX sběrnici, může být 
nakonfigurovaný s ETS. 
 
V dodávaném stavu (samostatně operující) reagují všechny vstu-
py přímo na výstupy. Tzn., že tlačítko na vstupu "a" deaktivuje 
(pohyb nahoru) žaluzie na kanálu "A", tlačítko na vstup "b" akti-
vuje (pohyb dolů) žaluzie na kanálu "A", atd. Májí-li být žaluzie 
ovládány z několika míst, pak se vypínače připojují na příslušný 
vstup paralelně. Pokud je ochrana proti slunci v "Benátském" pro-
vedení, pak dlouhý stisk tlačítka začne s posunem žaluzií do od-
povídající koncové polohy. Krátký stisk tlačítka zastaví posun ža-
luzií, nebo pokud jsou žaluzie nehybné, vede k otevření či zavře-
ní lamel o jeden krok. 
 
Každý výstup může být přepnut ON/OFF v režimu přímého ovlá-
dání podle délky stisku konkrétního tlačítka na čelní straně pří-
stroje (viz obrázek 2). K tomu je nejdříve nutné tento režim za-
pnout tlačítkem "Přímý režim" (žlutá LED dioda signalizuje zapnu-
tý Přímý režim) a poté se patřičným tlačítkem spíná požadovaný 
výstup. Doba Přímého ovládání je omezena na 15 minut. Pokaž-
dé, když je stisknuto některé tlačítko, se čas resetuje na 15 mi-
nut. Po té co, uplyne doba bez stisknutí tlačítka, se režim Přímé-
ho ovládání automaticky vypne. 
 
S kombinovaným žaluziovým akčním členem připojeným na KNX 
sběrnici, lze nastavit chování každého vstupu a každého žaluzio-
vého kanálu pomocí programu ETS. Každý vstup může být na-
konfigurován a používán jako vstup binární vstupní přístroj 
KXEK08RM-- a každý žaluziový kanál může být nakonfigurován a 
používán jako kanál žaluziového akčního členu KXJK08RD--. 
  
 

Doplňující informaceDoplňující informaceDoplňující informaceDoplňující informace    
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Příklad zapojeníPříklad zapojeníPříklad zapojeníPříklad zapojení        
 

Viz obrázek 1  
 

Technická specifikaceTechnická specifikaceTechnická specifikaceTechnická specifikace    
 

Zdroj napětíZdroj napětíZdroj napětíZdroj napětí    
• Ze sběrnice 
• Odběr proudu: 5 mA (pouze polovina standardní spotřeby) 
• Integrovaný napájecí zdroj 230 V AC +10 % / -15 %, 50/60 Hz 
• Připojení k síti: 2pólové (svorky N, L ve spodní řadě) 
• Ztrátový výkon: min. 1,1 W, max. 4,0 W 
VstupyVstupyVstupyVstupy    
• 8 vstupů  a - h (se základním izolačním napětím 250 V mezi 

vstupy a zvýšenou izolací proti sběrnici) 
• Vstupní napětí: 12 – 230 V AC/DC 
• (Uin = 0 - 2 V: = bez napětí = log. 0; Uin > 9 V: = pod napětím 

= log. 1) 
• Poznámka: V případě DC napětí je záporný pól připojen do 

svorky se značkou N 
• Vstupní proud 
• při max. 253 V AC: obvykle 1,5 mA (RMS) 
• při max. 253 V DC: obvykle 3 mA 
• Zpoždění vstupního signálu: 

− při náběžné hraně vstupního signálu: max. 60 ms u DC 
max. 100 ms u AC 

− při sestupné hraně vstupního signálu: max. 140 ms u DC 
max. 100 ms u AC 

• Zapínací čas vstupního signálu:   min. 60 ms u DC 
min. 100 ms u AC 

• Vypínací čas vstupního signálu:   min. 140 ms u DC 
min. 100 ms u AC 

• Vstupní funkce: nastavitelné 
• Délka vedení signálu: max. 100 m 
    
VýstupyVýstupyVýstupyVýstupy    
• 4 řídící kanály, každý s 2 reléovými výstupy 
• Dva kanály spíná stejný fázový vodič, 
• Na každý reléový kontakt: 

Jmenovité napětí: 230 V AC, 50/60 Hz 
Jmenovitý proud pro každý kontakt: 6 A (odporová zátěž) 
Spínací cykly: > 25 000 při cos ϕ = 1 a I = 6 A 

    
PřipojeníPřipojeníPřipojeníPřipojení    
• Napájecí napětí, vstupy a výstupy:  

Bezšroubové svorky pro síťové a výstupní obvody, délka odi-
zolování 9 - 10 mm 

• Jsou dovoleny tyto průřezy vodičů 
− 0,5 – 2,5 mm2 pro jednožilový 
− 0,5 – 1,5 mm2 pro slaněný s dutinkou 
− 1,5 mm2 pro slaněný neupravený vodič (max. proudová zatí-

žitelnost 6 A) 
• Přístroj musí být jištěn instalačním jističem s charakteristikou 

B nebo C s maximálním jmenovitým proudem 10 A 
• Připojení ke KNX sběrnici: kontaktní datovou lištu nebo přes 

svorkovnici (Ø 0,6 - 0,8 mm jednožilový vodič, délka odizolo- 
 vání 5 mm)

GB
 

 

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

The KXKS48RU-- combination sunblind actuator is a device for 
DIN-rail mounting with N-system dimensions, 8 inputs for AC/DC  
12-230V and 4 channels (= 8 relay contact outputs) for 230V AC, 
6A (with a resistive load) for the control of 1 sunblind drive each. 
8 red LED on the top side of the device indicate the current swit-
ching state of the inputs. The power supply of the electronics is 
carried out via an integrated power supply unit for AC 230V. The 
device is to be used for sun protection control in the as-delivered 
state, even without a bus line connected and without prior con-
figuration with the Engineering Tool Software (ETS). If connec-
ted to the KNX bus the device can be configured with the ETS3. 
 
In the as-delivered state (stand-alone mode), all inputs act di-
rectly on the outputs, i.e. a pushbutton on input “a” deactivates 
(moves up) the sunblind on channel “A”, a pushbutton on input 
“b” activates (moves down) the sunblind on channel “A”, etc. If a 
sunblind is to be operated from several points, then a number of 
pushbuttons can be connected in parallel to the corresponding 
inputs. If the sun protection is designed as Venetian blind, then a 
“long” operation of a pushbutton starts a travel of the blind into 
the corresponding end position. A “short” operation of a pushbut-
ton stops a blind's travel or leads to open or close the slats by 1 
step if the blind is stationary.  
 
Each output can be switched on and off in "Direct mode" as long 
as the corresponding pushbutton on the top side of the device 
(see figure 2) will be pressed. To do this, first the “Direct mode” 
has to be switched on by pressing the "Direct mode" button (ye-
llow LED for direct mode indication comes on) and then the 
pushbutton assigned to the output has to be pressed. If, after di-
rect switching of an output, direct mode is not ended by another 
press of the "Direct mode" pushbutton, then this is done auto-
matically 15 minutes after the final press of one of the pushbut-
tons on the top side of the KXKS48RU--. 
 
With a KXKS48RU-- combination sunblind actuator connected to 
the KNX bus line, the behaviour of each input and each sunblind 
channel can be set with the ETS. Each input may be configured 
and used like an input of a binary input device KXEK08RM-- and 
each sunblind channel may be configured and used like a chan-
nel of the sunblind actuator KXJK08RD--. 
 

Additional InformationAdditional InformationAdditional InformationAdditional Information    
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Example of Operation Example of Operation Example of Operation Example of Operation     
 

See figure 1 
 

Technical SpecificationsTechnical SpecificationsTechnical SpecificationsTechnical Specifications    
 

PoPoPoPower Supplywer Supplywer Supplywer Supply    
• Bus voltage: supplied via the bus line 
• Bus current: 5 mA (only half a standard bus load!) 
• Electronics: 

- Integrated power supply unit for 230V AC, +10% / -15 %,,  
  50 / 60 Hz  
- Power supply connection: 2-pole (made via the N and L1  
  terminals in the lower terminal block) 
- Power consumption: min. 1.1 W, max. 4.0 W 

 

InputsInputsInputsInputs    
• 8 inputs a...h (with basic isolation 250V towards each other 

and increased isolation towards KNX EIB) 
• Input voltage: 12 ... 230V AC/DC  

(Vin = 0...2V: = voltage not present = log. 0; 
 Vin ≥ 9V:  = voltage present = log. 1) 
Note: With DC, the negative terminal is to be connected in 
each case to the terminal marked "N". 

• Input current:  
at max. 253V AC: typically 1.5 mA (RMS) 
at max. 253V DC: typically 3.0 mA 

• Input signal delay: 
- with input signal edge rising:  
  max. 60 ms with DC, max. 100 ms with AC 
- with input signal edge falling:  
  max. 140 ms with DC, max. 100 ms with AC 

• Input signal-switch-on time:  
min. 60 ms with DC, min. 100 ms with AC 

• Input signal-switch-off time:  
min. 140 ms with DC, min. 100 ms with AC 

• Input function: configurable  
• max. length of connection leads: 100 m 
 

OutputsOutputsOutputsOutputs    
• 4 drive channels, each with 2 relay contact outputs, 
• two channels switch the same L-conductor, 
• per relay contact: 

rated voltage: AC 230 V, 50/60 Hz, 
rated current: 6 A (resistive load),  
switching cycles: >25,000 at cos ϕ = 1 and I = 6 A 

 

ConnectionsConnectionsConnectionsConnections    
• Power supply connection, inputs and outputs: 

-  Plug-in terminals, insulation strip length 9…10 mm 
• The following lead cross-sections are permitted: 

- 0.5 ... 2.5 mm² single-core 
- 0,5 ... 1.5 mm² finely stranded, with end sleeve 
- 1.5 mm² finely stranded, untreated (max. ampacity 6 A!) 

• Each phase conductor connected to the KXKS48RU-- is to be 
fused with a miniature circuit-breaker of characteristic B or C 
for a max. rated current of 10A! 

• Bus line: 
 - Pressure contacts on data rail, 
 - Screw-less bus terminal, 0.6 … 0.8 mm Ø, single-core, 
   insulation strip length 5 mm 
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Obrázek 2 / Figure 2 
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Obrázek 3 / Figure 3 
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Obrázek 4 / Figure 4 
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Obrázek 5 / Figure 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mechanické údajeMechanické údajeMechanické údajeMechanické údaje    
• Rozměry: montáž na DIN lištu 
• Šířka: 8 modulů (1 modul = 18 mm) 
• Hmotnost: cca. 425 g 
    

Elektrická bezpeElektrická bezpeElektrická bezpeElektrická bezpeččččnostnostnostnost    
• 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 % 
 

ZnaZnaZnaZnaččččkykykyky    
• KNX EIB 
 

Umístění a funkce displeje a ovládacích prvků Umístění a funkce displeje a ovládacích prvků Umístění a funkce displeje a ovládacích prvků Umístění a funkce displeje a ovládacích prvků     
 

viz obrázek 2 
 

A1 Tlačítko pro přepínání mezi normálním režimem a adres-
ným režimem pro přenos fyzické adresy 

A2 Červená LED dioda pro signalizaci normálního režimu 
(LED OFF), nebo adresného režimu (LED ON); vypíná se 
automaticky po přenesení fyzické adresy 

A3 Svorkovnice pro připojení na sběrnici 
A4 Červené LED diody pro signalizaci stavu vstupu a, c, e, g 
A5 Červené LED diody pro signalizaci stavu vstupu b, d, f, h 
A6 Svorky vstupů a – h 
A7 Svorky pro nulový vodič N 
A8 Svorka L1 pro fázový vodič (pro napájení vnitřního zdroje 

napětí a žaluziových kanálů A + B) 
A9 Svorky pro žaluzie Nahoru/Dolů (kanál A + B) 
A10 Svorka L2 pro fázový vodič (pro napájení žaluziových ka-

nálů C + D) 
A11 Svorky pro žaluzie Nahoru/Dolů (kanál C + D) 
A12 Tlačítka pro Přímé ovládání kanálů A - D 
A13 Tlačítko pro režim Přímého ovládání ON/OFF 
A14 Žlutá LED dioda signalizující Přímé ovládání = ON 
A15 Zelená LED dioda pro signalizaci provozního napětí 
 
V dodávaném stavu, bez připojení na sběrnici (v samostatném 
provozu) je čas posunu z jedné koncové pozice do druhé koncové 
pozice nastaven na 120 sekund a čas pro pohyb lamel o jeden 
krok na 0,2 sekundy. Stisk tlačítka na výstupu na déle než 0,5 
sekund je považován za "dlouhý" stisk. V případě potřeby, lze tyto 
parametry měnit za pomocí programu ETS. 
Pokud je kombinovaný žaluziový akční člen KXKS48RU-- připoje-
ný ke KNX sběrnici, pak lze nastavovat, kromě režimu samostat-
ného provozu, i další parametry. Žaluziové kanály jsou volně kon-
figurovatelné a mohou být ovládány prostřednictvím sběrnice. 
Také lze nastavit, zda vstupy reagují přímo na odpovídající výstu-
py, nebo zda se má přiřadit k vstupu jedna z možných funkcí 
(např. hlásit stav spínače okna). 
 
 

Montáž a zapojeníMontáž a zapojeníMontáž a zapojeníMontáž a zapojení    
 

Přístroj může být použitý pro trvalou instalaci v interiéru v su-
chém prostředí uvnitř rozváděče, nebo malé rozvodnice s DIN 
lištou dle ČSN EN 60715-TH35-7,5. 
 

Montáž / demontáž přístroje: viz obrázek 3 
 

Připojení / odpojení sběrnicového vodiče: viz obrázek 4 
 

Nasazení zadní krytky 
Pokud je přístroj nainstalován na DIN lištu bez kontaktní datové 
lišty, musí být kontaktní systém na zadní straně přístroje opatřen 
dodávanou krytkou. 
 
Sejmutí zadního krytu: viz obrázek 5 
- Úchyt (E3) pro kontaktní systém (E2) na zadní straně přístroje 

(E1) 
- Vložte šroubovák mezi přístroj (E1) a úchyt pro kryt (E3) a od-

straňte kryt. 
 
Nacvaknutí zadní krytky: viz obrázek 5 
- Umístěte krytku (E4) na kontaktní systém (E2) a zatlačte na 

ni, tak aby se zacvakla do úchytu. 

VVVV    NEBEZPEČÍNEBEZPEČÍNEBEZPEČÍNEBEZPEČÍ    

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

• Při připojování přístroje se ujistěte, že zařízení může být od-
pojeno. 

• Přístroj se nesmí rozebírat. 
• Při prosmyčkovávání L a N vodiče, nesmí být překročen ma-

ximální proud 10 A, který je dán přítomností tištěného spoje. 
• Při projektování a montáži elektrické instalace musí být dodr-

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

• V případě zapojení motoru s elektronickými koncovými spína-
či, musí být spínací body upraveny na místě. 

 
 
 

VVVVšeobecné poznámkšeobecné poznámkšeobecné poznámkšeobecné poznámkyyyy    
 

• 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. 
 

GB  
Mechanical SpecificationsMechanical SpecificationsMechanical SpecificationsMechanical Specifications    
• Dimensions: device for DIN-rail mounting with N-type dimen-

sions, width 8 module units (1 module unit = 18 mm) 
• Weight: approx. 425 g 
    
ElectricalElectricalElectricalElectrical safetysafetysafetysafety 
• Protection type (according to EN 60529): IP 20 
 

Environmental conditionsEnvironmental conditionsEnvironmental conditionsEnvironmental conditions    
• Ambient operating temperature: - 5 ... + 45 °C 
• Storage temperature: - 25 ... + 70 °C 
• Relative humidity (not condensing): 5 % to 93 % 
    

MarkingsMarkingsMarkingsMarkings    
KNX EIB 
 

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 Eleeeementsmentsmentsments        
 

see figure 2 
 

A1 Pushbutton for switching between normal mode and 
addressing mode for transferring the physical address. 

A2 LED (red) for indicating normal mode (LED Off) or 
addressing mode (LED On); it goes out automatically af-
ter transferring the physical address 

A3 Plug for bus connection terminal 
A4 LED (red) for status indication of inputs a, c, e, g 
A5 LED (red) for status indication of inputs b, d, f, h 
A6 Terminals for inputs a to h 
A7 N (neutral conductor) terminals 
A8 L1 (phase conductor) terminals (for powering the 

electronics and the sunblind channels A and B) 
A9 Terminals for sunblind up/down (channels  A and B) 
A10 L2 (phase conductor) terminals (for powering the 

sunblind channels C and D) 
A11 Terminals for sunblind up/down (channels C and D) 
A12 Pushbuttons for direct switching of channels A to D 
A13 Pushbutton to switch direct mode on/off 
A14 LED (yellow) to indicate "Direct mode = ON" 
A15 LED (green) to indicate operating voltage 

 
 

In the as-delivered state, without the bus line connected (stand-
alone mode), the travel times from one end position to the other 
are set to 120 seconds and the on-time for moving a slat by 1 
step to 0.2 seconds. Pressing a pushbutton at an input for more 
than 0.5 seconds is considered as “long” operation. You can 
change these parameters for stand-alone mode with the ETS if 
need be.  
If the combination sunblind actuator KXKS48RU-- is connected 
to the bus line, then not only the parameters for "Stand-alone 
mode" can be changed with the ETS. The sunblind channels are 
then freely configurable and can be controlled via the bus. You 
can also then adjust whether the inputs are to act directly on the 
corresponding outputs or whether one of the possible input 
functions is to be assigned to the inputs (e.g. to report the status 
of a window switch).  
 

Mounting and wiringMounting and wiringMounting and wiringMounting and wiring    
 

The device may be used for permanent interior installations in 
dry locations within distribution boards or small casings with DIN 
rail EN 60715-TH35-7,5. 
 

Mounting / dismounting the device: see figure 3 
 

Connecting / disconnecting the bus cable: see figure 4 
 

Mounting the insulating cap 
If the device should be mounted on a DIN rail without a data rail, 
the contact system must be covered with the supplied insulating 
cap. 
Removing the locating clamp: see figure 5 

- The locating clamp (E3) encloses the contact system (E2) on  
     the rear of the device (E1). 

- Insert the screwdriver between the DIN rail mounted device  
     (E1) and the locating clamp (E3) and remove the clamp. 
 

Clipping on the insulating cap: see figure 5 

- Place the insulating cap (E4) on the contact system and press 
so that it snaps into place. 

VVVV    DANGERDANGERDANGERDANGER    

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

• When connecting the device, it should be ensured that the 
device can be isolated. 

• When looping through the L and N conductors, it should be 
noted that the maximum terminal current of 10 A, which is 
limited by the permitted printed conductor load, may not be 
exceeded! 

• The device must not be opened. 
• For planning and construction of electric installations, the re-

levant guidelines, regulations and standards of the respective 
country are to be considered. 

• In the case of sunblind motors with electronic limit switches, 
the switching points must be adapted on site. 

 

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. 
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SCHRACK TECHNIK SCHRACK TECHNIK SCHRACK TECHNIK SCHRACK TECHNIK ––––    ČESKÁ REČESKÁ REČESKÁ REČESKÁ REPUBLIKAPUBLIKAPUBLIKAPUBLIKA    
    
CENTRÁCENTRÁCENTRÁCENTRÁLALALALA    
    
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 HRASCHRACK STORE HRASCHRACK STORE HRASCHRACK STORE HRADEC KRÁ-DEC KRÁ-DEC KRÁ-DEC 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 

 
SCHSCHSCHSCHRACK STORE RACK STORE RACK STORE RACK STORE     
Č. BUDĚJOVICEČ. BUDĚJOVICEČ. BUDĚJOVICEČ. BUDĚJOVICE    
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 TECHNSCHRACK TECHNSCHRACK TECHNSCHRACK TECHNIK SPOL. SR. O.IK SPOL. SR. O.IK SPOL. SR. O.IK 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 
 

 
 
 


