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СОФТУЕРЪТ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ТАБЛА

Проектиране съгласно EN 61439

Лесно проектиране с вкл. документация

Генериране на on-line поръчки
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ТАБЛА
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СТАНДАРТ EN 61439

SCHRACK DESIGN
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ПРЕДИМСТВА

Проектиране съгласно EN 61439

Създаване на документация на таблото

Лесна поръчка на апаратурата за проекта

Топлинната мощност, която отдава таблото, зависи от няколко 

фактора: полезният обем, инсталираните компоненти и начина 

на монтаж на таблото. Например, повече топлина може да се 

разсейва от свободностоящо табло, отколкото от табло, което 

е монтирано директно на стената.

Конкретните правила и разпоредби за изчисляването на 

ефективната повърхност на таблото, в зависимост от типа 

инсталация, са регламентирани в международния стандарт  

IEC TR 60890, който е в основата на изпълнението на стандарт 

EN 61439. Като специалист Вие и Вашата компания носите 

отговорност за спазването на този стандарт.   

   

      

Проектирането на разпределителни табла и сложни контролни шкафове никога не 

е било по-лесно. Schrack Design ви помага да проектирате с точност шкафовете 

на вашите електрически разпределителни табла и се уверява, че те са безопасни 

и отговарят на приложимите стандарти. Освен създаването на монтажни и 

електрически схеми, вие можете да проверите термичните изчисления за вашето 

табло, в съответствие с IEC TR 60890 и по този начин да изпълните едно от 

изискванията на стандарта EN 61439 (до 1600 A), с включена документация.  

    

СОФТУЕРЪТ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ТАБЛА

ИЗТЕГЛЕТЕ SCHRACK DESIGN СЕГА:

https://www.schrack.bg/softuer/schrack-design-1
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ШАБЛОНИ НА ТАБЛА СЪЗДАВАНЕ/ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАКРОС

Добавихме шаблони от различни разпределителни табла 

към базата данни, за да направим Вашето проектиране 

с Schrack Design, още по-бързо и по-ефективно. Kликнете 

върху него и шаблонът ще се отвори. При необходимост 

може да го промените,  да изтриете или добавите елементи, 

да го запазите с името на Вашия проект, и да отпечатате 

документацията - проектът е завършен и готов за възможно 

най-кратко време.

Функцията Макрос Ви дава възможност да опростите и 

оптимизирате проектирането с Schrack Design още повече. 

Може да запазите собствени продуктови дизайни веднъж 

като макрос, след което да ги използвате в следващите си 

проекти. Това ще ви спести време за търсене в базата данни 

и проектирането на табла в изгледа на чертежа в бъдеще. 

С едно щракване добавете създадения макрос към вашия 

чертеж. Софтуерът автоматично допълва списък с частите.



www.schrack.bg

Изглед за печат
Чрез бързите връзки във визуализацията за печата, можете да прескочите до 
желаната страница с едно щракване, без да преминавате през целия документ.  
Плъзнете и пуснете елементите, за да пренаредите последователността им - т.нар. 
функция „плъзгане и пускане“/ „Drag and drop“.

Любими продукти
Можете дa използвате Schrack Design 
за всеки Ваш проект и да вмъквате 
персонализирани продукти в Schrack 
Design. Тази база данни може да бъде 
експортирана и импортирана на друг 
компютър, при необходимост.

Термични изчисления до 1600A
вкл. графичен дисплей 
Термичното изчисление отчита системи, вариращи  
от 630 A до 1600 A. Наслояването се използва за  
изчисления до 1600 A и Schrack Design проверява  
мястото на монтаж на добавените артикули, спрямо  
стандарта. Допълнителният графичен дисплей  
показва продуктите, които са инсталирани в  
неподходящи позиции.

Шаблони на табла
Базата данни на Schrack с шаблони на разпределителни табла 
прави проектирането по-лесно и по-бързо.

ПРЕГЛЕД НА ФУНКЦИИТЕ
НА SCHRACK DESIGN

Вижте как може да използвате  
шаблоните на Schrack Design!
(Видеоклиповете са на немски език) 
 
ЛИНК КЪМ КЛИПА:

https://youtube.com/playlist?list=PLq5w9sFK48eKsl9oOb_0csFHXuXEMRx09

SCHRACK  
DESIGN B 
YOUTUBE
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Лесно свързване
С командата Corner line (Ъглови линии), можете бързо и 
лесно да създадете електрическата схема. Чрез задаване 
на ъгловите точки, Schrack Design автоматично свързва 
символите един с друг.

Редактор на блок
Можете да използвате опцията Редактиране на блокове, за 
да промените символите в изгледа на чертежа според Вашите 
предпочитания.

ПРЕГЛЕД НА ФУНКЦИИТЕ
НА SCHRACK DESIGN

Автоматична схема на свързване
Въз основа на Вашата подредба на таблото в изглед отпред, 
електрическата схема може да бъде генерирана автоматично 
(спрямо изискванията по стандарт), за да Ви спести време.

Макрос/блокове
За лесно и бързо изчертаване на проекта можете да създадете 
свои собствени макроси. Използвайки тази функция, вече не 
е необходимо да търсите всеки път, всички продукти в базата 
данни и да ги поставяте поотделно.

Препоръка за избор на табло
Ако вече съществува списък с артикули, но  
таблото все още не е избрано, Schrack Design  
ще препоръча табло с подходящи размери.



ШЕСТ СТЪПКИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ 
НА ТАБЛО

2. ПРОЕКТИРАНЕ НА ФРОНТАЛЕН ИЗГЛЕД

5. ПЕЧАТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

3. ГЕНЕРИРАЙТЕ СХЕМАТА НА СВЪРЗВАНЕ

6. ПОРЪЧАЙТЕ СПЕЦИФИКАЦИЯТА

1. СЪЗДАВАНЕ НА СПИСЪК С АРТИКУЛИ

4. ТЕРМИЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ

След като списъкът с артикули е завършен, можете да започнете 

да създавате фронтален изглед. Ако сте включили табло в списъка 

с части, то автоматично се показва във фронтален изглед. Всички 

останали артикули трябва да се поставят ръчно. 

Имате няколко опции за това: 

a. Drag&Drop: плъзнете и пуснете елемента във фронтален 

изглед на таблото, за да го позиционирате. 

b. Double-click: двоен клик върху елемент, за да го вмъкнете 

в изгледа отпред на таблото. Ако използваното табло има 

45-милиметрови слотове (табло за модулна апаратура), Schrack 

Design автоматично ги открива и вмъква желаните елементи там. 

Ако няма 45-милиметрови слотове, Schrack Design ще подреди 

артикула спрямо предишния.

c. Макроси: ако преди това сте създали макроси, можете 

лесно и бързо да вмъквате продуктовите комбинации във 

фронтален изглед.

С едно щракване можете да отпечатате цялата документация, 

да я създадете като PDF, или директно да я разпечатате.  

С термотрансферен принтер, табелката може да бъде 

отпечатана устойчива на надраскване върху специална хартия. 

Проектът е защитен с уникалния номер на схемата.

Кликване върху кошницата добавя целия проект към Вашия 

профил в онлайн магазина на Schrack Technik. Там можете да 

коригирате количествата и да видите общата цена. Можете да 

изготвите оферта за проекта или да поръчате всички артикули 

директно в онлайн магазина на Schrack.

Налични са следните методи за създаване на електрическа 

схема: 

a. Автоматична схема на свързване: продуктите се вмъкват 

и свързват автоматично въз основа на тяхното позициониране 

във фронтален изглед. 

b. Проста схема на свързване: когато поставите елемент 

в изглед отпред на таблото, ще трябва да изберете как да се 

свърже елементът. 

c. Ръчна схема на свързване: добавяте и свързвате всеки 

елемент ръчно към електрическата схема с помощта на 

drag&drop.

d. Макроси: ако преди това сте създали макроси, можете 

лесно и бързо да вмъкнете комбинациите от продукти в схемите 

на свързване.

Намерете желания продукт в базата данни на Schrack чрез 

артикулния номер, ключови думи или специфични стойности на 

характеристиките и го поставете в списъка с артикули с двойно 

кликване. Това Ви спестява търсене в цялата база данни. В 

базата данни с любими продукти се намират всичките избрани 

от Вас артикули. Ако трябва да включите продукт от друг 

производител в проекта, можете да импортирате артикулите в 

базата данни. Създайте свой списък с артикули още по-бързо, 

като изберете съществуващ шаблон на разпределително табло.

Ръководството за термично изчисление ви води през 4 стъпки. 

Подробно описание може да намерите на следващите  

2 страници.

www.schrack.bg



Т А Б Л О  З А  К О Н Т Р О Л  И  У П Р А В Л Е Н И Е  |  7

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КАБЕЛ

ПОДБОР НА ЗАХРАНВАЩИ ГРЕБЕНИ

ДЕФИНИРАЙТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

В трета стъпка можете да добавите всички проводници и 

свързващи линии, използвани в разпределителното табло.  

Това автоматично изчислява загубата на мощност за всеки 

проводник и я добавя към топлинното изчисление за проекта.

Във втора стъпка можете да добавите нови или да коригирате 

вече добавени гребени, за да промените загубата на мощност.

В първа стъпка можете да проверите отново детайлите на 

таблото, данните за околната среда и да ги коригирате към 

действителните условия.

1

РЪКОВОДСТВО ЗА СТЪПКИТЕ 
НА СЪЗДАВАНЕ НА ВАШЕТО 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО

2

3

4
ВЕНТИЛАЦИЯ НА ТАБЛОТО

Ако максимално допустимата температура вътре в таблото е 

надвишена е възможно към таблото да се добави и подходяща 

вентилация. Въз основа на избраното табло и апаратура, 

Schrack Design автоматично предлага подходяща вентилация, 

която да отговаря на предписаните изисквания по стандарт.



СЪВМЕСТИМ С:

image.schrack.com/schrackdesign/schrack_design.exe

Windows: Vista | 8 | 10

SCHRACK DESIGN Е НАЛИЧЕН КАТО УСЛУГА:

ИЗТЕГЛЕТЕ 
Започнете сега с Schrack Design –  
софтуер за проектиране на табла

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС! 
  

+359 2 890 79 10 

sofia@schrack.bg
 

https://www.schrack.bg/ 
softuer/schrack-design-1
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