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SCHRACK DESIGN – PROGRAMSKA OPREMA 
ZA NAČRTOVANJE RAZDELILNIKOV

       Načrtovanje v skladu z EN 61439.

Dokumentacija kot dokazilo.

Hitro naročanje.

ENOSTAVNO NAČRTOVANJE 
RAZDELILNIKOV
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PREDLOGE USTVARITE/UPORABITE MAKRO
NAČRTOVANJE V SKLADU Z EN 61439

SCHRACK DESIGN
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VAŠE PREDNOSTI
Načrtovanje po EN 61439.

Dokumentacija kot dokazilo.

Enostavno načrtovanje in naročanje.

Da bo načrtovanje s Schrack Design še hitrejše in učinkovitejše 

smo za vas dodali v našo bazo različne predloge. Z enim 

klikom odprete že izdelan projekt, ki ga potem prilagodite vašim 

potrebam. Vaše spremembe shranite, si natisnete dokumentacijo 

in projekt enostavno naročite preko naše spletne trgovine.

Funkcija makro omogoča, da shranite kombinacijo izdelkov, ki 

jih pogosto uporabljate skupaj, kot celoto. Tako lahko potem to 

kombinacijo izdelkov v projekt vstavite le z enim klikom in vam ni 

potrebno iskati ter vstavljati vsak izdelek posebej.

Segrevanje razdelilnikov je odvisno od več dejavnikov: velikosti, 

vgrajenih komponent in načina postavitve omare. Razdelilnik, ki je 

prostostoječ v prostoru lahko v prostor odda več toplote kot tisti, ki 

je postavljen ob steno ali je vgrajen.

Natančni predpisi in izračuni glede na način postavitve razdelilnika 

so navedeni v mednarodni normi IEC TR 60890, ki je podlaga za 

zagotavljanje skladnosti s standardom EN 61439. Kot strokovnjak 

ste odgovorni in morate zagotoviti, da so vaši razdelilniki v skladu s 

tem standardom.

Standard je vključen v tehnično smernico TSG-N-002:2021 

nizkonapetostne električne inštalacije.

Programska oprema Schrack Design omogoča enostavno načrtovanje razdelilnikov po 

zahtevah standarda. Poleg izdelanih načrtov in izrisanih tokokrogov lahko preverite 

segrevanje načrtovanega razdelilnika glede na IEC TR 60890 in s tem izpolnite 

zahteve po EN 61439 (za razdelilnike do 630 A), ter si izdelate dokumentacijo z bazo 

podatkov, v kateri je več kot 10.000 proizvodov.

NAČRTOVANJE RAZDELILNIKOV

PRENESI SCHRACK DESIGN NA RAČUNALNIK:

https://www.schrack.si/schrack-digital/schrack-design
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Dokumentacija
S klikom na ikono »Tiskaj« si lahko natisnete dokumentacijo. 
Vsebino si lahko prilagodite.  

Enostavno ožičenje
S pomočjo funkcij na risalni površini lahko enostavno

in hitro povezujete simbole med seboj.

Lastni izdelki
V bazo izdelkov lahko dodate tudi druge 
izdelki, ki jih v bazi še ni.

Uredi blok
V urejevalniku blokov je mogoče individualno 

oblikovanje simbolov.

Izračun segrevanja do 1600A  
z grafičnim prikazom 
Izračun segrevanja se izvaja v živo - sproti, 

ko dodajate izdelke v projekt. Stanje je grafično prikazano, 

tako da imate vedno informacijo ali je vaš projekt v skladu 

s standardom ali ga morate popraviti.

Predloge
Z uporabo predlog bo načrtovanje še bolj enostavno in hitro.

IZBRANE FUNKCIJE 
SCHRACK DESIGN

Več informacij o uporabi predlog najdete na našem YouTube profilu! 
 
K VIDEO POSNETKOM!

https://www.youtube.com/user/SchrackTechnikSI

Samodejni izris eno in tropolne sheme
Za enostavne primere razdelilnikov lahko program iz čelnega 
izgleda samodejno generira eno ali tropolno shemo.

Makro 
Funkcija makro omogoča, da shranite kombinacijo 
izdelkov, ki jih pogosto uporabljate skupaj, kot celoto. 
Tako lahko potem to kombinacijo izdelkov v projekt 
vstavite le z enim klikom.

Predlog razdelilnika
Če imate izdelke že dodane v projekt, a nimate 
izbrane omare pravilne velikosti, vam program 
priporoča primerno.

SCHRACK  
DESIGN IN
YOUTUBE

www.schrack.si
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SKLADNOST S PREDPISI
V 6 KORAKIH

TAKŠEN JE OBČUTEK,
KO V 4 MINUTAH
ZAKLJUČIM NAČRTOVANJE
RAZDELILNIKA

2. ČELNI IZGLED

5. DOKUMENTACIJA

3. VEZALNE SHEME

6. NAROČILO

1. SEZNAM IZDELKOV

4. IZRAČUN SEGREVANJA

Ko ste izbrali vse izdelke, ki jih boste uporabili v projektu, lahko 

pričnete z načrtovanjem čelnega izgleda. Takoj, ko dodate 

ohišje oziroma omaro na seznam, se prikaže v polju, kjer 

načrtujete čelni izgled. Ostale izdelke je potrebno v čelni izgled 

dodati ročno.  

Obstaja več možnosti: 

a. Povleci in spusti: izdelek lahko povlečete v čelni izgled in 

ga spustite na želeno mesto. 

b. Dvojni klik: z dvoklikom se izdelki dodajajo v čelni izgled 

eden za drugim.

c. Makro: če ste že ustvarili makro, lahko hitro in enostavno 

vstavite kombinacijo izdelkov v čelni izgled.

Celotno dokumentacijo lahko natisnete z enim klikom. Kot PDF ali 

neposredno na tiskalniku.

S klikom na ikono nakupovalnega vozička lahko celoten projekt 

dodate v našo spletno trgovino. Tam lahko prilagodite količino in 

vidite vašo ceno. Za projekt si lahko izdelate ponudbo ali pa ga 

naročite neposredno v spletni trgovini.

Na voljo so naslednje možnosti vezalnih shem: 

a. Samodejno: za enostavne razdelilnike lahko program na 

podlagi čelnega izgleda izriše vezalne sheme. 

b. Ročno: vsak izdelek se ročno povleče in spusti na risalno 

površino. Ročno se uredijo potem tudi povezave med izdelki.

c. Makro: če ste že ustvarili makro, lahko hitro in enostavno 

vstavite kombinacijo izdelkov.

Izdelke, ki jih želite v projektu uporabiti, lahko najdete preko 

navigacijskega menija ali poiščete preko iskalnika s pomočjo 

šifre izdelka, ključne besede ali tehnične lastnosti. Z dvojnim 

klikom ga vstavite v projekt. Izdelke lahko dodajate tudi med 

priljubljene. Če želite v projektu uporabiti izdelek, ki ni v naši 

bazi, ga lahko uvozite. Uporabite lahko tudi že obstoječe 

predloge.

Izračun segrevanja se opravi v 4-ih korakih, ki so podrobneje 

razloženi na naslednjih straneh.

SCHRACK  
DESIGN IN  
YOUTUBE

Več informacij o načrtovanju razdelilnikov najdete na našem YouTube profilu!
 
K VIDEO POSNETKOM!

https://www.youtube.com/user/SchrackTechnikSI

ENOSTAVNO
NAČRTOVANJE

www.schrack.si
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KABLI

ZBIRALKE

DEFINIRANJE OSNOVNIH POGOJEV

V tretjem koraku lahko dodate vse vodnike, ki bodo uporabljeni v 

razdelilniku. S tem bodo vključeni v izračun segrevanja.

V drugem koraku lahko dodate zbiralke ali pa zamenjate

že izbrane. Tudi s tem uravnavate temperaturo znotraj

razdelilnika.

V prvem koraku lahko nastavite vse osnovne informacije o 

razdelilniku, kot tudi vse podatke o okolici, v kateri bo razdelilnik 

postavljen.

1

VODIČ VAS VODI DO RAZDELILNIKA, 
KI JE SKLADEN S STANDARDOM

TAKŠEN JE OBČUTEK, KO 
LAHKO KOMPLEKSNE PROJEKTE 
NAČRTUJEM HITRO IN ENOSTAVNO 

2

3

4
VENTILACIJA

Če temperatura v razdelilniku presega maksimalno

dovoljeno temperaturo, lahko v tem koraku dodate ventilacijo.

Programska oprema vam samodejno priporoča ventilator, ki

je primeren glede na izračun segrevanja. Izdelke vam doda tudi na 

seznam izdelkov.

Več informacij o uporabi datotek CSV lahko najdete na našem YouTube profilu! 
 
K VIDEO POSNETKOM!

https://www.youtube.com/user/SchrackTechnikSI

SCHRACK  
DESIGN IN  
YOUTUBE

KOMPLEKSNI
PROJEKTI

www.schrack.si
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TAKŠEN JE OBČUTEK, 
KO SEM VEDNO NA 
TEKOČEM

Naročite se na naš YouTube kanal za več informacij! 
 
K VIDEO POSNETKOM!

https://www.youtube.com/user/SchrackTechnikSI

SCHRACK DESIGN 
IZOBRAŽEVANJA

KAJ LAHKO PRIČAKUJETE?
Enostavna razlaga vseh funkcij.

Praktični prikaz načrtovanja.

Možnost postavljanja vprašanj.

Želite izvedeti kako hitro in enostavno načrtovati razdelilnike tako, 
da bodo v skladu s standardi? Pridružite se nam na izobraževanju!

Termine izobraževanj boste našli na: https://www.schrack.si/schrack-digital/schrack-design.
Za dodatne termine nas lahko kontaktirate in se dogovorimo.

SCHRACK  
DESIGN IN  
YOUTUBE

IZOBR AŽEVANJA

www.schrack.si



DELUJE NA:

https://www.schrack.si/schrack-digital/schrack-design

Windows: Vista | 8 | 10

PRENESI NA RAČUNALNIK
Prenesite si Schrack Design na računalnik 
in pričnite z načrtovanjem razdelilnikov.

KONTAKTIRAJTE
NAS!

+386 2 88 39 212
digital@schrack.si

 
https://www.schrack.si/schrack-digital/

schrack-design

IZOBRAŽEVANJA

POMOČ

POSODABLJANJE

ENOSTAVNO IN HITRO
NAČRTOVANJE RAZDELILNIKOV
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PROGRAMSKA OPREMA
ZA NAČRTOVANJE RAZDELILNIKOV


