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ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

Ключове и контакти Серия VISIO
Система за спешно повикване
KNX Сензори и изпълнителни механизми
Примерни схеми на свързване и технически данни
ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНОСТ

От офиса или в движение с мобилното приложение Live Phone App

На склад

XXX
K-GEB-BG17

www.schrack.bg

ЕНЕРГИЯ

ИНДУСТРИЯ

СГРАДИ

БЕЗОПАСНОСТ

СКС

КАБЕЛИ

ОСВЕТЛЕНИЕ

ФОТОВОЛТАИЦИ

Общи условия на доставка
10.5 Лични данни за обработка на поръчки, период на съхранение и права за
корекция и заличаване данните
Ако Клиентът предоставя лични данни по свое желание, по-специално по
отношение на поръчки, направени в онлайн магазина, SCHRACK ще
използва тези данни, за да изпълни своите договорни задължения.
В допълнение, лични данни, предоставени от Клиента, ще бъдат въведени
в клиентската база данни, които SCHRACK ще използва за рекламни и
маркетингови цели.
SCHRACK предоставя лични данни към външни доставчици на услуги, само
ако се вземат технически и организационни мерки, за да се гарантира, че
прехвърлянето на данни е в съответствие с нормативните разпоредби за
защита на данните.
Всички съхранени данни ще бъдат изтрити от SCHRACK, след изтичане на
законовия или договорения период на съхранение на данните и при
условие, че SCHRACK не се нуждае от данните по-дълго.
Клиентът може да изисква предоставянето на информация и/или
заличаването на неговите данни по всяко време. Всички свързани с това
запитвания могат да се адресират до shop@schrack.bg. Клиентът има право
да оттегли съгласието си по отношение на бъдещото използване на неговите
лични данни по всяко време (на shop@schrack.bg).
10.6 Декларация за поверителност относно използването на Google +1
Събиране и предаване на информация:
Клиентът може да публикува информация по целия свят с помощта на
бутона +1 на Google. Чрез натискане на бутона +1 в Google, Клиентът
получава персонализирано съдържание от Google и нашите партньори.
Google съхранява информация предоставена от Клиента в +1, както и
съдържание и информация за сайта, който гледа при натискане на +1.
Клиентските +1 могат да се показват като препратки заедно с клиентското
име и снимка в профила при услугите на Google, като например, в
резултатите от търсенето, или във клиентския профил в Google или в други
места на уебсайтове и рекламни обяви по Интернет.
Google записва информация за +1 дейностите, за да може да подобри
услугите към Клиента и другите. С цел да бъде в състояние да се използва
бутона +1 на Google, е необходим публичен Google профил, видим в целия
свят който, като минимум, трябва да съдържа името, избрано за профила.
Това име ще се използва с всички услуги на Google. В някои случаи това име
може да се замени с друго, което е използвано при споделяне на
съдържание чрез профила в Google. Идентичността на клиентския профил в
Google може да се показва на потребителите, които знаят имейл адреса
или друга идентифицираща Клиента информация.
Използването на събраната информация:
В допълнение към целите на използване, описаната по-горе информация
предоставена от Клиента, може да бъде използвана в съответствие с
приложимата политика за поверителност на Google. Google може да
публикува агрегирани статистически данни за +1 дейности на Клиенти и/
или може да ги прехвърля на потребителите и партньорите си, като издатели,
рекламодатели или партньорски сайтове.
10.7 Декларация за поверителност относно използването на Twitter
Twitter функциите са вградени в нашите страници. Тези функции се предлагат
от Twitter Inc., Twitter, ул Inc. 1355 Market, Suite 900, San Francisco,
CA 94103, USA.
Използването на Twitter и “ре-туийт” функция на интернет страниците, които
Клиентът е посетил, са свързани с профила му в Twitter и са видими за
другите потребители. В процеса, данни също се прехвърлят в Twitter.
Да се има предвид, че като доставчик на интернет страниците, ние не сме
информирани за съдържанието на предаваните данни и използването
им от Twitter. За допълнителна информация, Клиентът може да се обърне към
политиката за поверителност на Twitter на http://twitter.com/privacy.
Промените за конфиденциалност в Twitter могат да се променят в
настройките на профила на http://twitter.com/account/settings.
10.8 Декларация за поверителност относноизползването на SCHRACK
инструменти
За да могат да се използват различни SCHRACK инструменти е необходимо
въвеждане на информация на входа на уеб магазина. Тези средства имат
функция за проследяване, за да се даде възможност за измерване степента
на ползване на инструментите и да се разработят целеви подобрения.
Функцията за проследяване предава статистически данни за употребата,
свързани със съответния Клиент на SCHRACK. Чрез използване на
инструментите, Клиентът дава съгласието си за използването на
гореспоменатите данни. Данните не са прехвърлят на трети лица.

11.3 SCHRACK не носи отговорност за всяко нарушение на авторски права,
права върху търговски марки и други права на индустриална собственост
или личностни права, извършени на интернет сайтовете, за които SCHRACK
осигурява хипервръзки.
11.4 Ако е направена поръчка или друг вид договорна декларация на интернет
сайт, на който SCHRACK осигурява хиперлинк, съответният договор се
сключва само между Клиента и съответния собственик на сайта или на
продавача, но не между SCHRACK и Клиента. Необходимо е познаването
на общите условия на продавача представени на тези страници.
11.5 Това изключване на отговорност се прилага за всички връзки, направени в
този сайт, както и за цялото съдържание на сайтовете, достъпни чрез тези
връзки.
12. Авторско право
12.1 Всички лога на трети страни, изображения и графични материали,
изобразени на уебсайта на SCHRACK са собственост на съответните
компании и са обект на авторско право на съответните лицензодатели.
Всички снимки, лога, текстове, доклади, скриптове и програми, които са били
разработени или редактирани от SCHRACK, не трябва да бъдат копирани
или използвани, без одобрение на SCHRACK. Всички права са запазени.
13. Права върху индустриална собственост
13.1 Правата на SCHRACK върху индустриалната собственост се свързват със
съдържание като напр. графични материали, звуци, текстове, бази данни.
Не се разрешава никакво копиране или разпространение на това
съдържание в други (включително електронни и печатни) публикации,
както и всяко използване на търговската марка, без изричното одобрение от
SCHRACK.
13.2 Всички публикации в интернет сайта, са предмет на австрийския закон за
авторското право. Всяко копиране, редактиране, разпространение и
всякакъв вид използване извън обхвата, предвиден по силата на закона
за авторското право, подлежи на писменото одобрение от съответния
автор. Всякакви участия от трети страни са определени като такива.
Изтегляне и копия от този сайт са разрешени само за лично ползване и не
за търговски цели.
13.3 Печатни изображения могат да бъдат копирани за целите на
журналистическата дейност, но трябва да носят предупреждението за
авторско право “© [година] Schrack Technik GmbH. Всички права запазени”.
Не е разрешено каквато и да е манипулация на изображенията.
Препечатките са безплатни, но при изискването на SCHRACK да разполага
с копие оригиналния екземпляр.
14. Юрисдикция, приложимо право
14.1 Ползва се компетентния съд по мястото на стопанската дейност
на SCHRACK.
14.2 Всички спорове, които могат да възникнат от настоящите правоотношения
се уреждат от австрийското законодателство, с изключение на правните
норми в рамките на международното частно право. Приложимостта на
Конвенцията на ООН относно договорите за международна
продажба на стоки, се изключва.
15. Валидност на Общите условия, допълнителни разпоредби, изискване за
писмена форма
15.1 При поръчка от страна на Клиента се счита, че Общите условия на
SCHRACK са приети. Ако някоя от разпоредбите в тези Общи условия стане
невалидна, причината за нея не засяга валидността на останалите
разпоредби.
15.2 Всички устни договорки влизат в сила само след потвърждение в писмена
форма.
15.3 До степента, до която не противоречат на горните Условия за доставка
и плащане и ако отделните въпроси не са уредени тук, с прилагат освен
това и Общите условия издадени от Австрийската Асоциация на
Електротехника и Електроника. (www.feei.at)

11. Освобождаване от отговорност в интернет сайтове на трети лица.
11.1 Интернет сайтът включва също и връзки (т.нар хипервръзки - hyperlinks) до
уебсайтове, поддържани от трети страни. SCHRACK осигурява само
връзките, позволяващи достъп до тези сайтове и не носи отговорност по
никакъв начин за тяхното съдържание.
11.2 Собствениците на интернет сайтове, на които SCHRACK осигурява
хиперлинкове, носят цялата отговорност за съдържанието на тези сайтове,
за продажбата на продуктите, предлагани там и за обработка на
съответните поръчки.

Шрак Техник си запазва правото на промени и не носи отговорност за допуснати печатни грешки.
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Дизайн VISIO 45
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Дизайн VISIO IP20 стенен монтаж
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KNX Сензори
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Изпълнителни устройства (актуатори)
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Техническото приложение, Общи условия
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Дизайн VISIO 50
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Терморегулатор

Контакти

Комуникационна розетка
TV/SAT-розетка
HDMI
Контакт

5

6

w Дизайн

Бяло

Сребристо

Стъкло

Антрацит

Дизайн VISIO 50
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Капачки - фиксиране:
Стабилно и трайно

Механизъм:
Устойчивост и компактен дизайн

Оптимално и лесно фиксиране на капачката на
точното място, лесна подмяна и изключителна
дълготрайност при ежедневна употреба.

Устойчивата метална монтажна рамка с дебелина от 1mm
осигурява надежден монтаж. Допълнителната цветна
маркировка на входове спомага за бързо ориентиране
при инсталиране.

Капачка:
Единична, двойна или светеща

Рамки:
Елегантен стил

Разнообразие от рамки и единични, двойни
или светещи капачки в различни цветове.

Рамките VISIO 50 са във варианти като единични, двойни,
тройни, четворни и петорни и могат да се използват както
хоризонтално така и вертикално. С днешните съвременни
тенденции рамките могат да бъдат съчетани в няколко цветови
вариации.

Захващащите щифтове са специално
разработени за намаляване на риска
от нараняване при монтаж.

Устойчива метална носеща
рамка с дебелина 1 mm.

Водещи елементи, които позволяват правилната
подредба на металните рамки при монтажа им.

Дизайн VISIO 50
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Ключове /
Бутони

Капачки

Контакти Шуко

Контакти френски
стандарт

Стр. 12

Стр. 17

Стр. 20

Стр. 23

Контакти за
специални
електрически вериги
Стр. 26

Рамки

Кутии за
открит монтаж

SAT и TV
технология

Мрежова
техника

Димер/
Потенциометър

Стр. 28

Стр. 32

Стр. 33

Стр. 36

Стр. 38

Датчици за
движение и
присъствие
Стр. 45

Терморегулатори

Управление
на щори

Мултимедия

Стр. 55

Стр. 57

Времеви
превключватели
и таймери
Стр. 59

Специални лицеви
панели и розетки

Звънци

Стр. 55

Стр. 66

Електронни
стълбищни
автомати
Стр. 67

Стр. 61

Импулсни
релета

Димни датчици

Стр. 68

Стр. 70

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Контакти / ключове, включително капачки и рамки
w Schrack инфо
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Пружинни клеми:
• Твърди медни проводници 1,5mm² и 2,5mm²
Винтови клеми:
• Твърди медни проводници 1,5mm² и 2,5mm²
• Гъвкави медни проводници 1,5mm² и 2,5mm² с накрайници

w Ключове 1 полюс
w Schrack инфо
Комплект от превключващи механизми, капачки и единични рамки.
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

EV106001

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм ключ, 1-полюс, бял, пружинни клеми клеми

щепселна клема

EV106001

Механизъм ключ, 1-полюс, бял,
винтови клеми

винтова хомутна
клема

EV106002

w Серийни ключове
w Schrack инфо
Комплект от превключващи механизми, капачки и единични рамки.
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
ОПИСАНИЕ
EV106009

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм ключ сериен, бял, пружинни клеми

щепселна клема

EV106009

Механизъм ключ сериен, бял,
винтови клеми

винтова хомутна
клема

EV106010

w Девиаторни ключове
w Schrack инфо
Комплект от превключващи механизми, капачки и единични рамки.
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
ОПИСАНИЕ
EV106011

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм ключ девиаторен, бял, пружинни клеми

щепселна клема

EV106011

Механизъм ключ девиаторен, бял,
винтови клеми

винтова хомутна
клема

EV106012

w Бутони
w Schrack инфо
Комплект от бутонни механизми, капачки и единични рамки.
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
ОПИСАНИЕ
EV106019

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Бутон, окомплектован, бял, с пружинни клеми

щепселна клема

EV106019

Бутон, окомплектован, бял,
с винтови клеми

винтова хомутна
клема

EV106020

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Комбинация еднополюсен и сериен ключ
w Schrack инфо
Комплект от механизъм ключ с капачка, сериен ключ с капачка и двойна рамка.
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Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
Комплект ключ единичен/сериен с двумодулна рамка,
бял

артикул, наличен на склад в София

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

EV109201

винтова хомутна
клема

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

STORE

АРТИКУЛЕН NO

EV106201

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Ключове / Бутони
w Schrack инфо
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Пружинни клеми:
• Твърди медни проводници 1,5mm² и 2,5mm²
Винтови клеми:
• Твърди медни проводници 1,5mm² и 2,5mm²
• Гъвкави медни проводници 1,5mm² и 2,5mm² с накрайници

w Девиаторни ключове
w Schrack инфо
EV100015-- без LED.
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

EV100011

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм ключ девиаторен пружинни клеми

щепселна клема

EV100011

Механизъм ключ девиаторен винтови клеми

винтова хомутна
клема

EV100012

Механизъм ключ девиаторен с неутрала пружинни клеми

щепселна клема

EV100015

Механизъм ключ девиаторен светещ пружинни клеми

щепселна клема

EV100013

w Серийни ключове
w Schrack инфо
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
ОПИСАНИЕ
EV100009

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм ключ сериен пружинни клеми

щепселна клема

EV100009

Механизъм ключ сериен винтови клеми

винтова хомутна
клема

EV100010

w Кръстати ключове
w Schrack инфо
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
ОПИСАНИЕ
EV100017

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм ключ кръстат пружинни клеми

щепселна клема

EV100017

Механизъм ключ кръстат винтови клеми

винтова хомутна
клема

EV100018

w Ключове 1 полюс
w Schrack инфо
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
ОПИСАНИЕ
EV100001

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм ключ единичен 1P, пружинни клеми

щепселна клема

EV100001

Механизъм ключ единичен 1P винтови клеми

винтова хомутна
клема

EV100002

Механизъм ключ единичен 1P пружинни клеми

щепселна клема

EV100003

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Ключове 2 полюса
w Schrack инфо
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV100005
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НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм ключ единичен 2P пружинни клеми

щепселна клема

EV100005

Механизъм ключ единичен 2P винтови клеми

винтова хомутна
клема

EV100006

Механизъм ключ единичен 2P пружинни клеми

щепселна клема

EV100007

w Двоен девиаторен ключ
w Schrack инфо
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
Механизъм ключ двоен девиаторен винтови клеми

EV100014

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

винтова хомутна
клема

АРТИКУЛЕН NO

EV100014

w Ключове 3 полюса
w Schrack инфо
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
Механизъм ключ троен винтови клеми

EV100016

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

винтова хомутна
клема

АРТИКУЛЕН NO

EV100016

w Бутони 1 полюс
w Schrack инфо
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV100019

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм бутон с NO пружинни клеми

щепселна клема

EV100019

Механизъм бутон с NO винтови клеми

винтова хомутна
клема

EV100020

Механизъм бутон с CO винтови клеми

винтова хомутна
клема

EV100022

w Бутони 1 полюс с LED
w Schrack инфо
При EV100029-- и EV100030-- светлинната сигнализация е предварително свързана към клемите. Това е
допълнителен контакт, независим от основните за свързване на други бутони.
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
EV100021

НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм бутон светещ с NO пружинни клеми

щепселна клема

EV100021

Механизъм бутон светещ L-L1 пружинни клеми

щепселна клема

EV100029

Механизъм бутон светещ L-N пружинни клеми

щепселна клема

EV100030

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Двойни бутони
w Schrack инфо
С две отделни токови вериги.
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Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

EV100023

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм бутон двоен с NO пружинни клеми

щепселна клема

EV100023

Механизъм бутон двоен с NO винтови клеми

винтова хомутна
клема

EV100024

w Механизъм ключ за щори
w Schrack инфо
Оборудван с електрическа блокировка, за да може при едновременно задействане на двата бутона да се
превключи само един изход.
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
EV100025

НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм ключ за щори пружинни клеми

щепселна клема

EV100025

Механизъм бутон за щори пружинни клеми

щепселна клема

EV100027

w LED подсветка за упътване или контролна светлина
w Schrack инфо
С гъвкав свързващ проводник.
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV107003

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

LED индикатор за светещи ключове/бутони с пружинни
клеми

щепселна клема

EV107003

LED индикатор за светещи ключове/бутони с винтови
клеми

винтова хомутна
клема

EV107004

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Ключове
w Механизми, покривни капачки и полуциндри
w Schrack инфо
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• EL121900--: Превключване 4/2; (реверсивен ключ), ключ за превключване/блокиране
• EL121920--: Превключване 4/1; (реверсивен ключ), ключ за превключване/блокиране, със
заземяваща връзка за свързване на защитен проводник, IP44 при вграждане
• EL121900--: Превключване 4/1; (реверсивен ключ)
EL121900

Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
Полуцилиндър за метален ключ / бутон:
• С 8-позиционен регулируем заключващ палец, дължина 42 mm
• Комплект: 3 ключа
За окомплектоване трябва да се използват VISIO 50 единични EV105021-- или двойни EV105022-рамки.

EV102018

НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизми

EL123010

Механизъм с ключалка полуцилиндър 2P 10А
ELSO

винтова хомутна
клема

EL121900

Механизъм с ключалка полуцилиндър 1P 10А
ELSO IP44

винтова хомутна
клема

EL121920

Механизъм с ключалка полуцилиндър 1P с възвр. 10А
ELSO

винтова хомутна
клема

EL121930

Покривни капачки
Капачка за превключвател ключ, бяла

EV102018

Капачка за превключвател "ключ", антрацит

EV112018

Капчка за превключвател ключ, сребриста

EV122018

Полуциндър
Полуцилиндър за механизъм ELSO с различни ключове

EL123000

Полуцилиндър за механизъм ELSO с еднакви ключове

EL123010

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Ключ карта за хотел
w Schrack инфо
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Ключ картата хотел служи за съхраняване на картата за хотела, и гарантира защита и спестяване на енергия. При изваждане на ключ
картата се изключват всички консуматори на електроенергия. Захранването се активира едва след поставяне на картата.
Ключ картата за хотел е оборудвана с LED подсветка, за да може лесно да се намира в тъмни помещения. След изваждане на ключ
картата, свързаните консуматори се захранват още 25 секунди, за да може спокойно да се напусне стаята. Автоматичния прекъсвач
на ключ картата трябва да е свързан към консуматорите през реле или контактор.
Номинално напрежение: 230V AC
Максимален ток на превключване 150mA
Работна температура: 0-45°C
Закъснение при изключване: 25 секунди

w Единичен и комплексен уред
ОПИСАНИЕ

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Единично устройство - механизъм
Механизъм ключ карта за хотел, 230V,
закъснение 25s

винтова хомутна
клема

EV103023

Единично устройство - покривна капачка
EV103023

Ключ карта за хотел, горен модул, бяла

EV103024

Ключ карта за хотел, горен модул, антрацит

EV113024

Ключ карта за хотел, горна част, сребриста

EV123024

Комплексен уред

EV103024

Ключ карта за хотел,
бяла

винтова хомутна
клема

EV103001

Ключ карта за хотел,
антрацит

винтова хомутна
клема

EV113001

Ключ карта за хотел,
сребриста

винтова хомутна
клема

EV123001

EV103001

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Капачки
w Schrack инфо
Покривната капачка се състои от покривна и опорна плочка. Доставя се в следните цветове: бяло, антрацит и сребристо.

w Капачки единични
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка без символ, бяла

EV102001

Капачка без символ, антрацит

EV112001

Капачка без символ, сива

EV122001

EV102001

w Капачки двойни
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка за сериен ключ без символ, бяла

EV102002

Капачка за сериен ключ без символ, антрацит

EV112002

Капачка за сериен ключ, сива

EV122002

EV102002

w Капачки със символ светлина
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка със символ светлина, бяла

EV102005

Капачка със символ светлина, антрацит

EV112005

Капачка със символ светлина, сива

EV122005

EV102005

w Капачки със символ звънец
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка със символ звънец, бяла

EV102003

Капачка със символ звънец антрацит

EV112003

Капачка със символ звънец, сива

EV122003

EV102003

w Капачки със символ ключ
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка със символ ключ, бяла

EV102004

Капачка със символ ключ, антрацит

EV112004

Капачка със символ ключ, сива

EV122004

EV102004

w Капачки със символ вкл./изкл.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка със символ on/off, бяла

EV102017

Капачка със символ "on/off", антрацит

EV112017

Капачка със символ on/off, сива

EV122017

EV102017

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 50
w Капачки със символ вентилатор
ОПИСАНИЕ

18

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка със символ вентилатор, бяла

EV102006

Капачка със символ вентилатор, антрацит

EV112006

Капачка със символ вентилатор, сива

EV122006

EV102006

w Капачки със символ стрелки за щори
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка със символ щори нагоре/надолу, бяла

EV102012

Капачка със символ щори нагоре/надолу (за бутон), антрацит

EV112012

Капачка със символ за щори нагоре/надолу, сива

EV122012

EV102012

w Капачки с прозрачен контролен прозорец
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка с бяла светлина, бяла

EV102007

Капачка с бяла светлина, антрацит

EV112007

Капачка с бяла светлина, сива

EV122007

EV102007

w Капачки с червен контролен прозорец
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка с червена светлина, бяла

EV102008

Капачка с червена светлина, антрацит

EV112008

Капачка с червена светлина, сива

EV122008

EV102008

w Капачки с прозрачен контролен прозорец и символ светлина
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка с бяла светлина и символ светлина, бяла

EV102009

Капачка с бяла светлина и символ светлина, антрацит

EV112009

Капачка с бяла светлина и символ светлина, сива

EV122009

EV102009

w Капачки с прозрачен контролен прозорец и символ звънец
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка с бяла светлина и символ звънец, бяла

EV102010

Капачка с бяла светлина и символ звънец, антрацит

EV112010

Капачка с бяла светлина и символ звънец, сива

EV122010

EV102010

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Капачки със светещ надпис
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка със светещ надпис, бяла

EV102011

Капачка със светещ надпис, антрацит

EV112011

Капачка със светещ надпис, сива

EV122011

EV102011

w Капачки за тройни ключове
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка за троен ключ, бяла

EV102016

Капачка за ключ троен, антрацит

EV112016

Капачка за троен ключ, сива

EV122016

EV102016

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 50
w Контакти тип Шуко
w Контакти Шуко
w Schrack инфо

20

Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV101001

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм контакт пружинни клеми, бял

щепселна клема

EV101001

Механизъм контакт винтови клеми,
бял

винтова хомутна
клема

EV101002

Мех. контакт пружинни клеми, антрацит

щепселна клема

EV111001

Механизъм контакт винтови клеми,
антрацит

винтова хомутна
клема

EV111002

Механизъм контакт с детска защита, пружинни клеми, сив щепселна клема

EV121001

Механизъм контакт, винтови клеми,
сив

EV121002

винтова хомутна
клема

w Контакти със защитен щифт с единична рамка
w Schrack инфо
Комплект контакт със защитен щифт с единична рамка.
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

EV106101

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Контакт със защитен щифт, окомплектован, бял,
с пружинни клеми

щепселна клема

EV106101

Контакт със защитен щифт, окомплектован, бял,
с винтови клеми

винтова хомутна
клема

EV106102

w Контакти със защитен щифт и детска защита
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV101003

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм контакт с детска защита пружинни клеми, бял

щепселна клема

EV101003

Механизъм контакт с детска защита винтови клеми,
бял

винтова хомутна
клема

EV101004

Механизъм контакт с детска защита пружинни клеми,
антрацит

щепселна клема

EV111003

Механизъм контакт с детска защита, винтови клеми,
антрацит

винтова хомутна
клема

EV111004

Механизъм контакт с детска защита, пружинни клеми, сив щепселна клема

EV121003

Механизъм контакт с детска защита, винтови клеми,
сив

EV121004

артикул, наличен на склад в София

винтова хомутна
клема

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Контакти със защитен щифт с детска защита и единична рамка
w Schrack инфо
Комплект контакт със защитен щифт с детска защита и единична рамка
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Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

EV106103

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Контакт със защитен щифт, с детска защита,
окомплектован, бял, с пружинни клеми

щепселна клема

EV106103

Контакт със защитен щифт, с детска защита,
окомплектован, бял, с винтови клеми

винтова хомутна
клема

EV106104

w Контакти със защитен щифт с детска защита и капак
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV101005

EV101005

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм контакт с капак, детска защита, пруж. клеми,
бял

щепселна клема

EV101005

Механизъм контакт с капак, детска защита, винт. клеми,
бял

винтова хомутна
клема

EV101006

Механизъм контакт с капак и детска защита, пружинни
клеми, антрацит

щепселна клема

EV111005

Механизъм контакт с капак и детска защита винт.клеми,
антрацит

винтова хомутна
клема

EV111006

Механизъм контакт с капак и детска защита, пружинни
клеми, сив

щепселна клема

EV121005

Механизъм контакт с капак и детска защита, винтови
клеми, сив

винтова хомутна
клема

EV121006

w Контакт със защитен щифт и табелка за надписване
w Schrack инфо
Размери на етикета: 38x7 mm (Д x Ш)
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
Серия: ELSO
За окомплектоване трябва да се използват VISIO 50 единични EV105021-- или двойни EV105022-рамки.

EL265014

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Контакт с надписна табелка

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EL265014

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Контакт със защитен щифт и LED-модул
w Schrack инфо
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EV265304

LED с топло бяла светлина за осветяване под контакта. Осветяваната площ може да се регулира оптимално
чрез регулиране на светлинния поток. В тъмна среда, LED осветлението се включва автоматично и се
изключва, ако яркостта на околната среда е достатъчна. Прагът на яркостта може лесно да се регулира
в предната част и без демонтиране на централната конзола. Осветлението може да се изключи и от
централната конзола, автоматично, например по време на отпуск или дълго остсъствие.
LED-мощност: 1,7VA (0,35W)
LED: > 50000 h
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
DIN 49440
Серия: ELSO
За окомплектоване трябва да се използват VISIO 50 единични EV105021-- или двойни EV105022-рамки.
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

Контакт с LED модул

НАЛИЧНОСТ

STORE

щепселна клема

АРТИКУЛЕН NO
EL265304

w Двойни контакти със защитен щифт
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV101013

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм контакт двоен, винтови клеми,
бял

винтова хомутна
клема

EV101013

Механизъм двоен контакт, винтови клеми,
антрацит

винтова хомутна
клема

EV111013

Механизъм двоен контакт, винтови клеми,
сив

винтова хомутна
клема

EV121013

w Защита от пренапрежение за контакт със защитен щифт
w Schrack инфо

IS010003

Шрак - елементите с високочувствителна защита за конзолни кутии са подходящи за оборудване на
нови и дооборудване на наличните механизми контакти. В случай на претоварване интегрираният датчик
сигнализира за дефектирал уред. Захранващото напрежение на контакта с арестор е гарантирано.
Подходящ за допълване към арестори клас 3 за висока защита, предлагани от Шрак. Комбинираната
защита на силовите линии и мрежите за пренос на данни с F-конектор (антени) или телефонна връзка
(RJ11), предпазва всички важани захранващи линии към телевизия и телефонни.
Инсталирането винаги трябва да е в комбинация със защити Protec, Combtec или Vartec!
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Аресторна защита Клас D за контакти, 3kA, 16A

IS010003

Контакт с арестор клас III с защита за F-конектор и RJ11

IS211450

IS211450

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Контакти френски стандарт
w Контакти френски стандарт
w Schrack инфо
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Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV101049

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Контакт със защитен щифт, пружинни клеми, бял

щепселна клема

EV101049

Контакт със защитен щифт, винтови клеми,
бял

винтова хомутна
клема

EV101050

Контакт френски стандарт, пружинни клеми, антрацит

щепселна клема

EV111049

Контакт френски стандарт, винтови клеми,
антрацит

винтова хомутна
клема

EV111050

Механизъм контакт, френски стандарт, пружинни клеми,
сив

щепселна клема

EV121049

Механизъм контакт, френски стандарт, винтови клеми,
сив

винтова хомутна
клема

EV121050

w Контакти френски стандарт и единична рамка
w Schrack инфо
Комплект механизъм контакт френски стандарт и единична рамка
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

EV106149

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Контакт със защитен щифт, окомплектован, бял, с
пружинни клеми

щепселна клема

EV106149

Контакт със защитен щифт, окомплектован, бял, с винтови
клеми

винтова хомутна
клема

EV106150

w Контакти френски стандарт с детска защита
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV101051

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

Контакт френски стандарт с детска защита пружинни
клеми, бял

STORE

АРТИКУЛЕН NO

щепселна клема

EV101051

Контакт френски стандарт с детска защита винтови клеми, винтова хомутна
клема
бял

EV101052

Механизъм контакт френски стандарт, детска защита
пружинни клеми, антрацит

щепселна клема

EV111051

Механизъм контакт френски стандарт, детска защита винт. винтова хомутна
клема
клеми, антрацит

EV111052

Механизъм контакт, френски стандарт с детска защита,
пружинни клеми, сив

щепселна клема

EV121051

Механизъм контакт, френски стандарт с детска защита,
винтови клеми, сив

винтова хомутна
клема

EV121052

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Контакти френски стандарт с детска защита и единична рамка
w Schrack инфо
Комплект механизъм контакт френски стандарт с детска защита и единична рамка
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Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

EV106151

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Контакт със защитен щифт, с детска защита,
окомплектован, бял, с пружинни клеми

щепселна клема

EV106151

Контакт със защитен щифт, с детска защита,
окомплектован, бял, с винтови клеми

винтова хомутна
клема

EV106152

w Контакти френски стандарт с детска защита с капак
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV101053

EV101053

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Контакт френски стандарт, капак, детска защита пружинни
клеми, бял
щепселна клема

EV101053

Контакт френски стандарт, капак, детска защита винтови
клеми, бял

винтова хомутна
клема

EV101054

Механизъм контакт френски стандарт, капак, детска защ.
пр.клеми,антр.

щепселна клема

EV111053

Механизъм контакт френски стандарт, капак, детска защ.
винт.клеми,антр.

винтова хомутна
клема

EV111054

Механизъм контакт, френски стандарт с капак и детска
защита, пружинни клеми,сив

щепселна клема

EV121053

Механизъм контакт, френски стандарт с капак и детска
защита, винтови клеми,сив

винтова хомутна
клема

EV121054

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Контакти френски стандарт с LED осветление
w Schrack инфо

EV25040319

LED с топло бяла светлина за осветяване под контакта. Осветяваната площ може да се регулира оптимално
чрез регулиране на светлинния поток. В тъмна среда, LED осветлението се включва автоматично и се
изключва, ако яркостта на околната среда е достатъчна. Прагът на яркостта може лесно да се регулира
в предната част и без демонтиране на централната конзола. Осветлението може да се изключи и от
централната конзола, автоматично, например по време на отпуск или дълго остсъствие.
LED-мощност: 1,7VA (0,35W)
LED: > 50000 h
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
CEE 7
Серия: Merten
За окомплектоване трябва да се използват VISIO 50 единични EV105021-- или двойни EV105022-рамки.
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

Контакт със защитен щифт и LED лампа, бял

STORE

щепселна клема

АРТИКУЛЕН NO
EV25040319

w Контакти двойни френски стандарт
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV101061

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм контакт двоен френски стандарт винтови
клеми, бял

винтова хомутна
клема

EV101061

Механизъм контакт двоен френски стандарт винтови
клеми, антрацит

винтова хомутна
клема

EV111061

Механизъм двоен контакт, френски стандарт, винтови
клеми, сив

винтова хомутна
клема

EV121061

w Контакти двойни френски стандарт (45°)
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV101062

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм контакт двоен френски стандарт (един на 45°),
бял
щепселна клема

EV101062

Механизъм контакт двоен френски стандарт 45°,
пружинни клеми, антрацит

щепселна клема

EV111062

Механизъм двоен контакт, френски стандарт, на 45°,
винтови клеми, сив

щепселна клема

EV121062

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 50
w Контакти за специални електрически вериги
w Schrack инфо

26

Използване на цветни контакти за гарантиране на безопасност, като например в болници. Съществуват специални
цветни кодировки, типични примери са:
• ЧЕРВЕНО: Механизъм контакт със защита от пренапрежение, при който кратковременните повреди (за няколко секунди) могат да
бъдат преодолени.
• ОРАНЖЕВО: Централно/ допълнително захранване към мрежата (UPS) и
защита от пренапрежение.
• ЗЕЛЕНО: Мрежово захранване (UPS) и защита от пренапрежение за
захранване на критични консуматори в спешни случаи (например осветление в операционна).

w Контакти със защитен щифт, червени
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV101007

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм контакт пружинни клеми, червен

щепселна клема

EV101007

Механизъм контакт винтови клеми,
червен

винтова хомутна
клема

EV101008

Контакт със защитен щифт, с детска защита, пружинни
клеми

щепселна клема

EV101014

w Контакти със защитен щифт, оранжеви
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV101009

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм контакт пружинни клеми, оранжев

щепселна клема

EV101009

Механизъм контакт винтови клеми,
оранжев

винтова хомутна
клема

EV101010

w Контакти със защитен щифт, зелени
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV101011

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм контакт пружинни клеми, зелен

щепселна клема

EV101011

Механизъм контакт винтови клеми,
зелен

винтова хомутна
клема

EV101012

w Контакти френски стандарт с детска защита, червени
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV101055

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Контакт френски стандарт с детска защита пружинни
клеми, червен

щепселна клема

EV101055

Контакт френски стандарт с детска защита винт.клеми,
червен

винтова хомутна
клема

EV101056

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Контакти френски стандарт с детска защита, оранжеви
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV101057
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НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

Контакт френски стандарт с детска защита пружинни
.клеми, оранжев

STORE

АРТИКУЛЕН NO

щепселна клема

EV101057

Контакт френски стандарт с детска защита винтови клеми, винтова хомутна
клема
оранжев

EV101058

w Контакти френски стандарт с детска защита, зелени
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV101059

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

Контакт френски стандарт с детска защита пружинни
клеми, зелен

STORE

АРТИКУЛЕН NO

щепселна клема

EV101059

Контакт френски стандарт с детска защита винтови клеми, винтова хомутна
клема
зелен

EV101060

w Специализирани механизми
w USB захранване за вграждане
w Schrack инфо
USB захранване с два изхода за едновременно зареждане на две USB - устройства.
Номинално напрежение: 230V AC
Напрежение на изхода: 5V DC
Номинален ток на изхода: 1x2A (само при използване на левият извод) или 2x1A
EV103051

НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизми
USB Механизъм захранване
5V-2A

винтова хомутна
клема

EV103051

Покривни капачки

EV103052

Капачка за USB механизъм, бяла

EV103052

Капачка за USB механизъм, антрацит

EV113052

Капачка за USB механизъм, сребриста

EV123052

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Рамки
w Единични
w Schrack инфо
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Размери: 81x81mm
ОПИСАНИЕ

EV105001

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Единична рамка, бяла

EV105001

Единична рамка, антрацит

EV115001

Единична рамка, сива

EV125001

w Двойни
w Schrack инфо
Размери: 81x154mm
Подходящи за вертикален и хоризонтален монтаж.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Двойна рамка, бяла

EV105002

Двойна рамка, антрацит

EV115002

Двойна рамка, сива

EV125002

EV105002

w Тройни
w Schrack инфо
Размери: 81x225mm
Подходящи за вертикален и хоризонтален монтаж.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Тройна рамка, бяла

EV105003

Тройна рамка, антрацит

EV115003

Тройна рамка, сребриста

EV125003

EV105003

w Четворни
w Schrack инфо
Размери: 81x296mm
Подходящи за вертикален и хоризонтален монтаж.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Четворна рамка, бяла

EV105004

Четворна рамка, антрацит

EV115004

Четворна рамка, сребриста

EV125004

EV105004

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Петорни
w Schrack инфо
Размери: 81x367mm
Подходящи за вертикален и хоризонтален монтаж.
ОПИСАНИЕ
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НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Петорна рамка, бяла

EV105005

Петорна рамка, антрацит

EV115005

Петорна рамка, сребриста

EV125005

EV105005

w IP44 Уплътнение
w Schrack инфо
IP44 Уплътнения за ключове и контакти.
В комплекта EV107005-- се съдържат 2 броя уплътнения за ключове и 2 броя уплътнения за контакти.

w Чертеж
EV107001

EV107002

ОПИСАНИЕ

EV107005

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Уплътнение за ключове IP44

EV107001

Уплътнение за контакти IP44

EV107002

Уплътнение, 2-мод. за ключове и контакти, IP44

EV107005

w Дистанциониращ адаптер
w Schrack инфо
Дистанциониращият адаптер 50x50mm служи за изравняване на разстоянието между рамките и лицевият
панел, при добавяне на външни продукти.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

EV105011

артикул, наличен в централен логистичен център

АРТИКУЛЕН NO
EV105011

Дистанциониращ адаптер за интегриране в VISIO 50 (5 бр.)

артикул, наличен на склад в София

STORE

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Стъклени рамки
w Единични
w Schrack инфо

30

Размери: 81x81mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EV145001W

Единична рамка, бяла стъклена

EV145001W

w Двойни
w Schrack инфо
Размери: 81x154mm
Подходящи за вертикален и хоризонтален монтаж.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EV145002W

Двойна рамка, бала стъклена

EV145002W

w Тройни
w Schrack инфо
Размери: 81x225mm
Подходящи за вертикален и хоризонтален монтаж.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EV145003W

Тройна рамка, бяла стъклена

EV145003W

w Четворни
w Schrack инфо
Размери: 81x296mm
Подходящи за вертикален и хоризонтален монтаж.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EV145004W

Четворна рамка, бяла стъклена

EV145004W

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Рамки 55x55mm
w Единични, 55x55mm
w Schrack инфо
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Размери: 81x81mm
VISIO 50 рамки единични за интегриране на продукти с размер на централният панел 55x55mm.

EV105201

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Единична рамка 55x55mm, бяла

EV105021

Единична рамка 55x55mm, антрацит

EV115021

Единична рамка 55x55mm, сребриста

EV125021

w Двойни, 55x55mm
w Schrack инфо
Размери: 81x154mm
Подходящи за вертикален и хоризонтален монтаж.
VISIO 50 рамки единични за интегриране на продукти с размер на централният панел 55x55mm.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Двойна рамка 55x55mm, бяла

EV105022

двойна рамка 55x55mm, антрацит

EV115022

Двойна рамка 55x55mm, сребриста

EV125022

EV105022

w Адаптерни рамки, 55x55mm към 50x50mm
w Schrack инфо
Служат за монтаж на продукти от Серия VISIO 50 в 55x55mm VISIO рамки.
ОПИСАНИЕ

EV105012

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Адапторна рамка 55x55mm към 50x50mm, бяла

EV105012

Адаптерна рамка 55x55mm към 50x50mm, антрацит

EV115012

Адаптерна рамка 55x55mm към 50x50mm, сребриста

EV125012

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Кутии за стенен монтаж
w Единични
w Schrack инфо
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Подходящи за вертикален и хоризонтален монтаж.
За окомплектоване с EV1x5001-- рамки, единични.
ОПИСАНИЕ

EV105006

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Кутия, външен монтаж единична, бяла

EV105006

Кутия, външен монтаж единична, антрацит

EV115006

Кутия, външен монтаж единична, сребриста

EV125006

w Двойни
w Schrack инфо
Подходящи за вертикален и хоризонтален монтаж.
За окомплектоване с EV1x5002-- рамки, двойни.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Двойна кутия за открит монтаж, бяла

EV105007

Двойна кутия за открит монтаж, антрацит

EV115007

Двойна кутия за открит монтаж, сребриста

EV125007

EV105007

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w SAT и TV технология
w Schrack инфо
Възможни са няколко варианта на розетките, SAT-розетка за сателитно предавателни честоти до 2.200MHz (DVB-S) и от друга
страна BK-розетка (широколентов кабел) за предавателни честоти до 1.000 MHz (DVB-C (CATV), DVB-T).
В зависимост от използваната структура на полагане (звезда или серия) могат да се използват следните видове розетки:
• Антенни крайни розетки (за звезда) свързани чрез коаксиален кабел директно към устройството за разпространение на сигнала
(например: Multiswitch, Ouad-LNB) и вътрешно съпротивление 75Ω.
• Преходните розетки (за серия) са свързани последователно към устройството за разпространение на сигнала чрез коаксиален
кабел. Последната розетка трябва да се свърже към съпротивление 75Ω или да се изпълни като антенна розетка.

w BK Антенни розетки, крайни, Серия M
w Schrack инфо
• Антенни розетки 2 - порта, Radio / CATV
• Клас A
• 4 - 1.000 MHz
• Без постоянно напрежение
HSBKD2M

• Възможност за обратна връзка на канала
• Корпус: цинкова отливка
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Розетка за антена 2-порта, Radio/CATV, 4 - 1.000MHz, 2dB, DC напрежение,
Class A, с 80x80mm рамка и кутия за открит монтаж, RAL9010

АРТИКУЛЕН NO
HSBKD2M

w BK Антенни розетки, крайни, Серия M
w Schrack инфо
• Преходна розетка 2-порта, Radio / CATV
• Клас A
• 4 - 1.000 MHz
• Без постоянно напрежение
HSBKDDM08

• Възможност за обратна връзка на канала
• Корпус: цинкова отливка
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Розетка за антена 2-порта, Radio/CATV, 4 - 1.000MHz, 8dB, DC напрежение,
Class A, с 80x80mm рамка и кутия за открит монтаж, RAL9010

HSBKDDM08

Розетка за антена 2-порта, Radio/CATV, 4 - 1.000MHz, 10dB, DC напрежение,
Class A, с 80x80mm рамка и кутия за открит монтаж, RAL9010

HSBKDDM10

Розетка за антена 2-порта, Radio/CATV, 4 - 1.000MHz, 14dB, DC напрежение,
Class A, с 80x80mm рамка и кутия за открит монтаж, RAL9010

HSBKDDM14

w SAT Антенни розетки, Серия M
w Schrack инфо
• Антенни розетки
- 4-порта, Radio / CATV / 2xSAT
- 3-порта, Radio / CATV / SAT
• Клас A
HSATD3M

• Честотен диапазон: 4 - 2.400 MHz
• Преминаване на постоянно напрежение
• Възможност за обратна връзка на канала
• Широколентов TV изход
• Корпус: цинкова отливка
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

SAT Розетка 3-порта, Radio/CATV/SAT, 4 - 2.400MHz, DC напрежение, Class A,
2dB , с 80x80mm рамка и кутия за открит монтаж, RAL9010

HSATD3M

SAT Розетка 4-порта, Radio/CATV/2xSAT, 4 - 2.400MHz, DC напрежение, Class
A, 3dB , с 80x80mm рамка и кутия за открит монтаж, RAL9010

HSATD4M

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 50
w SAT Антенни розетки, Серия M
w Schrack инфо
• Преходна розетка 3-порта, Radio / CATV / SAT

34

• Клас A
• 4 - 2.400 MHz
• Преминаване на постоянно напрежение
HSATDDM

• Възможност за обратна връзка на канала
• Широколентов TV изход
• Корпус: цинкова отливка
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

SAT Розетка, преходна, 3-порта, Radio/CATV/SAT, 4 - 2.400MHz, DC
напрежение, Class A, 10,5dB, с 80x80mm рамка и кутия за открит монтаж,
RAL9010

АРТИКУЛЕН NO

HSATDDM

w BK/SAT Покривни капачки
w Schrack инфо
Покривни капачки за розетки Шрак BK / SAT - за серия М
ОПИСАНИЕ

EV104009

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

TV Капачка, 2-изхода, бяла

EV104009

TV капачка, 2-отвор, антрацит

EV114009

TV покривна капачка, 2-отвора, сребриста

EV124009

TV Капачка, 3-изхода, бяла

EV104010

TV капачка, 3-отвора, антрацит

EV114010

TV покривна капачка, 3-отвора, сребриста

EV124010

TV Капачка, 4-изхода, бяла

EV104011

TV капачка, 4-отвора, антрацит

EV114011

TV покривна капачка, 4-отвора, сребриста

EV124011

EV104010

EV104011

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Коаксиален кабел DIGI-SAT
w Schrack инфо
За да се осигури безопасно и безпрепятствено предаване на високите честоти (от 950 до 2150 MHz) от
LNB чрез мулти-превключвателя, SAT- розетка към SAT приемник, трябва да се използват висококачествени
коаксиални кабели. Качеството на нашите високочестотни кабели се гарантира от използваните
материали, прецизните производствени процеси и броя на екранировките.
ОПИСАНИЕ
XC1608901

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Коаксиален кабел DIGI-SAT 3000, 75 Ohm, PVC, бял, 100m

XC1608901

Коаксиален кабел DIGI-SAT 3000, 75 Ohm, PVC бял, 500m

XC1608903

Коаксиален кабел DIGI-SAT 3030, 75 Ohm, PVC бял, 100m

XC1609901

Коаксиален кабел DIGI-SAT 3030, 75 Ohm, PVC бял, 500m

XC1609903

XC1608901

w Аксесоари
w Schrack инфо
Нашите коаксиални конектори, въпреки от части различните диаметри на кабелите, вътрешните проводници
и диелектричният диаметър, са подходящи за всички наши DIGI-SAT кабели. Обикновено препоръчваме
използването на коаксиални компресионни конектори.
ОПИСАНИЕ
XC16004983

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

SAT Коаксиален F-конектор за DIGI-SAT 3000, 3030, 3040

XC16004983

Кримпващ инструмент за SAT коаксиални F-конектори XC1600xxxx

XC1600720

Зачистващ инструмент за коаксиален кабел XC160….,
с диаметър 6.6 - 6.8mm и 11mm

XC1600710

SAT / Краен резистор 75 Ohm, за междинна розетка HSATDD / HSBKDD

HSZUDDR75

XC1600720

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 50
w Мрежова техника
w TOOLLESS LINE Cat.6A / Cat.6 в Шрак формат B (SFB)
w Schrack инфо
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TOOLLESS LINE Кийстоун жакове RJ45 са модули в Шрак формат B (SFB). Кийстоун жакове, които могат
да бъдат монтирани без специални инструменти. С това се улеснява монтажа и се съкращава времето за
инсталиране. Кийстоун жаковете имат потенциална точка на свързване (FastOn) и при необходимост могат
отново да бъдат отворени.
ОПИСАНИЕ
HSEMRJ6GBA

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Кийстоун жакове
TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Cat.6A, 10GB (SFB)

HSEMRJ6GBA

TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Cat.6 (SFB)

HSEMRJ6GBS

Механизми
HSED02UWBS

Розетка TOOLLESS LINE, 2 порта, 80x80mm, наклонена, SFB
Покривни капачки
HSED02UWBS

Капачка за RJ45 UAE розетка с етикет, 2 порта, бяла

EV104012

Капачка за RJ45 UAE розетка с етикет, 2 порта, антрацит

EV114012

Рамка за RJ45 UAE, с надписна табелка, 2-порта, сива

EV124012

EV104012

w TOOLLESS LINE Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A в Шрак формат A (SFA)
w Schrack инфо
TOOLLESS LINE Кийстоун жакове RJ45 са модули в Шрак фармат A (SFA). Кийстоун жакове, които могат
да бъдат монтирани без специални инструменти С това се улеснява монтажа и се съкращава времето за
инсталиране. Кийстоун жаковете имат потенциална точка на свързване (FastOn) и при необходимост могат
отново да бъдат отворени.
ОПИСАНИЕ
HSEMRJ6GWA

EV104005

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Кийстоун жакове
TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Cat.6A, 10GB (SFA)

HSEMRJ6GWA

TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Клас EA,
10GB (SFA)

HSEMRJ6GWT

TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Cat.6 (SFA)

HSEMRJ6GWS

TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 неекраниран, Cat.6 (SFA)

HSEMRJ6UWS

TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Cat.5e (SFA)

HSEMRJ5GWS

TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 неекраниран, Cat.5e (SFA)

HSEMRJ5UWS

Механизми
EV104005

Механизъм за RJ45 Toolless Line розетки
Покривни капачки

EV104003

Капачка за 1xRJ45 Toolless Line розетка, бяла

EV104003

Капачка за единична информационна розетка, антрацит

EV114003

Капачка за единична комуникационна розетка, сребриста

EV124003

Капачка за 2xRJ45 Toolless Line розетка, бяла

EV104004

Капачка за двойна информационна розетка, антрацит

EV114004

Капачка за двойна комуникационна розетка, сребриста

EV124004

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Комуникационна розетка RJ45 екранирана Cat.5 / Cat.6 UAE - лицев панел
w Schrack инфо
Розетките са подходящи за монтаж в кабелен канал, вграждане или за стенен монтаж чрез допълнителна
кутия. Чрез счупване на горната и долната закопчалка е възможен монтаж в под. Дизайна е оптимално
подобрен, т.е. розетките са съвместими с лицевите панели на всички ключове и контакти, които имат UAE лицев панел. Те са с масивен корпус от цинкова стомана. Кодирането по цветове е предвидено за кабелно
присъединяване съгласно TIA 568A и 568B.
HSEDG2UW6V

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Розетки
Розетка 2xRJ45 екранирана Cat.6, 80x80 UAE, 9010

HSEDG2UW6V

Розетка 2xRJ45 екранирана Cat.5e, 80x80 UAE, RAL9010

HSEDG2UW5V

Покривни капачки

EV104012

Капачка за RJ45 UAE розетка с етикет, 2 порта, бяла

EV104012

Капачка за RJ45 UAE розетка с етикет, 2 порта, антрацит

EV114012

Рамка за RJ45 UAE, с надписна табелка, 2-порта, сива

EV124012

Аксесоари
HKRONELSA

Кримпващ инструмент със сензор за LSA

HKRONELSA

w Инсталационни кабели
w Schrack инфо
Инсталационни кабели за комуникационни кабелни системи с универсално приложение. Подходящи за
всички приложения от клас D до клас F (например: 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM), както и
VoIP, PoE.
ОПИСАНИЕ
HSEKP4233P

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

S/FTP Кабел Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz, LS0H-3, 30%, син

HSEKP4233P

S/FTP Кабел Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz, LS0H-3, 30%, син

HSKP4233P1

S/FTP Кабел Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz, LS0H-3, 30%, син

HSKP4233P5

F/FTP Кабел Cat.6A, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H, син

HSEKP423HA

F/FTP Кабел Cat.6A, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H,син, 1000m

HSKP423HA1

F/FTP Кабел Cat.6A, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H,син, 500m

HSKP423HA5

U/UTP Кабел Cat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, LS0H, син

HSEKU423H1

U/UTP Кабел Cat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, LS0H, син, 305m

HSKU423H13

U/UTP Кабел Cat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, LS0H, син, 500m

HSKU423H15

SF/UTP Кабел Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, син

HSEKS424PP

SF/UTP Кабел Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, син, 500m

HSKS424PP5

U/UTP Кабел Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, син, кутия

HSEKU424P1

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 50
w Димер / Потенциометър
w Универсален димер 20-300W/VA, RLC
w Schrack инфо
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Универсален димер с бутон за вкл. / изкл. за активен, индуктивен и капацитивен товар. При първото
пускане в експлоатация на димера се анализира свързаният товар и съответно димера се калибрира.
Технически данни:
• С превключвател
EV103002

• Номинално напрежение: 230V AC
• Околна температура: +5°C до +45°C
• Автоматично разпознаване на товара
• Memory - функция
• Електронна защита от претоварване
• Не е необходим неутрален проводник

EV102013

Min.
Max.

1
30W
350W

2
30W
350W

3
30VA
350VA

1 … Лампа с нажежаема жичка
2 … Халогенна лампа
3 … конвенционален трансформатор
4 … електронен трансформатор

ОПИСАНИЕ
Механизъм димер 300W/VA - RLC 2 проводника

4
5
6
7
30VA
------350VA
------5 … димируеми енергоспестяващи
лампи CFL
6 … димируеми 230V LED-лампи
7 … димируеми 12V LED-лампи

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

винтова хомутна
клема

STORE

АРТИКУЛЕН NO

EV103002

Капачка за димер (+ бутон), бяла

EV102013

Капачка за димер (+ бутон), антрацит

EV112013

Капачка за димер, сива

EV122013

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Универсален димер 60-300W/VA, RLC
w Schrack инфо
Универсален димер за активен, индуктивен и капацитивен товар със синя LED-индикация съответстваща на
състоянието на димера. При първото пускане в експлоатация на димера се анализира свързаният товар и
съответно димера се калибрира.
Технически данни:
EV103005

• Номинално напрежение: 230V AC
• Околна температура: +5°C до +45°C
• Автоматично разпознаване на товара
• Електронна защита от претоварване
• Не е необходим неутрален проводник

EV103006
Min.
Max.

1
60W
300W

2
60W
300W

3
60VA
300VA

1 … Лампа с нажежаема жичка
2 … Халогенна лампа
3 … конвенционален трансформатор
4 … електронен трансформатор

4
5
6
7
60VA
------300VA
------5 … димируеми енергоспестяващи
лампи CFL
6 … димируеми 230V LED-лампи
7 … димируеми 12V LED-лампи

НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

Механизъм плъзгащ димер 300W/VA - RLC 2 проводника

STORE

винтова хомутна
клема

АРТИКУЛЕН NO

EV103005

Плъзгащ димер - горна част

EV103006

Плъзгащ димер - горна част 300W 2 проводника, антрацит

EV113006

Сензорен димер (упр. с плъзгане) - горна част, 300W
2-пров., сребрист

EV123006

w Универсален димер за вграждане в конзолна кутия 5-500VA, RLC (подходящ за LED)
w Schrack инфо
EVMTV500E – универсален димер за вграждане, който може да се управлява с един или няколко бутона.
При използване на енерго-спестяващи лампи или LED осветители се препоръчва комбинация с 3W товарно
съпротивление EVCHR3W--Технически данни:
EVMTV500E

• Номинално напрежение: 230V AC
• Околна температура: -20°C до +40°C
• "Memory" функция
• Електронна защита от претоварване
• Електронна защита при късо съединение
Указание: Подробна таблица на товара ще намерите в таблицата с параметри.

EVCHR3W

Min.
Max.

1
3W
500W

2
3W
500W

3
11VA
500VA

1 … Лампа с нажежаема жичка
2 … Халогенна лампа
3 … конвенционален трансформатор
4 … електронен трансформатор

4
5
6
7
11VA
11VA
11VA
--500VA 250VA 250VA
--5 … димируеми енергоспестяващи
лампи CFL
6 … димируеми 230V LED-лампи
7 … димируеми 12V LED-лампи

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Димер за конз. кутия за упр. с бутон RLC 5-500VA

EVMTV500E

Резистор 3W за димер EVMTV500E

EVCHR3W

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 50
w Механизъм димер 6-100W/VA, RL (подходящ за LED)
w Schrack инфо
Фазов димер с бутон за вкл./изкл. за активен или индуктивен товар.
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Технически данни:
• С ключ за включено/изключено положение
• Подходящ за схема за включване на осветителни тела от няколко места.
EV103020

• Номинално напрежение: 230V AC
• Потенциометър за регулиране на яркостта
• Електронна защита от претоварване
• Защита от късо съединение с миниатюрен предпазител: 0,5A
• Не е необходим неутрален проводник

EV102013
Min.
Max.

1
6W
100W

2
6W
100W

3
11VA
500VA

1 … Лампа с нажежаема жичка
2 … Халогенна лампа
3 … конвенционален трансформатор
4 … електронен трансформатор

4
5
6
7
--6VA
6VA
----100VA 100VA
--5 … димируеми енергоспестяващи
лампи CFL
6 … димируеми 230V LED-лампи
7 … димируеми 12V LED-лампи

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм димер - LED 6-100VA

EV103020

Капачка за димер (+ бутон), бяла

EV102013

Капачка за димер (+ бутон), антрацит

EV112013

Капачка за димер, сива

EV122013

w Механизъм димер 60-400W/VA, RL
w Schrack инфо
Универсален димер с бутон за вкл./изкл. за активен, индуктивен и капацитивен товар.
Технически данни:
• С ключ за включено/изключено положение
• Подходящ за схема за включване на осветителни тела от няколко места.
EV103003

• Номинално напрежение: 230V AC
• Околна температура: +0°C до +35°C
• Реверсивна електронна защита от претоварване
• Защита от късо съединение с миниатюрен предпазител: 2A
• Не е необходим неутрален проводник

EV102013
Min.
Max.

1
60W
400W

2
60W
400W

3
60VA
400VA

1 … Лампа с нажежаема жичка
2 … Халогенна лампа
3 … конвенционален трансформатор
4 … електронен трансформатор

ОПИСАНИЕ
Механизъм димер 400W/VA - RL 2 проводника

4
5
6
7
----------------5 … димируеми енергоспестяващи
лампи CFL
6 … димируеми 230V LED-лампи
7 … димируеми 12V LED-лампи

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

винтова хомутна
клема

STORE

АРТИКУЛЕН NO

EV103003

Капачка за димер (+ бутон), бяла

EV102013

Капачка за димер (+ бутон), антрацит

EV112013

Капачка за димер, сива

EV122013

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Механизъм димер 20-500W/VA - RL
w Schrack инфо
Универсален димер с бутон за вкл./изкл. за активен, индуктивен и капацитивен товар.
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Технически данни:
• С ключ за включено/изключено положение
• Подходящ за схема за включване на осветителни тела от няколко места
EV103022

• Номинално напрежение: 230V AC
• Околна температура: +0°C до +35°C
• Електронна защита от претоварване
• Защита от късо съединение с миниатюрен предпазител: 2A
• Не е необходим неутрален проводник

EV102013
Min.
Max.

1
20W
500W

2
20W
500W

3
20VA
500VA

1 … Лампа с нажежаема жичка
2 … Халогенна лампа
3 … конвенционален трансформатор
4 … електронен трансформатор

4
5
6
7
20VA
------500VA
------5 … димируеми енергоспестяващи
лампи CFL
6 … димируеми 230V LED-лампи
7 … димируеми 12V LED-лампи

НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

Механизъм димер 20-500W/VA - RL 2 проводника

винтова хомутна
клема

STORE

АРТИКУЛЕН NO

EV103022

Капачка за димер (+ бутон), бяла

EV102013

Капачка за димер (+ бутон), антрацит

EV112013

Капачка за димер, сива

EV122013

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Механизъм димер 40-400W/VA, RC
w Schrack инфо
Фазов димер с бутон за вкл./изкл. за активен или капацитивен товар.
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Технически данни:
• С ключ за включено/изключено положение
• Подходящ за схема за включване на осветителни тела от няколко места.
EV103004

• Номинално напрежение: 230V AC
• Околна температура: +0°C до +35°C
• Реверсивна електронна защита от претоварване
• Електронна защита при късо съединение
• Не е необходим неутрален проводник

EV102013
Min.
Max.

1
40W
400W

2
40W
400W

3
-----

1 … Лампа с нажежаема жичка
2 … Халогенна лампа
3 … конвенционален трансформатор
4 … електронен трансформатор

ОПИСАНИЕ
Механизъм димер 400W/VA - RC 2 проводника

4
5
6
7
40VA
------400VA
------5 … димируеми енергоспестяващи
лампи CFL
6 … димируеми 230V LED-лампи
7 … димируеми 12V LED-лампи

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

винтова хомутна
клема

STORE

АРТИКУЛЕН NO

EV103004

Капачка за димер (+ бутон), бяла

EV102013

Капачка за димер (+ бутон), антрацит

EV112013

Капачка за димер, сива

EV122013

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Димер за управление за монтаж на DIN-релса
w Schrack инфо
Димер за управление EHTDSTRG2 и димер EHTDLT1200 се използват като димери за управление по фаза,
с локално управление. Могат да се ползват до 10 товарови модула (димера) независимо от зададения
режим на работа и могат да бъдат управлявани от управляващ модул.
Товаровият модул EHTDLT1200 се управлява чрез входовете за управление S + / S-, които трябва да бъдат
EHTDSTRG2

свързани към съответните контролни изходи на EHTDSTRG2.
Кратък управляващ импулс (> 60 ms) на вход A2 поражда MEMORY - вкл., респективно функция изкл.,
подължителното управляващо напрежение (> 600 ms) променя подаваната мощност на консуматора.
Регулиране по мощност max./min. стойност. Сработването между стойностите 0% и 100% е около
3,5 секунди.
Технически данни:
• Номинално напрежение: 230V AC

EHTDLT1200

• Околна температура: -10°C до +45°C
• Товар: регулира се от ключ
• Memory - функция
• Електронна защита от претоварване

Min.
Max.

1
2
40W
40W
1200W 1200W

3
40VA
500VA

1 … Лампа с нажежаема жичка
2 … Халогенна лампа
3 … конвенционален трансформатор
4 … електронен трансформатор

4
5
6
7
40VA
------120VA
------5 … димируеми енергоспестяващи
лампи CFL
6 … димируеми 230V LED-лампи
7 … димируеми 12V LED-лампи

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Управление за димери за монтаж на DIN релса

EHTDSTRG2

Димер за монтаж на DIN релса, 1200VA, за упр-ние EHTDSTRG2

EHTDLT1200

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 50
w Димер ротативен за DIN-релса
w Schrack инфо
Touch димера 420VA UNI може да се използва като димер за регулиране по фаза.

44

За ограничение на големи токове на включване, универсалният димер 420VA е оборудван с функция за
плавно пускане. Освен това предлага защита от пренапрежение, токова защита или защита от късо
съединение, както и автоматична защита от претоварване.
EHTD420VA

Ротативните товарови модули (димери) EHDREH500 и EHDREH1200 могат да бъдат управлявани както
ръчно така и дистанционно с външен димер. За ограничение на големи токове на включване,
товарните модули са оборудвани с функция за плавно пускане.
Технически данни:
• Номинално напрежение: 230V AC

EHDREH1200

• Околна температура: -10°C до +45°C
• Товар: регулира се от ключ
• Електронна защита от претоварване

EHTD420VA
EHDREH500
EHDREH1200

1
2
3
4
5
6
7
10W
10W
10VA
10VA
------420W 420W 420VA 420VA
------10W
10W
10VA
10VA
------500W 500W 500VA 500VA
------40W
40W
40VA
40VA
------1200W 1200W 1200VA 1200VA
------5 … димируеми енергоспестяващи
1 … Лампа с нажежаема жичка
лампи CFL
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.

2 … Халогенна лампа

6 … димируеми 230V LED-лампи

3 … конвенционален трансформатор

7 … димируеми 12V LED-лампи

4 … електронен трансформатор

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Димер за монтаж на DIN релса, 420VA, универсален

EHTD420VA

Димер ротативен за DIN релса 500VA, универсален

EHDREH500

Димер ротативен за DIN релса 1200VA, универсален

EHDREH1200

w Потенциометър
w Schrack инфо
Електронен потенциометър за управление на електронно регулирани уреди (EVG) с един управляващ вход
1-10V DC.
Технически данни:
• Номинално напрежение: 230V AC
EV103021

• Управляващо напрежение: 0,8 до 11V
• Управляващ ток: макс. 50mA
• Ток на превключване при 230V AC: активен товар 6A (с външен контактор за над 6A ток на
превключване)
• Околна температура: +5°C до +35°C
ОПИСАНИЕ

EV102013

Електронен потенциометър,
1-10V

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

винтова хомутна
клема

STORE

АРТИКУЛЕН NO

EV103021

Капачка за димер (+ бутон), бяла

EV102013

Капачка за димер (+ бутон), антрацит

EV112013

Капачка за димер, сива

EV122013

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Датчици за движение и присъствие
w Schrack инфо
Датчиците за присъствие работят на същият принцип като датчиците за движение. Те регистрират топлинно излъчване в зоната
на обхвата им. Ако се регистрира топлинно присъствие в зоната на обхвата, регистрирано например от приближаващ се човек,
детекторът за присъствие го преобразува в измерим електрически сигнал и осветлението се включва.
Разликата между датчиците за движение и присъствие се крие в чувствителността на сензорите. Датчиците за присъствие имат
значително по-чувствителни сензори от датчиците за движение и регистрират дори най-малките движения. Друга разлика между
датчиците за движение и присъствие е измерването на светлината. Датчикът за движение измерва яркостта веднъж, когато се включи
светлината при движение. Ако регистрира последващо движение, например в офиса рано сутрин, светлината остава включена
въпреки, че междувременно дневната светлина е достатъчна и зададената стойност на яркостта е превишета.

w Датчици за движение за вграждане, 2-проводника с интегриран сензор 180°
w Schrack инфо
• Датчик за движение 2 - проводен за стенен монтаж
• Настройка на времето : 10 секунди до 20 минути
• Яркост: 5 до 200lux
• Диапазон на натоварване: мин. 50W, макс. 300W
• Номинално напрежение: 230V AC

EV103012

• Паралелно свързване до 5 датчика (всеки датчик увеличава необходимото минимално натоварване с
60W!)
EV1x3015--: диапазон 180°, до Ø 5m
EV1x3014--: диапазон180°, до Ø 8m

w Обхват на действие
EV103015

Монтажна
височина
(A)
1m

A

T

T

НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

Механизъм датчик за движение,
2 проводника

При
движение
(T)
5m / 8m

винтова хомутна
клема

STORE

АРТИКУЛЕН NO

EV103012

Датчик за движение - 180° - 5m, 2 проводника - горна част

EV103015

Датчик за движение - горна част, 180°, 8m, 2 пров.,
антрацит

EV113015

Датчик за движение - горна част, 180°, 5m, 2-пров.,
сребрист

EV123015

Датчик за движение - 180° - 8m, 2 проводника - горна част

EV103014

Датчик за движение - горна част, 180°, 8m, 2 пров.,
антрацит

EV113014

Датчик за движение - горна част, 180°, 8m, 2-пров.,
сребрист

EV123014

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 50
w Датчици за движение за вграждане, 3-проводника с интегриран сензор 180°
w Schrack инфо
• Датчик за движение 3-проводника за стенен монтаж
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• Настройка на времето : 10 секунди до 20 минути
• Яркост: 5 до 200lux
• Товар: активен товар 2300W/10A, индуктивен товар: 1500VA/6A, капацитивен товар: 1500VA/6A
(подходящ за LED)

EV103031

• Номинално напрежение: 230V AC
• Диапазон 180°, до Ø 8m
Master/Slave схема: При Master/Slave схема, Master свързва присъединените консуматори в зависисимост
от настроените стойности за яркост. Свързаните към S-изход Slave датчици превключват без отчитане на
яркостта при команда от Master. Master датчика включва само в зависимост от зададените стойности на
яркост за консуматора. Поради това Master датчика е препоръчително да се инсталира предимно на места
с ниски нива на осветеност, за да е сигурно за консуматора разпознаване на движението от Slave датчик.

EV103016

Към един Master датчик могат да се добавят до 6 Slave датчика. Активирането с външен ключ води до
директно включване на изхода на Master датчика за зададеното време.

w Обхват на действие
Монтажна
височина
(A)
1m

A

T

При
движение
(T)
8m

T

НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

Механизъм детектор за движение 3 пров.

НАЛИЧНОСТ

винтова хомутна
клема

STORE

АРТИКУЛЕН NO

EV103031

Датчик за движение - 180° - 8m, 3 проводника - горна част

EV103016

Датчик за движение - горна част, 180°, 8m, 3 пров.,
антрацит

EV113016

Датчик за движение - горна част, 180°, 8m, 3-пров.,
master, сребрист

EV123016

Датчик за движение - 180°-8m-3 пров., slave, бял

EV103032

Датчик за движение, 180°, 8m, 3-пров., slave, антрацит

EV113032

Датчик за движение - горна част, 180°, 8m, 3-пров., slave,
сребрист

EV123032

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Датчици за движение за вграждане, 3-проводника с интегриран сензор 180°
w Schrack инфо
• Датчик за движение 3-проводника за стенен монтаж
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• Настройка по време: 15 секунди до 30 минути
• Яркост: 5 до 2000lux
• Товар: активен товар 2300W/10A, индуктивен товар: 1500VA/5A, капацитивен товар: 450VA
(подходящ за LED)

ESM055010

• Номинално напрежение: 230V AC
• Диапазон 180°, до Ø 8m
Master/Slave схема: При Master/Slave схема, Master свързва присъединените консуматори в зависисимост
от настроените стойности за яркост. Свързаните към S-изход Slave датчици превключват без отчитане на
яркостта при команда от Master. Master датчика включва само в зависимост от зададените стойности на
яркостта. Затова Master датчика трябва да се инсталира предимно на място с ниски нива на осветеност, за
да е сигурно разпознаването на движение от Slave датчик от консуматора. Могат да се свържат до 6 Slave

ESM055270

датчика към един Master.
За окомплектоване трябва да се използват VISIO 50 единични EV105021-- или двойни EV105022-рамки.

w Обхват на действие
Монтажна
височина
(A)
1m

A

T

T

НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

Датчик за движение MD 180i/R UP IP20 релейна версия

При
движение
(T)
8m

щепселна клема

STORE

АРТИКУЛЕН NO
ESM055010

Датчик MD/PD 180 Слейв стенен монтаж 180°

ESM410024

Капачка IP 20-SKK бяла 55x55mm

ESM055270

Универсално дистанционно управление-PDi/Mdi,
сребристо

ESM425509

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Датчици за присъствие за вграждане, 3-проводника с интегриран сензор 180°
w Schrack инфо
• Датчици за присъствие (PIR)
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• Настройка на времето : 10 секунди до 20 минути
• Яркост: 10 до 1500lux
• Автоматично управление на осветлението в зависимост от присъствието и яркостта
• Превключване на изхода за осветлението (реле, 230 V)

EST2000050

• Измерване на смесена светлина, за луминесцентни лампи
• Стойност на превключване на яркостта и регулиране на времето (FL / PL / ESL), подходящо за
халогенни / нажежаеми лампи и LED.
• Импулсна функция като таймер за осветяване на стълбището
• Регулиране чрез потенциометър или чрез допълнителните дистанционни управления за обслужване
• Номинално напрежение: 230V AC
• Нажежаеми / халогенни лампи: 1200W
• Защита: IP54 (в монтирано състояние)

w Обхват на действие
A

S

T

Монтажна
височина
(A)

В покой
(S)

При движение
(T)

2,2m

25m²
7m x 3,5m

100m²
8m

S
T

w Чертеж с размери [mm]

86

86

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

PräsenzLight 180 Датчик за присъствие, за монтаж на стена, 8 m

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EST2000050

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Датчици за движение, за монтаж на таван
w Schrack инфо
• За да промените стойностите на настройките (време и яркост), се изисква дистанционно
управление EST9070910!
• Пасивен инфрачервен датчик за движение за монтаж на таван
• Диапазон на действие на 360°, до Ø 9m (64m²)
• Измерване на смесена светлина, за луминесцентни лампи (FL/PL/ESL), подходяща за халогенни- /
нажежаеми лампи и LED лампи
• Фабрично зададени настройки (яркост - стойност на превключване 300lux, време за следене10min)
• Номинално напрежение: 230V AC
• Защита: IP54 (в монтирано състояние)
EST1030560 theMova S360-100 DE: 1 канал за движение
EST1030565 theMova S360-101 DE: 1 канал за движение и 1 канал за присъствие

w Обхват на действие
Монтажна
височина
(A)
2m
2,5m
3m
3,5m
4m

A

r

При
движение
(t)
38m² | 7m
38m² | 7m
50m² | 8m
50m² | 8m
64m² | 9m

В покой
(r)
5m² | 2,5m
7m² | 3m
13m² | 4m
13m² | 4m
13m² | 4m

t

23

74

w Чертеж с размери [mm]

97

EST1030560

Ø 60

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

theMova S360-100 DE, Датчик за движение, за монтаж на таван, бял

EST1030560

theMova S360-100 DE, Датчик за движение, за монтаж на таван, сив

EST1030561

theMova S360-101 DE, Датчик за движение, за монтаж на таван, бял

EST1030565

theMova S360-101 DE, Датчик за движение, за монтаж на таван, сив

EST1030566

theSenda P Потребителско дистанционно управление

EST9070910

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 50
w Датчици за движение, за монтаж на таван
w Schrack инфо
• За да промените стойностите на настройките (време и яркост), се изисква дистанционно
управление EST9070910!

50

• Пасивен инфрачервен датчик за движение, за монтаж на таван
• Диапазон на действие на 360°, до Ø 9m (64m²)
• Измерване на смесена светлина, за луминесцентни лампи (FL/PL/ESL), подходящ за халогенни- /
нажежаеми лампи и LED лампи
• Фабрично зададени настройки (яркост - стойност на превключване 300lux, време за следене10min)
• Номинално напрежение: 230V AC
• Защита: IP54 (в монтирано състояние)
EST1030550 theMova S360-101 AP: 1 канал за движение
EST1030555 theMova S360-101 AP: 1 канал за движение и 1 канал за присъствие

w Обхват на действие
Монтажна
височина
(A)
2m
2,5m
3m
3,5m
4m

A

r

При
движение
(t)
38m² | 7m
38m² | 7m
50m² | 8m
50m² | 8m
64m² | 9m

В покой
(r)
5m² | 2,5m
7m² | 3m
13m² | 4m
13m² | 4m
13m² | 4m

t

w Чертеж с размери [mm]

74

70,6
41,5

45°

Ø 96,4
Ø 81

61
,5

29,1

EST1030550

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

theMova S360-100 AP, Датчик за движение, за монтаж на таван, бял

EST1030550

theMova S360-100 AP, Датчик за движение, за монтаж на таван, сив

EST1030551

theMova S360-101 AP, Датчик за движение, за монтаж на таван, бял

EST1030555

theMova S360-101 AP, Датчик за движение, за монтаж на таван, сив

EST1030556

theSenda P Потребителско дистанционно управление

EST9070910

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Датчици за присъствие, за монтаж на таван
w Schrack инфо
• Датчици за присъствие (PIR)
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• Автоматично управление на осветлението в зависимост от присъствието и яркостта
• Превключване на изходната за осветлението (реле, 230 V)
• Измерване на смесена светлина, за луминесцентни лампи (FL/PL/ESL), халогенни / нажежаеми лампи.
Подходящ и за LED лампи

EST2000000

• Стойността на превключване на яркостта и времето за самообучение са регулируеми
• Импулсна функция като таймер за стълбищно осветление
• Регулиране чрез потенциометър или чрез допълнителните дистанционни управления за обслужване
• Номинално напрежение: 230V AC
• Нажежаеми / халогенни лампи: 1200W
• Степен на защита: IP54 (в монтирано състояние)

w Обхват на действие
Монтажвисочина
(A)
2m
2,5m

A

3m
3,5m
S

В покой
(S)
9m²
3m x 3m
16m²
4m x 4m
20m²
4,5m x 4,5m
---

T

При движение
по периф.
(T)
20m²
4,5m x 4,5m ± 0, m
36m²
6m x 6m ± 0,5m
49m²
7m x 7m ± 1m
64m²
8m x 8m ± 1m

w Чертеж с размери [mm]

19,5

ОПИСАНИЕ

40
27

26,4

40,5

86

86

НАЛИЧНОСТ

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EST2000000

PräsenzLight 360 Датчик за присъствие, за вграждане в таван

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Датчици за движение, за монтаж на открито
w Schrack инфо
• Датчик за движение (PIR) за отворени пространства
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• Автоматично управление на осветлението в зависимост от присъствието и яркостта
• Допълнителна защита от пробив
• Сензорът има възможност за завъртане хоризонтално на ± 90° и се накланя на 30°
• Регулиране на стойностите на превключване на яркостта и бързодействието

EST1010500

• Нулево кръстосано превключване на съседни датчици с цел запазване на превключващите релета
• Функция "Teach-in" на текущата стойност на яркостта
• Може да се монтира върху конзолна кутия за вграждане (60 mm)
• Номинално напрежение: 230V AC
• Степен на защита: IP55
EST1010500 theLuxa S150: обхват150°
EST1010505 theLuxa S180: обхват 180°

w Обхват на действие
12 m

EST1010500 theLuxa S150

5m

Монтажвисочина
2m
2,5m
3m
3,5m
4m

По периф.
По диагонал
при движение При движение
3m
9m
5m
12m
5m
12m
5m
12m
3m
9m

1,5 m

1,5 m
5m
12 m

6m
12 m

EST1010505 theLuxa S180

5m

1,5 m
1,5 m
5m
12 m

6m

w Чертеж с размери [mm]
85

99,6

127

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

theLuxa S150 WH, Детектор за движение, за монтаж на стена, 150°

EST1010500

theLuxa S150 BK, Детектор за движение, за монтаж на стена, 150°

EST1010501

theLuxa S180 WH, Детектор за движение, за монтаж на стена, 180°

EST1010505

theLuxa S180 BK, Детектор за движение, за монтаж на стена, 180°

EST1010506

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Датчици за движение, Серия Motus, стенен монтаж IP44
w Schrack инфо
• Монтаж: стенен монтаж
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• Материал: UV - устойчива пластмаса
• Датчици: аналагови или цифрови
• Цифров датчик с LED
• Цвят: бял

ESS10180D

• Ъгъл на покритие: 180°
• Височина на обхвата на откриване: 2,2m
• Обсег на действие: 12m
• Настройка по време: 10 секунди ± 1 sec. / 5 min. ± 10 sec.
• Мощност на лампите: макс. 1000W нажежаеми лампи, 400W луминесцентни лампи.
• Диапазон на работната температура: -20 °C…+40 °C

w Обхват на действие
Монтажвисочина
(A)
2,2m

A

T

При
движение
(T)
12m

T

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Аналогов
ESS10180W

Датчик за движение MS-W 180 IP44, бял
Цифров

ESS10180D

Цифров датчик MS-W 180 Ø 9m, IP44, бял

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Датчици за движение, Серия Motus, монтаж на таван IP20
w Schrack инфо
• Монтаж: монтиране на таван
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• Материал: UV - устойчива пластмаса
• Датчици: аналагови или цифрови
• Цифров датчик с LED
ESS10360D

• Цвят: бял
• Ъгъл на покритие: 360°
• Височина на засичане: 2,8m
• Обсег на действие: 9m
• Настройка по време: 10 sec ± 1 sec / 5 min ± 10 sec
• Мощност на лампите: макс. 1000W нажежаеми лампи, 400W луминесцентни лампи.
• Диапазон на работната температура: -20 °C…+40 °C

w Обхват на действие
Монтажвисочина
(A)
2,2m

При
движение
(t)
9m

В покой
(r)
9m

A

r

t

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Аналогов
ESS10360

Датчик за движение MS-D 360
Цифров

ESS10360D

Цифров датчик MS-C 360° Ø 9m, IP20, бял

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Терморегулатори
w Цифров контролер за стайна температура, за отопление
w Schrack инфо
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Цифров контролер за стайна температура със седмична програма за ръчно или времево програмиране на
релето за температурата в затворени и сухи помещения.
• Режим на работа: отопление
• Температурен обхват: 0 - 30°C
EV103009

• Автоматично превключване на лятно / зимно време
• 4 работни зони на ден
• 3 режима на работа: готовност / комфорт / нощ (фабрична настройка 24 ° C / 18 ° C / 21 ° C)
• Контакти: 1xNO 10(4)A, 1xNC 5(2)A
• Номинално напрежение: 230V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV103010

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

Механизъм електронен термостат

STORE

винтова хомутна
клема

АРТИКУЛЕН NO

EV103009

Електронен термостат - горна част

EV103010

Електронен термостат - горна част, антрацит

EV113010

Електронен стаен термостат - горна част, сребрист

EV123010

w Аналогов контролер за стайна температура, за отопление
w Schrack инфо
Аналогов контролер за стайна температура с превключвател за вкл. / изкл.
• Режим на работа: отопление
• Температурен обхват: 0-30°C
• Защита от замръзване при 5 ° C
EV103009

• Контакти: 1xNO 10(4)A, 1xNC 5(2)A
• Номинално напрежение: 230V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
Механизъм електронен термостат

EV103011

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ
винтова хомутна
клема

STORE

АРТИКУЛЕН NO

EV103009

Аналогов термостат - горна част

EV103011

Аналогов термостат - горна част, антрацит

EV113011

Аналогов стаен термостат - горна част, сребрист

EV123011

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Цифров контролер за стайна температура, за отопление / охлаждане
w Schrack инфо
Цифров контролер за стайна температура със седмична програма за ръчно или времево програмиране на
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релето за температурата в затворени и сухи помещения.
• Режими на работа: отопление или охлаждане
• Температурен обхват: 0-30°C
EV103061

• Автоматично превключване на лятно / зимно време
• 4 работни зони на ден
• 3 режима на работа: готовност / комфорт / нощ (фабрична настройка 24 ° C / 18 ° C / 21 ° C)
• Контакти: 1xNO 6(2)A, 1xNC 4(1)A
• Номинално напрежение: 230V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV103062

СВЪРЗВАНЕ

Цифров/аналогов механизъм термостат, отопление/
охлаждане

НАЛИЧНОСТ

STORE

винтова хомутна
клема

АРТИКУЛЕН NO

EV103061

Цифров термостат, горен модул, отопление/охлаждане,
бял

EV103062

Цифров термостат, горен модул, отопление/охлаждане,
антрацит

EV113062

Цифров термостат, горна част, отопление/охлаждане,
сребрист

EV123062

w Аналогов контролер за стайна температура, за отопление / охлаждане
w Schrack инфо
Аналогов контролер за стайна температура с превключвател за вкл. / изкл.
• Режими на работа: отопление или охлаждане
• Температурен обхват: 0-30°C
• Защита от замръзване при 5 ° C
EV103061

• Контакти: 1xNO 6(2)A, 1xNC 4(1)A
• Номинално напрежение: 230V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

Цифров/аналогов механизъм термостат, отопление/
охлаждане

EV103019

НАЛИЧНОСТ

STORE

винтова хомутна
клема

АРТИКУЛЕН NO

EV103061

аналогов термостат, горен модул, отопление/охлаждане,
бял

EV103019

Аналогов термостат, горен модул, отопление/охлаждане,
антрацит

EV113019

Аналогов термостат, горен модул, отопление/охлаждане,
сребрист

EV123019

w Регулатор за подово отопление с външен датчик
w Schrack инфо
Регулатор за подово отопление с превключвател за вкл. / изкл. за електрическо подово отопление с NTC
датчик (2kΩ).
• Температурен обхват: 10-50°C
• Отделно свързване за контрол на нощна тарифа
EL176131

• С дистанционен датчик с 4 метра кабел за захранване, с възможност за двужилен кабел до макс. 50m
За окомплектоване трябва да се използват VISIO 50 единични EV105021-- или двойни EV105022-рамки.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм терморегулатор със сонда 4m 1NC 16А, 230VAC

EL176131

Покривна рамка за мех. за подово отопление

EL367204

EL367204
артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Управление на щори
w Механизъм ключ за щори
w Schrack инфо
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Оборудван с електрическа блокировка, за да може при едновременно задействане на двата бутона да се
превключи само един изход.
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
EV100025

НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизми
Механизъм ключ за щори пружинни клеми

щепселна клема

EV100025

Механизъм бутон за щори пружинни клеми

щепселна клема

EV100027

Капачки

EV102012

Капачка със символ щори нагоре/надолу, бяла

EV102012

Капачка със символ щори нагоре/надолу (за бутон),
антрацит

EV112012

Капачка със символ за щори нагоре/надоло, сива

EV122012

w Цифров превключвател за щори
w Schrack инфо
Цифров превключвател за щори със седмична програма за ръчно и прогромирано превключване на щори/
ролетни щори / тенти.
• Автоматично превключване на лятно / зимно време
• Случайна програма
EV103007

• 4 работни зони на ден
• Номинално напрежение: 230V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
Механизъм електронно управление за щори

EV103008

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ
винтова хомутна
клема

STORE

АРТИКУЛЕН NO

EV103007

Електронно управление за щори - горна част

EV103008

Електронно управление за щори - горна част, антрацит

EV113008

Електронно управление за щори - горна част, стебристо

EV123008

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Модули за контрол на щори
w Schrack инфо
За локално управление на електродвигатели с ограничител за щори/тенти. Вложката има два електрически
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взаимно блокирани релейни контакта, като по този начин се предотвратява едновременното активиране на
двата релейни изхода.
Функции:
EV51650000

• Модулът определя начина, по който се използва функцията на устройството.
• Регулиране на ламелите на щорите.
• Външен контрол чрез два входа PlusLink
Номинално напрежение: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Изходи: 2 блокиращи устройства (блокирани едно срещу друго)
Товар на електродвигателя: 1 електродвигател, макс. 1000 VA
Нулев проводник: 3 проводникова система

EV51100300

Капацитет на клемите: max. 2x2,5 mm2
Серия: Merten
За окомплектоване трябва да се използват VISIO 50 единични EV105021-- или двойни EV105022-рамки.
ОПИСАНИЕ

EL367504

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Управление за щори - механизъм

EV51650000

Бутон - основен модул

EV51100300

Бутон - щори

EL367504

w Контролно реле за щори, за вграждане
w Schrack инфо
Контролните релета улесняват изграждането на групово и централно управление на ролетни щори и
тенти. Всяка щора може да се задейства отделно или допълнително може да се осъществи приоритетно
управление през централният вход.
Важно: Могат да се използват само бутони за щори, а не превлкючватели!
EV103041

Технически данни:
• Номинално напрежение: 230V AC
• Максимална мощност на превключване: : 8A(AC1) / 3A (индуктивно)
• Размери: 54x49x21mm
За схема на свързване, виж техническото приложение.
Благодарение на плоският дизайн от само 21mm, контролното реле на щорите може да се монтира в
стандартна конзолна кутия. Препоръчва се инсталиране в дълбока конзолна кутия.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EV103041

Реле за контрол на щори

w Управление на щори за монтаж на DIN релса
w Schrack инфо
• Динамични контролни входове 230V за единични и централни команди нагоре / надолу
• Възможно е използването на различни външни проводници
• Команда - "Стоп" при двукратно натискане на бутон в посоката на движение
• Статични контролни входове 230V нагоре / надолу за приоритетни команди
EHRJSG1

• Показване на посоката на движение от светодиод
• Време за работа, регулиране или превключване (за двигатели със собствен краен изключвател)
• Усилена контактна система
• Компактен дизайн с ширина само 2 модула
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

АРТИКУЛЕН NO
EHRJSG1

Управление за щори за монтаж на DIN релса
артикул, наличен на склад в София

STORE

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Времеви превключватели и таймери
w Механичен таймер
w Schrack инфо
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2-полюсни вложки/таймери с въртящ се задвижващ механизъм, 4A за двигатели, без щифтове
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 230V AC
За окомплектоване трябва да се използват VISIO 50 единични EV105021-- или двойни EV105022-рамки.

EL177030

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизми
Механизъм таймер 2Р, 15 минути, 16А

EL177030

Механизъм таймер 2Р, 120 минути, 16А

EL177040

Покривни капачки
EL223084

Капачка за таймер, 15 минути, перлено бяло

EL223084

Капачка за таймер, 120 минути, перлено бяло

EL223094

w Цифров таймер
w Schrack инфо
Електронен превключвател (EV51510000): за активно или индуктивно натоварване като нажежаеми лампи
и NV-халогенно осветление с конвенционелен трансформатор. Капацитет на превключване: 50-420 VA.
Неутрален проводник: не е необходим (2-проводна система). Релеен превключвател (EV51510000):
за активно, индуктивно и капацитивно натоварване като нажежаеми лампи, енергоспестяващи лампи,
EV51510000

NV-халогенно осветление с конвенционелен трансформатор, електронен трансформатор,
луминесцентни лампи. Макс. превключвателна способност на канал: нажежаеми лампи: 2200W,
HV-халогенни лампи: 2000W, Халогенни лампи НН с трансформатор 500VA, електронни захранвания
1050W, капацитивни товари 10A/140μF, енергоспестяващи лампи: 100VA, електродвигатели: 1000VA.
Нулев проводник: необходим (3-проводна система)
Времеви превкл. модул (EV57550319): За програмирано и зависимо от времето превключване на

EV57550319

потребителите, например осветление или ролетни щори.
• Настройка на дата и час
• За канал: 2 превключвания/ден
• Предварително зададени времена за превключване (в свободни групи)
• Астро функция (контрол чрез астрономическо прогнозиране на изгрева и залеза)
• Лесно превключване, лятно/зимно време
• Възможно е ръчно активиране по всяко време
• Захранващ резерв >6 часа
• Серия: Merten
За окомплектоване трябва да се използват VISIO 50 единични EV105021-- или двойни EV105022-рамки.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизми
Времеви превключвател за вграждане

EV51510000

Цифров времеви превключвател за вграждане

EV51610000

Капачки
Покривна капача за цифров времеви превключвател

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

EV57550319

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Цифров таймер за монтаж на DIN релса
w Schrack инфо
• Цифров таймер с дневна и седмична програма
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• 28 клетки на устройството за памет
• Ръководство със символи върху дисплея
• Винтови клеми
BZT28371

• Автоматично превключване на лятно / зимно време
• Време за включване/изключване
• Непрекъснато включване / изключване
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Времеви превключвател Дневен/седмичен, 2 модула, Серия Tempus D

BZT28371

Времеви превключвател Дневен/Седмичен 2CO, 16A, Серия Tempus D

BZT28372

Времеви превключвател цифров, седмичен, 1CO, 1 модул

BZT26440

BZT26440

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Мултимедия
w Радио за вграждане с високоговорител
w Schrack инфо
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Вградено "Touch" стерео радио за приемане на UKW-честоти, изграждане от два модула, радио и
високоговорител за монтаж по DIN 49073, монтаж във вертикална или хоризонтална комбинация
или независимо (да се предвиди присъединителен кабел за високоговорителя), свързване за
втори високоговорител в модула на радиото, Touch-управление от дисплея с капацитивна сензорна
EV28808989

повърхност, запомняне на 8 станции, алармена функция.
• Управление чрез сензорната повърхност на Touch-дисплей
• Отделен вход за вкл / изкл.
• Показание на час и дата
• Осветен Тouch - графичен дисплей
• С 2 входа за високоговорител
• Външен аудио вход, например за MP3-Player или докинг станция

EV28808989

• С един вискоговорител
• Стерео UKW - радио с RDS-индикация
Комплект: стерео радио "Тouch" и високоговорител за вграждане

За окомплектоване трябва да се използват VISIO 50 единични EV105021-- или двойни EV105022-рамки.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EV28808989

Радио модул с високоговорител, за вграждане, бял гланц

w Bluetooth Аудио приемник с високоговорител
w Schrack инфо
Този Bluetooth приемник за вграждане със стерео усилвател и захранващо напрежение 230V е оборудван
c централна плоча - 55x55mm. В актуалната версия на Вluetooth приемника е подобрена работата с
устройството.
Приемника лесно се включва и се сдвоява с други устройства. След успешното свързване с Вашето
EV0301201

мобилно устройство светва за постоянно синя LED светлина. След това музиката се възпроизвежда от
съдържащият се в комплекта вграден високговорител.
Оборудване:
• Line-Out / изход за високоговорител (Stereo)
• Bluetooth - предавател (Version 2.1, Profil A2DP)
• Усилвател
• Захранващ адаптер

EV0301201

• Номинално напрежение: 230V AC
Комплект: Bluetooth приемник и високоговорител за вграждане

За окомплектоване трябва да се използват VISIO 50 единични EV105021-- или двойни EV105022-рамки.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Bluetooth приемник с високоговорител, бял

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EV50301201

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Стерео розетка за високоговорител
w Schrack инфо
Винтова клема от задната страна, напречно сечение на проводника max. 10mm²
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За да окомплектовате моля използвайте лицев панел EV1x4007--.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизми
EL662003

EL662003

Механизъм стерео розетка, ELSO
Покривни капачки
Капачка TDO (за Австрийска телефонна розетка)

EV104007

Капачка TDO (за Австрийска телефонна розетка), антрацит

EV114007

Капачка TDO (за Австрийски розетки), сребриста

EV124007

EV104007

w "Cinch" Аудио розетка
w Schrack инфо
"Cinch" Аудио розетка със задно винтово съединение.
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм включително и покривна капачка
EV104008

Аудио розетка,
бяла

винтова хомутна
клема

EV104008

Аудио розетка,
антрацит

винтова хомутна
клема

EV114008

Аудио розетка,
сребриста

винтова хомутна
клема

EV124008

w USB захранване за вграждане
w Schrack инфо
USB Захранване с два изхода за едновременно зареждане на две USB устройства.
Номинално напрежение: 230V AC
Напрежение на изхода: 5V DC
Номинален ток на изхода: 1x2A (при ползване на левият извод) или 2x1A
EV103051

ОПИСАНИЕ

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизми
USB Механизъм захранване
5V-2A

винтова хомутна
клема

EV103051

Покривни капачки

EV103052

Капачка за USB механизъм, бяла

EV103052

Капачка за USB механизъм, антрацит

EV113052

Капачка за USB механизъм, сребриста

EV123052

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Телефонни розетки
w Schrack инфо
Телефонната розетка е предназначена за присъединяване към аналогови телефонни апарати или
допълнително оборудване по австрийските норми.
Винтови клеми - 3x10mm
ОПИСАНИЕ
EV104013

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизми
EV104013

Изход за телефон за вграждане, без покривен капак
Покривни капачки
Капачка TDO (за Австрийска телефонна розетка)

EV104007

Капачка TDO (за Австрийска телефонна розетка), антрацит

EV114007

Капачка TDO (за Австрийски розетки), сребриста

EV124007

EV104007

w USB Съединител
w Schrack инфо
Свързващи изходи: букса/букса
Препоръчва се използването на дълбока 60mm монтажна кутия.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизми
EV104055

EV104055

Механизъм USB конектор
Покривни капачки
Капачка за USB механизъм, бяла

EV104056

Капачка за USB механизъм, антрацит

EV114056

Капачка за USB механизъм, сребриста

EV124056

EV104056

w HDMI Съединител
w Schrack инфо
Свързващи изходи: букса/букса
HDMI механизма се доставя включително с HDMI накрайник. Препоръчва се използването на дълбока
60mm монтажна кутия.
ОПИСАНИЕ
EV104050

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизми
EV104050

Механизъм HDMI конектор
Покривни капачки
Капачка за HDMI механизъм, бял

EV104051

Капачка за HDMI механизъм, антрацит

EV114051

Капачка за HDMI механизъм, сребриста

EV124051

EV104051

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 50
w VGA Съединител
w Schrack инфо
Изходи на съединител VGA механизъм (EV104052--): букса/букса
Изходи на съединител VGA механизъм с винтови клеми (EV104053--): букса/винтова клема
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Препоръчва се използването на дълбока 60mm монтажна кутия.
ОПИСАНИЕ
EV104052

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизми
Механизъм VGA конектор

EV104052

Механизъм VGA конектор с винтове

EV104053

Покривни капачки
Капачка за VGA конектор, бяла

EV104054

Капачка за VGA конектор, антрацит

EV114054

Капачка за VGA конектор, сребриста

EV124054

EV104054

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Специални лицеви панели и розетки
w Празни капачки
w Schrack инфо
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Покривна капачка с метална носеща основа.
ОПИСАНИЕ

EV102015

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Празна капачка, бяла

EV102015

Празна капачка, антрацит

EV112015

Празна капачка, сива

EV122015

w Централен панел за устройства за управление и сигнализация Ø22,5mm
w Schrack инфо
Служи за вграждане на устройства за управление и сигнализация (например индикаторни лампи,
ротационни превлключватели,...) с диаметър за вграждане 22,5mm.
За окомплектоване трябва да се използват VISIO 50 единични EV105021-- или двойни EV105022-рамки.
EV393819

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EV393819

Централен панел за сигнални и управляващи устройства, с отвор Ø22,5 mm

w Твърда връзка с капак
w Schrack инфо
Твърда връзка с покривен капак с отвор 9mm
ОПИСАНИЕ

EV102014

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Твърда връзка с капак, бяла

EV102014

Твърда връзка с капак, антрацит

EV112014

Твърда връзка с капак, сива

EV122014

w Сигнална лампа E 10
w Schrack инфо
В комплекта се съдържа централен панел, червен покривен капак и светеща лампа (2W). За конзолни
кутии с винтове.
За окомплектоване трябва да се използват VISIO 50 единични EV105021-- или двойни EV105022-рамки.
EL376014

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Сигнална лампа E 10 бяла, с червен покривен капак

АРТИКУЛЕН NO
EL376014

w Розетки
w Schrack инфо
EL999991-- за вграждане и монтаж на стена, клеми: 5x2,5mm²
EL999992-- розетка за скрит монтаж, 11mm капак със затваряща капачка, клеми: 5x2,5mm²
EL999993-- розетка за скрит монтаж, розетка за стенен монтаж, твърда връзка за кабел,
затваряща капачка, клеми: 5x2,5 до 6 mm² (при напречно сечение на проводника по-голямо от 5x2,5 mm²)
EL999991

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Розетка за твърда връзка за кабел до 5х2,5mm²

EL999991

Розетка за външен монтаж твърда връзка за кабел до 5х2,5mm²

EL999992

Розетка за твърда връзка за кабел до 5х6mm²

EL999993

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Звънци
w Звънец за стенен монтаж 230V AC
w Schrack инфо
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• Двоен тон
• Номинално напрежение: 230V AC
• 75dB
• Размери / тегло: 118x109x46mm, 286g
EL800001

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EL800001

Звънец за монтаж на стена 230V, прибл. 75DB

w Звънец за монтаж на DIN релса
w Schrack инфо
• Възможно е непрекъснато натоварване до 12 часа
• Захранване: 230V AC
• Собствено потребление: 4,5VA
• Напречно сечение на проводника: max. 10mm²
BZ926338

• 75dB
• Широчина на модула 17,5 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
BZ926338

Звънец за DIN релса 230VAC, 1 модул

w Зумер за монтаж на DIN релса
w Schrack инфо
• Възможно е непрекъснато натоварване до 12 часа
• Захранване: 230V AC
• Собствено потребление: 4,5VA
• Напречно сечение на проводника: max. 10mm²
BZ926339

• 77dB
• Широчина на модула 17,5 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

артикул, наличен на склад в София

STORE

АРТИКУЛЕН NO
BZ926339

Зумер за DIN релса 230VAC, 1 модул

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Стълбищни автомати
w Стълбищен автомат TIMON
w Schrack инфо
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Електронен таймер за стълбищно осветление с функция за превключване (в съответствие с EN 60669-2-3).
Управляващият вход позволява свързването на бутони с глим лампи до 100mA и улеснява използването в
3- или 4-проводна мрежа. След продължително включване от 5 сек., чрез продължително задържане
на бутона (>2s) релето се изключва (функция - икономия на енергия).
BZ327210-A

Технически данни:
• Времеви обхват - от 0,5 до 30 минути
• Ниско ниво на шум при превключване
• Висок капацитет на превключване, 80A пиков ток на включване
• Автоматично засичане на 3- / 4- проводника
• Свързване на глим лампи до 100mA
• Широчина на модула 17,5mm
• Модулен дизайн
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
BZ327210-A

Стълбищен автомат TIMON, 1-30min, 16A

w Стълбищни автомати VOWA
w Schrack инфо
Електронен таймер за стълбищно осветление с предупреждение при изключване. Управляващият вход
разрешава свързване на бутони с глим лампи до 100mA и улеснява използването им в 3- или 4 - проводни
мрежи. Устройството се включва чрез свързаните бутони и се изключва чрез продължително натискане на
бутона (функция за пестене на енергия).
BZ327350

Технически данни:
• Предупреждение преди изключване
• Превключване, програмиране
• Функция за пестене на енергия
• Режим на работа - импулсен превключвател
• Нисък шум при превключване
• Висок капацитет на превключване, 80A пиков ток на включване
• Автоматично засичане на 3- / 4- проводна схема
• Свързване на глим лампи до 100mA
• Широчина на модула 17,5mm
• Модулен дизайн
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Стълбищен автомат VOWA, 1-12min, 16A, с предупреждение

BZ327350

Стълбищен автомат VOWA PLUS, 1-12min, 16A, с предупреждение

BZ327360

w Стълбищен автомат Серия BZ
w Schrack инфо
• Диапазон на настройка: 1 до 7min, регулиране през 15 секундни стъпки
• Номинален ток 16 A при 230 V AC, cos φ = 1
• Глим лампи максимум 50mA
• 3- или 4-проводна схема
BZ326350-A

• Може да се ползва и като времереле
• Може да се превключи повторно след 30 сек.
• Нажежаеми и луминисцентни лампи до 2300W
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

артикул, наличен в централен логистичен център

АРТИКУЛЕН NO
BZ326350-A

Стълбищен автомат, 1-7min
артикул, наличен на склад в София

STORE

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Импулсни релета/превключватели, модулни релета
w Импулсни релета, Серия LQ6
w Schrack инфо
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Механичните импулсни релета от Schrack Technik позволяват удобни превключващи операции от няколко
позиции. Импулсните превключватели се предлагат с номинално напрежение от 8V AC до 230V AC и
12V DC и 24V DC. Различни видове контакти (нормално отворени, нормално затворени и превключващи)
предлагат най-доброто възможно решение за тяхното приложение.
LQ612230

Компенсация: При използване на ключове с подсветка, препоръчваме комбинация с нашите кондензаторни
модули.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

230VAC

LQ690001

Импулсно реле модулно 4NO 230VAC

LQ610230

Импулсно реле модулно 1NO 230VAC

LQ611230

Импулсно реле модулно 2NO 230VAC

LQ612230

Импулсно реле модулно 1NO+1NC 230VAC

LQ614230

Импулсно реле модулно 1CO 230VAC

LQ617230

Импулсно реле модулно 2CO 230VAC

LQ618230

Аксесоари
LQ690001

Кондензаторен модул 240V AC 1,5µF за импулсно реле

w Импулсни релета с LED, Серия LQ6
w Schrack инфо
Механичните импулсни релета с LED имат допълнителна LED индикация за състоянието. Когато бобината е
захранена, светодиодът светва. Импулсните релета с LED функция са с различни захранващи напрежения и
имат 2NO контакта.
ОПИСАНИЕ
LQ622230

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

230VAC
LQ622230

Импулсно реле модулно 2NO 230VAC с LED
Аксесоари
Кондензаторен модул 240V AC 1,5µF за импулсно реле

LQ690001

LQ690001

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Импулсно реле, Серия STELLA
w Schrack инфо
Електронно импулсно реле с енергоспестяваща функция, което може да се включи или изключи с натискане
на бутон. Ако индикаторът не е изключен в зададеното време, се преминава към автоматично
изключване чрез енергоспестяващата функция.
Управляващият вход позволява свързването на бутони с глим лампи до 100mA и улеснява използването
LQ540000

им в 3- или 4-проводни схеми.
Технически данни:
• Нисък шум при превключване
• Допълнително избираема функция за пестене на енергия 0,5 - 30 минути
• Висок капацитет на превключване, 80A пиков ток на включване
• LED-индикация
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
LQ540000

Импулсно реле STELLA с времева функция, 230V AC, 16A

w Импулсно реле за монтаж в конзолна кутия
w Schrack инфо
Този тип импулсни релета са предназначени за вграждане в конзолни кутии или на труднодостъпни места.
Серията разполага с различна комбинация от контакти и различни напрежения.
ОПИСАНИЕ

LQ203230

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Импулсно реле, 230VAC/127VDC, 1NO, 10A

LQ203230

Импулсно реле, 230VAC/110VDC, 2CO, 10A

LQ207220

w Модулно реле за LED, Серия ALEXA
w Schrack инфо
• Висок капацитет на превключване, до 120A пиков ток на включване (20 ms)
• 16A продължително натоварване
• Широчина на модула 17,5 mm
• Модулен дизайн
BZ651230

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO
BZ651230

Модулно реле за големи пускови токове, серия ALEXA, 1 NO, 230V AC

артикул, наличен в Schrack Store

69

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Димни датчици
w CYRUS Димен датчик с батерия за 10 години
w Schrack инфо

70

Сертифициран димен датчик с батерия за 10 години VdS, Q-сертификат съгласно VdS 3131
• Фотооптично разпознаване на дим
• Диапазон на засичане на дим: 20-40m²
• 85 dB сила на сигнала на алармата
ESR135782

• Визуален режим на готовност и аларма
• Тест бутон
• Лесен монтаж
• Q - сертификат съгласно VdS 3131 (специализирано тестване на качеството на димният датчик)
• Доловим за слуха сигнал при слаба батерия за около 30 дни
• Lithium Батерия за 10 години (вградена, не се подменя)
• Монтаж: монтиране на таван
• Сертифициране: CE, VdS, Q-Siegel
• Размери: ø10х3.3 сm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
ESR135782

Димен датчик CYRUS, с вградена батерия, бял

w CYRUS Mini-Deluxe Димен датчик с батерия за 10 години
w Schrack инфо
Mini Design Димен датчик с батерия за 10 години VdS, Q-сертификат съгласно VdS 3131
• Фотооптично разпознаване на дим
• Единична батерия Typ DC3V (CR123A вградена, не се подменя)
• Работна температура: min.: 0°C, max.: +50°C
ESR151928

• Сила на звука на алармата: >85dB на 3m разстояние
• Консумация: <4µA (в режим на готовност), <70mA (аларма)
• Ръчно заглушаване след задействане за около 10 min.
• Монтаж: монтиране на таван
• Сертифициране: CE, VdS, Q-Siegel
• Размери: ø7х3.3 сm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Димен датчик CYRUS Mini-Deluxe, с вградена батерия, бял

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO
ESR151928

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w CYRUS Wireless Димен датчик
w Schrack инфо
Този димен датчик има допълнителен вграден сензор за топлина към димната камера (за пожари с
по-малко дим), който алармира при температура от 54°C до 70°C.
• Разпространение на сигнала: могат да се свържат до 30 Wireless димни датчици в мрежа.
• Двупосочно предаване на сигнала (предавател и приемник в един уред), Честота: 433 MHz, кодирана
ESR151925

• Обхват на сигнала: до 100m (в свободно пространство) <20m (в затворени преградени помещения)
• В случай на фалшива аларма, например при готвене на пара датчика може да се заглуши за
продължителност от 10 мин с натискане на бутон.
• Различни алармени тонове за различаване на аларма за дим или нагряване и за предаване на аларма.
• Монтаж: монтиране на таван
• CE съгласно EN14604
• Размери: ø12х3.8 сm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
ESR151925

Димен датчик CYRUS Wireless, с вграден топлинен датчик

w CYRUS Basic 9V Димен датчик
w Schrack инфо
Basic 9V Димен датчик
• DC9V (1604S 6F22) Carbon-батерия
• Работен ток: <10µA (в режим на готовност), <30mA (аларма)
• Сила на звука на алармата: >85dB на 3m разстояние
ESR151929

• Влажност: 5%-95% относителна влажност на въздуха (RH)
• Температура: 32°F (0°C) до 104°F (40°C)
• Монтаж: монтиране на таван
• В съответствие със стандарт EN14604:2005/AC:2008
• Размери: ø9х3.3 сm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
ESR151929

Димен датчик CYRUS Basic, с подменяема батерия 9V, бял

w Аксесоари за CYRUS Димни датчици
w Schrack инфо
Лесен монтаж и смяна на батерията при закрепване на магнитния фиксатор на димният датчик към
тавана. Едната част се залепва на необходимото място на тавана, а другата част се закрепва
на димният датчик. Димният датчик се фиксира върху залепената част на тавана, двата магнита се
фиксират без допълнителни винтове и дюбели.Размери: ø5х0.5 сm
ESR154422

Протектор за димен датчик
• предпазва от неупълномощено отстраняване и предпазва от вандализъм
• Лесен монтаж
• Размери: ø18x9 cm (ESM425608-); ø165x7 cm (ESM425615-)
ОПИСАНИЕ

ESM425608

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Магнитен фиксатор за димни датчици CYRUS

ESR154422

Протектор 180/90 за датчици и димни детектори, бял

ESM425608

Протектор 165/70 за датчици и димни детектори, бял

ESM425615

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 50
w PROTECTOR K 9V Димен датчик
w Schrack инфо
PROTECTOR K 9V Фотоелектричен димен датчик за работа с батерия с интегриран драйвер за

72

PROTECTOR K превключващо реле.
Димният датчик гарантира сигурност посредством автоматичен тест с индикиране на грешка
Гарантира се допълнителна сигурност посредством реален електрически тест в димна камера
ESR018909

с натискане на бутон.
• Захранване: батерия 9V (включена)
• Монтаж: монтиране на таван
• Сила на сигнала: 85dB/3m
• Свързване в мрежа: максимално 30 датчика на кръг
• Тест на електронната димна камера: с натискане на бутон.
• Автоматичен тест: на всеки 45 сек. с индикиране на грешката
• Тествани съгласно: DIN EN 14604, VdS
• Размери: височина 48mm x ø106mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
ESR018909

PROTECTOR K фотоелектричен димен датчик 9V, бял

w PROTECTOR K 230V Димен датчик
w Schrack инфо
PROTECTOR K 230V Фотоелектричен димен датчик за 230V захранване с вграден релеен модул
за PROTECTOR K превключващо реле.
Димният датчик гарантира сигурност посредством автоматичен тест с индикиране на грешката.
Допълнителна сигурност се гарантира посредством действителен електрически тест в димна камера
ESR018916

с натискане на бутон.
Антистатичната димна камера дава защита от погрешна аларма.
• Захранващо напрежение: 230V AC, 50Hz
• Захранване: Back-up 9V батерия (включена)
• Монтаж: монтиране на таван
• Сила на сигнала: 85dB/3m
• Консумация на енергия: 0,4W
• Мрежа: максимално 30 датчика на кръг
• Wireless: не
• Автоматичен тест: на всеки 45 сек. с индикиране на грешката
• Тест на електронната димна камера: с натискане на бутон.
• Размери: височина 48mm x ø106mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

PROTECTOR K фотоелектричен димен датчик 230V, бял

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO
ESR018916

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 50
w Аксесоари за PROTECTOR K Димни датчици
w Schrack инфо
Превключващото реле служи за включване на външни уреди, като например сирени и светлинна
сигнализация.
Използва се с димни датчици PROTECTOR K 9V, PROTECTOR K 9V LITHIUM и PROTECTOR K 230V AC.
• Захранващо напрежение: 9V DC
ESR018923

• Превключвателна способност на релето: 24V DC / 10A, 230V AC / 5A
• Помощни контакти: нормално затворен/нормално отворен
• Тествани съгласно: DIN EN 14604, VdS, TÜV
• Размери: височина 23mm x ширина 41mm x дължина 28mm
Кутията за открит монтаж с размер 27mm е подходяща за монтаж на PROTECTOR K комутационно реле.
• Размери: височина 20mm x ø106mm и височина 27mm x ø106mm

ESM425608

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Протектор 180/90 за датчици и димни детектори, бял

ESM425608

Протектор 165/70 за датчици и димни детектори, бял

ESM425615

Превкл. реле PROTECTOR K, 24VDC/10A, 230VAC/5A

ESR018923

PROTECTOR K Кутия за откр. монт. H27mm бяла

ESR018985

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

73

74

Датчик за присъствие

Терморегулатор
Ключове / рамки
Димер
Щори

Дизайн VISIO 45
75

Датчик за движение

Комуникационна розетка
TV/SAT-розетка
Контакти

w Различни решения за подредба на ключове
76
1/2M

2M

2M

1/3M

2/3M

2/3M

4M

2x2M

2x2M

4x2M

3x2M

Дизайн VISIO 45
w Съдържание

Стр.

Ключове / Бутони ..................................................................................................................................... Стр.

84

Капачки ....................................................................................................................................................... Стр.

86

Контакти, механизъм контакт френски стандарт ................................................................................. Стр.

89

Контакти за специални електрически вериги........................................................................................ Стр.

91

SAT и TV технология .................................................................................................................................. Стр.

94

Мрежова техника ...................................................................................................................................... Стр.

96

Димери ........................................................................................................................................................ Стр.

97

Датчици за движение и присъствие ........................................................................................................ Стр. 103
Терморегулатори ....................................................................................................................................... Стр.

111

Управление на щори ................................................................................................................................. Стр.

112

Времеви превключватели и таймери ..................................................................................................... Стр.

113

Мултимедия ................................................................................................................................................ Стр.

114

Специални лицеви панели и розетки ..................................................................................................... Стр.

115

Монтажни рамки ....................................................................................................................................... Стр.

117

Покривни рамки ........................................................................................................................................ Стр.

119

UP-Конзолни кутии и капачки ................................................................................................................. Стр. 125
Подови кутии .............................................................................................................................................. Стр.

127

Звънци .......................................................................................................................................................... Стр. 128
Стълбищни автомати, импулсни релета, модулни релета ...................................................................... Стр. 129
Димни датчици ........................................................................................................................................... Стр. 132

77
77

78

w Дизайн

Straight, бяло

Straight, бежово

Straight, сребристо

Straight, черен мат

Straight, златисто

Straight, черно

Straight, импулсно синьо

Straight, ментово зелено

Straight, смарагд

Straight, каменно бяло

Curve, бяло

Дизайн VISIO 45
79

Ключове /
Бутони

Капачки

Контакти Шуко

Стр. 84

Стр. 86

Стр. 89

Механизъм контакт
за специални
електрически вериги
Стр. 91

SAT и TV
технология

Датчици за
движение
и присъствие
Стр. 103

Терморегулатори

Управление
на щори

Стр. 111

Стр. 112

Мултимедия

Специални лицеви
панели и розетки

Монтажни рамки

Покривни рамки

Стр. 114

Стр. 115

Стр. 117

Стр. 119

Подови кутии

Звънци

Димни датчици

Стр. 127

Стр. 128

Импулсни релета/
превключватели,
модулни релета
Стр. 130

Мрежова
техника

Димери

Стр. 96

Стр. 97

Времеви
превключватели
и таймери
Стр. 113

UP-Конзолни
кутии
и капачки
Стр. 125

Стр. 94

Стр. 132
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w VISIO 45 Модулна система за правоъгълни конзолни кутии
Формата на конзолната кутия позволява монтажа на много на брой различни комбинации от механизни.
Монтажните рамки улесняват закрепването на механизмите (например контакт, USB захранване,
ключ и др.). Специално разработеното „Клик“ решение, значително съкращава времето за монтаж.

„Клик“ система

3M

4M

7M

Дизайн VISIO 45
w VISIO 45 Модулна система за кръгли конзолни кутии
VISIO 45 е универсално решение и може да се инсталира и в кръгли конзолни кутии. Могат да се
монтират хоризонтално или вертикално, като единични компоненти или в комбинация (например: 2 x
2M). Монтажните рамки са лесни за монтаж, дизайна им позволява разнообразие от комбинации за
бърз монтаж (захващащи щифтове, множество отвори за винтове). Няколко монтажни рамки могат да
се сглобят заедно и да формират стабилен и точно подравнен модул.
„Клик“ система

2M

2 x 2M

3 x 2M

4 x 2M

81

82

Конзолни кутии

Монтажни рамки

Ключове / капачки

3M

4M

7M

3M

1M

4M

1/3M

7M

2/3M

Покривни рамки

Дизайн VISIO 45
83

Конзолни кутии

Монтажни рамки

Ключове / капачки

2M

2 x 2M

3 x 2M

2M
2 x 2M
3 x 2M
4 x 2M

Покривни рамки

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Ключове
w Schrack инфо
Винтови клеми:
• Твърди медни проводници 1,5mm² и 2,5mm²
• Гъвкави медни проводници 1,5mm² и 2,5mm² с накрайници

w Девиаторен ключ
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC

84

ОПИСАНИЕ
ET100007

Механизъм ключ девиаторен 16A

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

винтова хомутна
клема

АРТИКУЛЕН NO

ET100007

w Кръстат ключ
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
ОПИСАНИЕ
ET100010

Механизъм ключ кръстат 16A

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

винтова хомутна
клема

АРТИКУЛЕН NO

ET100010

w Ключ 1 полюс
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A (ET100001--), 20A (ET100003--)
Номинално напрежение: 250V AC
ОПИСАНИЕ
ET100001

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм ключ единичен 1Р 16A

винтова хомутна
клема

ET100001

Механизъм ключ единичен 1Р 20A

винтова хомутна
клема

ET100003

w Ключ 2 полюса
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
ОПИСАНИЕ
ET100004

Механизъм ключ единичен 2Р 16A

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

винтова хомутна
клема

АРТИКУЛЕН NO

ET100004

w Комплект ключове за баня
w Schrack инфо
Комплекта ключове за баня съдържа 3 броя 20A ключове с подсветка и е монтиран в 4M монтажна рамка.
Върху капачките на ключа са изобразени символи за светлина, електрически бойлер и отопление.
Номинален ток: 3 x 20A
Номинално напрежение: 250V AC
ET100011

ОПИСАНИЕ
Комплект троен ключ за баня 3х20A
артикул, наличен на склад в София

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

винтова хомутна
клема
артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO

ET100011
артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Бутон
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
ET100002

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

Механизъм бутон единичен 1Р 16A

STORE

винтова хомутна
клема

АРТИКУЛЕН NO

ET100002

w Бутони - превключващи

85

w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
ET100009

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм бутон превключващ 16A

винтова хомутна
клема

ET100008

Механизъм бутон превключващ 16A,
с корда, бял

винтова хомутна
клема

ET100009

Механизъм бутон превключващ 16A,
с корда, черен

винтова хомутна
клема

ET110009

w Механизъм ключ за щори
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
ET100005

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм ключ за щори 16A

винтова хомутна
клема

ET100005

Механизъм бутон за щори 16A

винтова хомутна
клема

ET100006

w Ключ карти за хотел
w Schrack инфо

ET103007

Ключ картата за хотел служи за съхраняване на картата за хотела, и гарантира защита и спестяване на
енергия. При изваждане на ключ картата се изключват всички консуматори на електроенергия.
Захранването се активира след поставяне на картата.
След изваждане на ключ картата, свързаните консуматори се захранват още 15-20 секунди, за да може
спокойно да се напусне стаята. Превключващият механизъм на ключ картата трябва да е свързан през реле
или контактор към консуматорите.
Изходно реле: 3A
Номинално напрежение: 230V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Ключ карта за хотел 3A 3M,
бяла

винтова хомутна
клема

ET103007

Ключ карта за хотел 3A 3M,
черна

винтова хомутна
клема

ET113007

w LED подсветка за упътване или контролна светлина
w Schrack инфо
С гъвкав свързващ проводник.
Номинално напрежение: 250V AC
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

LED Лампи
ET107001

LED лампа червена 0.4W

ET107001

LED лампа бяла 0.4W

ET107002

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Капачки
w Schrack инфо
Покривната капачка се състои от покривна и опорна плоча. Налична е в бяло и черно.

w Капачки 1M
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка 1M, бяла

ET102001

Капачка 1M, черна

ET112001
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ET102001

w Капачки 2M
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка 2M, бяла

ET102002

Капачка 2M, черна

ET112002

ET102002

w Капачки със символ светлина 1М
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка със символ светлина 1M, бяла

ET102007

Капачка със символ светлина 1M, черна

ET112007

ET102007

w Капачки със символ звънец 1М
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка със символ звънец 1M, бяла

ET102006

Капачка със символ звънец 1M, черна

ET112006

ET102006

w Капачки със символ ключ 1М
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка със символ ключ 1M, бяла

ET102008

Капачка със символ ключ 1M, черна

ET112008

ET102008

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Капачки със символ вкл. / изкл. 1М
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка със символ ON/OFF 1M, бяла

ET102004

Капачка със символ ON/OFF 1M, черна

ET112004

ET102004

w Капачки със символ вентилатор 1М
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка със символ вентилатор 1M, бяла

ET102009

Капачка със символ вентилатор 1M, черна

ET112009

ET102009

w Капачки със символ стрелка 1М
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка със символ щори 1M, бяла

ET102005

Капачка със символ щори 1M, черна

ET112005

ET102005

w Капачки със символ димер 1М
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка със символ димер 1M, бяла

ET102003

Капачка със символ димер 1M, черна

ET112003

ET102003

w Капачки със светлинна индикация 1M
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка със светлинна индикация 1M, бяла

ET102010

Капачка със светлинна индикация 1M, черна

ET112010

ET102010

w Капачки със светлинна индикация 2М
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка със светлинна индикация 2M, бяла

ET102019

Капачка със светлинна индикация 2M, черна

ET112019

ET102019

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 45
w Капачки със светлинна индикация и символ светлина 1М
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка със светлинна индикация и символ светлина 1M, бяла

ET102012

Капачка със светлинна индикация и символ светлина 1M, черна

ET112012

ET102012
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w Капачки със светлинна индикация и символ звънец 1М
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка със светлинна индикация и символ звънец 1M, бяла

ET102011

Капачка със светлинна индикация и символ звънец 1M, черна

ET112011

ET102011

w Капачки със светлинна индикация и символ ключ 1М
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка със светлинна индикация и символ ключ 1M, бяла

ET102013

Капачка със светлинна индикация и символ ключ 1M, черна

ET112013

ET102013

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Контакти тип Шуко
w Контакти със защитен щифт и детска защита
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
ET101001

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм контакт Шуко с детска защита 16А,
бял

винтова хомутна
клема

ET101001

Механизъм контакт Шуко с детска защита 16А,
черен

винтова хомутна
клема

ET111001

w Контакти със защитен щифт с детска защита и капак
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
ET101002

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм контакт Шуко с детска защита и капак 16А,
бял

винтова хомутна
клема

ET101002

Механизъм контакт Шуко с детска защита и капак 16A,
черен

винтова хомутна
клема

ET111002

w Защита от пренапрежение за контакт със защитен щифт
w Schrack инфо

IS010003

Шрак елементите с високочувствителна защита за конзолни кутии са подходящи за оборудване на нови
и дооборудване на наличните контакти. В случай на претоварване интегрираният датчик сигнализира за
дефектирал уред. Захранващото напрежение на контакта с арестор е гарантирано.
Подходящ за допълване към арестори клас 3 за висока защита, предлагани от Шрак. Комбинираната
защита на силовите линии и мрежите за пренос на данни с F-конектор (антени) или телефонна връзка
(RJ11), предпазва всички важни захранващи линии към телевизия и телефонни.
Инсталирането винаги трябва да е в комбинация със защити Protec, Combtec или Vartec!
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Аресторна защита Клас D за контакти, 3kA, 16A

IS010003

Контакт с арестор клас III с защита за F-конектор и RJ11

IS211450

IS211450

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 45
w Контакти френски стандарт
w Контакт френски стандарт с детска защита
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

90

ET101006

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм контакт френски стандарт с детска защита,
16A, бял

винтова хомутна
клема

ET101006

Механизъм контакт френски стандарт с детска защита,
16A, черен

винтова хомутна
клема

ET111006

w Контакт френски стандарт с детска защита, с капак
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
ET101007

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Мех. контакт френски стандарт с детска защита с капак,
16A, бял

винтова хомутна
клема

ET101007

Механизъм контакт френски стандарт, детска защита,
капак, 16A, черен

винтова хомутна
клема

ET111007

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Контакти за специални електрически вериги
w Schrack инфо
Използване на цветни контаки за гарантиране на безопасност, като например в болници. Съществуват специални цветни кодировки.
Типични примери са:
• ЧЕРВЕНО: Механизъм контакт със защита от пренапрежение, при който кратковременните повреди (за няколко секунди) могат да
бъдат преодолени.
• ОРАНЖЕВО:: Централно / допълнително захранване за мрежи без прекъсване на захранването (UPS) и защита от
пренапрежение за непрекъснато захранване на отговорни консуматори.
• ЗЕЛЕН: Захранване за мрежи без прекъсване на захранването (UPS) и защита от пренапрежение, за непрекъснато
електроподаване на отговорни потребители в случай на авария (например осветление на операционни зали).

w Контакт със защитен щифт, червен
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
ET101003

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

Механизъм контакт Шуко с детска защита 16А,
червен

STORE

винтова хомутна
клема

АРТИКУЛЕН NO

ET101003

w Контакт със защитен щифт, оранжев
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
ET101004

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

Механизъм контакт Шуко с детска защита 16А,
оранжев

STORE

винтова хомутна
клема

АРТИКУЛЕН NO

ET101004

w Контакт със защитен щифт, зелен
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
ET101005

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

Механизъм контакт Шуко с детска защита 16А,
зелен

STORE

винтова хомутна
клема

АРТИКУЛЕН NO

ET101005

w Контакт френски стандарт, червен
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
ET101008

Механизъм контакт френски стандарт с детска защита,
16A, червен

артикул, наличен на склад в София

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ
винтова хомутна
клема

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

STORE

АРТИКУЛЕН NO

ET101008
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Ключове и контакти Design VISIO 45
w Контакт френски стандарт, оранжев
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
ET101009

92

СВЪРЗВАНЕ

Механизъм контакт френски стандарт с детска защита,
16A, оранжев

НАЛИЧНОСТ

STORE

винтова хомутна
клема

АРТИКУЛЕН NO

ET101009

w Контакт френски стандарт, зелен
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
ET101010

СВЪРЗВАНЕ

Механизъм контакт френски стандарт с детска защита,
16A, зелен

артикул, наличен на склад в София

НАЛИЧНОСТ

винтова хомутна
клема

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO

ET101010

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Специализирани механизми
w Контакт без защитен щифт
w Schrack инфо
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
ET101013

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Контакт без заземителен щифт, 1M,
бял

винтова хомутна
клема

ET101013

Контакт без заземителен щифт, 1M,
черен

винтова хомутна
клема

ET111013

w Контакт за самобръсначка 3M
w Schrack инфо
Контакт за самобръсначка със захранване 20VA
• Вход: 230V AC 50-60Hz
• Изход: 230V AC за 2.5A щепсел тип шуко или 125V AC 15A американски щепсел
• Клас на защита: II
ET101012

• В съответствие с EN 61558-2-5
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Контакт за самобръсначка 3M,
бял

винтова хомутна
клема

ET101012

Контакт за самобръсначка 3M,
черен

винтова хомутна
клема

ET111012

w USB Зарядно устройство
w Schrack инфо
Подходящо за зареждане на електронни устройства чрез стандартно USB зарядно (съвместимо
с устройства на Apple)
• За зареждане на едно или две устройства
• Номинално напрежение: 230V AC
ET101014

• Напрежение на изхода 5V DC (+/-5%) SELV
• Номинален ток на изхода 1A (1x1000mA или 2x500mA) за 2M или 2,1A за 1M
• Степен на защита IP20, подходяща само за вътрешно ползване
• В съответствие с EN 60950-1 и EMC директива
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм USB захранване, 5V, 1A, бял

ET101014

Механизъм USB захранване, 5V, 1A, черен

ET111014

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 45
w SAT и TV Технология
w TV Модул, 1M
w Schrack инфо
• TV-модул
• Затихване 0dB
• Връзка: F-стандарт
ОПИСАНИЕ

94

ET104001

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

TV модул 1M 0dB, бял

ET104001

TV модул 1M 0dB, черен

ET114001

w TV Краен модул 1M
w Schrack инфо
• TV краен модул
• Честотна лента за предаване 5–2400MHz
• Затихване<1dB
• В съответствие с EN 50083-1
ET104002

• Винтови клеми
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

TV модул краен 1M 1dB, бял

ET104002

TV модул краен 1M 1dB, черен

ET114002

w TV Преходна розетка 1M
w Schrack инфо
• TV-Преходна розетка
• Честотна лента за предаване 5–2400MHz
• Затихване<1dB
• В съответствие с EN 50083-1
ET104003

• Винтови клеми
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

TV модул междинен 1M 10dB, бял

ET104003

TV модул междинен 1M 10dB, черен

ET114003

w SAT Модул 1M
w Schrack инфо
• SAT модул
• Затихване 0dB
• Връзка: F-стандарт
ОПИСАНИЕ
ET104004

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

SAT модул 1M 0dB, бял

ET104004

SAT модул 1M 0dB, черен

ET114004

w TV Краен модул 1М
w Schrack инфо
• SAT-краен модул
• Честотна лента за предаване 5-–2400MHz
• Затихване<1dB
• В съответствие с EN 50083-1
ET104005

• Винтови клеми
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

SAT модул краен 1M 1dB, бял

ET104005

SAT модул краен 1M 1dB, черен

ET114005

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w TV / SAT Краен модул 2M
w Schrack инфо
• TV / SAT-краен модул
• Честотна лента за предаване 5–2400MHz
• Затихване<1dB
• В съответствие с EN 50083-1
• Винтови клеми

ET104008

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

SAT-TV модул краен 2M 1dB, бял

ET104008

SAT-TV модул краен 2M 1dB, черен

ET114008

w Радио модул 1M
w Schrack инфо
• Radio Модул
• Затихване 0dB
• Връзка: F-стандарт
ОПИСАНИЕ
ET104006

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Радио модул 1M 0dB, бял

ET104006

Радио модул 1M 0dB, черен

ET114006

w Коаксиален кабел DIGI-SAT
w Schrack инфо
За да се осигури безопасно и безпрепятствено предаване на високите честоти (от 950 до 2150 MHz)
от LNB чрез мулти-превключвателя, SAT- розетката към SAT приемник, трябва да се използват
висококачествени коаксиални кабели. Качеството на нашите високочестотни кабели се определя от
използваните материали, прецизните производствени процеси и броя на екранировките.
ОПИСАНИЕ
XC1608901

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Коаксиален кабел DIGI-SAT 3000, 75 Ohm, PVC, бял, 100m

XC1608901

Коаксиален кабел DIGI-SAT 3000, 75 Ohm, PVC бял, 500m

XC1608903

Коаксиален кабел DIGI-SAT 3030, 75 Ohm, PVC бял, 100m

XC1609901

Коаксиален кабел DIGI-SAT 3030, 75 Ohm, PVC бял, 500m

XC1609903

XC1608901

w Аксесоари
w Schrack инфо
Нашите коаксиални конектори са подходящи за всички наши DIGI-SAT кабели, въпреки частично
различните диаметри на кабела, вътрешният проводник и диелектричен диаметър. Обикновено
препоръчваме използването на коаксиални конектори.
ОПИСАНИЕ
XC16004983

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

SAT Коаксиален F-конектор за DIGI-SAT 3000, 3030, 3040

XC16004983

Кримпващ инструмент за SAT коаксиални F-конектори XC1600xxxx

XC1600720

Зачистващ инструмент за коаксиален кабел XC160….,
с диаметър 6.6 - 6.8mm и 11mm

XC1600710

XC1600720

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 45
w Мрежова техника
w TOOLLESS LINE Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A в Шрак формат A (SFA)
w Schrack инфо
TOOLLESS LINE Кийстоун жакове RJ45 са модули в Шрак фармат A (SFA). Кийстоун жакове, които могат
да бъдат монтирани без специални инструменти. С това се улеснява монтажа и се съкращава времето за
инсталиране. Кийстоун жаковете имат потенциална точка на свързване (FastOn) и при необходимост могат
отново да бъдат отворени.
ОПИСАНИЕ
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HSEMRJ6GWA

ET102017

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Кийстоун жакове
TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Cat.6A, 10GB (SFA)

HSEMRJ6GWA

TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Клас EA,
10GB (SFA)

HSEMRJ6GWT

TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Cat.6 (SFA)

HSEMRJ6GWS

TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 неекраниран, Cat.6 (SFA)

HSEMRJ6UWS

TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Cat.5e (SFA)

HSEMRJ5GWS

TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 неекраниран, Cat.5e (SFA)

HSEMRJ5UWS

Покривни капачки с и без защита от прах
Капачка за RJ45 TL модул, 1M, бяла

ET102017

Модул за RJ45 Toollessline модул, 1M, черен

ET112017

Капачка за RJ45 TL модул с прахова защита, 1M, бяла

ET102018

Капачка за RJ45 toolless, с мембрана за защита от прах, 1M, черна

ET112018

Адаптер и вложка за 2 Toolless Line кийстоун жака с наклонен изход
ET102018

Адаптерна рамка за Toolless line HSEMD02W2F

ET105083

Лицев панел за MOSAIK 2М , 45x45, наклонен, RAL9010

HSEMD02W2F

w Инсталационен кабел
w Schrack инфо
Инсталационен кабел за комуникационни структурни кабелни системи. Подходящ за всички приложения
съгласно клас D до клас F (например: 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM), както и VoIP, PoE.
ОПИСАНИЕ

HSEKP4233P

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

S/FTP Кабел Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz, LS0H-3, 30%, син

HSEKP4233P

S/FTP Кабел Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz, LS0H-3, 30%, син

HSKP4233P1

S/FTP Кабел Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz, LS0H-3, 30%, син

HSKP4233P5

F/FTP Кабел Cat.6A, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H, син

HSEKP423HA

F/FTP Кабел Cat.6A, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H,син, 1000m

HSKP423HA1

F/FTP Кабел Cat.6A, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H,син, 500m

HSKP423HA5

U/UTP Кабел Cat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, LS0H, син

HSEKU423H1

U/UTP Кабел Cat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, LS0H, син, 305m

HSKU423H13

U/UTP Кабел Cat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, LS0H, син, 500m

HSKU423H15

SF/UTP Кабел Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, син

HSEKS424PP

SF/UTP Кабел Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, син, 500m

HSKS424PP5

U/UTP Кабел Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, син, кутия

HSEKU424P1

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Димери
w Универсален димер 0-300W/VA, RLC
w Schrack инфо
Този универсален димер е с електронно управление и улеснява включването / изключването и
регулирането на светлинния поток на лампи и светлоизточници. Вградената електроника автоматично
разпознава типа на лампата и задава съответният режим на работа. Запаметяващата функция
спомага за запазване на последно направената настройка на димера. Функцията "плавен старт"
ET103020-S

поддържа продължителността на експлоатация на лампите и светлоизточниците.
Интегрираният LED в димера е с възможност за настройка на 8 различни цвята и интензитет.
Технически данни:
• Номинално напрежение: 230V AC
• Автоматично разпознаване на товара
• Възможна е комбинация с до 5 допълнителни Slave димера
• Вградена защита от късо съединение, прегряване и претоварване

ET103020

• Необходимо е свързването на нулев проводник
• С винтови клеми

Min.
Max.

1
0W
300W

2
0W
300W

3
0VA
120VA

1 … Лампа с нажежаема жичка
2 … Халогенна лампа
3 … конвенционален трансформатор
4 … електронен трансформатор

4
5
6
7
0VA
0VA
0VA
--120VA 120VA 120VA
--5 … димируеми енергоспестяващи
лампи CFL
6 … димируеми 230V LED-лампи
7 … димируеми 12V LED-лампи

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Димер универсален SET, 0-300W, Master, 2M, бял

ET103020-S

Универсален димер, 0-300W, Master, 2M, бял

ET103020

Димер универсален 0-300W, Slave, 2M, бял

ET103021

Димер универсален 0-300W, Master, 2M, черен

ET113020

Димер универсален SET, 0-300W, Slave, 2M, черен

ET113021

Честотен филтър за универсален димер ET103020--

ET107004

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 45
w Универсален димер за вграждане в конзолна кутия 25-300VA, RLC
w Schrack инфо
Универсален димер, който може да се управлява с един или няколко бутона
Технически данни:
• Номинално напрежение: 230V AC
• Memory - функция
ET103003

• Функция "плавен старт"
• Не е разрешена комбинация от два димера за вграждане
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Min.
Max.

1
25W
300W

2
25W
300W

3
25VA
250VA

1 … Лампа с нажежаема жичка
2 … Халогенна лампа
3 … конвенционален трансформатор
4 … електронен трансформатор

4
5
6
7
25VA
------250VA
------5 … димируеми енергоспестяващи
лампи CFL
6 … димируеми 230V LED-лампи
7 … димируеми 12V LED-лампи

НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

винтова хомутна
клема

Димер вграден RLC 300W 1M

АРТИКУЛЕН NO

ET103003

w Универсален димер 0-60W/VA, RLC (подходящ за LED)
w Schrack инфо
Универсален димер с бутон за вкл. / изкл. за активен, индуктивен и капацитивен товар.
Подходящ за използване с девиаторни ключове.
Технически данни:
• С възможност за вкл./изкл. състояние от бутона
ET103023

• Номинално напрежение: 230V AC
• Околна температура: +5°C до +35°C
• Не е необходимо свързването на нулев проводник
• Внимание: Могат да се свържат макс. 6 броя LED-осветителни тела!

Min.
Max.

1
0W
60W

2
0W
60W

3
0VA
60VA

1 … Лампа с нажежаема жичка
2 … Халогенна лампа
3 … конвенционален трансформатор
4 … електронен трансформатор

ОПИСАНИЕ

4
5
6
7
0VA
--0VA
--60VA
--60VA
--5 … димируеми енергоспестяващи
лампи CFL
6 … димируеми 230V LED-лампи
7 … димируеми 12V LED-лампи

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Димер LED RLC 0-60W, 1 модул,
бял

винтова хомутна
клема

ET103023

Димер LED RLC 0-60W, 1 модул,
черен

винтова хомутна
клема

ET113023

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Универсален димер 0-180W/VA, RLC (подходящ за LED)
w Schrack инфо
Универкален димер с бутон за вкл. / изкл. за активен, индуктивен и капацитивен товар.
Подходящ за използване с девиаторни ключове.
Технически данни:
• С възможност за вкл./изкл. състояние от бутона
ET103024

• Номинално напрежение: 230V AC
• Околна температура: +5°C до +35°C
• Не е необходимо свързването на нулев проводник
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• Внимание: Могат да се свържат макс. 20 броя LED-осветителни тела!

Min.
Max.

1
0W
180W

2
0W
180W

3
0VA
180VA

1 … Лампа с нажежаема жичка
2 … Халогенна лампа
3 … конвенционален трансформатор
4 … електронен трансформатор

4
5
6
7
0VA
--0VA
--180VA
--180VA
--5 … димируеми енергоспестяващи
лампи CFL
6 … димируеми 230V LED-лампи
7 … димируеми 12V LED-лампи

НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Димер LED RLC 0-180W, 1 модул,
бял

винтова хомутна
клема

ET103024

Димер LED RLC 0-180W, 1 модул,
черен

винтова хомутна
клема

ET113024

w Универсален димер за вграждане в конзолна кутия 5-500VA, RLC (подходящ за LED)
w Schrack инфо
EVMTV500E – универсален димер за вграждане, който може да се управлява с един или няколко
бутона. При използване на енерго-спестяващи лампи или LED светлоизточници се препоръчва
комбинация с 3W товарно съпротивление EVCHR3W--Технически данни:
EVMTV500E

• Номинално напрежение: 230V AC
• Околна температура: -20°C до +40°C
• Memory - функция
• Електронна защита от претоварване
• Електронна защита при късо съединение
Указание: Редуциране на съпротивлението при висока околна температура. Подробна таблица на товарите
ще намерите в таблицата с параметри.

EVCHR3W

Min.
Max.

1
3W
500W

2
3W
500W

3
11VA
500VA

1 … Лампа с нажежаема жичка
2 … Халогенна лампа
3 … конвенционален трансформатор
4 … електронен трансформатор

4
5
6
7
11VA
11VA
11VA
--500VA 250VA 250VA
--5 … димируеми енергоспестяващи
лампи CFL
6 … димируеми 230V LED-лампи
7 … димируеми 12V LED-лампи

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Димер за конз. кутия за упр. с бутон RLC 5-500VA

EVMTV500E

Резистор 3W за димер EVMTV500E

EVCHR3W

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Механизъм димер 40-300W/VA, RL
w Schrack инфо
Механизъм димер за активен или индуктивен товар.
Подходящ за използване с девиаторни ключове.
Технически данни:
• Номинално напрежение: 230V AC
ET103022

• LED - подсветка
• Не е необходимо свързването на нулев проводник
• С винтови клеми

100

Min.
Max.

1
3W
500W

2
3W
500W

3
11VA
500VA

1 … Лампа с нажежаема жичка
2 … Халогенна лампа
3 … конвенционален трансформатор
4 … електронен трансформатор

4
5
6
7
11VA
11VA
11VA
--500VA 250VA 250VA
--5 … димируеми енергоспестяващи
лампи CFL
6 … димируеми 230V LED-лампи
7 … димируеми 12V LED-лампи

НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Димер RL 40-300W, 1 модул,
бял

винтова хомутна
клема

ET103022

Димер RL 40-300W, 1 модул,
черен

винтова хомутна
клема

ET113022

w Механизъм димер 40-300W/VA, R
w Schrack инфо
Димер за активен товар.
Технически данни:
• Номинално напрежение: 230V AC
• Не е подходящ за използване с девиаторни ключове.
ET103001

• Разполага с LED подсветка
• Не е необходимо свързването на нулев проводник
• С винтови клеми

Min.
Max.

1
40W
300W

2
40W
300W

3
-----

1 … Лампа с нажежаема жичка
2 … Халогенна лампа
3 … конвенционален трансформатор
4 … електронен трансформатор

ОПИСАНИЕ

4
5
6
7
----------------5 … димируеми енергоспестяващи
лампи CFL
6 … димируеми 230V LED-лампи
7 … димируеми 12V LED-лампи

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Димер RL 300W 1M,
бял

винтова хомутна
клема

ET103001

Димер RL 300W 1M,
черен

винтова хомутна
клема

ET113001

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Механизъм димер за конзолни кутии 40-500VA, R
w Schrack инфо
Димер за вграждане, който може да се управлява с един или няколко бутона.
Технически данни:
• Номинално напрежение: 230V AC
• "Memory" функция
ET103004

• Функция "Плавен старт"
• Не е разрешена комбинация от два димера за вграждане

101

Min.
Max.

1
40W
500W

2
40W
500W

3
-----

1 … Лампа с нажежаема жичка
2 … Халогенна лампа
3 … конвенционален трансформатор
4 … електронен трансформатор

4
5
6
7
----------------5 … димируеми енергоспестяващи
лампи CFL
6 … димируеми 230V LED-лампи
7 … димируеми 12V LED-лампи

НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

винтова хомутна
клема

Димер вграден R 500W 1M

АРТИКУЛЕН NO

ET103004

w Димери за управление, за монтаж на DIN-релса
w Schrack инфо
Димер за управление EHTDSTRG2 и димер EHTDLT1200 се използват като димери за управление по
фаза, с локално управление. Могат да се ползват до 10 товарови модула (димера) независимо от
зададения режим на работа и могат да бъдат управлявани от управляващ модул.
Товаровият модул EHTDLT1200 се управлява чрез входовете за управление S + / S-, които трябва да бъдат
EHTDSTRG2

свързани към съответните контролни изходи на EHTDSTRG2.
Кратък управляващ импулс (> 60 ms) на вход A2 поражда MEMORY - вкл., респективно функция изкл.,
подължителното управляващо напрежение (> 600 ms) променя подаваната мощност на консуматора.
Регулиране по мощност max./min. стойност. Сработването между стойностите 0% и 100% е около
3,5 секунди.
Технически данни:
• Номинално напрежение: 230V AC

EHTDLT1200

• Околна температура: -10°C до +45°C
• Товар: регулира се от ключ
• Memory - функция
• Електронна защита от претоварване

Min.
Max.

1
2
40W
40W
1200W 1200W

3
40VA
500VA

1 … Лампа с нажежаема жичка
2 … Халогенна лампа
3 … конвенционален трансформатор
4 … електронен трансформатор

4
5
6
7
40VA
------120VA
------5 … димируеми енергоспестяващи
лампи CFL
6 … димируеми 230V LED-лампи
7 … димируеми 12V LED-лампи

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Управление за димери за монтаж на DIN релса

EHTDSTRG2

Димер за монтаж на DIN релса, 1200VA, за упр-ние EHTDSTRG2

EHTDLT1200

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Димери ротативни за DIN-релса
w Schrack инфо
Touch димера 420VA UNI може да се използва като димер за регулиране по фаза.
За ограничаване на големи токове на включване, универсалният димер 420VA е оборудван с функция за
плавно пускане. Освен това предлага защита от пренапрежение, токова защита или от късо съединение,
както и автоматична защита от претоварване.
EHTD420VA

Ротативните товарови модули (димери) EHDREH500 и EHDREH1200 могат да бъдат управлявани както
ръчно така и дистанционно с външен димер. За ограничение на големи токове на включване, товарните
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модули са оборудвани с функция за плавно пускане.
Технически данни:
• Номинално напрежение: 230V AC
EHDREH1200

• Околна температура: -10°C до +45°C
• Товар: регулира се от ключ
• Електронна защита от претоварване

EHTD420VA
EHDREH500
EHDREH1200

1
2
3
4
5
6
7
10W
10W
10VA
10VA
------420W 420W 420VA 420VA
------10W
10W
10VA
10VA
------500W 500W 500VA 500VA
------40W
40W
40VA
40VA
------1200W 1200W 1200VA 1200VA
------5 … димируеми енергоспестяващи
1 … Лампа с нажежаема жичка
лампи CFL
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.

2 … Халогенна лампа

6 … димируеми 230V LED-лампи

3 … конвенционален трансформатор

7 … димируеми 12V LED-лампи

4 … електронен трансформатор

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Димер за монтаж на DIN релса, 420VA, универсален

EHTD420VA

Димер ротативен за DIN релса 500VA, универсален

EHDREH500

Димер ротативен за DIN релса 1200VA, универсален

EHDREH1200

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Датчици за движение и присъствие
w Schrack инфо
Датчиците за присъствие работят на същият принцип като датчиците за движение. Те регистрират топлинно излъчване в зоната
на обхвата им. Ако се регистрира топлинно присъствие в зоната на обхвата, например от приближаващ се човек, детекторът за
присъствие го преобразува в измерим електрически сигнал, който включва осветлението.
Разликата между датчиците за движение и присъствие се крие в чувствителността на сензорите. Датчиците за присъствие имат
значително по-чувствителни сензори от датчиците за движение и регистрират дори най-малките движения. Друга разлика между
датчиците за движение и присъствие е измерването на светлината. Датчикът за движение измерва яркостта веднъж, когато се включи
светлината при движение. Ако регистрира последващо движение, например в офиса рано сутрин, светлината остава включена
въпреки, че междувременно дневната светлина е достатъчна и зададената стойност на яркостта е превишена.

w Детектори за движение, за вграждане, 3-проводна схема с интегриран сензор, 110°
w Schrack инфо
IR-Датчик за движение
• Номинално напрежение: 230V AC
• Реле: 5A / 250V AC изход с ограничение на тока с висока устойчивост

ET103030

• Товар: нажежаеми / халогенни лампи 800W, съпротивителни нагревателни елементи 5А, електронни
трансформатори 6x20VA, луминесцентни лампи 4 (6) x36W, енергоспестяващи лампи 6x23VA, LED
лампи 6x20VA
• Степен на защита: IP40
• Ъгъл на обхват: до 110° при 20°C
• Диапазон на засичане: 8m при 20°C
• Настройка на времето за работа: от 5s до 12min
• Настройка на осветеността: от 5 до 200lux
• Работна температура:от 0°C до + 40°C
• Не е подходящо за монтаж в кутии с дълбочина 45mm и розетки за стенен монтаж IP20
• Само за вътрешно ползване

w Обхват на действие
Монтажвисочина
(A)
1,2m

НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

При
движение
(T)
8m

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Инфрачервен датчик, 110°, 8m, 6A, 1M,
бял

винтова хомутна
клема

ET103030

Инфрачервен датчик, 110°, 8m, 5A, 1M,
черен

винтова хомутна
клема

ET113030

Детектор за движение - IR, 110°, 8m, 5A,
2 модула, бял

винтова хомутна
клема

ET103031

Детектор за движение - IR, 110°, 8m, 5A,
2 модула, черен

винтова хомутна
клема

ET113031

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 45
w Детектор за присъствие, за вграждане, 3-проводна схема с интегриран сензор, 180°
w Schrack инфо
• Датчици за присъствие (PIR)
• Настройка на времето : 10 sec. до 20 min.
• Яркост: 10 до 1500lux
• Автоматично управление на осветлението в зависимост от присъствието и яркостта
• Превключване на изхода за осветлението (реле, 230 V)

EST2000050

• Измерване на смесена светлина, за луминесцентни лампи
• Стойност на превключване на яркостта и регулиране на времето (FL / PL / ESL), подходящи за
халогенни / нажежаеми лампи и LED.
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• Импулсна функция, като таймер за осветяване на стълбището
• Регулиране чрез потенциометър или чрез допълнителните дистанционни управления за обслужване
• Номинално напрежение: 230V AC
• Нажежаеми / халогенни лампи: 1200W
• Степен на защита: IP54 (в монтирано състояние)

w Обхват на действие
A

S

T

Монтажна
височина
(A)

В покой
(S)

При движение
(T)

2,2m

25m²
7m x 3,5m

100m²
8m

S
T

w Чертеж с размери [mm]

86

86

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

PräsenzLight 180 Датчик за присъствие, за монтаж на стена, 8 m

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EST2000050

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Датчици за движение, за монтаж на таван
w Schrack инфо
• За да промените стойностите на настройките (време и яркост), се изисква дистанционно
управление EST9070910!
• Пасивен инфрачервен датчик за движение, за монтаж на таван
• Диапазон на действие на 360°, до Ø 9m (64m²)
• Измерване на смесена светлина, за луминесцентни лампи (FL/PL/ESL), подходяща за халогенни- /
нажежаеми лампи и LED лампи
• Фабрична настройка по подразбиране (яркост - стойност на превключване 300 lux, време за
проследяване10min)
• Номинално напрежение: 230V AC
• Степен на защита: IP54 (в монтирано състояние)
EST1030560 theMova S360-100 DE: 1 канал за движение
EST1030565 theMova S360-101 DE: 1 канал за движение и 1 канал за присъствие

EST1030560

w Обхват на действие
Монтажна
височина
(A)
2m
2,5m
3m
3,5m
4m

A

r

При
движение
(t)
38m² | 7m
38m² | 7m
50m² | 8m
50m² | 8m
64m² | 9m

В покой
(r)
5m² | 2,5m
7m² | 3m
13m² | 4m
13m² | 4m
13m² | 4m

t

74
23

97

w Чертеж с размери [mm]

Ø 60

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

theMova S360-100 DE, Датчик за движение, за монтаж на таван, бял

EST1030560

theMova S360-100 DE, Датчик за движение, за монтаж на таван, сив

EST1030561

theMova S360-101 DE, Датчик за движение, за монтаж на таван, бял

EST1030565

theMova S360-101 DE, Датчик за движение, за монтаж на таван, сив

EST1030566

theSenda P Потребителско дистанционно управление

EST9070910

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 45
w Датчици за движение, за монтаж на таван
w Schrack инфо
• За да промените стойностите на настройките (време и яркост), се изисква дистанционно
управление EST9070910!
• Пасивен инфрачервен датчик за движение, за монтаж на таван
• Диапазон на действие на 360°, до Ø 9m (64m²)
• Измерване на смесена светлина, за луминесцентни лампи (FL/PL/ESL), подходяща за халогенни- /
нажежаеми лампи и LED лампи
• Фабрична настройка по подразбиране (яркост - стойност на превключване 300 lux, време за
проследяване10min)

106

• Номинално напрежение: 230V AC
• Степен на защита: IP54 (в монтирано състояние)
EST1030550 theMova S360-101 AP: 1 канал за движение
EST1030555 theMova S360-101 AP: 1 канал за движение и 1 канал за присъствие

w Обхват на действие
Монтажна
височина
(A)
2m
2,5m
3m
3,5m
4m

A

r

При
движение
(t)
38m² | 7m
38m² | 7m
50m² | 8m
50m² | 8m
64m² | 9m

В покой
(r)
5m² | 2,5m
7m² | 3m
13m² | 4m
13m² | 4m
13m² | 4m

t

w Чертеж с размери [mm]

74

70,6
41,5

45°

Ø 96,4
Ø 81

61
,5

29,1

EST1030550

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

theMova S360-100 AP, Датчик за движение, за монтаж на таван, бял

EST1030550

theMova S360-100 AP, Датчик за движение, за монтаж на таван, сив

EST1030551

theMova S360-101 AP, Датчик за движение, за монтаж на таван, бял

EST1030555

theMova S360-101 AP, Датчик за движение, за монтаж на таван, сив

EST1030556

theSenda P Потребителско дистанционно управление

EST9070910

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Датчици за присъствие, за монтаж на таван
w Schrack инфо
• Датчици за присъствие (PIR)
• Автоматично управление на осветлението в зависимост от присъствието и яркостта
• Превключване на изхода за осветлението (реле, 230 V)
• Измерване на смесена светлина, за луминесцентни лампи (FL/PL/ESL), халогенни / нажежаеми лампи,
подходящи и за LED лампи

EST2000000

• Стойността на превключване на яркостта и времето за самообучение са регулируеми
• Импулсна функция като таймер за осветяване на стълбища
• Регулиране чрез потенциометър или чрез допълнителните дистанционни управления за обслужване
• Номинално напрежение: 230V AC
• Нажежаеми / халогенни лампи: 1200W
• Степен на защита: IP54 (в монтирано състояние)

w Обхват на действие
Монтажвисочина
(A)
2m
2,5m

A

3m
3,5m
S

В покой
(S)
9m²
3m x 3m
16m²
4m x 4m
20m²
4,5m x 4,5m
---

T

При движение
по периф.
(T)
20m²
4,5m x 4,5m ± 0, m
36m²
6m x 6m ± 0,5m
49m²
7m x 7m ± 1m
64m²
8m x 8m ± 1m

w Чертеж с размери [mm]

19,5

ОПИСАНИЕ

40
27

26,4

40,5

86

86

НАЛИЧНОСТ

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EST2000000

PräsenzLight 360 Датчик за присъствие, за вграждане в таван

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 45
w Датчици за движение, за открито
w Schrack инфо
• Датчик за движение (PIR) за отворени помещения
• Автоматично управление на осветлението в зависимост от присъствието и яркостта
• Допълнителна защита от пробив
• Сензорът има възможност за завъртане хоризонтално на ± 90° и се накланя на 30°
• Регулиране на стойностите на превключване на яркостта и бързодействието

EST1010500

• Нулево кръстосано превключване на съседни датчици с цел запазване на превключващите релета
• Функция Teach-in на текущата стойност на яркостта

108

• Може да се монтира върху конзолна кутия за вграждане (60 mm)
• Номинално напрежение: 230V AC
• Степен на защита: IP55
EST1010500 theLuxa S150: обхват150°
EST1010505 theLuxa S180: обхват 180°

w Обхват на действие
12 m

EST1010500 theLuxa S150

5m

Монтажвисочина
2m
2,5m
3m
3,5m
4m

По периф.
По диагонал
при движение При движение
3m
9m
5m
12m
5m
12m
5m
12m
3m
9m

1,5 m

1,5 m
5m
12 m

6m
12 m

EST1010505 theLuxa S180

5m

1,5 m
1,5 m
5m
12 m

6m

w Чертеж с размери [mm]
85

99,6

127

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

theLuxa S150 WH, Детектор за движение, за монтаж на стена, 150°

EST1010500

theLuxa S150 BK, Детектор за движение, за монтаж на стена, 150°

EST1010501

theLuxa S180 WH, Детектор за движение, за монтаж на стена, 180°

EST1010505

theLuxa S180 BK, Детектор за движение, за монтаж на стена, 180°

EST1010506

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Датчици за движение Серия Motus, стенен монтаж IP44
w Schrack инфо
• Монтаж: стенен монтаж
• Материал: UV - устойчива пластмаса
• Датчици: аналогови или цифрови
• Цвят: бял
• Ъгъл на покритие: 180°

ESS10180D

• Височина на обхвата на действие: 2,2m
• Обсег на действие: 12m
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• Настройка по време: 10 sec. ± 1 sec. / 5 min. ± 10 sec.
• Мощност на лампите: макс. 1000W нажежаеми лампи, 400W луминесцентни лампи.
• Диапазон на работната температура: -20 °C…+40 °C

w Обхват на действие
Монтажвисочина
(A)
2,2m

A

T

При
движение
(T)
12m

T

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Аналогов
ESS10180W

Датчик за движение MS-W 180 IP44, бял
Цифров

ESS10180D

Цифров датчик MS-W 180 Ø 9m, IP44, бял

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Датчици да движение Серия Motus, монтаж на таван IP20
w Schrack инфо
• Монтаж: монтиране на таван
• Материал: UV - устойчива пластмаса
• Датчици: аналагови или цифрови
• Цвят: бял
ESS10360D
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• Ъгъл на покритие: 360°
• Височина на засичане: 2,8m
• Обсег на действие: 9m
• Настройка по време: 10 sec ± 1 sec / 5 min ± 10 sec
• Мощност на лампите: макс. 1000W нажежаеми лампи, 400W луминесцентни лампи.
• Диапазон на работната температура: -20 °C…+40 °C

w Обхват на действие
Монтажвисочина
(A)
2,2m

При
движение
(t)
9m

В покой
(r)
9m

A

r

t

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Аналогов
ESS10360

Датчик за движение MS-D 360
Цифров

ESS10360D

Цифров датчик MS-C 360° Ø 9m, IP20, бял

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Терморегулатори
w Аналогов контролер за стайна температура
w Schrack инфо
Термостатът е проектиран да регулира стайната температура. Възможни са два режима "отопление"
или "охлаждане". Термостатът е оборудван с две защитни функции за защита от замръзване (режим
на работа - отопление) и защита от прегряване (режим на работа охлаждане) и LED-индикация.
Настройката се извършва чрез завъртане на копчето за настройка на температурата и чрез
ET103040

задействане на капацитивният сензорен бутон.
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Технически данни:
• Режими на работа: отопление / охлаждане / изключване
• Номинално напрежение: 230V AC
• Изход: 6(2)A, 230V AC, превключващо реле
• Регулиране: +10°C до +30°C
• Хистерезис: ±0,5°C, ED = 20min
• Защита от замръзване (режим на работа, отопление): + 6°C
• Защита от прегряване (режим на работа охлаждане):+ 32°C
• LED-индикация
• Не е подходящ за електрическо подово отопление
ECO-функция:
• Служи за намаляване на температурата с 3°C за 6 часа в режим на работа "Отопление" и повишаване
на температурата с 3°C за 6 часа в режим на работа "Охлаждане"
• Всеки ден по едно и също време автоматично последва намаляване на температурата с 3°C за 6 часа
в режим на работа "Отопление" или повишаване на температурата с 3°C за 6 часа в режим на работа
"Охлаждане"
• Има възможност за външно регулиране на ECO-функцията чрез отделен вход
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Термостат 5-35°C, 6A, 2M, бял

ET103040

Термостат 5-35°C, 6A, 2M, черен

ET113040

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Управление на щори
w Механизъм ключ за щори
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
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ET100005

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизми
Механизъм ключ за щори 16A

винтова хомутна
клема

ET100005

Механизъм бутон за щори 16A

винтова хомутна
клема

ET100006

Капачки
Капачка със символ щори 1M, бяла

ET102005

Капачка със символ щори 1M, черна

ET112005

ET102005

w Контролно реле за щори, за вграждане
w Schrack инфо
Контролните релета улесняват изграждането на групово и централно управление на ролетни щори и
тенти. Всяка щора може да се задейства отделно или допълнително може да се осъществи приоритетно
управление през централният вход.
Важно: Могат да се използват само бутони за щори, а не превлкючватели!
EV103041

Технически данни:
• Номинално напрежение: 230V AC
• Максимална мощност на превключване: 8A(AC1) / 3A (индуктивен товар)
• Размери: 54x49x21mm
За схеми на свързване, виж техническото приложение.
Благодарение на плоският дизайн от само 21mm, контролното реле за щори може да се монтира в
стандартна конзолна кутия. Препоръчва се инсталиране в дълбока конзолна кутия.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EV103041

Реле за контрол на щори

w Управление за щори, за монтаж на DIN релса
w Schrack инфо
• Динамични контролни входове 230V за единични и централни команди нагоре / надолу
• Възможно е използването на различни външни проводници
• Команда - "Стоп" при двукратно натискане на бутон в посоката на движение
• Статични контролни входове 230V нагоре / надолу за приоритетни команди
EHRJSG1

• Указване на посоката на движение от LED
• Време за работа, регулиране или превключване (за двигатели със собствен краен изключвател)
• Усилена контактна система
• Компактен дизайн с ширина само 2 модула
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

АРТИКУЛЕН NO
EHRJSG1

Управление за щори за монтаж на DIN релса

артикул, наличен на склад в София

STORE

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Времеви превключватели и таймери
w Времеви превключватели, за монтаж на DIN релса
w Schrack инфо
• Времеви превключвател с дневна и седмична програма
• 28 клетки памет
• Ръководство със символи върху дисплея
• Винтови клеми
BZT28371

• Автоматично превключване на лятно / зимно време
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• Време за включване / изключване
• Непрекъснато включване / изключване
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Времеви превключвател Дневен/седмичен, 2 модула, Серия Tempus D

BZT28371

Времеви превключвател Дневен/Седмичен 2CO, 16A, Серия Tempus D

BZT28372

Времеви превключвател цифров, седмичен, 1CO, 1 модул

BZT26440

BZT26440

w Телекомуникация
w Телефонни розетки RJ11
w Schrack инфо
Телефонна розетка с винтови клеми
• RJ11 6/4
• В съответствие с IEC 60603-7
• Винтови клеми
ET104009

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Модул телефон RJ11 1M, бял

ET104009

Модул телефон RJ11 1M, черен

ET114009

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Мултимедия
w USB Захранване за вграждане
w Schrack инфо
Подходящо за зареждане на електронни уреди чрез стандартно USB-зарядно устройство (съвместимо с
устройства на Apple)
• За едновременно зареждане на две устройства
• Номинално напрежение: 230V AC

114

• Напрежение на изхода 5V DC (+/-5%) SELV

ET101014

• Номинален ток на изхода 1A (1x1000mA или 2x500mA)
• Степен на защита IP20, подходящо само за вътрешно ползване
• В съответствие с EN 60950-1 и EMC директива
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Механизъм USB захранване, 5V, 1A, бял

ET101014

Механизъм USB захранване, 5V, 1A, черен

ET111014

w USB 2.0 Адаптер
w Schrack инфо
• USB 2.0 Адаптер Тип A
• Винтови клеми, решетка 5 mm, 1,5 mm2, 1x2P + 1x3P
• Монтаж на захранващи кабели:
PIN 1: VCC (+5V, червен проводник)
PIN 2: сигнал за данни - (бял проводник)

ET104010

PIN 3: сигнал за данни – (зелен проводник)
PIN 4: маса (черен проводник)
S: екран
• В съответствие с директива 2011/95/EU (RoHS2)
ОПИСАНИЕ

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Изход USB 2.0, 1 модул, бял,
с винтови клеми

винтова хомутна
клема

ET104010

Изход USB 2.0 1 модул, черен,
с винтова връзка

винтова хомутна
клема

ET114010

w HDMI/USB Адаптер
w Schrack инфо
• Основен стандарт за фиксиране
• Подходящ за HDMI, USB
• Без комуникационен модул
ОПИСАНИЕ
ET102020

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

USB и HDMI двоен адаптер, 1M, бял

ET102020

USB и HDMI двоен адаптер, 1M, черен

ET112020

w Аудио розетка
w Schrack инфо
• Аудио розетка 2xRCA
• Задно кабелно свързване
ОПИСАНИЕ

ET104007

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Аудио модул 1M 2xRCA, бял

ET104007

Аудио модул 1M 2xRCA, черен

ET114007

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Специални лицеви панели и розетки
w Празни капачки 1M и 2M
w Schrack инфо
• Празни покривни капачки
ОПИСАНИЕ

ET102015

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Празна капачка 1M, бяла

ET102015

Празна капачка 1M, черна

ET112015

Празна капачка 2M, бяла

ET102016

Празна капачка 2M, черна

ET112016

ET102016

w Твърда връзка с капак
w Schrack инфо
• Покривна капачка за твърда връзка, монтиране в монтажна рамка
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Капачка за твърда връзка 1M, бяла

ET102014

Капачка за твърда връзка 1M, черна

ET112014

ET102014

w LED Лампи, едноцветни
w Schrack инфо
LED-Лампи за осветяване на стълбища и коридори
• Захранване 230V AC, 50Hz, 0,8W
• Клас на защита: II
• В съответствие с EN 60598-1
ET103008

• Използва се също като ориентировъчна или сигнална лампа
• Възможност за лазерен печат на произволни символи
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ
винтова хомутна
клема

LED лампа бяла 12W 2M

STORE

АРТИКУЛЕН NO

ET103008

LED лампа синьо 12W, 2M

ET103010

LED лампа червено 12W, 2M

ET103011

LED лампа зелено 12W, 2M

ET103012

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 45
w LED Лампа, двуцветна
w Schrack инфо
2-цветна LED-сигнална лампа (червено / зелено)
• Захранване 230V AC, 50Hz, 2x0,4W
• Клас на защита: II
• В съответствие с EN 60598-1
ET103009

116

• Със символ, както е показано на снимката
• Възможност за лазерен печат на произволни символи
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

винтова хомутна
клема

LED лампа червено/зелено 2x6W 2M

АРТИКУЛЕН NO

ET103009

w LED Индикатор с акумулаторна батерия
w Schrack инфо
• Захранване 230V AC, 50Hz, 3x0,5W
• Светодиодни лампи E10, сменяеми
• Батерия NiMh 1150 mAh, сменяема
• 6h-автономна работа, време за зареждане 4h
ET103013

• Клас на защита: II
• В съответствие с EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22
• Интензитет на светлината: 3 LEDs x 10cd – 6500°K
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

LED индикатор с акумулатор 6h, 250V, 1,5W, NiMh, 7M

АРТИКУЛЕН NO
ET103013

w Розетки
w Schrack инфо
EL999991--за вграждане и монтаж на стена, клеми: 5x2,5mm²
EL999992--вложка за скрит монтаж, 11mm капак със затваряща капачка, клеми: 5x2,5mm²
EL999993--вложка за скрит монтаж, вложка за стенен монтаж, твърда връзка за кабел, затваряща
капачка, клеми: 5x2,5 до 6 mm² (при напречно сечение на проводника по-голямо от 5x2,5 mm²)
EL999991

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Розетка за твърда връзка за кабел до 5х2,5mm²

EL999991

Розетка за външен монтаж твърда връзка за кабел до 5х2,5mm?

EL999992

Розетка за твърда връзка за кабел до 5х6mm?

EL999993

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Монтажни рамки
w Монтажни рамки 1/2M
w Schrack инфо
Монтажни рамки 1/2M за един ключ 1M в рамка 2M
• Варианти с и без щифтове
• Препоръчва се монтаж в кръгла кутия с Ø60mm
ОПИСАНИЕ
ET105001

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Монтажна рамка с щифтове 1M

ET105001

Монтажна рамка без щифтове 1M

ET105002

w Монтажни рамки 2M
w Schrack инфо
Монтажни рамки 2M за два ключа 1M или един контакт в рамка 2M
• Варианти с и без щифтове
• Препоръчва се монтаж в кръгла кутия с Ø60mm
За реализирането на комбинации от 2x2M, 3x2M и 4x2M могат да се свържат заедно повече монтажни
ET105003

рамки 2M вертикално или хоризонтално.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Пластмасови
Монтажна рамка с щифтове 2M

ET105003

Монтажна рамка без щифтове 2M

ET105004

Метални
ET1050031

Метална монтажна рамка с щифтове, 2 модула

ET1050031

Метална монтажна рамка без щифтове, 2 модула

ET1050041

w Монтажни рамки 2/3M
w Schrack инфо
Монтажни рамки 2/3M за два ключа 1M или един контакт 2М в рамка 3M
• Варианти с и без щифтове
• Препоръчва се монтаж в конзолна кутия с Ø60mm
ОПИСАНИЕ
ET105005

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
ET105005

Монтажна рамка с щифтове 2/3M

w Монтажни рамки 3M
w Schrack инфо
Монтажни рамки 3M за три ключа 1M в рамка 3M
• С винтове за закрепване в конзолните кутии 3M
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
ET105006

Монтажна рамка без щифтове 3M
ET105006

w Монтажни рамки 4M
w Schrack инфо
Монтажни рамки 4M за два контакта 2М в рамка 4M
• С винтове за закрепване в конзолните кутии 4M
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

ET105007

артикул, наличен в централен логистичен център

АРТИКУЛЕН NO
ET105007

Монтажна рамка без щифтове 4M

артикул, наличен на склад в София

STORE

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 45
w Монтажни рамки без щифтове
w Schrack инфо
Монтажни рамки без щифтове
• С винтове за закрепване в конзолните кутии 4M
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Монтажна рамка без щифтове 3х1/4М

АРТИКУЛЕН NO
ET105008

ET105008
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w Монтажни рамки 7M
w Schrack инфо
Монтажни рамки 7M за три ключа и два контакта 2М в рамка 7M
• С винтове за закрепване в конзолни кутии 7M
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
ET105009

Монтажна рамка без щифтове 7M
ET105009

w Монтажни рамки 2х7M
w Schrack инфо
Две монтажни рамки 7M разположени една над друга
• С винтове за закрепване в конзолни кутии 2х7M
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
ET1050091

Монтажна рамка без щифтове 2x7M
ET1050091

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Покривни рамки
w Рамки 2M
w Schrack инфо
Размери:
• Straight: 80x80mm
• Curve: 84x64mm
ОПИСАНИЕ
ET105014

ET105052

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Покриваща рамка 2M, бяла

ET105014

Покриваща рамка 2M, черна

ET115014

Покриваща рамка 2M, слонова кост

ET125014

Покриваща рамка 2M, сребристо

ET135014

Покриваща рамка 2M, импулсно синьо

ET145014IB

Покриваща рамка 2M, ментово зелено

ET145014MG

Покриваща рамка 2M, каменен изумруд

ET145014SE

Покриваща рамка 2M, пясъчно злато

ET145014SG

Покриваща рамка 2M, меко черно

ET145014SM

Покриваща рамка 2M, каменно бяло

ET145014SW

Рамка Soft 2M, бяла

ET105052

w Рамки 2x2M
w Schrack инфо
Размери:
• Straight: 151x80mm
• Curve: 155x84mm
Подходящи за вертикален и хоризонтален монтаж.
ET105018

ET105054

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Покриваща рамка 2x2M, бяла

ET105018

Покриваща рамка 2x2M, черна

ET115018

Покриваща рамка 2x2M, слонова кост

ET125018

Покриваща рамка 2x2M, сребристо

ET135018

Покриваща рамка 2x2M, импулсно синьо

ET145018IB

Покриваща рамка 2x2M, ментово зелено

ET145018MG

Покриваща рамка 2x2M, каменен изумруд

ET145018SE

Покриваща рамка 2x2M, пясъчно злато

ET145018SG

Покриваща рамка 2x2M, меко черно

ET145018SM

Покриваща рамка 2x2M, каменно бяло

ET145018SW

Рамка Soft 2x2M, бяла

ET105054

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 45
w Рамки 3x2M
w Schrack инфо
Размери:
• Straight: 222x80mm
• Curve: 226x84mm
Подходящи за вертикален и хоризонтален монтаж.
ET105020

120

ET105055

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Покриваща рамка 3x2M, бяла

ET105020

Покриваща рамка 3x2M, черна

ET115020

Покриваща рамка 3x2M, слонова кост

ET125020

Покриваща рамка 3x2M, сребристо

ET135020

Покриваща рамка 3x2M, импулсно синьо

ET145020IB

Покриваща рамка 3x2M, ментово зелено

ET145020MG

Покриваща рамка 3x2M, каменен изумруд

ET145020SE

Покриваща рамка 3x2M, пясъчно злато

ET145020SG

Покриваща рамка 3x2M, меко черно

ET145020SM

Покриваща рамка 3x2M, каменно бяло

ET145020SW

Рамка Soft 3x2M, бяла

ET105055

w Рамки 4x2M
w Schrack инфо
Размери:
• Straight: 293x80mm
• Curve: 297x84mm
Подходящи за вертикален и хоризонтален монтаж.
ET105022

ET105056

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Покриваща рамка 4x2M, бяла

ET105022

Покриваща рамка 4x2M, черна

ET115022

Покриваща рамка 4x2M, слонова кост

ET125022

Покриваща рамка 4x2M, сребристо

ET135022

Покриваща рамка 4x2M, импулсно синьо

ET145022IB

Покриваща рамка 4x2M, ментово зелено

ET145022MG

Покриваща рамка 4x2M, каменен изумруд

ET145022SE

Покриваща рамка 4x2M, пясъчно злато

ET145022SG

Покриваща рамка 4x2M, меко черно

ET145022SM

Покриваща рамка 4x2M, каменно бяло

ET145022SW

Рамка Soft 4x2M, бяла

ET105056

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Рамки за правоъгълни конзолни кутии
w Рамки 3M
w Schrack инфо
Размери:
• Straight: 122x80mm
• Curve: 122x84mm
ОПИСАНИЕ
ET105024

ET105057

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Покриваща рамка 3M, бяла

ET105024

Покриваща рамка 3M, черна

ET115024

Покриваща рамка 3M, слонова кост

ET125024

Покриваща рамка 3M, сребристо

ET135024

Покриваща рамка 3M, импулсно синьо

ET145024IB

Покриваща рамка 3M, ментово зелено

ET145024MG

Покриваща рамка 3M, каменен изумруд

ET145024SE

Покриваща рамка 3M, пясъчно злато

ET145024SG

Покриваща рамка 3M, меко черно

ET145024SM

Покриваща рамка 3M, каменно бяло

ET145024SW

Рамка Soft 3M, бяла

ET105057

w Рамки 4M
w Schrack инфо
Размери:
• Straight: 149x80mm
• Curve: 144x84mm
ОПИСАНИЕ
ET105026

ET105058

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Покриваща рамка 4M, бяла

ET105026

Покриваща рамка 4M, черна

ET115026

Покриваща рамка 4M, слонова кост

ET125026

Покриваща рамка 4M, сребристо

ET135026

Покриваща рамка 4M, импулсно синьо

ET145026IB

Покриваща рамка 4M, ментово зелено

ET145026MG

Покриваща рамка 4M, каменен изумруд

ET145026SE

Покриваща рамка 4M, пясъчно злато

ET145026SG

Покриваща рамка 4M, меко черно

ET145026SM

Покриваща рамка 4M, каменно бяло

ET145026SW

Рамка Soft 4M, бяла

ET105058

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 45
w Рамки 7M
w Schrack инфо
Размери:
• Straight: 207x80mm
• Curve: 212x84mm
ОПИСАНИЕ
ET105030
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ET105059

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Покриваща рамка 7M, бяла

ET105030

Покриваща рамка 7M, черна

ET115030

Покриваща рамка 7M, слонова кост

ET125030

Покриваща рамка 7M, сребристо

ET135030

Покриваща рамка 7M, импулсно синьо

ET145030IB

Покриваща рамка 7M, ментово зелено

ET145030MG

Покриваща рамка 7M, каменен изумруд

ET145030SE

Покриваща рамка 7M, пясъчно злато

ET145030SG

Покриваща рамка 7M, меко черно

ET145030SM

Покриваща рамка 7M, каменно бяло

ET145030SW

Рамка Soft 7M, бяла

ET105059

w Рамки 2x7M
w Schrack инфо
Размери:
• Curve: 212x158mm
ОПИСАНИЕ

ET105040

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Покриваща рамка 2x7M, бяла

ET105040

Покриваща рамка 2x7M, слонова кост

ET125040

Покриваща рамка 2x7M, сребро

ET135040

Покриваща рамка 2x7M, меко докосване черна

ET145040SM

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Рамки за кръгли и правоъгълни конзолни кутии
w Рамки 1/2M
w Schrack инфо
Размери:
• Straight: 80x80mm
• Curve: 84x84mm
ОПИСАНИЕ
ET105010

ET105050

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Покриваща рамка 1M, бяла

ET105010

Покриваща рамка 1M, черна

ET115010

Покриваща рамка 1M, слонова кост

ET125010

Покриваща рамка 1M, сребристо

ET135010

Покриваща рамка 1M, импулсно синьо

ET145010IB

Покриваща рамка 1M, ментово зелено

ET145010MG

Покриваща рамка 1M, каменен изумруд

ET145010SE

Покриваща рамка 1M, пясъчно злато

ET145010SG

Покриваща рамка 1M, меко черно

ET145010SM

Покриваща рамка 1M, каменно бяло

ET145010SW

Рамка Soft 1/2M, бяла

ET105050

w Рамки 1/3M
w Schrack инфо
Размери:
• Straight: 122x80mm
• Curve: 122x84mm
ОПИСАНИЕ
ET105012

ET105051

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Покриваща рамка 1/3M, бяла

ET105012

Покриваща рамка 1/3M, черна

ET115012

Покриваща рамка 1/3M, слонова кост

ET125012

Покриваща рамка 1/3M, сребристо

ET135012

Покриваща рамка 1/3M, импулсно синьо

ET145012IB

Покриваща рамка 1/3M, ментово зелено

ET145012MG

Покриваща рамка 1/3M, каменен изумруд

ET145012SE

Покриваща рамка 1/3M, пясъчно злато

ET145012SG

Покриваща рамка 1/3M, меко черно

ET145012SM

Покриваща рамка 1/3M, каменно бяло

ET145012SW

Рамка Soft 1/3M, бяла

ET105051

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 45
w Рамки 2/3M
w Schrack инфо
Размери:
• Straight: 122x80mm
• Curve: 122x84mm
ОПИСАНИЕ
ET105016

124

ET105053

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Покриваща рамка 2/3M, бяла

ET105016

Покриваща рамка 2/3M, черна

ET115016

Покриваща рамка 2/3M, слонова кост

ET125016

Покриваща рамка 2/3M, сребристо

ET135016

Покриваща рамка 2/3M, импулсно синьо

ET145016IB

Покриваща рамка 2/3M, ментово зелено

ET145016MG

Покриваща рамка 2/3M, каменен изумруд

ET145016SE

Покриваща рамка 2/3M, пясъчно злато

ET145016SG

Покриваща рамка 2/3M, меко черно

ET145016SM

Покриваща рамка 2/3M, каменно бяло

ET145016SW

Рамка Soft 2/3M, бяла

ET105053

w Рамки за ключове за баня
w Рамки 4M
w Schrack инфо
Размери:
• Straight: 150x90mm
ОПИСАНИЕ

ET105028

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Покриваща рамка 3х1/4M, бяла

ET105028

Покриваща рамка 3х1/4M, черна

ET115028

Покриваща рамка 3х1/4M, слонова кост

ET125028

Покриваща рамка 3х1/4M, сребристо

ET135028

Покриваща рамка за баня импулсно синьо

ET145028IB

Покриваща рамка 3х1/4M, ментово зелено

ET145028MG

Покриваща рамка 3х1/4M, пясъчно злато

ET145028SG

w IP44 Уплътнения
w IP44 Уплътнения за ключове 2М
w Schrack инфо
• Подходящ за мокри помещения
• Защита IP44 за всички типове ключове
• Ключовете и капачките не се съдържат в комплекта
• Рамки CURVE 2M с надписна табелка
ET105041

• В съответствие с IEC 60669-1
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
ET105041

Покривна рамка за ключ, IP44, 2 модула

w IP44 Уплътнения за контакти 2M
w Schrack инфо
• Подходящ за мокри помещения
• Защита IP44 само в комбинация с капак за контакт (ET1x1002--, ET1x1007--)
• Контактите не са включени в комплекта
• Рамки CURVE 2M с надписна табелка
ET105042

• В съответствие с IEC 60884-1
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

АРТИКУЛЕН NO
ET105042

Покривна рамка за контакт, IP44, 2 модула
артикул, наличен на склад в София

STORE

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w UP-Конзолни кутии и капачки
w За тухлена стена
w Schrack инфо
Конзолни кутии:
• 650°C, 400V AC
• В съответствие с IEC 60670-1
• Безхалогенни
Чертеж с размери, виж техническото приложение.

ET106001

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Конзолни кутии

ET106020

Конзолна кутия за тухлена стена 3M

ET106001

Конзолна кутия дълбока за тухлена стена 3M

ET106002

Конзолна кутия за тухлена стена 4M

ET106006

Конзолна кутия дълбока за тухлена стена 4M

ET106007

Конзолна кутия за тухлена стена 7M

ET106011

Конзолна кутия дълбока за тухлена стена 7M

ET106012

Конзолна кутия за тухлена стена 2x7M

ET106016

Защитни капаци

ET106005

Защитен капак 3M (20 броя)

ET106020

Защитен капак 4M (20 броя)

ET106021

Защитен капак 7M (10 броя)

ET106022

Празни капачки
Покриващ капак за конзола 3M

ET106005

Покриващ капак за конзола 4M

ET106010

Покриващ капак за конзола 7M

ET106015

Дистанционер
Дистанционер за кутия PM (50 броя)

ET107005

w За гипсокартон
w Schrack инфо
Конзолни кутии:
• 850°C, 400V AC
• В съответствие с IEC 60670-1
• Безхалогенни
Чертеж с размери, виж техническото приложение.

ET106003

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Конзолна кутия за гипсокартон 3M

ET106003

Конзолна кутия за гипсокартон 4M

ET106008

Конзолна кутия за гипсокартон 7M

ET106013

Конзолна кутия за гипсокартон 2x7M

ET106018

w За бетон
w Schrack инфо
Конзолни кутии:
• 650°C, 400V AC
• В съответствие с IEC 60670-1
Чертеж с размери, виж техническото приложение.
ET106004

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Конзолна кутия за бетон 3M

ET106004

Конзолна кутия за бетон 4M

ET106009

Конзолна кутия за бетон 7M

ET106014

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 45
w Кутии за открит монтаж
w Кутии за открит монтаж IP20
w Schrack инфо
• Кутия за открит монтаж със защита IP20
• Със заден панел
• Не са необходими покривни или монтажни рамки
• В съответствие с EN 60669-1, EN60884-1

126

ET105038

Чертеж с размери, виж техническото приложение.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Кутия за открит монтаж със заден капак 1M, IP20, бяла

ET105043

Кутия за открит монтаж 2M, IP20, бяла

ET105036

Кутия за открит монтаж 4M, IP20, бяла

ET105037

Кутия за открит монтаж 6M, IP20, бяла

ET105038

ET105038

w Кутии за открит монтаж IP55
w Schrack инфо
• Кутия за открит монтаж със защита IP55
• Подходяща за мокри помещения
• В съответствие с CEI 23-48, EN 60670
Чертеж с размери, виж техническото приложение.
ET105035

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Кутия за открит монтаж 2M IP55

ET105035

Кутия за открит монтаж със заден капак 2x2M, IP55, бяла

ET105044

ET105044

w Адаптери за монтаж на DIN релса
w Адаптери за монтаж на DIN релса, 1M и 2M
w Schrack инфо
Адаптер за монтаж на 35mm DIN релса
• В съответствие с EN 50022
ОПИСАНИЕ

ET105081

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Адаптер за 35mm DIN релса 1M

ET105081

Адаптер за 35mm DIN релса 2M

ET105082

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Подови кутии
w Schrack инфо
• Подови кутии от метал, сребристи RAL 9006 с включена монтажна рамка, дебелина на капака до 10 mm
• Корпус на подовата конструкция за подови кутии от поцинкован метал за монтаж в двойни подове
• В съответствие с EN 50085-1 и EN 50085-2-2

w Подови кутии за 7M
w Schrack инфо
Подова кутия MT 7: отвор за монтаж 140x230mm, дълбочина min. 95mm (ET108001--), min. 120mm
(ET108002--)
Корпус на подовата конструкция за подови кутии за капак MT 7: височина 95-125mm (ET1080011-),
min. 120-150mm (ET1080021-)
Чертеж с размери, виж техническото приложение.
ET108001

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Подови кутии
Подова кутия MT 7, 170x260x65mm

ET108001

Подова кутия MT 7, 170x260x88mm

ET108002

Инсталационни корпуси за подови кутии

ET1080011

Монтажна кутия за MT 7 ET108001--, 270x360x95-125mm

ET1080011

Монтажна кутия за MT 7 ET108002--, 270x360x120-150mm

ET1080021

w Подови кутии за 2x7M
w Schrack инфо
Подова кутия MT 14: отвор за монтаж 230x230mm, дълбочина min. 95mm (ET108003--), min. 120mm
(ET108004--)
Корпус на подовата конструкция за подови кутии за капак MT 14: височина 95-125mm (ET1080031-),
min. 120-150mm (ET1080041-)
Чертеж с размери, виж техническото приложение.
ET108003

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Подови кутии
Подова кутия MT 14, 260x260x65mm

ET108003

Подова кутия MT 14, 260x260x88mm

ET108004

Инсталационни корпуси за подови кутии

ET1080031

Монтажна кутия за MT 14 ET108003--, 360x360x95-125mm

ET1080031

Монтажна кутия за MT 14 ET108004--, 360x360x120-150mm

ET1080041

w Подови кутии за 3x7M
w Schrack инфо
Подова кутия MT 21: отвор за монтаж 320x230mm, дълбочина min. 95mm (ET108005--), min. 120mm
(ET108006--)
Корпус на подовата конструкция за подови кутии за капак MT 21: височина 95-125mm (ET1080051-),
min. 120-150mm (ET1080061-)
Чертеж с размери, виж техническото приложение.
ET107005

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Подови кутии
Подова кутия MT 21, 350x260x65mm

ET108005

Подова кутия MT 21, 350x260x88mm

ET108006

Инсталационни корпуси за подови кутии

ET1070051

Монтажна кутия за MT 21 ET108005--, 450x360x95-125mm

ET1080051

Монтажна кутия за MT 21 ET108006--, 450x360x120-150mm

ET1080061

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 45
w Звънци
w Звънец за стенен монтаж, 230V AC
w Schrack инфо
• Двоен тон
• Номинално напрежение: 230V AC
• 75dB
• Размери / тегло: 118x109x46mm, 286g

128

EL800001

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EL800001

Звънец за монтаж на стена 230V, прибл. 75DB

w Звънец за монтаж на DIN релса
w Schrack инфо
• Възможно е непрекъснато натоварване до 12 часа
• Захранване: 230V AC
• Консумация: 4,5VA
• Напречно сечение на проводника: max. 10mm²
BZ926338

• 75dB
• Широчина на модула 17,5 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
BZ926338

Звънец за DIN релса 230VAC, 1 модул

w Зумер за монтаж на DIN релса
w Schrack инфо
• Възможно е непрекъснато натоварване до 12 часа
• Захранване: 230V AC
• Консумация: 4,5VA
• Напречно сечение на проводника: max. 10mm²
BZ926339

• 77dB
• Широчина на модула 17,5 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

артикул, наличен на склад в София

STORE

АРТИКУЛЕН NO
BZ926339

Зумер за DIN релса 230VAC, 1 модул

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Стълбищни автомати
w Стълбищен автомат TIMON
w Schrack инфо
Електронен таймер за стълбищно осветление с функция за превключване (в съответствие с EN 60669-2-3).
Управляващият вход позволява свързването на бутони с глим лампи до 100mA и улеснява използването
в 3- или 4-проводна мрежа. След изтичане на време на работа от минимум 5 сек., чрез продължително
задържане на бутона (>2s), релето може да се изключи (функция - икономия на енергия).
BZ327210-A

Технически данни:
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• Времеви обхват 0,5 до 30 минути
• Ниско ниво на шум при превключване
• Висок капацитет на превключване, 80A пиков ток на включване
• Автоматично откриване на 3- / 4- проводна мрежа
• Глим лампи до 100mA
• Широчина на модула 17,5mm
• Модулен дизайн
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
BZ327210-A

Стълбищен автомат TIMON, 1-30min, 16A

w Стълбищни автомати VOWA
w Schrack инфо
Електронен таймер за стълбищно осветление с предупреждение при изключване. Управляващият вход
разрешава свързване на бутони с глим лампи до 100mA и улеснява използването им в 3- или 4 - проводни
мрежи. Устройството се включва чрез свързаните бутони и се изключва чрез продължително натискане
на бутона (функция за пестене на енергия).
BZ327350

Технически данни:
• Предупреждение преди изключване
• Превключване, програмиране
• Функция за пестене на енергия
• Режим на работа - импулсен превключвател
• Нисък шум при превключване
• Висок капацитет на превключване, 80A пиков ток на включване
• Автоматично откриване на 3- / 4- проводна схема
• Глим лампи до 100mA
• Широчина на модула 17,5mm
• Модулен дизайн
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Стълбищен автомат VOWA, 1-12min, 16A, с предупреждение

BZ327350

Стълбищен автомат VOWA PLUS, 1-12min, 16A, с предупреждение

BZ327360

w Стълбищен автомат Серия BZ
w Schrack инфо
• Диапазон на настройка: 1 до 7min. Може да се регулира през стъпки от 15 sec.
• Номинален ток 16 A при 230 V AC, cos φ = 1
• Глим лампи макс. 50mA
• 3- или 4-проводна мрежа
BZ326350-A

• Използва се също като време реле
• Превключване след 30 сек.
• Нажежаеми лампи, луминисцентни лампи до 2300W
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

артикул, наличен в централен логистичен център

АРТИКУЛЕН NO
BZ326350-A

Стълбищен автомат, 1-7min
артикул, наличен на склад в София

STORE

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Импулсни релета/превключватели, модулни релета
w Импулсни релета, Серия LQ6
w Schrack инфо
Импулсните релета от Schrack Technik позволяват удобни превключващи операции от няколко позиции.
Импулсните релета се предлагат със захранващо напрежение от 8V AC до 230V AC и от 12V DC и 24V
DC. Различни видове контакти (нормално отворени, нормално затворени, превключващи) предлагат найдоброто възможно решение за тяхното приложение.
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LQ612230

Компенсация: При използване на бутони с подсветка, препоръчваме комбинация с нашите кондензаторни
модули.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

230V AC

LQ690001

Импулсно реле модулно 4NO 230VAC

LQ610230

Импулсно реле модулно 1NO 230VAC

LQ611230

Импулсно реле модулно 2NO 230VAC

LQ612230

Импулсно реле модулно 1NO+1NC 230VAC

LQ614230

Импулсно реле модулно 1CO 230VAC

LQ617230

Импулсно реле модулно 2CO 230VAC

LQ618230

Аксесоари
LQ690001

Кондензаторен модул 240V AC 1,5µF за импулсно реле

w Импулсни релета с LED, Серия LQ6
w Schrack инфо
Импулсните релета с LED имат допълнителна индикация за състоянието. Когато бобината е захранена,
светодиодът свети. Импулсните релета с LED функция са достъпни за различни захранващи напрежения и
имат 2 NO контакта.
ОПИСАНИЕ
LQ622230

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

230V AC
LQ622230

Импулсно реле модулно 2NO 230VAC с LED
Аксесоари

LQ690001

Кондензаторен модул 240V AC 1,5µF за импулсно реле

LQ690001

w Електронно импулсно реле STELLA
w Schrack инфо
Електронно импулсно реле с енергоспестяваща функция, което може да се включи или изключи с натискане
на бутон. Ако осветлението не бъде изключено в зададеното време, то автоматично се изключва от
енергоспестяващата функция. Управляващият вход позволява свързването на бутони с глим лампи до
100mA и улеснява използването им в 3- или 4-проводни мрежи.
LQ540000

Технически данни:
• Нисък шум при превключване
• Допълнително избираема функция за пестене на енергия: 0,5-30 минути
• Висок капацитет на превключване, 80A пиков ток на включване
• LED-индикация
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Импулсно реле STELLA с времева функция, 230V AC, 16A

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO
LQ540000

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Импулсно реле за монтаж в конзолна кутия
w Schrack инфо
Този тип импулсни релета са предназначени за монтаж в конзолни кутии. Налични са с различни видове
контакти и напрежения.
ОПИСАНИЕ

LQ203230

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Импулсно реле, 230VAC/127VDC, 1NO, 10A

LQ203230

Импулсно реле, 230VAC/110VDC, 2CO, 10A

LQ207220

w Модулно реле за LED, Серия ALEXA
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w Schrack инфо
• Висок капацитет на превключване, до 120A пиков ток на включване (20 ms)
• 16A продължително натоварване
• Широчина на модула 17,5 mm
• Модулен дизайн
BZ651230

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

артикул, наличен в централен логистичен център

АРТИКУЛЕН NO
BZ651230

Модулно реле за големи пускови токове, серия ALEXA, 1 NO, 230V AC

артикул, наличен на склад в София

STORE

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Димни датчици
w CYRUS Димен датчик с батерия за 10 години
w Schrack инфо
Сертифициран димен датчик с батерия за 10 години VdS, Q-сертификат съгласно VdS 3131
• Фотооптично разпознаване на дим
• Диапазон на засичане на дим: 20-40m²
• 85 dB сила на сигнала на алармата
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ESR135782

• Визуален режим на готовност и аларма
• Тест бутон
• Лесен монтаж
• Q - сертификат съгласно VdS 3131 (специализирано тестване качеството на димният датчик)
• Доловим за слуха сигнал при слаба батерия за около 30 дни
• Lithium Батерия за 10 години (вградена, не се подменя)
• Монтаж: монтиране на таван
• Сертифициране: CE, VdS, Q-Siegel
• Размери: ø10х3.3 сm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
ESR135782

Димен датчик CYRUS, с вградена батерия, бял

w CYRUS Mini-Deluxe Димен датчик с батерия за 10 години
w Schrack инфо
Mini Design Димен датчик с батерия за 10 години VdS, Q-сертификат съгласно VdS 3131
• Фотооптично разпознаване на дим
• Единична батерия Typ DC3V (CR123A вградена, не се подменя)
• Работна температура: min.: 0°C, max.: +50°C
ESR151928

• Сила на звука на алармата: >85dB на 3m разстояние
• Консумация: <4µA (в режим на готовност), <70mA (аларма)
• Ръчно заглушаване след задействане за около 10 min.
• Монтаж: монтиране на таван
• Сертифициране: CE, VdS, Q-Siegel
• Размери: ø7х3.3 сm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Димен датчик CYRUS Mini-Deluxe, с вградена батерия, бял

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO
ESR151928

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w CYRUS Wireless Димен датчик
w Schrack инфо
Този димен датчик има вграден допълнителен сензор за топлина към димната камера (за пожари с
по-малко дим), който алармира при температура от 54°C до 70°C.
• Разпространение на сигнала: могат да се свържат до 30 Wireless димни датчици в мрежа
• Двупосочно предаване на сигнала (предавател и приемник в един уред), Честота: 433 MHz, кодирана
ESR151925

• Обхват на сигнала: до 100m (в свободно пространство) <20m (в затворени преградени помещения)
• В случай на фалшива аларма, например образувала се пара при готвене, датчика може да се заглуши
за период от около 10 минути с натискане на бутона.
• Различни алармени тонове за различаване на аларма за дим или нагряване и за индикиране на
аларма.
• Монтаж: монтиране на таван
• CE съгласно EN14604
• Размери: ø12х3.8 сm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
ESR151925

Димен датчик CYRUS Wireless, с вграден топлинен датчик

w CYRUS Basic 9V Димен датчик
w Schrack инфо
Basic 9V Димен датчик
• DC9V (1604S 6F22) Carbon-батерия
• Работен ток: <10µA (в режим на готовност), <30mA (аларма)
• Сила на звука на алармата: >85dB на 3m разстояние
ESR151929

• Влажност: 5%-95% относителна влажност на въздуха (RH)
• Температура: 32°F (0°C) до 104°F (40°C)
• Монтаж: монтиране на таван
• В съответствие със стандарт EN14604:2005/AC:2008
• Размери: ø9х3.3 сm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
ESR151929

Димен датчик CYRUS Basic, с подменяема батерия 9V, бял

w Аксесоари за CYRUS Димен датчик
w Schrack инфо
Лесен монтаж и смяна на батерията при закрепване на магнитния фиксатор на димният датчик към
тавана. Едната част се залепва на определеното място на тавана, а другата част се закрепва на
димният датчик. Димният датчик се фиксира върху залепената част на тавана, двата магнита се фиксират
без допълнителни винтове или дюбели.
ESR154422

Размери: ø5х0.5 сm
Протектор за димен датчик
• Предпазва от неупълномощено отстраняване и предпазва от вандализъм
• Лесен монтаж
• Размери: ø18x9 cm (ESM425608-); ø165x7 cm (ESM425615-)
ОПИСАНИЕ

ESM425608

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Протектор 180/90 за датчици и димни детектори, бял

ESM425608

Магнитен фиксатор за димни датчици CYRUS

ESR154422

Протектор 165/70 за датчици и димни детектори, бял

ESM425615

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO 45
w PROTECTOR K 9V Димен датчик
w Schrack инфо
PROTECTOR K 9V Фотоелектричен димен датчик за работа с батерия с вграден модул за PROTECTOR K
превключващо реле.
Димният датчик гарантира сигурност посредством автоматичен тест с индикиране на грешката.
Допълнителна сигурност се гарантира посредством действителен електрически тест в димна камера с
ESR018909

натискане на бутон.
• Захранване: Батерия 9V (включена)
• Монтаж: монтиране на таван
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• Сила на сигнала: 85dB/3m
• Свързване в мрежа: максимално 30 датчика на кръг
• Тест на електронната димна камера: с натискане на бутон.
• Автоматичен тест: на всеки 45 сек. с индикиране на грешката
• Тествани съгласно: DIN EN 14604, VdS
• Размери: височина 48mm x ø106mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
ESR018909

PROTECTOR K фотоелектричен димен датчик 9V, бял

w PROTECTOR K 230V Димен датчик
w Schrack инфо
PROTECTOR K 230V Фотоелектричен димен датчик за 230V захранване с вграден релеен модул
за PROTECTOR K превключващо реле.
Димният датчик гарантира сигурност посредством автоматичен тест с индикиране на грешката.
Допълнителна сигурност се гарантира посредством действителен електрически тест в димна камера с
ESR018916

натискане на бутон.
Антистатичната димна камера дава защита от погрешна аларма.
• Захранващо напрежение: 230V AC, 50Hz
• Захранване: Back-up 9V батерия (включена)
• Монтаж: монтиране на таван
• Сила на сигнала: 85dB/3m
• Консумация на енергия: 0,4W
• Мрежа: максимално 30 датчика на кръг
• Wireless: не
• Автоматичен тест: на всеки 45 сек. с индикиране на грешката
• Тест на електронната димна камера: с натискане на бутон.
• Размери: височина 48mm x ø106mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

PROTECTOR K фотоелектричен димен датчик 230V, бял

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO
ESR018916

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO 45
w Аксесоари за PROTECTOR K Димен датчик
w Schrack инфо
Превключващото реле служи за включване на външни уреди, като например сирени и светлинна
сигнализация.
Използва се с димни датчици PROTECTOR K 9V, PROTECTOR K 9V LITHIUM и PROTECTOR K 230V AC.
• Захранващо напрежение: 9V DC
ESR018923

• Превключвателна способност на релето: 24V DC / 10A, 230V AC / 5A
• Помощни контакти: NC / NO
• Тествани съгласно: DIN EN 14604, VdS, TÜV
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• Размери: височина 23mm x ширина 41mm x дължина 28mm
Кутията за открит монтаж с размер 27mm е подходяща за монтаж на PROTECTOR K комутационно реле.
• Размери: височина 20mm x ø106mm и височина 27mm x ø106mm
ESM425608

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Превкл. реле PROTECTOR K, 24VDC/10A, 230VAC/5A

ESR018923

PROTECTOR K Кутия за откр. монт. H27mm бяла

ESR018985

Протектор 180/90 за датчици и димни детектори, бял

ESM425608

Протектор 165/70 за датчици и димни детектори, бял

ESM425615

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Бутон

Контакт
Розетка за антена
Комуникационни и телефонни розетки

Дизайн VISIO IP20
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Сериен ключ

Контакт Шуко двоен

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

w Функционална характеристика на VISIO IP20
• Кабелни входове на страничните стени и на гърба
• Четири отвора за закрепване, за лесен монтаж
• Всички ключове и контакти са снабдени със заден панел
• Лесен демонтаж с отвертка
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Design VISIO
Дизайн
VISIOIP20
IP20
w Съдържание
Ключове ....................................................................................................................................................... Стр. 140
Бутони .......................................................................................................................................................... Стр.

141

Контакти Шуко ........................................................................................................................................... Стр. 142
Механизъм контакт френски стандарт с детска защита .................................................................... Стр. 142
Телевизионна розетка .............................................................................................................................. Стр. 143
Розетки ......................................................................................................................................................... Стр. 143

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO, стенен монтаж IP20
w Ключове
w Девиаторни ключове
w Schrack инфо
• Номинален ток: 10A
• Номинално напрежение: 250V AC
• Стенен монтаж
• Степен на защита: IP20
• Със заден панел и входове за кабелите

EV310004

НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

140

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Ключ девиаторен за стенен монтаж, винтови клеми,
IP20, бял

винтова хомутна
клема

EV310004

Ключ девиаторен светещ за стенен монтаж, винт. клеми,
IP20, бял

винтова хомутна
клема

EV310010

w Серийни ключове
w Schrack инфо
• Номинален ток: 10A
• Номинално напрежение: 250V AC
• Стенен монтаж
• Степен на защита: IP20
• Със заден панел и входове за кабелите

EV310002

НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Ключ сериен за стенен монтаж, винтови клеми,
IP20, бял

винтова хомутна
клема

EV310002

Ключ сериен светещ за стенен монтаж, винтови клеми,
IP20, бял

винтова хомутна
клема

EV310009

w Ключове 1 полюс
w Schrack инфо
• Номинален ток: 10A
• Номинално напрежение: 250V AC
• Стенен монтаж
• Степен на защита: IP20
EV310001

• Със заден панел и входове за кабелите
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Ключ единичен за стенен монтаж, 1P, винтови клеми,
IP20, бял

винтова хомутна
клема

EV310001

Ключ единичен светещ за стенен монтаж, винтови клеми,
IP20, бял

винтова хомутна
клема

EV310007

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO, стенен монтаж IP20
w Двойни девиаторни ключове
w Schrack инфо
• Номинален ток: 10A
• Номинално напрежение: 250V AC
• Стенен монтаж
• Степен на защита: IP20
• Със заден панел и входове за кабелите

EV310006

НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

Ключ девиаторен двоен за стенен монтаж, винт. клеми,
IP20, бял

STORE

винтова хомутна
клема

АРТИКУЛЕН NO

EV310006

w Ключове 3 полюса
w Schrack инфо
• Номинален ток: 10A
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• Номинално напрежение: 250V AC
• Стенен монтаж
• Степен на защита: IP20
• Със заден панел и входове за кабелите

EV310011

НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

Ключ троен за стенен монтаж, винтови клеми,
IP20, бял

STORE

винтова хомутна
клема

АРТИКУЛЕН NO

EV310011

w Бутони
w Бутони 1 полюс
w Schrack инфо
• Номинален ток: 10A
• Номинално напрежение: 250V AC
• Стенен монтаж
• Степен на защита: IP20
EV310005

• Със заден панел и входове за кабелите
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Бутон единичен NO за стенен монтаж, винтови клеми,
IP20, бял

винтова хомутна
клема

EV310003

Бутон единичен светещ NO, винтови клеми,
IP20, бял

винтова хомутна
клема

EV310005

Бутон единичен със символ звънец, винт.клеми,
IP20, бял

винтова хомутна
клема

EV310008

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO, стенен монтаж IP20
w Контакти тип Шуко
w Контакт със защитен щифт
w Schrack инфо
• Номинален ток: 16A
• Номинално напрежение: 250V AC
• Стенен монтаж
• Степен на защита: IP20
EV311002

• Със заден панел и входове за кабелите
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

Контакт Шуко за стенен монтаж, винтови клеми,
IP20, бял

НАЛИЧНОСТ

STORE

винтова хомутна
клема

АРТИКУЛЕН NO

EV311002

w Контакт със защитен щифт, двоен
w Schrack инфо
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• Номинален ток: 16A
• Номинално напрежение: 250V AC
• Стенен монтаж
• Степен на защита: IP20
EV311004

• Със заден панел и входове за кабелите
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

Контакт Шуко двоен за стенен монтаж, винтови клеми,
IP20, бял

НАЛИЧНОСТ

STORE

винтова хомутна
клема

АРТИКУЛЕН NO

EV311004

w Механизъм контакт френски стандарт с детска защита
w Контакт френски стандарт с детска защита
w Schrack инфо
• Номинален ток: 16A
• Номинално напрежение: 250V AC
• Стенен монтаж
• Степен на защита: IP20
EV311006

• Със заден панел и входове за кабелите
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

Контакт френски стандарт, детска защита, винт. клеми,
IP20, бял

артикул, наличен на склад в София

НАЛИЧНОСТ

винтова хомутна
клема

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO

EV311006

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO, стенен монтаж IP20
w Комуникация
w Телевизионни розетки
w Schrack инфо
• Стенен монтаж
• Степен на защита: IP20
• Със заден панел и входове за кабелите
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

EV314001

STORE

АРТИКУЛЕН NO

TV розетка крайна за стенен монтаж, винтови клеми,
IP20, бяла

винтова хомутна
клема

EV314001

TV розетка крайна без съпротивл., винтови клеми,
IP20, бяла

винтова хомутна
клема

EV314004

TV розетка междинна 8db, винтови клеми,
IP20, бяла

винтова хомутна
клема

EV314005

w Комуникационни и телефонни розетки
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w Schrack инфо
• Стенен монтаж
• Степен на защита: IP20
• Със заден панел и входове за кабелите
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

EV314002

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Информационна розетка CAT5e, винт.клеми
IP20, бяла

винтова хомутна
клема

EV314003

Телефонна розетка CAT3, винтови клеми,
IP20, бяла

винтова хомутна
клема

EV314002

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключ
Контакт
Контакти

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Дизайн VISIO IP54
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Щори

артикул, наличен на склад в София

Контролен ключ

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Design VISIO
Дизайн
VISIOIP20
IP54
w Съдържание
Ключове ....................................................................................................................................................... Стр. 150
Бутони .......................................................................................................................................................... Стр.

151

Контакти Шуко ........................................................................................................................................... Стр. 152
Механизъм контакт френски стандарт .................................................................................................. Стр. 153
Комбинация ключ/контакт ....................................................................................................................... Стр. 154
Аксесоари ................................................................................................................................................... Стр. 155
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Сигурен кабелен вход
Специално предвидената мембрана
позволява инсталирането на три
кабела с различни сечения.

Степен на защита IP54
Защита от прах и пръскане с
вода с ниво на защита IP54.
Голямо пространство за
окабеляване
За лесен монтаж и
свързване на кабелите.
Стр.
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Покривна капачка
Лесен монтаж с винтове
с двойна резба.

Термопластичен корпус
Термопластичен корпус, подсилен със стъклени влакна,
с голяма устойчивост на атмосферни влияния и якост на
удар (IK05) и устойчивост в химическа среда.

Компактна комбинация
Вертикалната или хоризонталната комбинация VISIO IP54 е подходяща за монтаж на всякакъв
тип повърхност. Налични са двойни и тройни комбинации фабрично опроводени.

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Дизайн VISIO IP54
Открит монтаж на стена
Патентованата асиметрична уплътнителна мембрана на VISIO IP54 предоставя възможност за монтаж на
кабелите много близо до стената. Благодарение на дизайна на VISIO IP54 позволява безпроблемното
монтиране на три кабела с различни сечения.
• Кабелите се монтират директно
на стената без да нарушат
мембраната.
• Уплътнителната система е
подходяща за окабеляване с три
различни размера на кабелите, като
преминаването през мембраната
може да стане само с натиск на 		
кабела (без прорязване на отвор).
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Безопасна употреба
Всички продукти VISIO IP54 са снабдени със защитни заземителни клеми, за да осигурят безопасна
експлоатация.
• За безопасна експлоатация, в ключовете са
осигурени заземителни клеми.
•Нов дизайн на заземителните клеми за
безопасни контакти за открит монтаж.

Иновативни винтове с двойна резба
Лесен и бърз монтаж на капака на корпуса
с винтове с двойни резби.

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO, стенен монтаж IP54
w Ключове
w Девиаторни ключове
w Schrack инфо
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV210011

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

щепселна клема

EV210011

Ключ девиаторен светещ, външен монтаж пружинни клеми
щепселна клема
IP54

EV210013

Ключ девиаторен светещ, външен монтаж, пружинни клеми,
щепселна клема
IP54

EV210015

Ключ девиаторен, външен м-ж, пружинни клеми, IP54

EV210013

w Сериен ключ
w Schrack инфо
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
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НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV210009

СВЪРЗВАНЕ

Ключ сериен, външен монтаж, пружинни клеми, IP54

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EV210009

щепселна клема

w Кръстат ключ
w Schrack инфо
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV210017

СВЪРЗВАНЕ

Ключ кръстат, външен монтаж пружинни клеми IP54

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EV210017

щепселна клема

w Ключ 1 полюс
w Schrack инфо
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV210001

СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EV210001

Ключ единичен, външен монтаж, 1P, пружинни клеми, IP54 щепселна клема

w Ключ 2 полюса (кутия)
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV210008

СВЪРЗВАНЕ

Ключ единичен, външен монтаж, 16A, 2P, винтови клеми,
IP54

артикул, наличен на склад в София

НАЛИЧНОСТ

винтова хомутна
клема

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO

EV210008

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO, стенен монтаж IP54
w Механизъм ключ двоен за щори
w Schrack инфо
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
Ключ за щори с 2 бутона и заключваща система, IP54

EV210025

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EV210025

щепселна клема

w Бутони
w Бутони 1 полюс
w Schrack инфо
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV210019

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Бутон единичен NO, външен монтаж пружинни клеми IP54 щепселна клема

EV210019

Бутон единичен светещ NO, външен монтаж с неутр.
пружинни клеми IP54

щепселна клема

EV210020

Бутон единичен светещ NO, външен монтаж пружинни
клеми IP54

щепселна клема

EV210021

Бутон единичен CO, външен монтаж пружинни клеми IP54 щепселна клема

EV210022

EV210020

w Двоен бутон
w Schrack инфо
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV210023

Бутон двоен, външен монтаж, пружинни клеми, IP54

артикул, наличен на склад в София

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ
щепселна клема

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EV210023
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Ключове и контакти Design VISIO, стенен монтаж IP54
w Контакти тип Шуко
w Контакт със защитен щифт
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV211001

СВЪРЗВАНЕ

Контакт Шуко, външен монтаж, пружинни клеми, IP54

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EV211001

щепселна клема

w Контакт със защитен щифт, заключващ
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV211002

СВЪРЗВАНЕ

Контакт Шуко с ключ, външен монтаж, пружинни клеми,
IP54

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

EV211002

щепселна клема

w Контакти със защитен щифт, двойни
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
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Фабрично опроводен
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

EV211013

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Двоен контакт, вертикален, IP54

щепселна клема

EV211013

Двоен контакт, хоризонтален, IP54

щепселна клема

EV211014

EV211014

w Контакт със защитен щифт, троен
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
Фабрично опроводен
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

EV211018

Троен контакт за открит монтаж, хоризонтален, пружинни
клеми, IP54

артикул, наличен на склад в София

НАЛИЧНОСТ

щепселна клема

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO

EV211018

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO, стенен монтаж IP54
w Механизъм контакт френски стандарт
w Контакти френски стандарт
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ
EV211005

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Контакт за открит монтаж, пр. клеми, IP54

щепселна клема

EV211005

Контакт френски стандарт, външен монтаж, IP54

щепселна клема

EV211016

w Контакти френски стандарт, двойни
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
Фабрично опроводен
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

EV211012

НАЛИЧНОСТ

СВЪРЗВАНЕ

EV211011

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Двоен контакт френски стандарт, открит монтаж,
вертикален, quick

щепселна клема

EV211011

Двоен контакт френски стандарт, открит монтаж,
хоризонтален, quick

щепселна клема

EV211012

Двоен контакт френски стандарт с детска защита,
вертикален

щепселна клема

EV211020

Двоен контакт френски стандарт с детска защита,
хоризонтален

щепселна клема

EV211021

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Ключове и контакти Design VISIO, стенен монтаж IP54
w Комбинация ключ / контакт
w Девиаторен ключ / контакт
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
Фабрично опроводен
НАЧИН НА

ОПИСАНИЕ

СВЪРЗВАНЕ

EV211015

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Комбинация ключ девиаторен с контакт, вертикално, IP54

щепселна клема

EV211015

Комбинация ключ девиаторен с контакт, хоризонтално,
IP54

щепселна клема

EV211017

EV211017

w 1 полюсен ключ / контакт
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
Фабрично опроводен
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ОПИСАНИЕ
EV211003

Комбинация ключ единичен с контакт, IP54

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EV211003

щепселна клема

w Сериен ключ / контакт
w Schrack инфо
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V AC
Фабрично опроводен
ОПИСАНИЕ
EV211004

Комбинация ключ сериен с контакт, IP54

артикул, наличен на склад в София

НАЧИН НА
СВЪРЗВАНЕ

НАЛИЧНОСТ

щепселна клема

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EV211004

артикул, наличен в Schrack Store

Ключове и контакти Design VISIO, стенен монтаж IP54
w Аксесоари
w Надписна табелка
w Schrack инфо
Табелката за надписване позволява лесното разпознаване на ключа или контакта.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EV217001

Надписна табелка за ключове и контакти VISIO IP54

EV217001

w Адаптер вертикален
w Schrack инфо
С помощта на този адаптер серията VISIO IP54 може да се разшири вертикално. Заменете съществуващото
уплътнение с този адаптер.
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EV217002

Адаптер вертикален, VISIO IP54, 5 броя
EV217002
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Бутон подаващ сигнал
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Комплекти за спешни повиквания за хора с увреждания SIGMA
Звукова и светлинна сигнализация за стая

Бутон спиращ сигнал
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За хората нуждаещи се от помощ, системата SIGMA може да стане част от ежедневието. С обикновен
сигнал може да бъде повикана помощ. Това е перфектна система за повикване, подходяща за
оборудване на WC за хора с увреждания, частни лекарски кабинети и операционни. Бутоните за
повикване и нулиране на повикванията са свързани със сигнални лампи. Аварийното повикване се
сигнализира както визуално (чрез сигнална лампа) така и акустично. За потвърждение, че алармата е
активирана светва червен LED на бутона подаващ сигнала.
• С натискането на бутон получавате помощ от роднини, съседи, персонал или лекар
• Гарантира се бързо уведомяване в случай на спешност
• Акустично и оптично сигнализиране за помощ
• Един централен модул поддържа максимум до 10 стаи
• Минимална конфигурация: комплект за сигнализация WC за хора с увреждания
• Внимание: Не е възможна подмяна на компоненти от различни системи за повикване!

Комплекти за спешни повиквания за хора с увреждания SIGMA

w Съдържание
Комплект със захранване за монтаж на DIN релса............................................................................ Стр. 162
Комплект със захранване за вграждане ............................................................................................... Стр. 163
Бутон подаващ/спиращ сигнал с централен панел, за VISIO ......................................................... Стр. 164
Бутон подаващ/спиращ сигнал с централен панел, за Fashion/Riva/Scala ................................. Стр. 165
Звукова и светлинна сигнализация за стая .......................................................................................... Стр. 166
Централа ..................................................................................................................................................... Стр. 167
Стаен модул за обслужване .................................................................................................................... Стр. 167
Свободностоящи бутони .......................................................................................................................... Стр. 168
Розетка за свободностоящ бутон ........................................................................................................... Стр. 168
Захранващ блок / Трансформатор ....................................................................................................... Стр. 169
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Комплект за сигнализация WC

Комплект за спешно повикване със захранване за монтаж на DIN-релса
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Комплект за спешно повикване за хора с увреждания със захранване за вграждане

Индивидуални компоненти

SIGMA централа
		

Свободностоящ бутон
		
		

Звукова и светлинна
сигнализация за стая

Бутон
подаващ сигнал
централен панел

Сирена със светлинна
Розетка за
сигнализация
свободностоящ бутон

Бутон спиращ
сигнал с
централен панел

Захранващ
блок
(захранване)

Захранване
за вграждане

Комплекти за спешни повиквания за хора с увреждания SIGMA
WC за хора с увреждания:
Блокова схема за 1 стая с акустична сигнализация

Захранване
EL740071
0,6 A

Светлинна индикация
за коридор
EL740010

Светлинна индикация
за коридор
EL740010

170 cm
FOK

Бутон спиращ сигнал
EL740040

85 cm
FOK

Бутон подаващ сигнал
EL740030

Бутон спиращ сигнал
EL740040

Стая

WC за хора с увреждания

*... със следене на проводника
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WC за хора с увреждания:
Блокова схема за 2 стаи с единична акустична сигнализация

Светлинна индикация
за коридор
EL740010

Светлинна индикация
за коридор
EL740010

Захранване
EL740080
1A

Светлинна индикация
за коридор
EL740010

170 cm
FOK

85
85 cm
cm
FOK
FOK

Бутон спиращ сигнал
EL740040

Училищен служител
*... със следене на проводника

Бутон спиращ сигнал
EL740040

Дирекция

Бутон спиращ сигнал
EL740040

Бутон подаващ сигнал
EL740030

WC за хора с увреждания

Комплекти за спешни повиквания за хора с увреждания SIGMA
w Комплект за сигнализация WC
w Комплект със захранване за монтаж на DIN релса, за VISIO
w Schrack инфо
Комплект за спешно повикване със захранване за монтаж на DIN релса.
Комплекта се състои от:
• Бутон за сигнализация с LED-лампа (червена) с 2m шнур
• Бутон спиращ сигнал с LED- индикация
• Сигнална лампа за стая (бяла) за визуална (червен LED) и акустична сигнализация
• Захранване - 24V AC, 0,6A; 3 модула
За допълннителна визуална (червен LED) и акустична сигнализация може да се добави:
EL740174

• Сирена със светлинна сигнализация, артикул EL740020
• Стаен модул за обслужване, артикул ELG740140
Използване без твърда връзка.
За окомплектоване трябва да се използват VISIO 50 единични EV105021-- или двойни
EV105022-- рамки.

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EL740174

Комплект за спешно повикване, бял, VISIO

w Комплект със захранване за монтаж на DIN релса, за Fashion/Scala
w Schrack инфо
Комплект за сигнализация WC със захранване за монтаж на DIN релса за Fashion/Scala
Комплекта се състои от:
• Бутон за сигнализация с LED-лампа (червена) с 2m шнур
• Бутон спиращ сигнал с LED- индикация
• Сигнална лампа за стая (бяла) за визуална (червен LED) и акустична сигнализация
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• Захранване: 24V AC, 0,6A; 3 модула
Доставка в комплект - единична рамка с бутон спиращ сигнал и бутон подаващ сигнал.
EL740074

За допълнителна визулана (червен LED) и акустична сигнализация може да се добави:
• Сирена със светлинна сигнализация, артикул EL740020
• Стаен модул за обслужване, артикул ELG740140
Използване без твърда връзка.

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Комплект за сигнализация WC, за DIN релса Sigma, чисто бяло

EL740074

Комплект за сигнализация WC, за DIN релса Sigma, перлено бяло

EL740070

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Комплекти за спешни повиквания за хора с увреждания SIGMA
w Комплект със захранване за вграждане, за VISIO
w Schrack инфо
Комплект за спешно повикване за хора с увреждания със захранване за вграждане.
Комплекта се състои от:
• Бутон за сигнализация с LED-лампа (червена) с 2m шнур
• Бутон спиращ сигнал с LED- индикация
• Сигнална лампа за стая (бяла) за визуална (червен LED) и акустична сигнализация
• Захранване за вграждане - 24V DC, 0,5A
За допълнителна визуална (червен LED) и акустична сигнализация може да се добави:
EL740184

• Сирена със светлинна сигнализация, артикул EL740020
• Стаен модул за обслужване, артикул ELG740140
Използване без твърда връзка.
За окомплектоване трябва да се използват VISIO 50 единични EV105021-- или двойни
EV105022-- рамки.

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EL740184

Комплект за спешно повикване, захранващ модул, бял, VISIO

w Комплект със захранване за вграждане, за Fashion/Scala
w Schrack инфо
Комплект за сигнализация WC със захранване за монтаж на DIN релса за Fashion/Scala Design.
Комплекта се състои от:
• Бутон за сигнализация с LED-лампа (червена) с 2m шнур
• Бутон спиращ сигнал с LED- индикация
• Сигнална лампа за стая (бяла) за визуална (червен LED) и акустична сигнализация
• Захранване за вграждане - 24V DC, 0,5A
Доставка в комплект - единична рамка с бутон спиращ сигнал и бутон подаващ сигнал.
EL740124

За допълнителна визулана (червен LED) и акустична сигнализация може да се добави:
• Сирена със светлинна сигнализация, артикул EL740020
• Стаен модул за обслужване, артикул ELG740140
Използване без твърда връзка.

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Комплект за сигнализация WC, скрит м-ж Sigma, чисто бяло

EL740124

Комплект за сигнализация WC, скрит м-ж Sigma,Перл.

EL740120

Комплект за сигнализация WC, скрит м-ж Sigma, ефект неръжд. стомана

EL7401211

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Комплекти за спешни повиквания за хора с увреждания SIGMA
w Индивидуални компоненти за системи за спешни повиквания
w Бутон подаващ сигнал с централен панел за VISIO
w Schrack инфо
Основата за бутона подаващ сигнал с централен панел е снабдена с бутон с мембрана и
светлинна сигнализация.
Монтаж в конзолна кутия или в кутия за стенен монтаж.
Използване без твърда връзка.
В опаковката се съдържа 2m шнур.
За окомплектоване трябва да се използват VISIO 50 единични EV105021-- или двойни
EV105022-- рамки.
EL740154

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EL740154

Push-бутон с основа за VISIO, чисто бяло

w Бутон спиращ сигнал с централен панел, за VISIO
w Schrack инфо
Основата за бутона спиращ сигнал с централен панел е снабдена с бутон с мембрана и
светлинна сигнализация.
Монтаж в конзолна кутия или в кутия за стенен монтаж.
Използване без твърда връзка.
За окомплектоване трябва да се използват VISIO 50 единични EV105021-- или двойни
EV105022-- рамки.

EL740164
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ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

АРТИКУЛЕН NO
EL740164

Turn off- бутон с основа за VISIO, чисто бяло

артикул, наличен на склад в София

STORE

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Комплекти за спешни повиквания за хора с увреждания SIGMA
w Бутон подаващ сигнал с централен панел, за Fashion/Riva/Scala
w Schrack инфо
Основата за бутона подаващ сигнал с централен панел е снабдена с бутон с мембрана и
светлинна индикация.
Монтаж в конзолна кутия или в кутия за стенен монтаж.
Използване без твърда връзка.
В доставката се съдържа 2m шнур.

EL740034

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Бутон подаващ сигнал с централен панел, чисто бяло

EL740034

Бутон подаващ сигнал с централен панел, перлено бяло

EL740030

w Бутон спиращ сигнал с централен панел, за Fashion/Riva/Scala
w Schrack инфо
Основата за бутона спиращ сигнал с централен панел е снабдена с бутон с мембрана и
светлинна индикация.
Монтаж в конзолна кутия или в кутия за стенен монтаж.
Използване без твърда връзка.

EL740044

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Бутон спиращ сигнал с централен панел, чисто бяло

EL740044

Бутон спиращ сигнал с централен панел, перлено бяло

EL740040

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Комплекти за спешни повиквания за хора с увреждания SIGMA
w Звукова и светлинна сигнализация за стая
w Schrack инфо
Звуковата и светлинна сигнализация за стая е с акустична и визуална аларма с червени
светодиоди. Могат да бъдат свързани максимално 8 бутона за подаващ сигнал и 4 бутона за
спиращ сигнал. С допълнителна защита на линиите, от късо съединение или прекъсване на кабел.
Памет: включване / изключване и отделен кръг за подаване и спиране на сигнал.
Релеен изход: 2 превключващи контакта, 1A при 60V DC, 30W / 42VAC, 30VA
Стенен монтаж
• Консумация: max. 200mA AC или 150mA DC
EL740010

• Захранващо напрежение: 24V AC/DC (20 - 28V)
• Сила на сигнала: 70dB, на 1m
• Честота: 1.800 - 2.800Hz
• Размери: 85x85x35mm (В x Ш x Д)

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EL740010

Звукова и светлинна сигнализация за стая 24 V AC/DC

w Сирена със светлинна сигнализация
w Schrack инфо
Сирената със светлинна сигнализация е с визуална и акустична сигнализация, но е без защита за
опроводяването.
Използва се за допълнителна сигнална индикация.
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EL740020

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

АРТИКУЛЕН NO
EL740020

Сирена със светлинна сигнализация бяла 24V DC

артикул, наличен на склад в София

STORE

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Комплекти за спешни повиквания за хора с увреждания SIGMA
w SIGMA централа
w Schrack инфо
SIGMA-централата разполага с над 10 контролни области с визуална и регулируема акустична
аларма.
Спирането на сигнала последва от централата или от наличният бутон спиращ сигнал.
Препращане на алармата е възможно през 2 релейни изхода.
Памет: по избор в групи от 5 области.
Изключване: по избор в групи от 5 области (от централата или дистанционно спиране).
Релеен изход: 2 броя превключващи контакти, акустичен сигнал: макс. 60/40dB (ден/нощ).
EL740000

Стенен монтаж с винтове.
• Консумация: макс. 400mA
• Захранващо напрежение: 24V AC/DC (20 - 28V)
• Работен ток: 7mA
• Материал: удароустойчива пластмаса
• Степен на защита: IP41
• Размери: 300x201x51mm (Д x Ш x В)

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Централа Sigma, 10 кръга 24V AC/DC IP41

АРТИКУЛЕН NO
EL740000

w Touch-Screen 2-бутона за стаен модул, за Fashion/Riva/Scala
w Schrack инфо
Принцип на действие:
Задейства ли се контролният бутон (зелен бутон със символ медицинско лице) светва зеленият LED
и стайният модул за повикване е активен. Щом се активира сигнала за повикване, светва
червеният LED (бутон със символ високоговорител) и се активира звуковият датчик.
Задействането на бутона за изключване(бутон със символ високоговорител) изключва звуковият
датчик за 3 минути (мига червеният LED). След изтичане на времето и все още активен сигнал,
звуковият датчик се включва отново и LED сигнализацията свети постоянно.
ELG740204

Ако отново се задейства бутона за повикване се връща предният сценарий.
При отмяна на присъствието (задействане на бутон спиращ сигнала) звуковият датчик спира и
червеният LED изгасва.

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

"Touch" сензорен двоен бутон за модул за стая, DZE Sigma, перлено бяло

ELG740200

"Touch" сензорен двоен бутон за модул за стая, DZE Sigma, чисто бяло

ELG740204

w Стаен модул за обслужване, за Fashion/Riva/Scala
w Schrack инфо
Стайният модул може да се използва за разширяване на комплектите за спешно повикване.
Задачата е подаването на паралелна сигнализация на съществуващият сигнал към подходящото
място (например рецепция).
Стайният модул се окомплектова с:
• Touch-screen 2-бутона за стаен модул DZE Sigma перлено бяло, Артикул ELG740200
• Touch-screen 2-бутона за стаен модул DZE Sigma чисто бяло, Артикул ELG740204
ELG740140

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Модул за обслужване за стая, DZE Sigma / WC call

артикул, наличен на склад в София

STORE

АРТИКУЛЕН NO
ELG740140

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

167

Комплекти за спешни повиквания за хора с увреждания SIGMA
w Пневматичен бутон с централен панел, за Fashion/Riva/Scala
w Schrack инфо
Пневматичният бутон е оборудван с 2m маркуч за сгъстен въздух, гумен накрайник и затварящ
контакт.

EL750074

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Пневматичен бутон

АРТИКУЛЕН NO
EL750074

w Свободно стоящ бутон Fashion/Riva/Scala
w Schrack инфо
Свободно стоящият бутон се доставя с 2m кабел.
Той излъчва слаба светлина, която светва при задействане на бутона.

EL740050

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Свободностоящ бутон, чисто бяло
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АРТИКУЛЕН NO
EL740050

w Розетка за свободностоящ бутон
w Schrack инфо
Розетката за свободно стоящ бутон е идентична с механизма за контакт шуко. Тя е 4-полюсна и
има 4 винтови контакта (клеми).
Монтаж в конзолна кутия или в кутия за стенен монтаж. Използване без твърда връзка.

EL740064

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Розетка за свободностоящ бутон, чисто бяло

артикул, наличен на склад в София

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EL740064

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Комплекти за спешни повиквания за хора с увреждания SIGMA
w Захранващи блокове / Трансформатори
w Трансформатор 230V AC / 24V AC за DIN релса
w Schrack инфо
Захранването осигурява 24V AC, 1 A.
Свързване: максимално 4 стаи.
Монтаж на DIN релса, 3 модула.
• Клас на защита II, SELV

EL740080

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EL740080

Захранване за DIN релса Sigma 24VAC, 1,0A

w Захранване 230V AC / 24V DC за DIN релса
w Schrack инфо
Захранване 100 W осигурява на компонентите на системата подходящо напражение.
Монтаж на DIN-релса, 6 модула.
• Входящо напрежение: 230 VAC, 50Hz
• Изходящо напрежение: 24 VDC, 4 A, SELV

EL720960

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Захранване 100W 230VAC/50Hz - 24 VDC/4A

АРТИКУЛЕН NO
EL720960

w Захранване 230V AC / 24V DC за вграждане
w Schrack инфо
Захранването за вграждане осигурява напрежение на системата 24V DC, 0,5A.
Свързване: максимално 2 стаи.
Монтаж в конзолна кутия.
• Клас на защита: II, SELV
• Размери: 48x48x18 mm (В x Ш x Д)

EL740110

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Захранване за вграждане Sigma 24VDC, 0,5A

артикул, наличен на склад в София

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EL740110

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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KNX Sensorik

Датчик за присъствие

Термостат за стая

Touch Панел

170

KNX Сензори
Стаен контролер
Терморегулатор

„Push“ бутон
сензорен

171
Стр.

171

Мрежовите компоненти работят много по-ефективно от отделни самостоятелни системи. С технологията
KNX всеки електрически консуматор може да се управлява лесно и бързо. Технологията KNX се
характеризира с икономическа ефективност и осигурява повишаване на комфорта и безопасността.
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KNX Сензори
w Съдържание
Сензорни бутони ....................................................................................................................................... Стр. 177
Бутон i-system .............................................................................................................................................. Стр. 178
Стаен регулатор за температура i-system............................................................................................. Стр. 180
Стаен контролер i-system.......................................................................................................................... Стр.

181

Рамки VISIO 50 (i-system) ......................................................................................................................... Стр. 182
Бутон DELTA ................................................................................................................................................ Стр. 183
Стаен регулатор за температура DELTA ............................................................................................... Стр. 185
Рамки DELTA ................................................................................................................................................ Стр. 186
Бутони за открит монтаж ......................................................................................................................... Стр. 187
KNX Датчици за присъствие .................................................................................................................... Стр. 188
KNX Датчици за движение........................................................................................................................ Стр. 193
QMX Температурен сензор/мулти сензор............................................................................................ Стр. 198
Терморегулатор RAMSES ......................................................................................................................... Стр. 199
CO2-сензор за въздух в помещение AMUN........................................................................................ Стр. 199
Стаен термостат.......................................................................................................................................... Стр. 200
Мултифункционален дисплей VARIA....................................................................................................... Стр. 202
Стаен контролер Contouch ...................................................................................................................... Стр. 203
Touch панели ............................................................................................................................................... Стр. 204
IP Control Centre (визуализация).............................................................................................................. Стр. 206
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Датчик за присъствие
Осветление

Щори

Регулиране на отоплението
174

Терморегулатор

Сензорен бутон

Регулиране на отоплението
175

KNX Сензори
W Модулни Bus интерфейсни и вграждащи изпълнителни устройства (Актуатори)
KNX се характеризира със собствен стандарт за комуникация между устройства. Интерфейсната мрежа (BTM) намира приложение както
в самостоятелно устройство, също и като комбиниранo решение за различни изпълнителни или задвижващи механизми.
Чрез използване на BTI-интерфейс (Bus Tranceiver Interface) с BTM модул се постига голяма гъвкавост и многообхватна функционалност.
(BTM) конекторът и изпълнителното устройство (Актуатор) с интегриран вход за интерфейс (BTM) дават възможност за изпълнение на
различен дисплей/ контролен интерфейс, като например бутон, стаен температурен регулатор, стаен контролер и други устройства
за обслужване в широка гама от приложения. Това позволява комбинирането на всяко KNX-устройство с BTI-интерфейс от серия i-system,
DELTA style и стъклени Touch сензорни датчици с BTM свързващ модул или в изпълнителен механизъм (Актуатор) с интегрирана (BTM) Bus
куплунг.
Разходите за планиране са малки, направата на инсталация и пускането в експлоатация са по-гъвкави и въпреки това по-лесни.
Функциите на дадено KNX устройство за конзолен монтаж са идентични спрямо функциите на устройство за сградна автоматизация от
подобна област. Това означава, че всички устройства са с идентична функционалност, независимо от техните варианти за монтаж като вградени с или без монтажни рамки, като устройства за монтаж в контролното табло на помещението или контролна модулна кутия.

A
F
D

C
G

B

E

H
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C

I
C
J

Интерфейсен
модул
Busankoppler
(BTM)
A (BTM)
изпълнително
устройство (актуатор)
UP-Aktorik
mit Busankoppler
(BTM) с Интерфейсен модул (BTM)
B Вградено
K

BTI-Schnittstelle
C BTI-интерфейс

i-система
VISIOVISIO
Rahmen
i-system
D Рамки
style style
VISIODELTA
Rahmen
E Рамки
Tasteri-system
i-system
F Бутон
Raumtemperaturregler
i-systemi-система
G Регулатор
за стайна температура
Tasterstyle
style
H Бутон
Raumtemperaturregler
style style
I Регулатор
за стайна температура
J Touch
Tastsensor
сензориGrundmodul
стъкло основен модул
Tastsensor
K Touch
сензориAbdeckung
стъкло капак

Touch сензори
w Touch сензори бяло и черно
w Schrack инфо
• Два Touch сензорa за KNX автоматизация с вертикално
разположение
• Функция за избор на бутон, модул
• Прозрачен сензор с RGB LED за индикация на състоянието
• Стъклен капак с хромиран кант
• Сензор за приближаване
• Съвместим с Bus конектор (BTM) KX1172AB12
KX2118DB11

KX2128DB21

• Размери (B x H x T) 95 x 95 x 22.2 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Touch сензори
Сензор, основен модул, единичен

KX2112DB01

Сензор, капак, единичен, бял

KX2118DB11

Сензор, капак, единичен, черен

KX2118DB21

Сензор, основен модул, двоен

KX2122DB01

Сензор, капак, двоен, бял

KX2128DB11

Сензор, капак, двоен, черен

KX2128DB21

Сензор, основен модул, троен

KX2132DB01

Сензор, капак, троен, бял

KX2138DB11

Сензор, капак, троен, черен

KX2138DB21

Bus конектор (BTM) KX1172AB12
KX1172AB12

Bus конектори‚ дълбочина на монтаж 18 mm
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Touch сензори, i-system
w Бутон i-system
w Schrack инфо
• Дву- и тримодулни бутони
• Хоризонтално разположение на двойките бутони
• Функция за избор на бутон
• LED за индикация на състоянието
• Поле за етикет на всеки бутон с възможност за маркиране
• Съвместим с Bus конектор (BTM) KX1172AB12
• Размери (Ш x В x Д) 55 x 55 x 11 mm
KX2222DB13

KX2232DB33

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Touch сензори
"Push" бутон‚ единичен‚ без LED сигнализация‚ титаниево бяло

KX2212DB12

"Push" бутон‚ единичен‚ с LED сигнализация‚ титаниево бяло

KX2212DB13

"Push" бутон‚ единичен‚ без LED сигнализация‚ алуминий металик

KX2212DB32

"Push" бутон‚ единичен‚ с LED сигнализация‚ алуминий металик

KX2212DB33

"Push" бутон‚ двоен‚ без LED сигнализация‚ титаниево бяло

KX2222DB12

"Push" бутон‚ двоен‚ с LED сигнализация‚ титаниево бяло

KX2222DB13

"Push" бутон‚ двоен‚ без LED сигнализация‚ алуминий металик

KX2222DB32

"Push" бутон‚ двоен‚ с LED сигнализация‚ алуминий металик

KX2222DB33

"Push" бутон‚ троен‚ без LED сигнализация‚ титаниево бяло

KX2232DB12

"Push" бутон‚ троен‚ с LED сигнализация‚ титаниево бяло

KX2232DB13

"Push" бутон‚ троен‚ без LED сигнализация‚ алуминий металик

KX2232DB32

"Push" бутон‚ троен‚ с LED сигнализация‚ алуминий металик

KX2232DB33

Bus конектор (BTM) KX1172AB12
KX1172AB12

Bus конектори‚ дълбочина на монтаж 18 mm

w Бутон и сензор за стайна температура, i-system
w Schrack инфо
• Хоризонтално разположение на двойките бутони
• Функция за избор на бутон, модул
• LED за индикация на състоянието
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• Поле за етикет на всеки бутон с възможност за маркиране
• Сензор за стайна температура
• Съвместим с Bus конектор (BTM) KX1172AB12
• Размери (Ш x В x Д) 55 x 55 x 11 mm
KX2232AB14

KX1172AB12

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Ключ/бутон за стена‚ троен‚ с LED сигнализация‚ с контролер за сценарий‚ със стаен температурен сензор‚
DELTA i-system‚ титаниево бяло

KX2232AB14

Ключ/бутон за стена‚ троен‚ с LED сигнализация‚ с контролер за сценарий‚ със стаен температурен сензор‚
DELTA i-system‚ алуминий металик

KX2232AB34

Bus конектори‚ дълбочина на монтаж 18 mm

KX1172AB12

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Touch сензори, i-system
w Бутон с декодер за IR приемник, i-system
w Schrack инфо
• Хоризонтално разположение на двойките бутони
• Функция за избор на бутон, модул
• LED за индикация на състоянието
• Надписна табелка
• IR-приемник за IR-предавател KX4257AB72
• Съвместим с Bus конектор (BTM) KX1172AB12
• Размери (Ш x В x Д) 55 x 55 x 11 mm
KX2232DB15

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

"Push" бутон‚ троен‚ с LED сигнализация‚ с контролер за сценарий‚ с IR приемник‚ титаниево бяло

KX2232DB15

"Push" бутон‚ троен‚ с LED сигнализация‚ с контролер за сценарий‚ с IR приемник‚ алуминий металик

KX2232DB35

Bus конектори‚ дълбочина на монтаж 18 mm

KX1172AB12

w IR-предавател, сребърен
w Schrack инфо
• За безжично управление на изпълнителни механизми (актуатори) чрез инфрачервени сигнали,
напр. за включване / изключване /, димиране, задаване на параметри, контрол на щори или
задаване/ запаметяване на различни сценарии
• Индивидуална LED индикация на състоянието за всяка група и на батерията
• Дължина на инфрачервените вълни: 890 nm
• Инфрачервена честота на предаване: 455 kHz
• Обхват на предаване: 20 m, неопределено
• В доставката са включени батерии (2x Typ LR03/AAA (1,5 V), необходими за режим на работа

KX4257AB72

• Размери (Ш x В x Д) 55 x 154 x 24 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

IR Дистанционно управление‚ сребристо

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX4257AB72
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Touch сензори, i-system
w Регулатор за стайна температура с интегриран сензор и управление, i-system
w Schrack инфо
• Интегриран сензор за стайна температура
• Режимът на работа може да се осъществява като двуточково управление и / или непрекъснат
контрол (P или PI алгоритъм), само за отоплението, само за охлаждането, както и общ режим
на работа на отопление и охлаждане
• Различни сценарии за работа чрез KNX, комфортен режим на работа, икономия на енергия,
както и защитни режими против замръзване или прегряване на отоплителя
• Бутон за локално превключване между различните режими на комфорт и енергоспестяващ
режим

KX2372KB11

• Бутон за локално превключване между ръчен и автоматичен режим на работа
• Чрез обхвата на ротативния бутон (+/-) регулирането на зададени стойности може да бъде
параметрирано посредством KNX
• Базово зададена стайна температура за комфортен режим работа, която може да се
настройва чрез KNX
• Чрез ротативния бутон на контролера се регулират зададените стойности в °C за комфортен
режим на работа
• Настроени „мъртви“ зони между зададените стойности на отоплението и зададените стойности
на охлаждане за комфортен режим на работа
• Двустъпално отопление или охлаждане
• Изход: превключващ между вкл./изкл. или непрекъснат в обхват 0 до 100%
• 5 LED за индикиране на ръчен режим и на актуалните режими на работа
• 4 LED за индикиране на работа на вентил за отопление или охлаждане, индикация за конденз
или отворен прозорец
• За свързване към устройство с Bus модул (BTM) или актуатор за вграждане с Bus модул
• Размери (Ш x В x Д) 55 x 55 x 16 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Температурен контролер‚ титаниево бяло

KX2372KB11

Температурен контролер‚ алуминий металик

KX2372KB31

Bus конектори‚ дълбочина на монтаж 18 mm

KX1172AB12
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Touch сензори, i-system
w Стаен контролер
w Schrack инфо
• Мултифункционален стаен контролер за управление за KNX с Dot-Matrix LCD-Display 96 x 128
Pixel
• 8 сензорни полета върху панела с хоризонтално разположение
• Показване на най-малко 10 параметрични обслужващи фунции за помещетие: превключване
вкл./изкл., димиране, функция звънец вкл./изкл., слънцезащита/управление на щори;
Командни стойности 1 Byte/2 Byte; 1 Bit/1 Byte/2 Byte; принудително управление;
индикиране на текстови съобщения, предупредителни и алармени съобщения; извикване и
запис, изпълнение и задаване на различни сценарии
KX2272AB11

• Интегриран сензор за стайна температура
• Режимът на работа може да се осъществява като двуточково управление и / или непрекъснат
контрол, само за отоплението, само за охлаждането, както и общ режим на работа на
отопление и охлаждане
• Различни сценарии за работа чрез KNX, комфортен режим на работа, икономия на енергия,
както и защитни режими против замръзване или прегряване на отоплителя
• Базово зададена стайна температура за комфортен режим работа, която може да се
настройва чрез KNX
• Следене на външната температура по зададената стойност за температурата в помещението в
режим на охлаждане
• Седмична програма за превключване на регулиращите работни режими, автоматичните
функции и минимум 8 функции за обслужване на помещението
• Минимум 40 показания на таймера и индикации и въвеждане на дата и час
• Интегриран Bus конектор с клеми
• Устройство с вграден монтаж в инсталационна кутия Ø 60 mm, с пружинно закрепване
• Декоративната рамка Дизайн VISIO 50 се поръчва отделно
• Размери (Ш x В x Д) 55 x 55 x 37,2 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Контролер за стая

KX2272AB11

Монтажна основа за KX2272AB11

KX720S161
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Touch сензори, i-system
w Рамки VISIO 50, единични, 55x55mm

EV105021

EV125021

EV115021

w Schrack инфо
• За комбиниране
• За вертикален и хоризонтален монтаж
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Единична рамка 55x55mm, бяла

EV105021

Единична рамка 55x55mm, сребриста

EV125021

Единична рамка 55x55mm, антрацит

EV115021

w Рамки VISIO 50, двойни, 55x55mm

EV125022

EV115022
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EV105022

w Schrack инфо
• За комбиниране
• За вертикален и хоризонтален монтаж
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Двойна рамка 55x55mm, бяла

EV105022

Двойна рамка 55x55mm, сребриста

EV125022

двойна рамка 55x55mm, антрацит

EV115022

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Touch сензори DELTA style
w Бутон DELTA style
w Schrack инфо
• Дву- и тримодулни бутони
• Вертикално разположение на двойките бутони
• Функция за избор на бутон
• LED за индикация на състоянието
• Поле за етикет на всеки бутон с възможност за маркиране
• Съвместим с Bus конектор (BTM) KX1172AB12
• Размери (Ш x В x Д) 68 x 68 x 14 mm
KX2862DB13

KX2872DB43

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Touch сензори
"Push" бутон‚ единичен, без LED сигнализация, титаниево бяло

KX2852DB12

"Push" бутон‚ единичен, с LED сигнализация‚ титаниево бяло

KX2852DB13

"Push" бутон‚ единичен, без LED сигнализация‚ металик

KX2852DB42

"Push" бутон‚ единичен, с LED сигнализация‚ металик

KX2852DB43

"Push" бутон‚ двоен, без LED сигнализация‚ титаниево бяло

KX2862DB12

"Push" бутон‚ двоен, с LED сигнализация‚ титаниево бяло

KX2862DB13

"Push" бутон‚ двоен, без LED сигнализация‚ металик

KX2862DB42

"Push" бутон‚ двоен, с LED сигнализация‚ металик

KX2862DB43

"Push" бутон‚ четворен‚ без LED сигнализация‚ титаниево бяло

KX2872DB12

"Push" бутон‚ четворен‚ с LED сигнализация‚ титаниево бяло

KX2872DB13

"Push" бутон‚ четворен‚ без LED сигнализация‚ металик

KX2872DB42

"Push" бутон‚ четворен‚ с LED сигнализация‚ металик

KX2872DB43

Bus конектор (BTM) KX1172AB12
KX1172AB12

Bus конектори‚ дълбочина на монтаж 18 mm

w Бутон и сензор за стайна температура, DELTA style
w Schrack инфо
• Бутони за избор
• Вертикално разположение на двойките бутони
• Функция за избор на бутон, модул

183

• LED за индикация на състоянието
• Поле за етикет на всеки бутон с възможност за маркиране
• Сензор за стайна температура
• Съвместим с Bus конектор (BTM) KX1172AB12
KX2872AB14

KX1172AB12

• Размери (Ш x В x Д) 68 x 68 x 14 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Ключ/бутон за стена‚ четворен‚ с LED сигнализация‚ неутрален‚ DELTA style‚ титаниево бяло

KX2872AB14

Ключ/бутон за стена‚ четворен‚ с LED сигнализация‚ неутрален‚ DELTA style‚ металик

KX2872AB44

Bus конектори‚ дълбочина на монтаж 18 mm

KX1172AB12

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Touch сензори DELTA style
w Бутон и IR-приемник декодер, DELTA style
w Schrack инфо
• Бутони за избор
• Вертикално разположение на двойките бутони
• Функция за избор на бутон, модул
• LED за индикация на състоянието
• Поле за етикет на всеки бутон с възможност за маркиране
• IR-приемник за IR-предавател KX4257AB72
• Съвместим с Bus конектор (BTM) KX1172AB12
KX2872DB15

• Размери (Ш x В x Д) 68 x 68 x 14 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

"Push" бутон‚ четворен‚ с LED сигнализация‚ с контролер за сценарий‚ с IR приемник‚ титаниево бяло

KX2872DB15

"Push" бутон‚ четворен‚ с LED сигнализация‚ с контролер за сценарий‚ с IR приемник‚ металик

KX2872DB45

Bus конектори‚ дълбочина на монтаж 18 mm

KX1172AB12

w IR-предавател, сребрист
w Schrack инфо
• За безжично управление на изпълнителни механизми (актуатори) чрез инфрачервени сигнали,
напр. за включване / изключване /, димиране, задаване на параметри, контрол на щори или
задаване/ запаметяване на различни сценарии
• Индивидуална LED индикация на състоянието за всяка група и на батерията
• Дължина на инфрачервената вълна: 890 nm
• Инфрачервена честота на предаване: 455 kHz
• Обхват на предаване: 20 m, неопределено
• В доставката са включени батерии (2x Typ LR03/AAA (1,5 V), необходими за режим на работа

KX4257AB72

• Размери (Ш x В x Д) 55 x 154 x 24 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

IR Дистанционно управление‚ сребристо

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX4257AB72

184

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Touch сензори DELTA style
w Регулатор за стайна температура с интегриран сензор и управление, DELTA style
w Schrack инфо
• Интегриран сензор за стайна температура
• Режимът на работа може да се осъществява като двуточково управление и / или непрекъснат
контрол (P или PI алгоритъм), само за отоплението, само за охлаждането, както и общ режим
на работа на отопление и охлаждане
• Различни сценарии за работа чрез KNX, комфортен режим на работа, икономия на енергия,
както и защитни режими против замръзване или прегряване на отоплителя
• Бутон за локално превключване между различните режими на комфорт и енергоспестяващ
режим

KX2542KB13

• Бутон за локално превключване между ръчен и автоматичен режим на работа
• Чрез обхвата на ротативния бутон (+/-) регулирането на зададени стойности може да бъде
параметрирано посредством KNX
• Базово зададена стайна температура за комфортен режим работа, която може да се
настройва чрез KNX
• Чрез ротативния бутон на контролера се регулират зададените стойности в °C за комфортен
режим на работа
• Настроени „мъртви“ зони между зададените стойности на отоплението и зададените стойности
на охлаждане за комфортен режим на работа
• Двустъпално отопление или охлаждане
• Изход: превключващ между вкл./изкл. или непрекъснат в обхват 0 до 100%
• 4 LED за индикиране на работа на вентил за отопление или охлаждане, индикация за конденз
или отворен прозорец
• За свързване към устройство с Bus модул (BTM) или актуатор за вграждане с Bus модул
• Размери (Ш x В x Д) 68 x 68 x 16 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Контролер за температура‚ титаниево бяло/сребрист металик

KX2542KB13

Температурен контролер‚ металик

KX2542KB43

Bus конектори‚ дълбочина на монтаж 18 mm

KX1172AB12
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Touch сензори DELTA style
w Рамки, DELTA style, титаново бяло (подобни на RAL 9010)
w Schrack инфо
• За комбиниране
• За вертикален и хоризонтален монтаж

KX1321

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Единична рамка, титаниево бяло (подобен на RAL 9010)

KX1321

Двойна рамка, титаниево бяло (подобен на RAL 9010)

KX1322

Тройна рамка, титаниево бяло (подобен на RAL 9010)

KX1323

Четири модулна рамка, титаниево бяло (подобен на RAL 9010)

KX1324

Пет модулна рамка, титаниево бяло (подобен на RAL 9010)

KX1325

w Рамки, DELTA style, металик (подобни на RAL 9007)
w Schrack инфо
• За комбиниране
• За вертикален и хоризонтален монтаж

KX13211

ОПИСАНИЕ

186

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Единична рамка, металик

KX13211

Двойна рамка, металик

KX13221

Тройна рамка, металик

KX13231

Четиримодулна рамка, металик

KX13241

Петмодулна рамка, металик

KX13251

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Сензорни бутони за стенен монтаж IP44
w Бутон за открит монтаж, единичен, средно положение,1 LED, IP44, сив
w Schrack инфо
• Бутон за външен монтаж със защита IP44
• Превключване вкл. / изкл.
• Интегриран конектор за KNX
• LED за статус на индикацията или параметрично ориентиране на светлината
• Капачка, средно положение
• Размери (Ш x В x Д) 66 x 75 x 52 mm
KX1153AB01

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Единичен бутон за открит монтаж, IP44

АРТИКУЛЕН NO
KX1153AB01

w Бутон за открит монтаж, двоен, средно положение, IP44, сив
w Schrack инфо
• Бутон за външен монтаж със защита IP44
• Превключване вкл. / изкл.
• Интегриран конектор за KNX
• 2 Капачки, средно положение
• Размери (Ш x В x Д) 66 x 75 x 52 mm

KX1153AB11

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Двоен бутон за открит монтаж, IP44

АРТИКУЛЕН NO
KX1153AB11

w Бутон за открит монтаж, единичен, 1 LED, IP44, сив
w Schrack инфо
• Бутон за външен монтаж със защита IP44
• Превключване вкл. / изкл.
• Интегриран конектор за KNX
• LED индикатор за статус или чрез конфигуриране за ориентираща индикация
• Капачка, позиция на бутона

187

• Размери (Ш x В x Д) 66 x 75 x 52 mm
KX1153AB21

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Бутон, единичен, с постоянна позиция‚ 1 LED‚ IP 44‚ сив

АРТИКУЛЕН NO
KX1153AB21

w Бутон за открит монтаж, двоен, IP44, сив
w Schrack инфо
• Бутон за външен монтаж със защита IP44
• Превключване вкл. / изкл.
• Интегриран конектор за KNX
• 2 Капачки, позиция на бутона
• Размери (Ш x В x Д) 66 x 75 x 52 mm

KX1153AB31

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Бутон, двоен, с постоянна позиция‚ IP 44‚ сив

артикул, наличен на склад в София

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX1153AB31

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

KNX Датчици за присъствие

46

81

24

w KNX Датчик за присъствие theRonda

Ø110
EST2089000

EST2089000

EST2089000

EST2089000

w Schrack инфо
• KNX-Пасивен инфрачервен датчик за присъствие за монтаж на таван
• Обхват на засичане: кръг 360°
• Обхват на засичане: (при 3,5 m височина) до Ø 24 m, максимална височина 10 m
• 2 канала за осветеност и 2 канала за присъствие
• 2-канална осветеност С1, С2 е с общо измерване
• Режим на превключване или регулиране на константна осветеност с функционалност Stand-by
• Монтаж на таван в конзолна кутия за вграждане (EST9070917)
• Възможен монтаж на таван с кутия за стенен монтаж (EST9070913)
• Потребителско дистанционно управление (EST9070911) и дистанционно управление (EST9070910), опция

w Обхват на действие
Монтажна
височина (A)

При движение по
При движение
периф. (T)
20 m²
380 m²
28 m²
2m
5m
22 m
6m
28 m²
415 m²
38 m²
2,5 m
6m
23 m
7m
38 m²
452 m²
50 m²
3m
7m
24 m
8m
38 m²
452 m²
50 m²
3,5 m
7m
24 m
8m
452 m²
50 m²
6m
24 m
8m
491 m²
50 m²
10 m
25 m
8m
При височина на монтиране над 3,5 м е необходимо движение за сработване
на датчика, като зоните на засичане на различните детектори трябва да се
припокриват в маргиналната зона. Всички стойности от таблицата са максимално
допустимите. Диапазонът на засичане намалява с нарастване на температурата.

A

S

T

188
ОПИСАНИЕ

В покой (S)

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

theRonda P360 KNX UP WH, KNX Датчик за движение, за вграждане

EST2089000

theRonda P360 KNX UP GR, KNX Датчик за движение, за вграждане

EST2089001

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

KNX Датчици за присъствие
w KNX Датчик за присъствие thePrema

42

6

16

29

Ø110
EST2079000

EST2079000

EST2079000

EST2079000

w Schrack инфо
• KNX-Пасивен инфрачервен датчик за присъствие за монтаж на таван
• Режим на превключване или регулиране на константна осветеност с функционалност Stand-by
• Монтаж на таван в конзолна кутия за вграждане (EST9070917)
• Възможен монтаж на таван с кутия за стенен монтаж (EST9070918) thePrema P360 KNX
• Квадратна област на засичане 360° (до 100 m2) за сигурно и лесно планиране
• 3 канала за осветеност и 2 канала за присъствие
• Обхват на засичане (при 3,5 m височина) до 10 x 10 m, макс.височина 10 m thePrema S360 KNX
• Квадратна област на засичане 360° (до 64 m2) за сигурно и лесно планиране
• 2-канална осветеност С1, С2 е с общо измерване
• 2 канала за присъствие C4, C5 индивидуално параметриране
• Обхват на засичане (при 3,5 m височина) до 8 x 8 m

w Обхват на действие, thePrema P360 KNX
Височина на монтаж
(A)

В покой (S)

36 m²
6 m x 6 m ± 0,5 m
64 m²
2,5 m
8 m x 8 m ± 0,5 m
81 m²
3m
9mx9m±1m
100 m²
3,5 m
10 m x 10 m ± 1 m
144 m²
6m
12 m x 12 m ± 1,5 m
400 m²
10 m
20 m x 20 m ± 2 m
При височина на монтиране над 3,5 м е необходимо движение за сработване
на датчика, като зоните на засичане на различните детектори трябва да се
припокриват в маргиналната зона. Всички стойности от таблицата са максимално
допустимите. Диапазонът на засичане намалява с нарастване на температурата.
2m

A

S

При движение (T)

20 m²
4,5 m x 4,5 m
36 m²
6mx6m
49 m²
7mx7m
64 m²
8mx8m

T

w Обхват на действие, thePrema S360 KNX
Височина на монтаж (A)
2m
2,5 m
3m

A

3,5 m

S

В покой (S)
9 m²
3mx3m
16 m²
4mx4m
25 m²
5mx5m

При движение (T)
20 m²
4 m x 4 m ± 0,5 m
36 m²
6 m x 6 m ± 0,5 m
49 m²
7mx8m±1m
64 m²
8mx8m±1m

-

T

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

thePrema P360 KNX UP WH, KNX Датчик за движение, за вграждане

EST2079000

thePrema P360 KNX UP GR, KNX Датчик за движение, за вграждане

EST2079001

thePrema S360 KNX UP WH, KNX Датчик за движение, за вграждане

EST2079500

thePrema S360 KNX UP GR, KNX Датчик за движение, за вграждане

EST2079501

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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KNX Датчици за присъствие

5

73

62

w KNX Датчик за присъствие PlanoCentro

EST2059102

EST2059202

EST2059102

EST2059202

w Schrack инфо
• Датчици за присъствие (PIR)
• Автоматично управление на осветлението в зависимост от присъствието и яркостта
• Плосък дизайн, покривни бели рамки
• Покривни рамки черни или сребърни, като допълнителна разновидност
• Квадратна област на засичане за сигурно и лесно планиране
• Област на засичане (при 3,5 m височина) до 10 x 10 m PlanoCentro EWH-A KNX
• За монтаж за вграждане (бетонов таван)
• С метални вградени рамки за винтово закрепване в окачени тавани или конзолна кутия за вграждане, включително покривна
рамка

w Обхват на действие
Височина на монтаж (A)
2m
2,5 m
3m
A

3,5 m

S

При движение (T)
36 m2
6 m x 6 m ± 0,5 m
64 m2
8 m x 8 m ± 0,5 m
81 m2
9m x 9 m ± 1 m
100 m2
10 m x 10 m ± 1 m

T

ОПИСАНИЕ

190

В покой (S)
20 m2
4,5 m x 4,5 m
36 m2
6mx6m
49 m2
7mx7m
64 m2
8mx8m

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

PlanoCentro EWH-A KNX, Датчик за движение, монтаж на таван

EST2059102

PlanoCentro UWH-A KNX Датчик за движение, за вграждане

EST2059202

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

KNX Датчици за присъствие
w KNX Датчик за присъствие PlanoSpot
w Schrack инфо

134

Ø66

• Пасивен инфрачервен датчик за присъствие за монтаж на
таван
• Плосък дизайн, покривни бели рамки
• Покривни рамки черни или сребърни, като допълнителна
разновидност

3

69

EST2039100

0

R8

204

• Квадратна област на засичане 360° (до 64 m2) за
сигурно и лесно планиране
• Област на засичане (при 3,5 m височина) до 8 x 8 m

EST2039100

• Автоматичен контрол за осветеност и присъствие за
осветителни или отоплителни системи
• PlanoSpot 360 KNX S DE
• Като PlanoSpot 360 KNX S DE, но:
Без ръчно позициониране в зоната за засичане (въртящо
устройство)

w Обхват на действие
Зона за отркиване стандартна
Височина на монтаж
(A)
2m
2,5 m

A

3m
3,5 m
S

В покой

При движение (T)

9 m2
3mx3m
16 m2
4mx4m
20 m2
4,5 m x 4,5 m

20 m2
4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m
36 m2
6 m x 6 m ± 0,5 m
49 m2
7mx7m±1m
64 m2
8mx8m±1m

-

T

Зона за отркиване редуцирана
Височина на монтаж
(A)
2m
2,5 m
3m
3,5 m

ОПИСАНИЕ

В покой (S)

При движение (T)

4 m2
2mx2m
6,3 m2
2,5 m x 2,5 m
9 m2
3mx3m

4,4 m2
2,1 m x 2,1 m ± 0,5 m
9 m2
3 m x 3 m ± 0,5 m
14,4 m2
3,8m x 3,8 m ± 1 m
22,1 m2
4,7 m x 4,7 m ± 1 m

-

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

PlanoSpot 360 KNX DE WH, Датчик за движение, монтаж на таван

EST2039100

KNX-Детектор за присъствие, за вграждане,360°/49m²/IP20, бял

EST2039300

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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KNX Датчици за движение
w KNX Датчик за присъствие PresenceLight 360
w Schrack инфо

40,5

27

38

• Датчици за присъствие (PIR)

EST2009000

• Доставят се покривни рамки в бяло, покривни рамки черни
или сребърни, като допълнителна разновидност
• Автоматично управление на осветлението в зависимост от
присъствието и яркостта
• Квадратна област на засичане за сигурно и лесно
планиране
• Монтаж на таван в конзолна кутия за вграждане

EST2009000

• Възможен монтаж на таван с кутия за стенен монтаж
(EST9070513)
• Обхват (при 3,5 m височина) до 8 x 8 m

w Обхват на действие
Височина на монтаж
(A)
2m
2,5 m
A

3m
3,5 m
S

В покой (S)

При движение (T)

9 m2
3mx3m
16 m2
4mx4m
20 m2
4,5 m x 4,5 m

20 m2
4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m
36 m2
6 m x 6 m ± 0,5 m
49 m2
7mx7m±1m
64 m2
8mx8m±1m

-

T

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
EST2009000

PresenceLight 360B-KNX, Датчик за присъствие, монтаж на таван, бял

w KNX Датчик за присъствие PresenceLight 180
w Schrack инфо

40,5

38

• Датчици за присъствие (PIR)

32

192

• Доставят се покривни рамки в бяло, покривни рамки черни
или сребърни, като допълнителна разновидност
• Автоматично управление на осветлението в зависимост от
присъствието и яркостта
• Обхват на засичане 180°
• Обхват на засичане (при 2.2 m височина) до Ø 8 m

EST2009050

• Монтаж на стена

EST2009050

• Монтаж на таван в конзолна кутия за вграждане
• Възможен монтаж на таван с кутия за стенен монтаж
(EST9070513)
• Възможност за универсално приложение посредством
защита IP 54

w Обхват на действие
Височина на монтаж (A)
A

2,2 m

S

T

В покой (S)
25 m2
7 m x 3,5 m

При движение (T)
100 m2
8m

S
T

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

АРТИКУЛЕН NO
EST2009050

PresenceLight 180B-KNX, Датчик за присъствие, монтаж на стена, 8 m

артикул, наличен на склад в София

STORE

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

KNX Датчици за движение
w KNX Датчик за движение theMova AP

70,6
EST1039550

EST1039550

29,1 41,5

Ø 96,4
Ø 81

EST1039550

w Schrack инфо
• KNX-Пасивен инфрачервен датчик за движение за монтаж на таван
• Обхват на засичане: кръг 360°
• Обхват на засичане (при 3.5m височина) до Ø 8 m
• За отчитане на смесена осветленост, подходящ за флуоресцентни лампи (FL/PL/ESL), халогенни/нажежаеми лампи, както и за
LED осветители
• Стойност на превключване на яркостта, може да бъде регулирана в lux чрез параметър, чрез устройството или дистанционно
управление
• Отделен канал (присъствие) за управление на други устройства, като например ОВК-системи със закъснение при включване и
време за включване

w Обхват на действие
Височина на монтаж (A)
2m
2,5 m
3m

A

3,5 m
r

4m
t

ОПИСАНИЕ

Движение по диаголана
Фронтално движение (r)
(t)
38 m2
5 m2
7m
2,5 m
38 m2
7 m2
7m
3m
50 m2
13 m2
8m
4m
50 m2
13 m2
8m
4m
64 m2
13 m2
9m
4m

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

theMova S360 KNX AP, KNX Датчик за движение, бял

EST1039550

theMova S360 KNX AP GR, KNX Датчик за движение, за монтаж на таван

EST1039551

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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KNX Датчици за движение
w KNX Датчик за движение theMova DE
w Schrack инфо
• KNX-Пасивен инфрачервен датчик за движение за монтаж
на таван
• Обхват на засичане: кръг 360°
• Обхват на засичане (при 3.5m височина) до Ø 8 m
• За отчитане на смесена осветленост, подходящ за
флуоресцентни лампи (FL/PL/ESL), халогенни/нажежаеми
лампи, както и за LED осветители
EST1039560

EST1039560

• Стойност на превключване на яркостта, може да бъде
регулирана в lux чрез параметър, чрез устройството или
дистанционно управление

23

67

44

• Отделен канал (присъствие) за управление на други
устройства, като например ОВК-системи със закъснение
при включване и време за включване

EST1039560

w Обхват на действие
Височина на монтаж (A)
2m
2,5 m
3m
3,5 m
4m

A

r

Движение по диагонала
Фронтално движение (r)
(t)
38 m2 | 7 m
5 m2 | 2,5 m
38 m2 | 7 m
7 m2 | 3 m
50 m2 | 8 m
13 m2 | 4 m
50 m2 | 8 m
13 m2 | 4 m
64 m2 | 9 m
13 m2 | 4 m

t

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

theMova S360 KNX DE, KNX Датчик за движение, бял

EST1039560

theMova S360 KNX DE GR, KNX Датчик за движение, за вграждане

EST1039561

194

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

KNX Датчици за движение
w KNX Датчик за движение theLuxa
w Schrack инфо

161

• Датчик за движение (PIR)

127

• Автоматично управление на осветлението в зависимост от
присъствието и яркостта
• За външен монтаж
• За стенен или таванен монтаж
• Ограничаване на обсега чрез покривен клипс
EST1019610

• Може да се монтира върху конзолна кутия за вграждане
(60 mm)

EST1019610

• В доставката са включени дистанционери и ъглови
монтажни скоби
• Обхват (при 3,5m височина) до Ø 32 m

w Обхват на действие
Височина на монтаж
2m
2,5 m
3m
3,5 m
4m

Движение по диагонала
12 m
16 m
16 m
16 m
12 m

Фронтално движение
4m
5m
5m
5m
4m

3m
10 m
32 m

w Легенда:
В движение странично към
устройството
В движение фронтално към
Средно сиво
устройството
Тъмно сиво
В обхват
Височина на монтаж: 2,5 m
Светло сиво

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

theLuxa P300 KNX WH, Датчик за движение, на стена или таван, 300°

EST1019610

theLuxa P300 KNX BK, Датчик за движение, на стена или таван, 300°

EST1019611

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

195

Осветление

Щори

Стаен термостат

Touch Панел

196

Стаен контролер

Регулатор за отопление

197

QMX Температурен сензор и мулти сензор
w QMX Стаен контролен панел за КNХ с темпаратурен датчик с конфигурирани бутони
w Schrack инфо
• Температурен датчик
• Конфигурируеми бутони с LED-индикация
• Превключване и управление на осветление, щори и различни сценарии
• Поле за етикет с възможност за маркиране
• Режимът на работа може да се осъществява като двуточково управление и / или непрекъснат
контрол, само за отоплението, само за охлаждането, както и общ режим на работа на
отопление и охлаждане
KX624H107

• Bus конектор с клеми
• 3 независими регулируеми превключващи стойности за CO2-концентрация и относителна
влажност на въздуха за контрол на вентилацията:
• Изход за 1-, 2- или 3-стъпален вентилатор (влажност и CO2)
• Изход за 1-, 2- или 3-точков управляващ сигнал (влажност и CO2)
• Размери (Ш x В x Д) 88.4 x 133.4 x 18 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Контролен модул с бутони и температурен сензор

АРТИКУЛЕН NO
KX624H107

w QMX Стаен контролен панел с температурен датчик с дисплей
w Schrack инфо
• Температурен датчик
• Сегментиран дисплей със задно осветление и конфигурируеми бутони
• Режимът на работа може да се осъществява като двуточково управление и / или непрекъснат
контрол, само за отоплението, само за охлаждането, както и общ режим на работа на
отопление и охлаждане
• Bus конектор с клеми

KX624H105

• 3 независими регулируеми превключващи стойности за CO2-концентрация и относителна
влажност на въздуха за контрол на вентилацията:
• Изход за 1-, 2- или 3-стъпален вентилатор (влажност и CO2)
• Изход за 1-, 2- или 3-точков управляващ сигнал (влажност и CO2)
• Размери (Ш x В x Д) 88.4 x 133.4 x 18 mm

ОПИСАНИЕ

198

НАЛИЧНОСТ

STORE

Контролен модул с дисплей и температурен сензор

АРТИКУЛЕН NO
KX624H105

w QMX Стаен контролен панел с темпаратурен датчик с дисплей и с конфигурирани бутони
w Schrack инфо
• Температурен датчик
• Сегментиран дисплей със задно осветление и конфигурируеми бутони
• Конфигурируеми бутони с LED-индикация
• Превключване и управление на осветление, щори и различни сценарии
• Поле за етикет с възможност за маркиране

KX624H108

• Режимът на работа може да се осъществява като двуточково управление и / или непрекъснат
контрол, само за отоплението, само за охлаждането, както и общ режим на работа на
отопление и охлаждане
• Bus конектор с клеми
• 3 независими регулируеми превключващи стойности за CO2-концентрация и относителна
влажност на въздуха за контрол на вентилацията:
• Изход за 1-, 2- или 3-стъпален вентилатор (влажност и CO2)
• Изход за 1-, 2- или 3-точков управляващ сигнал (влажност и CO2)

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Контролен модул с дисплей, бутони и температурен сензор

артикул, наличен на склад в София

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX624H108

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

QMX Температурен сензор и мулти сензор
w QMX Стаен контролен панел с дисплей и датчици за температура, относителна влажност и CO2
w Schrack инфо
• Мулти сензор (температура, относителна влажност, CO2)
• Сегментиран дисплей със задно осветление и Touch бутони
• Режимът на работа може да се осъществява като двуточково управление и / или непрекъснат
контрол, само за отоплението, само за охлаждането, както и общ режим на работа на
отопление и охлаждане
• Bus конектор с клеми
• 3 независими регулируеми превключващи стойности за CO2-концентрация и относителна
влажност на въздуха за контрол на вентилацията:

KX624H106

• Изход за 1-, 2- или 3-стъпален вентилатор (влажност и CO2)
• Изход за 1-, 2- или 3-точков управляващ сигнал (влажност и CO2)
• Размери (Ш x В x Д) 88.4 x 133.4 x 18 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Контролен модул с дисплей, сензор за температура, влажност, и CO2

АРТИКУЛЕН NO
KX624H106

w Стаен терморегулатор Fan-Coil RAMSES
w Schrack инфо
• За управление на Fan-Coil (вентилаторни конвектори)
• Непрекъснат PI-контролер за отопление и охлаждане
• В доставката се съдържат два ротативни бутона: една абсолютна скала (монтирана) и една
относителна скала (приложена)
• Ръчен бутон за режими на работа: изкл., автоматичен, скорост на ветилатора 1, 2, 3
• 3 бинарни входа за конвенционални бутони (превключване, димиране, щори), също за
температурни сензори, състояние на прозорец или сигнал за присъствие
• LED (червено) за режим на работа на отоплението, (син) за режим на работа за охлаждането

KX7139202

• Bus конектор с клеми
• Размери (Ш x В x Д) 80 x 84 x 27 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

RAMSES 713 FC KNX, Индивидуален стаен термостат за "fan coil"

АРТИКУЛЕН NO
KX7139202

w CO2-сензор за въздуха в помещение AMUN

199

w Schrack инфо
• Измерва CO2-концентрация, относителна влажност и температура
• Три независимо програмируеми граници за CO2-концентрация и относителна влажност
• Един праг за температура
• Многоцветно LED индикиране на достигнатия праг на CO2-концентрация и относителната
влажност
• CO2-настройка от 500–2250 ppm (граници)
• Относителна влажност от 1 % до 100 %
• „Физична стойност” от 0–9999 ppm

KX7169200

• Захранване с напрежение през KNX, не е необходимо 230 V мрежово захранване
• Размери (Ш x В x Д) 74 x 74 x 30.8 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

AMUN 716 S KNX, CO2 сензор за качеството на въздуха, стенен монтаж, IP 20

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX7169230

артикул, наличен в Schrack Store

Тремостати за стая
w Термостат за помещение за 2-/4-тръбо-вентилаторни конектори или за универсални приложения
w Schrack инфо
• KNX Комуникация
• Приложение за отопление и / или охлаждане
• Изход за 2- или 3-точков управляващ сигнал
• Изход за 1-или 3-стъпален вентилатор
• Режими на работа: комфорт, икономичен и защитна функция
• Превключване на автоматичен или ръчен режим на работа за отопление / охлаждане
• Минимум и максимум зададени ограничителни стойности
KX770T350

• Индикация със задно осветление
• Цвят на корпуса: бял слонова кост
• Работно напрежение AC 230 V
• Диапазон настройка - зададени стойности 5...40 °C
• Закрепване. Със винтове върху вградената конзолна кутия мин. 60 mm диаметър
• Размери (Ш x В x Д) 86 x 86 x 47 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Термостат със сензорен дисплей, за вграждане, универсално приложение

АРТИКУЛЕН NO
KX770T350

w Термостат за помещение за 2-/4-тръбо-вентилаторни конектори или директен изпарител
w Schrack инфо
• KNX Комуникация
• Приложение за отопление и / или охлаждане
• Изход за 2- или 3-точков управляващ сигнал
• Изход за 1-или 3-стъпален вентилатор
• Режими на работа: комфорт, икономичен и защитна функция
• Превключване на автоматичен или ръчен режим на работа отопление / охлаждане
• Минимум и максимум зададени ограничителни стойности
KX770T293

• Дисплей с подсветка
• Цвят на корпуса: сигнално бяло (RAL 9003)
• Работно напрежение AC 230 V
• Диапазон настройка - зададени стойности 5...40 °C
• Закрепване. Със винтове върху вградената конзолна кутия мин. 60 mm диаметър
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• Размери (Ш x В x Д) 86 x 86 x 46 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Термостат, за вграждане с упр. на вентилатор

артикул, наличен на склад в София

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX770T293

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Тремостати за стая
w Термостат за помещение, за например вентилаторни конвектори, 230V AC
w Schrack инфо
• KNX Комуникация
• 2-точкови, 3-точкови или PWM управляващи изходи
• Режими на работа: комфорт, икономичен и защитна функция
• Обороти на вентилатора, автоматично или ръчно за 1-скоростен, 3-скоростен вентилатор
• Превключване на автоматичен или ръчен режим на работа за отопление / охлаждане
• Минимална и максимална граница на зададена стойност
• Дисплей с подсветка
• Работно напрежение AC 230 V

KX770T163

• Диапазон настройка - зададени стойности 5...40 °C
• Закрепване. стенен монтаж с винтове
• Размери (Ш x В x Д) 93 x 128 x 30.8 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Термостат, AC 230 V, универсално приложение

АРТИКУЛЕН NO
KX770T163

w Термостат за помещение за например вентилаторни конвектори и термопомпи, 24V AC
w Schrack инфо
• KNX Комуникация
• Режими на работа: комфорт, икономичен и защитна функция
• За апликации с DC-управляващи изходи и DC- или 3-скоростни изходи на ветилатора
• Обороти на вентилатора, автоматично или ръчно за 1-скоростен, 3-скоростен или DC
вентилатор
• Превключване на автоматичен или ръчен режим на работа за отопление / охлаждане
• Минимална и максимална граница на зададена стойност
• Дисплей с подсветка

KX770T297

• Работно напрежение AC 24 V
• Диапазон настройка - зададени стойности 5...40 °C
• Закрепване. стенен монтаж с винтове
• Размери (Ш x В x Д) 93 x 128 x 30.8

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Термостат, AC 24 V, вентилатор (1-/3-стъпки DC), термо помпа

АРТИКУЛЕН NO
KX770T297

w Термостат за помещение с KNX комуникация, 24V AC, VVS отопление и охлаждане
w Schrack инфо
• KNX Комуникация
• Изход DC 0...10 V за VAV-задвижване и допълнителен изход за 2-точков, PWM или 3-точков
или изход за 3-точково VAV-задвижване и допълнителен изход DC 0...10 V
• 1 вход DC 0...10 V за обратно връзка за индикация на състоянието на отоплителния вентил
• Режими на работа: комфорт, икономичен и защитна функция
• Непрекъснато PI-регулиране
• Регулиране в зависимост от температурата на помещението и възвратният въздух
• Превключване на автоматичен или ръчен режим на работа за отопление / охлаждане

KX770T165

• Минимална и максимална граница на зададена стойност
• Минимална и максимална граница на регулиране на постоянен дебит на въздуха
• Реверс на изходният сигнал (DC 0...10 V), опция
• Дисплей с подсветка
• Работно напрежение AC 24 V
• Диапазон настройка - зададени стойности 5...40 °C
• Закрепване. стенен монтаж с винтове
• Размери (Ш x В x Д) 93 x 128 x 30.8 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Термостат, AC 24 V, VVS отоплителни и охладителни системи

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX770T165

артикул, наличен в Schrack Store
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Контролер на помещението, дисплей и визуализиране
w Мултифункционален дисплей VARIA
w Schrack инфо
• Мултифункционален дисплей с термостат на помещението, бял
• Свободно параметриране за индикиране и управление на функциите, например слънчева
защита, светлина
• Управление и регулиране например на отопление, Fan Coil (вентилаторни конвектори),
климатици
• Осветен дисплей и интегриран часовник
• До 7 различни индикирани страници
KX8269210

• Автоматично лятно / зимно астрономическо време с резервно захранване
• Управлява до 8 помещения чрез температурни профили
• Седмичен таймер с 8 канала с до 3 различни състояния, например за светлина, щори,
вентилатор и т.н
• 3 програми за отопление
• По избор непрекъснато или двуточково управление
• Режим на работа: комфорт, в режим на готовност, нощен режим, защита от замръзване
• Монтаж върху конзолна кутия за вграждане

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Мулти-функционален дисплей със стаен термостат, IP 20

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX8269210
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Контролер на помещението, дисплей и визуализиране
w Стаен контролер Contouch

KX2042AB21

KX2042AB11

KX2042AB31

KX2042AB51

w Schrack инфо
• Мултифункционално устройство за управление за KNX , с 320 x 240 Pixel, 2,8“ LCD цветен дисплей
• За показване и управление на най-малко 18 параметрични фунции в зададеното помещение: превключване, димиране,
управление на щори, с индикации на състояния и текстови съобщения за предупреждение и алармиране
• Интегриран сензор за стайна температура
• Режимът на работа може да се осъществява като двуточково управление и / или непрекъснат контрол, само за отоплението, само
за охлаждането, както и общ режим на работа на отопление и охлаждане
• Следене на външната температура по зададената стойност за температура в режим на охлаждане
• Седмична програма за превключване на регулиращите работни режими и за 18 функции за обслужване на помещението
• Минимум 16 времеви превключвания за всяка функция в седмичната програма
• Индикация на дата и час
• Вкл. Bus конектор с клеми (включен в доставката)
• Свързване на отделно допълнително захранване DC 24 V, потребление на ток около 50 mA (z.B. LP746201)
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• Устройство с вграден монтаж в инсталационна кутия Ø 60 mm, с винтово закрепване
• Размери (Ш x В x Д) 86 x 116 x 30 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Стаен контролер Contouch
Стаен контролер Contouch‚ с включен bus конектор‚ титаниево бяло

KX2042AB11

Стаен контролер Contouch‚ с включен bus конектор‚ цвят карбон

KX2042AB21

Стаен контролер Contouch‚ с включен bus конектор‚ алуминий металик

KX2042AB31

Стаен контролер Contouch‚ с включен bus конектор‚ черен

KX2042AB51

Аксесоари
Contouch сет за външна памет‚ с micro SDHC карта и адаптери за USB и SD

KX2048AB01

Захранване нерегулируемо 1Р,230/24VDC, 1.5A,капсиловано

LP746201

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Touch панел
w Touch панел 230V, 24V

KX5888AB12

KX5888AB13

KX5888AB14

KX5888AB15

w Schrack инфо
• Мултифункционално устройство за управление за KNX, с 320 x 240 Pixel, 5,7“-TFT-цветен дисплей Touch screen
• Регулиране на осветеноста на LED фоновото осветление върху контролния интерфейс
• За изобразяване и обслужване на минимум 210 комуникативни обекти на минимум 20 страници с идикация
• Допълнителна страница за индикация и потвърждаване на минимум 16 аларми
• Седмична програма за минимум 110 комуникативни обекта с минимум 10 заявки за превключване дневно
• Симулация на присъствие за минимум 50 комуникативни обекта
• Текущ модул за графично показване и съхранение на стойностите на състоянието
• 1-Bit- или 8-Bit-scene управление за минимум 64 модула
• Минимум 32 AND/OR-включвания, всяка от които включва до поне 4 комуникационни обекта
• Минимум16 условия за сравнение за задействане на заявка за превключване
• Индивидуална защита с парола за всяка опционална страница
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• Буферен часовник в реално време и показване на дата и час
• Избор от минимум 4 различни по дизайна темплейти за индикация и управление
• Възможност за показване на заредено изображение като стартова страница на екрана или презентиране на минимум 100
заредени изображения вместо стартова страница на екрана
• USB-интерфейс за зареждане на изображения и символи
• USB-кабел, 1 m дължина и скорост на трансфер от 480 MBit/sec.
• Бутон за нулиране на устройството
• Bus конектор с клеми
• Устройство за вграждане в розетка за скрит монтаж
• При KX5882AB23 консумация на приблизително 40 mA
• Рамки с необходимия дизайн и вградените конзолни кутии се поръчват отделно
• Размери (Ш x В x Д) 161,5 x 135 x 64 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

"Touch" Панел‚ 230 V AC‚ 50 Hz

KX5882AB13

"Touch" Панел‚ 24 V AC/DC

KX5882AB23

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Touch панел
w Дизайн на рамките

KX5888AB12

KX5888AB15

KX5888AB14

KX5888AB13

w Schrack инфо
• Размери (Ш x В x Д) 194 x 156 x 5 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Рамка "Design" за "Тouch" панел KX5882AB13 or KX5882AB23‚ алуминий

KX5888AB12

Рамка "Design" за "Тouch" панел KX5882AB13 or KX5882AB23‚ stainless steel дизайн

KX5888AB13

Рамка "Design" за "Тouch" панел KX5882AB13 or KX5882AB23‚ черна стъклена

KX5888AB14

Рамка "Design" за "Тouch" панел KX5882AB13 or KX5882AB23‚ бяла стъклена

KX5888AB15

w Вградени конзолни кутии
w Schrack инфо
• Размери (Ш x В x Д) 194 x 156 x 5 mm

KX5888EB01

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Кутия за вграждане, за всички типове "Тouch" панели, KX5882AB13 или KX5882AB23

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX5888EB01
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Контролер на помещението, дисплей и визуализиране
W IP Control Center KX1521AB01
Визуализация на компютър

Визуализация на smartphone

W Web Визуализация за KNX система
IP Control Center позволява уеб визуализиране на KNX системи на различни уеб-достъпни устройства. В приложението за визуализация
и контрол може да се създадат интуитивни интерфейси за работа и визуализиране за компютри, лаптопи, таблети или смарт телефони.
В допълнение към силовата апаратура в електроинсталациите, съществуват и приблизително 1250 различни работни състояния за
отделни сгради и помещения. Тези модули включват програмируем сезонен таймер с астрономически календар. Благодарение на
контролера за сценариите могат да бъдат записани и визуализирани до 5000 различни сценария. Различен тип информация, като
измерени стойности, прогнози за времето и др., могат да се обработят в таблици или графики. Също така е възможно да се следи и
запаметява
информация за анализ на грешки 10.04.2015
или повреди. Системата
разполага
с интерфейс, който може да се използва за
KNX_Kap.07:KabelPreisliste_2006_1
9:25 Uhr
Seite и67
контролиране на IP устройства, използвайки TCP/UDP команди. Възможни са визуални и акустични сигнали за аларми, които също са
записани в историята на алармените сигнали. Възможно е препращане на алармите на имейл, както като периодични записи на данни
архиви), така и като данни за мониторинг. Няма лимит на уеб съдържанието, което може да бъде показано, включително нови
съобщения и прогнози за времето. Също така е възможно да се визуализират (възпроизвеждат) снимки или видео, получени от
IP камери. Системата се управлява с помощта на ETS. Графичният и Smart Editor са включени и инсталирани в устройството от
първоначалното му стартиране.

Interfaces, Schnittstellen

W ÜBERSICHTEN UND AUSWAHLHILFEN

На разположение за сваляне е описателен примерен проект, демонстриращ същността на IP Control Center.
Уеб клиент
Web
Client
смарт
телефон
Smartphone

Уеб
Webклиент
Client

Уеб клиент
Web
Client
таблет
Tablet
PC

Уеб клиент
WLAN-Router

ETS
ETS

IP/WEB

WEB
Web сървър
Server +
+
KNXnet // IP
KNXnet
IP Schnittstelle
интерфейс
KNX
I201_19506a

206

С Web Editor може да се подредят и разместят голяма част от показаните и контролни елементи, ползвайки метода „хващане и
преместванеW
(drag-and-drop)“.
Потребителят
може да проектира
негов индивидуален
работен интерфейс с негови собствени или
KNX/ETHERNET
– SCHNELLER
DOWNLOAD
SPART ZEIT
съществуващи елементи от подготвени библиотеки. Като допълнение, съществуват 6 различни стила. Изгледи на сгради или етажи от
dem Standard
lassen sich KNX-Telegramme
Ethernet (LAN)
Dadurch
ergeben
sich Editor.
Anwendungen und
сгради могат да Mit
се използват
катоKNXnet/IP
фонови изображения.
Планирането и über
разработването
наübertragen.
визуализации
е лесно
със Smart
Lösungen,
wie
z.B.
der
Nutzung
vorhandene
Netzwerk-Infrastrukturen
und
-Technologien,
um
KNX-Daten
über
größere
Entfernungen zu
Всички визуализации са оптимизирани за мобилни браузъри и смарт телефони или таблети.
übertragen. Verbindungen zwischen Gebäuden, Etagen sind mit KNXnet/IP übersichtlich und einfach zu realisieren.

BewegungsRaumWetterZentrales
Датчици
за Терморегулатори
Контролни
Метеорологични
движение
панели
meldung
temperaturzentrale
Bedienen
станции
regelung

Schalten
Ключове
Dimmen
Димери
Упр.
заJalousie
щори

Touchпанели
Panel
Touch

Taster
Бутони

Контролер на помещението, дисплей и визуализиране
w IP Control Center (визуализиране)
w Schrack инфо
• Контролер за графично визуализиране на Web крайни устройства, като настолни компютри,
таблети и смартфони през стандартен Web-браузър.
• Web-Server за управление и наблюдение на до 1.250 предавани състояния и стойности.
• Web-Editor за графично проектиране на Web-визуализането и конфигуриране на отделните
модули, като:
- Времедиаграми с до 300 времеви команди за седмица
- Scene модул с до 5000 модула и сцени
- Изцяло графичен логически модул с до 1.000 логически функции

KX1521AB01

- Алармираща функция за до 250 различни алармени съобщения
- E-Mail-функция с до 20 контакта
• Smart-Editor за графично проектиране и визуализиране с елементи на управление през
мобилни браузъри за смартфоти, проектирани в различни стилове и визия
• Специална Web-страница за обновяване на фърмуера
• KNXnet/IP-интерфейс за параметриране на едно KNX-устройство
• Ethernet-интерфейс 10/100 Mbits/s с RJ45-кийстоун за свързване на IP мрежа, използвайки
интернет протокол
• 2 LED-индикации за IP-връзка/-комуникация и за съобщения за грешки
• Bus конектор с клеми за присъединяване към една KNX-мрежа
• Ноебходимо е допълнително захранване DC 24 V, 40 mA, най-малко 1,2W присъединено през
клемите за ниско напрежение
• Модулно устройство за монтаж на монтажна шина TH35 DIN EN 60715
• Размер (1 модул = 18 mm) 4 модула
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

IP Control Center
IP Основен контролен модул

KX1521AB01

Аксесоари
LP746201

Захранване нерегулируемо 1Р,230/24VDC, 1.5A, капсуловано
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

KNX Aktorik

Осветление

Щори

208

Осветление

KNX Aktorik

KNX Изпълнителни механизми
Метеорологична станция

Електрическо табло
Отопление

209
Стр.

209

Между консуматора и мрежовото напрежение се вгражда изпълнително устройство (KNX Актуатор).
KNX актуатора е свързан чрез KNX-мрежа и получава от нея информационни данни. Тези данни
произлизат или директно от KNX-сензор (например ключ, димер, терморегулатор или сензор за CO2концентрация) или чрез визуализиране (например Touch Panel или таблет).

Комбиниран изпълнителен
механизъм (актуатор)

210
Стр.

210

KNX/DALI Gateway Twin

KNX Изпълнителни механизми
w Съдържание
Превключващи изпълнителни механизми ............................................................................................. Стр.

213

Модулни превключващи изпълнителни механизми ............................................................................. Стр.

215

Комбиниран превключващ изпълнителен механизъм ......................................................................... Стр.

217
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Стр.

KNX Изпълнителни механизми
W Общ преглед и помощ при избор - устройства с бинарни изходи
Бинарните изходни устройства могат да се използват в много приложения. Поради съществуването на обширна гама стандартизирани
товари (AC1, AC3, AX, C-товар) се предлагат изпълнителни механизми (Актуатори) с интегрирано разпознаване на вида товар.

w Използване на товар от тип AC1, AC3, AX и „C“ товар
В индустриалния и сградния сектор се наблюдава създаването на голям набор от различни превключващи мощности (устройства и
изходи. Това налага те да бъдат специфични за съответните приложения, а също така да са в съответствие и с националните и
международни стандарти. Тестовете са подбрани така, че да възпроизвеждат типични (най-често срещани) приложения, като
електродвигатели (за индустрията) или луминесцентни лампи (за сградите).
Детайлите за режими AC1 и AC3 са капацитета на превключване, който е утвърден в индустриалния сектор:
• AC1: касае превключването на преобладаващо активни товари (p.f. = 0.8)
• AC3: касае (индуктивността) превключване на електродвигатели (p.f. = 0.45)
Този капацитет на превключване са описани и заложени в стандарт EN 60947-4-1. „Контактори и пускатели за електродвигатели Електромеханични контактори и пускатели за електродвигатели“. Стандарта описва пускатели и/или контактори, които по
подразбиране се използват за индустриални приложения.
Означението “AX“ се е утвърдило в контрола на сградите:
• AX: касае (капацитет) натоварване с луминесцентни лампи
Превключването на капацитивни товари (200 μF, 140 μF, 70 μF или 35 μF), при товар от 200μF “C товар”, са описани във връзка с
натоварване от луминесцентни лампи. Този превключвателен капацитет се отнася за стандарт EN 60669 „Превключватели за
домакински и подобни електрически инсталации - Специфични изисквания“, който се прилага основно за решения в сградния контрол.
Изискват се тестове за устройства 6A, тест с 70 μF, и за устройства 10A, тест с 140 μF. Декларациите за капацитета на превключване
(комутационната възможност) за режими AC и AX са съпоставими една с друга.
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Превключватели
w Компактни изпълнителните устройства (Актуатори)

KXSK08RA

BS900136

w Schrack инфо
• Един безпотенциален релеен контакт за изходен канал
• Електроните компоненти на устройството се захранват чрез вграден захранващ блок за 230 V AC
• Бутон за превключване между Bus комуникация и директен режим
• Жълт LED за индикация на активиран директен режим
• Един червен LED на изход за индикация състоянието на превключване
• Един бутон на изход за превключване чрез UM-функция в директен режим
• Избираем работен режим за всеки изход (нормален режим, таймер)
• Регулируемо закъснение при включване и изключване
• Интегриран Bus конектор с клеми или конектор за връзка към data информационната шина с 50% от стандартно натоварване на
KNX мрежата
• Модулно устройство за монтаж на монтажна шина TH35 DIN EN 60715
• Размер ширина (1 модул = 18 mm)

w Технически данни
Брой комутиращи канали
Номинален ток, AC [A]
Номинално напрежение, AC [V]
Мощност при превключване/Вид на товара, натоварване
Активен товар [W]
Комутационни възможности на постоянен ток [V/A]
Mаксимално капацитивен товар [μF]
Лампи с нажижаема жичка
Лампа с нажижаема жичка [W]
Халогенна лампа 230 V [W]
NV-халогенна лампа с конвекционален трансформатор (индуктивен) [VA]
Луминисцентни лампи T5/T8
Некомпенсирани [VA]
Паралелно компенсирани (при макс.възможно C) [W]
DUO-комутиране [VA]
Компактната флуоресцентна лампа
Некомпенсирана [VA]
Паралелно компенсирани (при макс.възможно C) [W]

KX5671AB01
4
8
230

KX5671AB12
8
8
230

KX5671AB11
8
2
230

KXSK08RA-8
16
230

KXSK0FRA-16
16
230

1840
24/8
35

1840
30/10
35

460
24/8
12

3680
24/10
35

2300
24/100
35

1000
1000
200-500

1000
1000
200-500

500
500
200

3680
3680
2000

1000
1000
500

500
2x58
1000

500
2x58
1000

200
200
200

3680
2500
3680

500
2x58
1000

500
300

500
300

200
200

3680
2500

500
300

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Компактни изпълнителните устройства (Актуатори)
Превключвателно изпълнително устройство‚ 4 x 230 V AC‚ 8 A

KX5671AB01

Превключвателно изпълнително устройство‚ 8 x 230 V AC‚ 2 A

KX5671AB12

Превключвателно изпълнително устройство‚ 8 x 230 V AC‚ 8 A

KX5671AB11

KNX Превключвателно изпълнително устройство, 8 x AC 230V, 16A

KXSK08RA

KNX Превключвателно изпълнително устройство, 16 x AC 230V, 10(16)A

KXSK0FRA

Аксесоари
BS900136

Щифтов гребен за KNX-модули, с 1,5m кабел

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Превключватели
w Превключвателни изпълнителни устройства, нова серия
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Превключвателно изпълнително устройство‚ 4 x 230 V AC‚ 10 A

KX5301DB31

Превключвателно изпълнително устройство‚ 8 x 230 V AC‚ 10 A

KX5301DB51

Превключвателно изпълнително устройство‚ 12 x 230 V AC‚ 10 A

KX5301DB61

Превключвателно изпълнително устройство‚ 4 x 230 V AC‚ 16 A

KX5321DB31

Превключвателно изпълнително устройство‚ 8 x 230 V AC‚ 16 A

KX5321DB51

Превключвателно изпълнително устройство‚ 12 x 230 V AC‚ 16 A

KX5321DB61

Превключвателно изпълнително устройство‚ 4 x 230 V AC‚ 20 A

KX5341DB31

Превключвателно изпълнително устройство‚ 8 x 230 V AC‚ 20 A

KX5341DB51

Превключвателно изпълнително устройство‚ 12 x 230 V AC‚ 20 A

KX5341DB61
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Превключватели
W Модулни превключващи изпълнителни механизми

Модулният дизайн на превключващите изпълнителни механизми на Schrack Technik, прави тяхната употреба универсална и подходяща
за различни варианти на монтаж. Могат да се свържат до 4 превключващи изпълнителни механизма към 6-пинов интерфейс на основния
модул, посредством свързващ джъмпер. По този начин превключващ механизъм с 3 изхода може да бъде разширен на 6/9/12 или
15 изхода, позволявайки лесното адаптиране към броя и размера на товарите, които трябва да се управляват. Разнообразието от
функционалности на приложния софтуер покрива широк спектър: обхващайки многостепенно управление на вентилатори и чилъри,
работни часове и цикли на превключване за контрол на сценариите, изпълнителни устройства за контрол на температурата до
измерване на товара и мониторинг на тока на товара за всеки канал.
Надстроената комбинация от изпълнителни механизми контролира както изходите на основните модули така и изходите на всички
свързани допълнителни модули. Това включва:
• Запис и мониторинг на тока на товара на всеки изход при грешка в товара или претоварване
• Едновременното превключване на всички три изхода
• Изпълнение на скорост на въртене, посочена като процент, за превключващи команди от 1 до 3-стъпки
(упраление на скоростта на вентилатори)
• Изпълнение на регулиране на вентили посочено като процент, за превключващи команди с модулирана ширина на импулса 		
(управление на термо задвижки)
• Брояч на работни цикли и часове с мониторинг на всеки изход
• Интегрирано 8-Bit-scene управление, за което всеки изход може да бъде обвързан с до 8 сценария

Пример: Блокова схема на 15 бутонен превключващ изпълнителен механизъм

I202_01453

KNX

AC 230 V

Блоковата схема е пример за схематично взаимно свързване (като общ блок) на превключващи изпълнителни механизми.
Всички модули обозначени 10 AX, 16 AX и 20 AX са съвместими и могат да бъдат използвани заедно.
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w Характеристики
Превключващите изпълнителни механизми от гореописаният пример могат да се използват както в офисни сгради така и в жилищни
сгради и се ползват за следните приложения:
• Превключване на товари до 20 AX на канал
• Превключване на трифазни задвижки/товари
• Управление от 1 до 3-степени, за системи за вентилация
• Разпознаване на вида товар за комутиране
• Засичане на значима повреда в оборудването
• Превантивно засичане на грешки чрез продължителен мониторинг на тока
• Запис на цикли на превключване и работни часове
• Доклад за извършена поддръжка или сервизна работа
• Засичане на прекъсвания по веригата

Превключватели
w Модулни изпълнителните устройства (Актуатори) и разширителни модули

KXSH03RC

KXSE03RC

w Schrack инфо
• Номинално напрежение на превключващ контакт AC 230 V
• Интерфейс за свързване на рашерителни модули и софтуер за управление на до 4 рашерителни модули в произволна комбинация
• Възможност за 3-фазно превключване (3 изхода едновременно)
• Директен режим на работа (задаване на команди от самото устройство)
• Контрол скоростта на вентилатора 1...3-скорости
• Контрол на електротермичните задвижвания
• Интегрирано 8-Bit-scene управление
• За всеки канал: статус на изпращане, брой на работните часове с контрол на граничната стойност, брой на циклите с контрол на
граничната стойност, измерване на работният ток, контрол на работният ток
• Захранването на собствената електроника, както и електрониката на разширените модули чрез напрежението на Bus шината
• Интегриран Bus конектор с клеми
• Размер (1 модул = 18 mm) 3 модула

w Технически данни
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Брой комутиращи канали
Номинален ток, AC [A]
Номинално напрежение, AC [V]
Мощност при превключване/Вид на товара, натоварване
Активен товар [W]
Комутационни възможности на постоянен ток [V/A]
Максимално капацитивен товар [μF]
Лампи с нажижаема жичка
Лампа с нажижаема жичка [W]
Халогенна лампа 230 V [W]
NV-халогенна лампа с конвекционален трансформатор (индуктивен) [VA]
Луминисцентни лампи T5/T8
Некомпенсирани [VA]
Паралелно компенсирани (при макс.възможно C) [W]
DUO-комутиране [VA]
Компактната флуоресцентна лампа
Некомпенсирана [VA]
Паралелно компенсирани (при макс.възможно C) [W]

KX5621AB11
KX5621AB21
3
10AX
230

KXSH03RC-KXSE03RC-3
16AX
230

KX5131AB11
KX5131AB21
3
20AX
230

3680
24/10
200

3680
30/16
200

4600
24/20
200

2300
2300
1200

3680
3680
2000

3680
3680
2000

2300
1500
1500

3680
2500
3680

3680
2500
3680

1600
1100

3680
2500

3680
2500

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Основни модули
Превключвателно изпълнително устройство‚ основен модул‚ 3 x AC 230/400 V‚ 10 AX‚ "C" товари‚ с проверка на
товара

KX5621AB11

KNX Превключвателно изпълнително устройство, основен модул, 3 x AC 230/400V, 16 AX, "C"-товари, с
проверка на товара

KXSH03RC

Превключващо изпълнително устройство‚ основен модул‚ 3 x AC 230/400 V‚ 20 AX‚ "C" товари‚ проверка на
товара

KX5131AB11

Разширителни модули
Превключвателно изпълнително устройство, вторичен модул‚ 3 x AC 230/400 V‚ 10 AX‚ "C" товари‚ с проверка
на товара

KX5621AB21

KNX Превключвателно изпълнително устройство, вторичен модул, 3 x AC 230/400V, 16 AX, "C"-товари, с
проверка на товара

KXSE03RC

Превключващо изпълнително устройство, вторичен модул‚ 3 x AC 230/400 V‚ 20 AX‚ "C" товари, проверка на
товара

KX5131AB21

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Превключватели
w Комбинирани изпълнителните устройства (Актуатори) , релеини изходи 8x16A, 230V AC,
бинарни входове 8x12- 230V AC/DC
w Schrack инфо
• 8 входа за постоянно или променливо захранване в диапазон от AC/DC 12...230 V
• 8 релейни контакта-изходи
• Номинално напрежение на контакт AC 230 V
• Номинален работен ток на контакт 16 A, cos φ = 1
• Електроните компоненти на устройството се захранват чрез вграден захранващ блок за
230 V AC
• Устройството може да функционира без връзка с КNX линия, както и в случай на липсващо
напрежение на шината, прекъсната или неактивна комуникация

KXKK88RT

• По един бутон на изход, за управление в директен режим на работа чрез UM-функция с
кратко натискане за превключване режима на работа на изхода или с при продължително
натискане на бутона за избор между импулсното реле и таймер функция
• По един червен LED на изход за индикация състоянието на превключване
• По един червен LED на изход за индикация за съответното състояние на сигнала
• Избераема функция за всяка двойка входове
2-бутонно димиране с stop telegram или с циклично предаване
- 2-бутонен слънцезащитен контрол
• Избираема логическа операция (И/ИЛИ) за всеки вход от друго комуникативно устройство и
променлива стартова стойност на включване на логическото управление при възстановяване
на Bus напрежението
• Интегрирано 8-Bit-scene управление и възлагане до 8 индивидуални сцени на всеки изход
• Интегриран Bus конектор с клеми или конектор за връзка към data информационната шина с
50% от стандартно натоварване на KNX мрежата
• Модулно устройство за монтаж на монтажна шина TH35 DIN EN 60715
• Размер ширина (1 модул = 18 mm) 8 модула

w Технически данни
Брой комутиращи канали
Номинален ток, AC [A]
Номинално напрежение, AC [V]
Мощност при прекъсване/Вид на товара, натоварване
Активен товар [W]
Комутационни възможности на постоянен ток [V/A]
Максимално капацитивен товар [μF]
Компактната флуоресцентна лампа
Некомпенсирана [VA]
Паралелно компенсирани (при макс.възможно C) [W]

4
16
230
3680
12/100
140
1600
1100

Брой изходи
Номинално напрежение на входовете, AC/DC [V]
Крушки
Нажежаеми лампи [W]
Халогенни лампи 230 V [W]
NV-Халогенни лампи с конвенционален трансформатор (индуктиевен
товар) [VA]
Луминесцентсни лампи T5/T8
Без компенсация [VA]
паралелно компенсиране (при максимално възможен C) [W]
Двойна верига [VA]

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

8
12-230
2500
2500
500
2500
1300
2500

АРТИКУЛЕН NO
KXKK88RT

KNX Комбинирано превключващо изпълнително устройство, 8 x AC 230V, 16 A, 8 бинарни входа
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Превключватели
w Компактни изпълнителните устройства (товаров превключвател)
w Schrack инфо
• 4 превключващи контакта
• Превключващите контакти могат да бъдат управлявани ръчно посредством плъзгач
• Инвертируемост на изход NO контакт/ NC контакт)
• Конфигуриране на режим таймер за всеки превключващ контакт
• Регулируемо закъснение при включване и изключване
• Конфигуруемо поведение на устройството при отпадане на напрежението на KNX линия
• Захранването на собствената електроника чрез напрежението на Bus шината
KX5121AB01

• Интегриран Bus конектор с клеми или конектор за връзка към data информационната шина
• Размер (1 модул = 18 mm) 4 модула

w Технически данни
Брой комутиращи канали
Номинален ток, AC [A]
Номинално напрежение, AC [V]
Мощност при превключване/Вид на товара, натоварване
Активен товар [W]
Комутационни възможности на постоянен ток [V/A]
Максимално капацитивен товар [μF]
Лампи с нажижаема жичка
Лампа с нажижаема жичка [W]
Халогенна лампа 230 V [W]
NV-халогенна лампа с конвекционален трансформатор (индуктивен)
[VA]
Луминисцентни лампи T5/T8
Некомпенсирани [VA]
Паралелно компенсирани (при макс.възможно C) [W]
DUO-комутиране [VA]
Компактната флуоресцентна лампа
Некомпенсирана [VA]
Паралелно компенсирани (при макс.възможно C) [W]

ОПИСАНИЕ

KX5101AB03
4
16
230

KX5101AB04
4
16
230

KX5121AB01
8
16
230

3680
12/100
140

3680
12/100
200

3680
12/100
200

2500
2500

3680
3680

3680
3680

500

2000

2000

2500
1300
2500

3680
2500
3680

3680
2500
3680

1600
1100

3680
3000

3680
3000

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Превключвател за консуматори (за товар)‚ 4x230 V AC‚ 16 A

KX5101AB03

Превключвател за консуматори (за товар)‚ 4x230 V AC‚ 16 A‚ "C" товари

KX5101AB04

Превключвател за консуматори (товари)‚ 8x 230 V AC‚ 16 A‚ "C" товари

KX5121AB01
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Превключватели
w Бинарни изходи за конзолен монтаж, 2 x 10A, 230V AC
w Schrack инфо
• Номинално напрежение на превключващ контакт AC 230
V
• Два превключващи контакта
• Номинален ток на контакт 10 A
• Безвинтови клеми за присъединяване на едножични и
многожични проводници със сечение 0,5...2,5 mm²

KX5102AB13

• Захранването на собствената електроника чрез
напрежението на Bus шината

KX5102AB03

• Bus конектор с клеми
• За монтаж в конзолни кутии с Ø 60 mm и дълбочина 60
mm
• Времеви функции: закъснение при изключване и
включване, таймер
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Бинарен изход‚ 2 x 230 V AC‚ 10A‚ без монтажна рамка

KX5102AB13

Бинарен изход‚ 2 x 230 V AC‚ 10A‚ 10-полюса BTI конектор за Bus устройства и монтажна рамка

KX5102AB03

w Вградени изпълнителните устройства (Актуатори)
w Schrack инфо
• Номинално напрежение на контакт 230 V AC
• 2 бинарни входа за безпотенциални контакти
• 20 см свързващи кабели за изходи, входове и KNX мрежа
• Изходите могат да бъдат конфигурирани кто NO контакт/ NC контакт
• Захранването на собствената електроника чрез напрежението на Bus шината
• Bus конектор с клеми
• Монтаж на конзолни кутии вградени в стена или монтаж на таван с Ø 60 mm
KX5112AB10

• Размери (Ø x В) 53 x 28 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Превключващо изпълнително устройство‚ 1 x AC 230 V‚ 16 A; два бинарни входа

KX5112AB10

Превключвателно изпълнително устройство‚ 2 x AC 230 V‚ 6 A; два бинарни входа

KX5622AB31
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Бинарни входове
w Бинарни входни устройства
w Schrack инфо
• Входове: максимална дължина на неекраниран проводника 100 m
• LED, индикация на статуса за всеки изход
• Функции вход: ограничение KNX телеграми, настройваемо време за изчакване, заключване на
вход чрез блокиращо устройство, продължително регулирано натискане на бутона, възможност
за избираем тип контакт (NC/NO)
• Може да се конфигурира единично / продължително натискане на бутон
• Импулсно отчитане с / без наблюдение на граничната стойност (8/16/32 Bit)
KXEKF0RP

• Електроните компоненти на устройството се захранват чрез вграден захранващ блок за 230 V AC
• Интегриран Bus конектор с клеми или конектор за връзка към data информационната шина
• Размер ширина (1 модул = 18 mm) 6 модула

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Устройство с бинарни входове‚ 8 x безпотенциални контакта

KX2621EB01

Устройство с бинарни входове‚ 16 x безпотенциални контакта

KX2621EB11

KNX Бинарни входове, 8 входа за AC/DC 12 … 230V

KXEK08RM

KNX Бинарни входове, 16 входа за AC 12-230V, DC 12-115V

KXEKF0RN

KNX Бинарни входове, 8 входа за AC/DC 12-230V, 8 входа за безпотенциални контакти

KXEKF0RP

w Комбиниран бинарен вход, 8x12-230V AC/DC с изпълнително устройства (Актуатор), 8x16A,

230V AC
w Schrack инфо
• 8 входa за постоянно или променливо захранване в диапазон от AC/DC 12...230 V
• 8 релейни контакта-изходи
• Номинално напрежение на контакт AC 230 V
• Номинален работен ток на контакт 16 A, cos φ = 1
• Електроните компоненти на устройството се захранват чрез вграден захранващ блок за 230 V AC
• Устройството може да функционира без връзка с КNX линия, както и в случай на липсващо
напрежение на шината, прекъсната или неактиван комуникация
KXKK88RT

• Устройството може да функционира без връзка с КNX линия, както и в случай на липсващо
напрежение на шината, прекъсната или неактивна комуникация
• По един червен LED на изход за индикация състоянието на превключване
• По един червен LED на изход за индикация за съответното състояние на сигнала
• Избераема функция за всяка двойка входове
2-бутонно димиране с stop telegram или с циклично предаване
- 2-бутонен слънцезащитен контрол
• Избираема логическа операция (И/ИЛИ) за всеки вход от друго комуникативно устройство и
променлива стартова стойност на включване на логическото управление при възстановяване
на Bus напрежението
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• Интегриранo 8-Bit-scene управление и възлагане до 8 индивидуални сцени на всеки изход
• Интегриран Bus конектор с клеми или конектор за връзка към data информационната шина с
50% от стандартно натоварване на KNX мрежата
• Модулно устройство за монтаж на монтажна шина TH35 DIN EN 60715
• Размер ширина (1 модул = 18 mm) 8 модула
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

KNX Комбинирано превключващо изпълнително устройство, 8 x AC 230V, 16 A, 8 бинарни входа

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KXKK88RT

артикул, наличен в Schrack Store

Бинарни входове
w Комбиниран бинарен вход, 8x12-230V AC/DC, изпълнително устройство (Актуатор) за
задвижващи механизми, 8x16A, 230V AC
w Schrack инфо
• 8 входa за постоянно или променливо захранване в диапазон от AC/DC 12...230V
• 8 срещуположни двойки фиксирани електрически релейни контакти - изходи за управление на
4 слънцезащитни задвижвания за AC 230 V
• Номинално напрежение на контакт AC 230 V
• Номинален работен ток на контакт 6 A, cos φ = 1
• Електроните компоненти на устройството се захранват чрез вграден захранващ блок за 230 V AC
• Устройството може да функционира без връзка с КNX линия, както и в случай прекъсната или
неактивна комуникация

KXKS48RU

• Предварителна настройка при доставка за директно управление на изходите на бутон за
щори чрез бутоните свързани към изхода
• По един бутон на изход, за управление в директен режим на работа
• По един червен LED на изход за индикация за съответното състояние на сигнала
• Избераема функция за всяка двойка входове
• Директно въздействие върху принадлежащите изходи като механизъм бутон за щори
• Автоматично отваряне ламелите на щорите до параметрично зададено положение при
спуснати щори от най-горно до най-долно положение, с интегрирано 1-bit scene управление,
за запис и възстановяване на 2 междинни положения на щорите и позиция на ламелите
• Интегрирана 8-Bit-scene управление и възлагане до 8 индивидуални сцени на всеки изход
• Опционална функция "слънце" за активиране / деактивиране управлението на щорите
-ламелите, според движението на слънцето в случай на засенчване с възможно най-голямо
количество дневна светлина
• Интегриран Bus конектор с клеми или конектор за връзка към data информационната шина
• Размер ширина (1 модул = 18 mm) 8 модула
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KXKS48RU

KNX Комбинирано изпълнително устройство за щори, 4 x AC 230V, 6A, 8 бинарни входа

w KNX Интерфейс за бутони
w Schrack инфо
• Входове / изходи за управление на безпотенциални контакти или за управление на LED
осветление
• Генериране на подходящо напрежение за безпотенциални контакти
• За поставяне във вградени конзолни кутии с Ø = 60 mm
• Входове: 10 m максимална дължина на неекраниран или усукан проводник
• Може да се конфигурира единично / продължително натискане на бутон
• Превключване вкл/изкл, изпращане на стойност (8/16 Bit)
• Димиране с един ключ-бутон

KXEK44UP
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• Групово управление с един ключ-бутон
• Димеране с 2-бутона със стоп телеграма (4 Bit)
• Димеране с 2-бутона с зададена стойност (8 Bit)
• Щори: 1-бутон-/ 2-бутон управление на щори
• Запис и предаване на стойности 8 Bit, във връзка с модул 1 Bit
• Импулсно отчитане с / без наблюдение на граничната стойност (8/16/32 Bit)
• Захранването на собствената електроника чрез напрежението на Bus шината
• Bus конектор с клеми
• Размери (Ш x В x Д) 42 x 42 x 8.5 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Интерфейс за "Push" бутон‚ 2 x безпотенциални контакта‚ изход за LED сигнализация

KX2202AB21

KNX Интерфейс "Push" бутон, 4 x безпотенциални контакта / изхода за управление на LED

KXEK44UP

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Димиращ актуатор
w Универсален KNX димер, 2 x 300 VA, AC 230 V (подходящ за LED)
w Schrack инфо
• Управление и димиране на осветители включително LED
• Мощност на изхода до 2 x 300 VA или 1 x 500 VA
• Без необходимост от минимално натоварване
• Автоматично натоварване
• Защита от късо съединение, претоварване и прегряване със статус LED индикация
• Отброяване на работни часове с възможност за задаване на праг на гранична стойност
KXDK02RLED

• Преброяване на комутационни цикли с възможност за задаване на праг на граничната
стойност на комутационен цикъл
• Интегрирано 8-Bit-scene управление и възлагане до 8 индивидуални сцени на всеки изход
• Размер (1 модул = 18 mm) 4 модула

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KXDK02RLED

KNX Универсално димируемо изпълнително устройство, 2x300VA (адаптер за димируеми LED-осветители)

w RGB LED Димер
w Schrack инфо
• Управление на RGB-LED или 3 независими канала
• Bus конектор за KNX
• LED тест функция
• Управление на цветовете и яркостта на каналите
• Могат да се конфигурират 4 различни дефинирани превключвания вкл. / изкл.
• Възможни конфигурации на времеви функции, светлинна сигнализация и модули
• До 5 максимални сценарии на RGB LED в персонализирана последователност
LILC013003

• Пълна функционалност с настройване чрез KNX-Software от версия ETS3.0 - Plugin
• С бутон за програмиране и програмируем LED
• Размери (Ø x В) 53 x 28 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

KNX RGB LED Димер

АРТИКУЛЕН NO
LILC013003

w RGBW LED Димер
w Schrack инфо
• Управление на RGBW, WW-CW LED или 4 индивидуални канала
• Bus конектор за KNX
• LED тест функция
• Управление на цветовете и яркостта на каналите
• Могат да се конфигурират 4 различни дефинирани превключвания вкл. / изкл.
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• Възможни конфигурации на времеви функции, светлинна сигнализация и модули
• До 10 максимални сценарии на RGB LED в персонализирана последователност
LILC013004

• Пълна функционалност с настройване чрез KNX-Software от версия ETS3.0 - Plugin
• С бутон за програмиране и програмируем LED
• Размери (Ø x В) 53 x 28 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

KNX RGBW LED Димер

STORE

АРТИКУЛЕН NO
LILC013004

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Димиращ актуатор
w Вграден универсален димер, 210 VA, AC 230 V, (R,L,C-товар)
w Schrack инфо
• Изход за превключване и димиране на активен (R), индуктивен (L) или капацитивен (C) товар
• Полупроводников изход за превключване и димиране на осветители
• Номинално напрежение на контакт AC 230 V, 50/60 Hz
• Комутиращ товар 50…210 VA
• Настройваемо действие включване / димиране
• Плавно включване/ изключване на осветлението
• Плавно димиране или моментална промяна към новата стойност на осветеността на източника
KX5252AB31

• 2 бинарни входа за безпотенциални контакти
• Избираем принцип на действие на входовете: като допълнителни входове действащи само
директно върху изхода на превключване или отделно като общи бинарни входове от KNX
мрежата
• Свободно избиране на функциите превключване, димиране, уравление на щори
• 20 см свързващи кабели за изходи, входове и KNX мрежа
• Захранването на собствената електроника чрез напрежението на Bus шината
• Bus конектор с клеми
• Монтаж на конзолни кутии вградени в стена или монтаж на таван с Ø 60 mm
• Размери (Ø x В) 53 x 28 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Универсален димер UP 525/31‚ 210 VA‚ AC 230 V‚ 50 Hz (R‚L‚C товар)

АРТИКУЛЕН NO
KX5252AB31

w Вграден универсален димер, 1 x AC 230 V, 10...250 VA
w Schrack инфо
• Изход за превключване и димиране на активен (R),
индуктивен (L) или капацитивен (C) товар
• Автоматично конфигуриране на управляващият модул, в
зависимост от включеният тип товар
• Номинално работно напрежение AC 230 V
• Номинална честота: 50...60 Hz

KX5252AB13

• Номинална мощност при +35°C Околна температура:
10...250 VA

KX5252AB03

• Електронна защита на изходите от претоварване, късо
съединение и прегряване
• Безвинтови клеми за присъединяване на едножични и
многожични проводници със сечение 0,5...2,5 mm²
• Захранването на собствената електроника чрез
напрежението на Bus шината
• Bus конектор с клеми
• Монтаж във вградени кутии за устройства с Ø 60 mm и
дълбочина 60 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Универсален димер‚ 1 x 230 V AC‚ 10 ... 250 VA‚ с монтажна рамка и BTI интерфейс

KX5252AB03

Универсален димер‚ 1 x 230 V AC‚ 10 ... 250 VA

KX5252AB13

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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KNX / DALI управление
W KNX и DALI – в добра комбинация
Цифровият адресируем интерфейс за осветление (Digital Addressable Lighting
Interface - DALI) в въведен през 2004 за да отмени съществуващият на пазара
класически интерфейс 1...10 V. Унифицирана и стандартизирана технология DALI
е система за електронен контрол на пуско-регулиращата апаратура на (баласт
или ECG) в осветителната техника. Международния стандарт IEC 62386 описва в обхвата си комуникационни DALI интерфейс. В
допълнение към електронните баласти (ECGs), интерфейсът DALI поддържа и подбрани сензори.
DALI комуникацията позволява всички DALI устройства да бъдат едновременно управлявани с една команда (разпространение).
Когато се осъществява управление чрез разпространение на сигнала, всички DALI устройства реагират така, както биха реагирали
ако бяха групово контролирани чрез 1...10 V интерфейс. Вторият метод на управление при DALI е да „присвои“ (обедини)
DALI устройствата в едно на групи, до 16 групи (групово адресиране) или да контролира индивидуално всяко DALI устройство
(индивидуално адресиране).
DALI управлението не е ограничено да приема просто превключващи и димиращи команди, но също така може да дава информация
за статуса на осветлението или за повреди, напр. в случай че осветителното тяло или пуско-регулиращата апаратура са повредени.
DALI може да впише DALI устройствата в до 16 сценария. Специфичните настройки на всеки сценарий, в този случай се съхраняват
в индивидуалните DALI устройства и могат да бъдат стартирани с единична команда позволяваща изпълнението на сложни сценарии
или много бързи команди. Разходите за управление и димиране на осветление с KNX и DALI не надвишават разходите при
изпълнение на система 1...10 V. Всъщност, ако се сравнят разходите за окабеляване за DALI и 1...10 V, както и разликата в разходите
за материали и труд, може да се реализира проект с DALI приблизително с три пъти по-ниски разходи спрямо 1...10 V.
Контролното устройство за осветление с DALI може да включва датчик за осветеност, датчик за присъствие или комбинация от датчик
за осветеност/датчик за присъствие, който управлява група осветители чрез присъствие или дневна светлина. За тези прости локални
приложения, където DALI от сензор се ползва като интерфейс към едно или повече DALI устройства, разпространението на сигнала се
използва като заместител на класическото управление 1...10 V. В тази връзка, тези приложения не са спрягани като мрежови системи.
В една DALI линия, могат да бъдат свързани до 64 индивидуални DALI електронни захранвания (ECG) (slaves), чрез свързаните
контролни устройства/gateway (master). Електронните захранвания (ECG) получават адрес генериран автоматично докато DALI
системата се въвежда в експлоатация, получавайки кратък адрес от 0...63, базиран на първоначалния ядрес. Вписването на
устройството е произволно, тък като задаването на адреса е автоматично и индивидуалните баласти (ECG)/осветители трябва да
будат първоначално идентифицирани, докато процесът на пускане в експлоатация трае. Индивидуалните електронни захранвания
(ECG) се адресират или на база на кратките адреси (индивидуално управление) или базирани на DALI груповите адреси
(адресиране в група). За тази цел, всеки номер на електронно захранване (ECG) от една линия трябва да бъде вписан в до 16 DALI
групи. Груповото адресиране в DALI система гарантира, че превключването и димирането се изпълняват от различните осветителни
тела в системата едновременно (т.е. без забавяне). Индивидуалните осветители могат да се обединят в един DALI захранващ модул
(ECG), в допълниение към адресирането с кратки и групови адреси и определено адресиране на сценарии.
Допълнителна информация за DALI може да се намери в DALI техническа документация на: www.dali-ag.org
Сравнение 1...10 V контрол с DALI / KNX

1 ... 10 V Steuerung

AC 230 V
EVG

Превключващ/димиращ
изпълнителен механизъм
Schalt-/Dimmaktor

EVG

Превключващ/димиращ
изпълнителен механизъм
Schalt-/Dimmaktor

1 ... 10 V

EVG

DALI EVG

KNX
KNX/DALI Gateway

DALI

DALI EVG
DALI EVG

I201_14024a

224

Превключващ/димиращ
изпълнителен механизъм
Schalt-/Dimmaktor

KNX / DALI управление
w KNX / DALI Gateway Twin
w Schrack инфо
• Комуникация през KNX с електронно захранване (EVG), която е с DALI интерфейс
• Два DALI-изхода по IEC 60929, който комуникират до 64 DALI захранвания и до 10 DALIсензора
• Интегрирано захранване от AC 110...240 V, 50/60 Hz за 120...240 V DC за захранващо
напрежение на Gateway-електроника и на DALI изходи
• LC-дисплей за индикиране на работното състояние и съобщения за грешки
• Бутон за превключване между Bus комуникация и директен режим
• Управление на максимално 128 DALI-захранвания или 32 DALI-групи, които могат да се
командват групово (превключване, димиране и конфигуриране на точни стойности за
димиране), съобщаване за статуса и отказ на осветителни тела

KXDD02RV

• Съобщение и индикация за грешка на лампа и DALI захранване на група и за всеки DALIучастник
• Възможност за реинтегриране на дефектирали DALI-захранвания без необходимост на ETS
софтуер
• Интегриран scene контрол за до 32 сценария
• 16 интегрирани 2-точкови регулатора за контрол на яркостта
• Размер (1 модул = 18 mm) 4 модула
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KXDD02RV

KNX/DALI Twin Gateway, за максимално 2 x 64 DALI-EVGs

w KNX / DALI Gateway plus / Twin plus
w Schrack инфо
• Комуникация през KNX с електронно захранване (EVG), с DALI интерфейс
• DALI-изхода по IEC 60929, който комуникират до 64 DALI захранвания и до 10 DALI-сензора
• Интегрирано захранване от AC 110...240 V, 50/60 Hz за 120...240 V DC за захранващо
напрежение на Gateway-електроника и на DALI изходи
• LED-дисплей за индикиране на работното състояние и съобщения за грешки
• 1 Бутон за превключване между Bus комуникация и директен режим
• Управление на максимално 64 DALI-захранвания или 16 DALI-групи, които могат да се
командват групово (превключване, димиране и конфигуриране на точни стойности за
димиране), съобщаване за статуса и отказ на осветителни тела

KX1411AB03

• Съобщение и индикация за грешка на лампа и DALI захранване на група и за всеки DALIучастник
• Интегриран scene контрол за до 16 сценария
• 16 интегрирани 2-точкови регулатора за контрол на осветеността
• 16 интегрирани управления за константни светлини нива за всяка основна група осветители и
до четири за допълнителни осветителни групи
• Възможност за реинтегриране на дефектирали DALI-захранвания без необходимост на ETS
софтуер
• Разпределение на DALI-захранвания към отделни групи и опция тест, групиране, сценарии и
ефекти посредством ETS софтуер по време на пускане в експлоатация
• Размер (1 модул = 18 mm) 4 модула
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

KNX / DALI Gateway plus‚ 1 канал

KX1411AB03

KNX / DALI Gateway Twin plus‚ 2 канала

KX1411AB21

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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KNX / DALI управление
w Превключващ / димиращ актуатор, 8 x DALI, 8 EVG за изход
w Schrack инфо
• 8 DALI-изхода
• Номинална мощност - до 8 DALI-захранвания с DALI-изходи
• Електроните компоненти на устройството и DALI - изходите се захранват чрез вграден
захранващ блок за 230 V AC
• Бутон за избор и превключване на по 4 DALI - изхода между Bus комуникация и директен режим
• Жълт LED за индикация, за която са активирани 4 DALI-изхода за директен режим
KX5251EB01

• Четири двойки бутони за превключване и димиране на 4 DALI-изхода в директен режим,
фунциониращи при захранващо напрежение AC 230 V (без напрежение на KNX мрежата и
преди KNX мрежата да е стартирана или прекъсната)
• Задаване команди на обектите на DALI-изход за превключване вкл. / изкл., димиране, дневен/
нощен режим (опция "Осветление за почистване")
• Интегрирана 8-Bit-scene управление и възпроизвеждане на до 16 сценария за всеки DALI-изход
• Интегриран Bus конектор с клеми или конектор за връзка към data информационната шина с
50% от стандартно натоварване на KNX мрежата
• Модулно устройство за монтаж на монтажна шина TH35 DIN EN 60715
• Размер (1 модул = 18 mm) 4 модула

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Превключвателно/димируемо изп. устройство‚ 8 x DALI‚ 8 ECGs за DALI изход

АРТИКУЛЕН NO
KX5251EB01

w DALI бутонен вход 4-позиционен
w Schrack инфо
• Бинарно входно устройство
• 4 входа за свързване на инсталационните бутони
• Поддържани действия на вход
- кратко натискане на бутон
-продължително натискане на бутон
• Интегрирано DALI-свързване с един централен DALI Controller / Gateway
• Захранващо напрежение през DALI-линия с 6 mA DALI bus натоварване
KX1412AB71

• Монтаж на конзолни кутии вградени в стена или монтаж на таван с диаметър Ø 60 mm и
дълбочина 60 mm
• Пружинни клеми за свързване на DALI-мрежа
• Комплект кабели за свързване на бутон
• Размери (Ш x В x Д) 43 x 43 x 11 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Интерфейс DALI Push бутон, 4 клеми

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX1412AB71
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

KNX / DALI управление
w Превключващо / димиращо изпълнително устройство (актуатор), 8 x AC 230 V, 16 A, 1 ... 10 V,
UL-стандарт
w Schrack инфо
• За превключване и затъмняване на осем независими една от друга групи (канали) за
луминесцентни лампи с димеруем електронен баласт
• 8 цифрови изхода DC 1...10 V
• 8 превключващи изходи (релейни контакти) за AC 230 V, 50/60 Hz, 16 A (активен товар)
• Превключвател на всеки релеен изход за ръчно превключване и индикация за състояние
• Възможно е задаване на индивидуални команди за всеки отделен изход на актуатора за
превключване вкл./изкл., димиране ярко/ затъмнено, както и фиксирани стойностти на
осветеността

KX5261EB02

• 1 Bit- и един 8 Bit-scene контрол (състояние на превключване или стойност на димиране)
• Интегрирана 8-Bit-scene управление и възлагане до 8 индивидуални сцени на всеки изход
• Захранването на собствената електроника чрез напрежението на Bus шината.
• Интегриран Bus конектор с клеми или конектор за връзка към data информационната шина
• Модулно устройство за монтаж на носеща шина EN 60715-TH35-7.5
• Размер ширина (1 модул = 18 mm) 8 модула

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Превключвателно/димируемо изп. устройство 8 x AC 230 V‚ 16 A‚ 1...10 V‚ UL стандарт

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX5261EB02
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Задвижване на щори
W Изпълнителни механизми за управление на щори
Следене на слънчевата светлина

Проследяване на сянката

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.
Но въпреки това, разстоянието между
ламелите на щората позволява навлизането
на светлина в стаята, осигурявайки
максимална осветеност без отблясъци, като
в същото време се намаляват и разходите
на 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.

С активиране на проследяването на
сянката, слънцезащитата не е напълно
покрита, а е ограничена в зададеното
разстояние (напр. 50 cm), с цел
навлизането на определено кличество
светлина в стаята.

Комбинация на „Следене на слънчевата
светлина и на сянката
Само по себи си се разбира, че двата
принципа на работа могат да бъдат
комбинирани, което осигурява оптимална
защита от слънцето.

Предимства: разположените разтения
(цветя) в стаята остават осветени от
директна слънчева светлина и в същото
време помещението е предпазено от
отблясъци.

2
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1

I201_15423a

1
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Totalreflexion
von direktem
Sonnenschein
Пълно
отражение
от директна
светлина
Anteil an diffusem
Tageslichtдневна светлина
Пропорция
пропусната

3
3

I201_15465a

I201_15463a

Максимална
дълбочина на навлизане на слънчевата
maximale Sonnenlicht-Eindringtiefe
светлина в стаята
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Tageslichtдневна светлина
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2

1

1

I201_15464a

I201_15462a

1
2

Totalreflexion
von direktem
Sonnenschein
Пълно
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от директна
светлина
Anteil an diffusem
Tageslichtдневна светлина
Пропорция
пропусната

I201_15466a

3
3

Максимална
дълбочина на навлизане на слънчевата
maximale Sonnenlicht-Eindringtiefe
светлина в стаята
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Пълно
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от директна
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Максимална
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maximale Sonnenlicht-Eindringtiefe
светлина в стаята

Задвижване на щори
w Задвижване и управление на щори, AC 230 V, 6 A, със следене на слънчевата светлина

KXJK04RD

KXJK08RD

w Schrack инфо
• Номинален ток на контакт 6 A
• Директен режим на работа
• Електрически заключени двойки релейни контакти - изходи (за обръщане на посоката на въртене на задвижващия механизъм на
щорите)
• Канал за управление задвижването на щори, врата или прозорец с променливотоков двигател за AC 230 V и електромеханичен
краен изключвател
• Амтоматичен режим на работа за управление при проследяване на слънцето
• Ръчен режим на работа
• 1 Bit- и един 8 Bit-scene управление (състояние на превключване или стойност на димиране)
• Подходящо за интегриране в системи за проследяване на на слънчевата светлина (при KXJK08RD)
• Електроните компоненти на устройството се захранват чрез вграден захранващ блок за 230 V AC
• Интегриран Bus конектор с клеми или конектор за връзка към data информационната шина
• Модулно устройство за монтаж на монтажна шина TH35 DIN EN 60715
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

KNX Изпълнително устройство за щори, 4 x AC 230V, 6A, за проследяване на слънцето

KXJK04RD

KNX Изпълнително устройство за щори, 8 x AC 230V, 6A, за проследяване на слънцето

KXJK08RD

w Изпълнително устройство за задвижване на щори/тенти, 4 x AC 230 V, 8 A,
с разпознаване на крайно положение в упралението, за проследяване на слънцето
w Schrack инфо
• За индивидуаен контрол на канала за задвижването на механизъм за слънцезащита,
задвижвания за врати или прозорци с променливотоков двигател за AC 230 V и
електромеханичен или електронен краен извключвател
• Интегрирана електроника за разпознаване за сработването на краен изключвател и за
автоматично калибриране времето за движение от едното крайно положение към другото
• Електрически заключени двойки релейни контакти - изходи(за обръщане на посоката на
въртене на задвижващия механизъм на щорите)
• Автоматично отваряне ламелите на щорите до параметрично зададено положение при
спуснати щори от най-горно до най-долно положение

KX5221AB03

• 1 Bit- и един 8 Bit-статус на обект (състояние на превключване или стойност на димиране)
• Опционална функция "слънце" за активиране / деактивиране управлението на щорите
-ламелите, според движението на слънцето в случай на засенчване с възможно най-голямо
количество дневна светлина
• Алармена индикация за управлявано всяко устройство или канал за движение на
слънцезащитата до параметрирана позиция за безопасност (например при наличие на силен
вятъра) и с блокиране на движението в положение докато е активна алармата
• По два бутона на канала за предаване за управление на задвижването в директен режим на
работа
• Устройството може да функционира без връзка с КNX линия, както и в случай на липсващо
напрежение на шината, прекъсната или неактивна комуникация
• Размер ширина (1 модул = 18 mm) 6 модула

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Изпълнително устройство за щори/тенти‚ 4 x AC 230 V‚ 8 A‚ с разпознаване на позицията и следене на слънцето

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX5221AB03
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Задвижване на щори
w Изпълнително устройство за щори/тенти, 4 x AC 230 V, 6 A
w Schrack инфо
• Номинален ток на контакт 6 A
• Директен режим на работа
• Електрически заключени двойки релейни контакти - изходи(за обръщане на посоката на
въртене на задвижващия механизъм на щорите)
• 4 канала
• Канал за управление задвижването на щори, врата или прозорец с променливотоков двигател
за AC 230V и електромеханичен краен изключвател
KX5231AB02

• 1 Bit-scene контрол, два сценария на канал
• Електроните компоненти на устройството се захранват чрез вграден захранващ блок за 230 V AC
• Задействане на ламелите (отворени/затворени) чрез данните за положение (8-Bit-стойност)

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Изпълнително устройство за щори/тенти‚ 4 x AC 230 V‚ 6 A

АРТИКУЛЕН NO
KX5231AB02

w Изпълнително устройство за ролетни щори, 4 x AC 230 V, 6 A
w Schrack инфо
• Номинален ток на контакт 6 A
• Директен режим на работа
• Електрически заключени двойки релейни контакти - изходи (за обръщане на посоката на
въртене на задвижващия механизъм на щорите)
• 4 канала
• Канал за управление задвижването на щори, врата или прозорец с променливотоков двигател
за AC 230V и електромеханичен краен изключвател
KX5231AB03

• Номинално напрежение на контакт AC 230 V/50 Hz
• 1 Bit-scene контрол, два сценария на канал
• Електроните компоненти на устройството се захранват чрез вграден захранващ блок за 230 V AC

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Изпълнително устройство за ролетни щори‚ 4 x AC 230 V‚ 6 A

АРТИКУЛЕН NO
KX5231AB03

w Изпълнително устройство за щори/тенти, 4 x DC 6...24 V, 1 A
w Schrack инфо
• 4 канала
• Канал за управление задвижването на щори, врата или прозорец с променливотоков двигател
за DC 24V и електромеханичен краен изключвател
• LED индикация за статуса на всеки изход
• Директен режим на работа
• Електрически заключени двойки релейни контакти - изходи (за обръщане на посоката на
въртене на задвижващия механизъм на щорите)
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KX5241AB01

• Амтоматичен режим на работа за управление при проследяване на слънцето
• Ръчен или стандартен режим на работа
• 1 Bit-scene контрол, 8 сценария на канал
• Електроните компоненти на устройството се захранват чрез вграден захранващ блок за 230 V AC
• Bus конектор с клеми
• Размер ширина (1 модул = 18 mm) 6 модула

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

АРТИКУЛЕН NO
KX5241AB01

Изпълнително устройство за щори/тенти‚ 4 x DC 6 ... 24 V‚ 1 A

артикул, наличен на склад в София

STORE

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Задвижване на щори
w KNX Комбинирано изпълнително устройство за щори, 4 x AC 230 V, 6 A, 8 x бинарен вход
w Schrack инфо
• 8 входа за постоянно или променливо захранване в диапазон от AC/DC 12...230V
• 8 срещуположни двойки фиксирани електрически релейни контакти - изходи за управление на
4 слънцезащитни задвижвания за AC 230 V
• Номинално напрежение на контакт AC 230 V
• Номинален работен ток на контакт 6 A, cos φ = 1
• Електроните компоненти на устройството се захранват чрез вграден захранващ блок за 230 V AC
• Устройството може да функционира без връзка с КNX линия, както и в случай прекъсната или
неактивна комуникация

KXKS48RU

• Предварителна настройка при доставка за директно управление на изходите на бутон за
щори чрез бутоните свързани към изхода
• По един бутон на изход, за управление в директен режим на работа
• По един червен LED на изход за индикация за съответното състояние на сигнала
• Избераема функция за всяка двойка входове
• Директно въздействие върху принадлежащите изходи като механизъм бутон за щори
• Автоматично отваряне ламелите на щорите до параметрично зададено положение при
спуснати щори от най-горно до най-долно положение, с интегрирано 1-bit scene управление,
за запис и възстановяване на 2 междинни положения на щорите и позиция на ламелите
• Интегрирано 8-Bit-scene управление и възлагане до 8 индивидуални сцени на всеки изход
• Опционална функция "слънце" за активиране / деактивиране управлението на щорите
- ламелите, според движението на слънцето в случай на засенчване с възможно най-голямо
количество дневна светлина
• Интегриран Bus конектор с клеми или конектор за връзка към data информационната шина
• Размер ширина (1 модул = 18 mm) 8 модула
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KXKS48RU

KNX Комбинирано изпълнително устройство за щори, 4 x AC 230V, 6A, 8 бинарни входа
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Задвижване на щори
w Изпълнително устройство за щори/тенти, 1 x AC 230 V, 6 A, 2 x бинарни входа
w Schrack инфо
• 1 x AC 230 V, 6 A, 2 x бинарни входа
• 1 канал
• Канал за управление задвижването на щори, врата или прозорец с променливотоков двигател
за AC 230V и електромеханичен краен изключвател
• Електрически заключени двойки релейни контакти - изходи(за обръщане на посоката на
въртене на задвижващия механизъм на щорите)
• Максимална дължина на неекраниран проводника 5 m
KX5202AB31

• За 2 бинарни входа (бутони с превключващи контакти)
• Определяне на състоянието на превключване посредством напрежението, генерирано в
устройството
• Конфигурируемо поведение в случай на отказ или при възстановяване на напрежение на KNX
мрежата
• Аларма (вятър, дъжд, скреж): придвижване в безопасна позиция, блокиране до края на
алармата
• Захранването на собствената електроника чрез напрежението на Bus шината
• Bus конектор с клеми
• Монтаж във вградени кутии за устройства с Ø 60 mm
• Размери (Ø x В) 53 x 28 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Изпълнително устройство за щори/тенти 1 x AC 230 V‚ 6 A‚ два бинарни входа

АРТИКУЛЕН NO
KX5202AB31

w Вграден механизъм за управление на щори, 1 x AC 230 V, 6 A
w Schrack инфо
• Електрически заключени двойки релейни контакти - изходи
(защитно задвижване)
• Разпознаване на крайно положение
• Безвинтови клеми за присъединяване на едножични и
многожични проводници със сечение 0,5...2,5 mm2
• Захранването на собствената електроника чрез
напрежението на Bus шината
KX5202AB13

KX5202AB03

ОПИСАНИЕ
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• Bus конектор с клеми за свързване към KNX мрежа
• Монтаж във вградени кутии за устройства с Ø 60 mm и
дълбочина 60 mm
НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Изпълнително устройство за щори, с монтажна рамка и BTI конектор

KX5202AB03

Изпълнително устройство за щори, без монтажна рамка

KX5202AB13

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Сензори за времето
w Метеорологична станция Meteodata

KX9070928

LP746201

KX1409207

w Schrack инфо
Meteodata 140 S KNX
• Комбиниран сензор / метеорологична станция
• За регистриране на вятър, дъжд, дневна светлина и температура
• За изцяло автоматично управление на щори и слънцезащита с проследяване на слънцестоенето
• Сензор за дъжд с интегрирано отопление
• Метеорологична станция може да отчита стойности без мрежово напрежение. В такъв случай интегрираното отопление на
сензора за дъжда не функционира
• Измерване и анализ директно в устройството
• Слънцезащита за до три фасади чрез интегрирани 3 сензора за яркост
• 6 логически канала
Meteodata 140 S GPS KNX
Като Meteodata 140 S KNX, но:
• Интегриран GPS-приемник
• Автоматично изчисляване на височина (кота) и азимут
• Метеорологична станция може да отчита стойности без мрежово напрежение. В такъв случай GPS-модула не функционира
Meteodata 140 basic KNX
Като Meteodata 140 S KNX, но:
• Без сензор за дъжд
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• Без автоматично следене на слънцестоенето
• 3 канала за слънцезащита
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Метеорологична станция
Външна метеорологична станция 230 V AC, Meteodata 140 S KNX, IP 44

KX1409207

Външна метеорологична станция, Meteodata 140 basic KNX, IP 44

KX1409205

Външна метеорологична станция 230 V AC, Meteodata 140 S GPS KNX, IP 44

KX1409208

Външна метеорологична станция, Meteodata 140 S 24V KNX, IP 44

KX1409201

Външна метеорологична станция, Meteodata 140 S 24V GPS KNX, IP 44

KX1409204

Аксесоари
Монтажна основа за метеорологична станция

KX9070928

Захранване нерегулируемо 1Р,230/24VDC, 1.5A, капсуловано

LP746201

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Сензори за времето
w Център за контрол на атмосферните условия
w Schrack инфо
• Приемник за GPS сигнал
• Въвеждане на данни за мястото на монтажа чрез избор на страна и град или чрез данни от
географска дължина / ширина или от GPS
• Изпращане и получаване на дата и час през шината
• Изпращане на всички измерени стойности през шината
• Функции:
- Контрол на всички измерени стойности до 3 гранични стойности
KX2573AB22

- Контрол на сензора
Управление - проследяване на слънцето
- Следене ръбовете на сянката
- Централна команда за активиране/деактивиране на слънцезащитата при изгряване и
залязване на слънцето
- Логически връзки (4 И, ИЛИ)
- 8 ИЛИ-връзки за аларма / съобщения за грешки
- Забраняваща функция при почистване на прозорците
- Сигурност-/аларма на обкта
• Нагреваем сензор за измерване скоростта на вятъра без механично задвижвани детайли,
област на измерване мин. 0...35 m/s
• Датчик за яркост, област на измерване мин. 0...150 klx
• Детектор за сдрачаване, област на измерване мин. 0...1000 lx
• Външен темепературен датчик, област на измерване мин. -35...+80 °C
• Топлина на кондензацията, контролно реле
• Интегриран разклонител за шина през клемите
• Допълнително захранващо напрежение тип AC/DC 24 V, 100 mA (например. LP746201)
• Доставя се комбиниран държач
• Размери (Ш x В x Д) 96 x 77 x 118 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Метеорологична станция (централа) с GPS‚ 8 фасадни сензора‚ проследяване на слънцестоенето

KX2573AB22

Метеорологична станция, WS1 (GPS)

KX2573AB32

Метеорологична станция 24V KNX with GPS, открит монтаж на стена или мачта, IP44

KX2573AB61

w Сензор за вятър
w Schrack инфо
• Скорост на вятъра - област на измерване 0...35 m/s
• Регистриране, изпращане на репорт и нулиране на максималната скорост на вятъра
• Автоматично съобщение при дефектирал сензор

234

• Контрол на граничната стойност (3 гранични стойности)
• Съобщаване сензорните стойности на шината
• Логически връзки (8 AND‚ 8 OR)
• Предаване на стойностите на сензорите посредством KNX мрежата
KX2573AB42

• Bus конектор с клеми
• Допълнително захранващо напрежение тип AC/DC 24 V, 20 mA (например. LP746201)
• Стенен монтаж, защита IP44
• В доставката е включен комбиниран държач за стена / пилон
• Размери (Ш x В x Д) 96 x 77 x 118 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Сензор за вятър

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX2573AB42

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Сензори за времето
w Сензор за осветеност
w Schrack инфо
• За контролиране на яркостта на осветители на открити площи
• Област на яркост от 1-100.000 Lux
• Монтаж: стенен монтаж
• Околна температура -25 °C … +55 °C
• Степен на защита: IP54
• Комбинира се добре с Тheben - метеорологична станция за индивидуално управлени на
слънцезащитата
KX1339200

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

KNX Сензор за осветеност, за монтаж на стена

АРТИКУЛЕН NO
KX1339200

w Комбиниран сензор за измерване на осветеност и температура
w Schrack инфо
• За измерване и отчитане на осветеност и температура, за управление на осветление и
слънцезащитни механизми
- Област на измерване, температура -25...+55°C- Област на измерване, яркост
1Lux...100kLux
- Ъгъл на покритие, хоризонтален -60...+60°, вертикален -35...+66,5°
• За управление на задвижващи механизми за превключване, димиране и управление на
механизми за щори в зависимост от околната осветеност и / или околната температура
• Слънцезащитен канал за автоматично управление на слънцезащитните устройства, с...

KX2543EY02

- Стартиране и спиране на автоматизацията посредством външно устройство или праг на
затъмнение
- До три прага на яркост за определяне височината и позицията на щорите
- Блокираща функция за временно деактивиране на функцията на канала за защита от слънце
• Интегриран Bus конектор с клеми или конектор за връзка към data информационната шина
• Стенен монтаж, защита IP54
• Размери (Ш x В x Д) 72 x 110 x 54 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Двоен сензор за измерване на осветеност и температура‚ контрол на осветлението и защита от слънце

KX2543EY02

Метеорологична станция 24V KNX, за открит монтаж на стена или мачта, IP44

KX2573AB51
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Управление на отоплението
w Изпълнително устройство (Актуатор) за термозадвижвания

KXHK66RL

KX174A101

w Schrack инфо
• Към един канал (изходи за задвижване) могат де се свържат паралелно макс. 4 термозадвижвания
• Управлява се с KNX терморегулатор за помещение
• Директен режим на работа (управление на място), LED за индикация на работното състояние
• Номинално напрежение AC 230 V, 6 безшумни полупроводникови превключвателя
• Електронна защита на изходите от претоварване и късо съединение
• 6 сигнални входа (превключващи контакти), определяне на състоянието на превключване чрез напрежение, генерирано в
устройството, максимална дължина на неекраниран проводник 50 m
• Електроните компоненти на устройството се захранват чрез вграден захранващ блок за 230 V AC
• Интегриран Bus конектор с клеми
• Модулно устройство за монтаж на монтажна шина TH35 DIN EN 60715
• Размер ширина (1 модул = 18 mm) 6 модула
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Изпълнително устройство (Актуатор) за термозадвижвания
KXHK66RL

KNX Изпълнително устройство за отопление, 6 входа, 6 изхода
Сервозадвижване
Електротермично изпълнително ус-во за радиатори, за малки вентили, AC 230 V

KX174A101

Адаптер за клапани за KX174A100- и KX174A100-

KX174A169

Адаптер за универсални вентили (KX174A10x), Danfoss RA-N (RA2000)

KXBPZAV53

Адаптер за Vaillant AV59, за KX174A100- и KX174A100-

KXBPZAV59

w Изпълнително устройство (Актуатор) за отопление REG
w Schrack инфо
• Актуатор за отопление с 12-извода
• Със защита от късо съединение и претоварване
• Може да се избере непрекъсната или превключваща
стойност на задействането
• С 12 температурни регулатора (P/PI) за отопление и
охлаждане
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KX4940245

KX174A101

ОПИСАНИЕ

• За управление на 12 термични сервозадвижвания 24–240
V AC в 4 групи с по 3 изхода и 450 mA
НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Изпълнително устройство (Актуатор) за отопление REG
Изпълнително устройство за отопление, с 12 извода, 12 канала, 110 – 240 V AC

KX4940245

Сервозадвижване
Електротермично изпълнително ус-во за радиатори, за малки вентили, AC/DC 24 V

KX174A100

Електротермично изпълнително ус-во за радиатори, за малки вентили, AC 230 V

KX174A101

Адаптер за клапани за KX174A100- и KX174A100-

KX174A169

Адаптер за универсални вентили (KX174A10x), Danfoss RA-N (RA2000)

KXBPZAV53

Адаптер за Vaillant AV59, за KX174A100- и KX174A100-

KXBPZAV59

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Управление на отоплението
w Акуатор за отопление за стенен монтаж / монтажна релса
w Schrack инфо
• Акуатор за отопление за управление на термични
сервозадвижвания (24 V)
• Монтаж директно върху стена или монтажна релса за
отоплителен колектор
• Безшумен полупроводников превключвател (Triac)
• Може да се избере непрекъсната или превключваща
стойност на задействането
KX4900273

HMT 6 KNX

KX174A101

• 6-позиции
• Макс. 4 Сервозадвижвания / канали
HMT 12 KNX
• 12-позиции
• Макс. 2 Сервозадвижвания / канали
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Акуатор за отопление за стенен монтаж / монтажна релса
HMT 6 KNX, стенен монтаж, 6 канала, 24V

KX4900273

HMT 12 KNX, стенен монтаж, 12 канала, 24V

KX4900274

Сервозадвижване
Електротермично изпълнително ус-во за радиатори, за малки вентили, AC/DC 24 V

KX174A100

Адаптер за клапани за KX174A100- и KX174A100-

KX174A169

Адаптер за универсални вентили (KX174A10x), Danfoss RA-N (RA2000)

KXBPZAV53

Адаптер за Vaillant AV59, за KX174A100- и KX174A100-

KXBPZAV59

w Електротермичен механизъм за вентил, с LED-индикатор за ход
w Schrack инфо
Електрозадвижващ, пропорционален (постоянен) вентил за сервозадвижване с LED-индикатор за
ход и с интегриран шинен интерфйс за директно присъединяване към KNX:
• Адаптер за захващане на вентил
• Доставка с пръстени за адаптера на вентила за Siemens (VDN../VEN.., VPD../VPE.., VD...CLC,
V..I46.., V..P47..) Danfoss RA, Heimeier, MNG, Schlösser от 3/93, Honeywell, Braukmann, Dumser
(разпределител), Reich (разпределител), Oventrop, Herb, Onda
• Макс. сила на задействане: 120 N
• За самостоятелен режим на работа с напрежението на KNX мрежата

KX5627AB02

• Безшумно задвижване
• Автоматично разпознаване хода на вентила чрез който се фиксира движението към
използваният вентил
• Размери (Ш x В x Д) 50 x 82 x 65 mm

ОПИСАНИЕ

237
НАЛИЧНОСТ

Задвижващ клапан с електродвигател с LED индикация за позицията на вала

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX5627AB02

артикул, наличен в Schrack Store

Управление на отоплението
w Електротермичен механизъм за вентил, с LED-индикатор за ход, CHEOPS Control
w Schrack инфо
• Моторизиран изпълнителен механизъм (актуатор) за нагревателен клапан или за управление
на отоплителните клапани
• Индикиране хода на вентила
• Автоматично разпознаване хода на вентила
• 2 входа датчик/ контакт на прозорец, датчик за присъствие, дистанционен датчик (само при
CHEOPS control KNX)
• Bus конектор с клеми
KX7329201

• Включени са 2 различни вентилни адаптера (VA 10, VA 78)
• Независим контрол на стайната температура и вграден температурен датчик
• Възможно ръчно задвижване на уреда, 2 бутон
• Индикация LED (червено / синьо за топло / студено)
• Конфигурируем като: управление на отоплението (непрекъснат контрол), 2-степенно
отопление, отопление и охлаждане

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

CHEOPS Control KNX, Изпълнително устройство със задвижка за клапан за отопление, IP20

АРТИКУЛЕН NO
KX7329201

w Температурен датчик, за четири Pt1000-датчика
w Schrack инфо
• За измерване и предаване на 4 температури: -40...+150°C
• За свързване на четири температурни сензора Pt1000 всеки чрез двужилен кабел с дължина
до 50 m
• Регулируемо изглаждане на измерената стойност чрез осредняване
• Следене на всяка измерена стойност в долна и горна граница, с регулируем хистерезис за
алармиране или действие в гранични стойности
• Електроните компоненти на устройството се захранват чрез вграден захранващ блок за 230 V AC
KX2581AB02

• Интегриран Bus конектор с клеми или конектор за връзка към data информационната шина
• Модулно устройство за монтаж на монтажна шина TH35 DIN EN 60715
• Размер (1 модул = 18 mm) 4 модула
Информация: Свързаните физични датчици се поръчват отделно.

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Температурен сензор 4 x Pt1000

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX2581AB02
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Fan Coil управление
w Изпълнително устройство (актуатор) за вентилаторни конвектори
w Schrack инфо
• За 2-тръбна система и 4-тръбна система
• За до три скорости на вентилатора
• Безпотенциален вход за контакт на прозорец или температурен датчик
• Безпотенциален вход контрол на конденза
• Ръчно управление на устройствато (скорости на вентилатора, превключване между отопление
и охлаждане)
• Регулиране на зададената стойност за охлаждане в зависимост от външната температура
KX4920200

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Изпълнително устройство за "Fan coil", дву- или четити- тръбни системи, IP 20

АРТИКУЛЕН NO
KX4920200

w Стаен-контролер за вентилаторни конвектори с KNX-комуникация
w Schrack инфо
Контролерите се използват за контрол на температурата в отделни помещения.
• За 2-тръбна система и 4-тръбна система
• Контролер за радиатори и чилъри (само KX241CC02)
• Управление на термичните задвижвания на вентилите AC 24 V, контрол с инпулсна модулация
(PWM), трипътни вентили AC 24 V, както и KNX актуатори
• Безпотенциални релейни контакти за управление на вентилатор
• Управление на климатик (KX211FC12)
KX211FC11

w Технически данни
Работно напрежение
Честота
Мощност
Алгоритъм
Комуникация
Сервизен щекер
Дигитални-входове брой
Релейни - изходи превключващо напрежение
Релейни - изходи превключващ ток
Полупроводников изход
Полупроводников изход превключващо напрежение
Полупроводников изход - превключващ ток
Вид интерфейс
Монтаж
Монтажно място
Степен на защита
Размери (Ш x В x Д)

AC 230 V
50/60 Hz
12 VA
PI
KNX протокол (S-Mode и LTE-Mode); Room unit: PPS2
RXT20.1
2
AC 250 V
5 (4) A
PWM, 3-position
AC 24 V
0,5 A
KNX-шина
Върху DIN-релса посредством винтове
Fan Coil; с капак в междинен таван; електроразпределителен шкаф
IP30
113 x 167 x 62 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Контролер за тристепенен вентилатор

KX211FC10

Контролер за тристепенен вентилатор

KX211FC11

Контролер за тристепенен вентилатор и климатик

KX211FC12

Контролер за радиатори и чилъри

KX241CC02

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Управление на времето
w Цифров KNX таймер с 8 канала
w Schrack инфо
• Цифров таймер с годишна и астро програма
• Синхронизиране на времето чрез свързване на външна DCF или GPS антена, като
допълнително се позиционира GPS за астро-програмата
• Брой канали 8, 800 програми за записване в паметта, най-краткото време за превключване
1s
• Информационен дисплей с бутони за ръчно програмиране
• 8 години живот на батерията (Lithium-Batterie)
KX6489212

• Време за превключване Вкл. - Изкл., импулсна програма, програма за цикли, програма зa
ваканция, 2 програми за произволен достъп
• Автоматична функция за превключване (автоматично изчисление на изгрева и залеза на
слънцето за цяла година)
• Предварителен избор на превключване, включване на продължителен период ВКЛ / ИЗКЛ
• Таймер
• Интегриран брояч на работни часове
• PIN-кодиране
• Автоматично превключване на лятно / зимно време
• Синхронизиране по време и дата на други устройства в KNX мрежата
• Работно напрежение 110 – 240 V AC
• Размер (1 модул = 18 mm) 3 модула

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

KNX Цифров времеви превключвател с годишна астрономична програма, 8 канала

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX6489212
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Специални контролери и модули
w Контролиращ прекъсвач за ограничаване на пикови натоварвания
w Schrack инфо
• За ограничаване на пиковия товар в инсталации с отчитане на мощността на базата на
тарифи
• Стойност на енергиен импулс, конфигурируем във ват на час
• Регулируема граница на мощност от 30...1000 kW, с регулируема предупредителна граница
от 25...1000 kW
• Период на измерване, който може да бъде зададен на 15, 30 или 60 минути, за да се
определи средната стойност на мощността
• Цикъл на време, който може да бъде зададен на 15, 30, 60, 120 или 240 секунди за интервала
с висок режим на работа

KX3601AB01

• Импулсна стойност 10...20000 W/h
• Ограничаване на въховото натоварване до 120 съпоставими товара
• Установяване на състоянието и превключване на товарите чрез KNX
• Изпращане на статистически данни през KNX в края на всеки измервателен период
• 3 LED за индикиране готовността за работа (работно напрежение), предстоящо максимално
превишаване и липса на синхронен импулс
• 5 LED за показване текущия период от време в интервала на измерване
• 8 LED за показване състоянието на първите 8 натоварвания
• Входове за свързване на генерираните импулси от ЕVU-брояч, както и свързване на
синхронно-импулсен контакт и контакт за висока и ниска тарифа
• Електроните компоненти на устройството се захранват чрез вграден захранващ блок за 230 V AC
• Дата и час се следят посредством KNX мрежата
• Интегриран Bus конектор с клеми или конектор за връзка към data информационната шина
• Модулно устройство за монтаж на монтажна шина TH35 DIN EN 60715
• Размер (1 модул = 18 mm) 4 модула
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Ограничител за максимален/пиков товар

АРТИКУЛЕН NO
KX3601AB01

w IP - Контролер
w Schrack инфо
• LED за индикация готовност за работа, KNX-комуникация, IP-комуникация
• LC-дисплей
• Ноебходимо е допълнително захранване 24V AC/DC
• Bus конектор с клеми
• Ethernet-свързване през RJ45 кийстоун жак
• Поддържащ KNXnet/IP, 1 интерфейсна функция (тунелиране), 1 интерфейсна функция (обект
на сървъра)
• Размер (1 модул = 18 mm) 4 модула

KX3501EB01

ОПИСАНИЕ

241
НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

IP-Контролер
IP Контролер

KX3501EB01

Аксесоари
LP746201

Захранване нерегулируемо 1Р,230/24VDC, 1.5A,капсиловано

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Специални контролери и модули
w Scene / Event контролер
w Schrack инфо
• 80 заявки за събития, 8 задействани събития, последователно управление
• Интегрирана 1-Bit / 8-Bit-scene управление и възлагане до 8 индивидуални сцени
• Захранването на собствената електроника чрез напрежението на Bus шината
• Bus конектор с клеми
• Размер (1 модул = 18 mm) 1 модул

KX3051AB01

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Контролер за сценарий/програми

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX3051AB01

242

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Електромери
w Електромер, 1-фазен, директно свързване
w Schrack инфо
• Съответстват на новият стандарт EN 50470 (част 1 и 3)
• Лесна за отчитане LCD-индикация
• Възможност за отчитане чрез устройствата по новата директива 2004/22/EG (MID) за
измервателни уреди
• Точен отчет според клас на точност 1 (за активна енергия)
• Номинално напрежение на управляващото захранване 230V AC
• Обхват на напрежението 184...276V
• Номинална честота 50Hz

KX7KT1531

• Модулно устройство за монтаж на монтажна шина TH35 DIN EN 60715
• Размер ширина (1 модул = 18 mm)
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Монофазен електромер, директен, 80A, 2-тарифен

KX7KT1531

Монофазен електромер, директен, 80A, MID

KX7KT1533

w Електромер, 3-фазен, директно свързване / през токов трансформатор
w Schrack инфо
• Съответстват на новият стандарт EN 50470 (част 1 и 3)
• Лесна за отчитане LCD-индикация
• Възможност за отчитане чрез устройствата по новата директива 2004/22/EG (MID) за
измервателни уреди
• Възможност за калибровано изпълнение
• Точен отчет според клас на точност 1 (за активна енергия)
• Номинално напрежение на управляващото захранване 230V AC
• Обхват на напрежението 184...276V

KX7KT1543

• Номинална честота 50Hz
• Модулно устройство за монтаж на монтажна шина TH35 DIN EN 60715
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Трифазен електромер, директен, 80A

KX7KT1543

Трифазен електромер, директен, 80A, MID

KX7KT1545

Трифазен електромер, директен, 125A

KX7KT1546

Трифазен електромер, директен, 125A, MID

KX7KT1548

Трифазен електромер, за токов трансформатор, 5A

KX7KT1540

Трифазен електромер, за токов трансформатор, 5A, MID

KX7KT1542

w Интерфейс за KNX Електромери KX7KT153x и KX7KT154x
w Schrack инфо
KX7KT1900- комуникационния модул KNX се конфигурира от ETS 3.0 и по-нови версии и предава
следните стойности през комуникационните устройства:
• Активна мощност (фаза1, 2, 3 и сума)
• Реактивна мощност (фаза 1, 2, 3 и сума)
• Може да се интегрира допълнително към вече монтиран Е-брояч
• Трансферът на данни между електромера и разшерителния модул посредством
инфрачервеният интерфейс IrDA
• Индикация на състоянието чрез LED на модула

KX7KT1900

• Захранването на собствената електроника чрез напрежението на Bus шината
• Bus конектор с клеми
• Размер (1 модул = 18 mm) 1 модул
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Интерфейс за KNX електромери KX7KT153x и KX7KT154x

артикул, наличен на склад в София

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX7KT1900

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Interfaces, Schnittstellen
KNX Изпълнителни механизми

eite

66

W ÜBERSICHTEN UND AUSWAHLHILFEN

W
Интерфейси
– общ преглед и помощ при избор
W DAS
KNX-NETZWERK
W Das
KNXKNX-Netzwerk
Network ® bietet Schnittstellen zu vielen anderen Technologien, wie Ethernet (LAN), und Beleuchtungssteuerungen mit DALI.
®
Über
das KNX-Netzwerk
ist es
somit системи
einfach Informationen
Daten
auszutauschen.
durch KNXnet/IP wird die
KNX Network
интерфейси
с други
като Ethernet und
(LAN)
и DALI
управление Insbesondere
на осветлението.
Anbindung
zu
Gebäudemanagementsystemen
möglich.
Това улеснява използването на KNX Network за обмен на информация и данни.

Интерфейс
KNX
Schnittstellenкъм
zu KNX
KNX

Управление
и
Bedienen und
Anzeigen
визуализация

Touch
TouchPanel
Panel

Контролни
Zentrales
панели
Bedienen

Бутони
Taster

Raum-

Aktoren und Sensoren
Изпълнителни
механизми
и сензори

Schalten
Ключове
BewegungsДимери
Dimmen
Датчици
за
Управление
meldung
Jalousie на щори движение

IR
IRДистанционно
Fernbedienen
управление

Бутон
с инфрачервен
IRIR-HandИнфрачервен предавател
Taster
mit
(IR)-приемник
(потребителско
дистанционно
sender
IR-Empfänger
управление)

EnOcean
EnOcean

EnOcean
EnOcean
Gateway
Gateway модул

DALI
на
DALIУправление
Beleuchtungssteuerung
осветлението

KNX/DALI
KNX/DALI
Gateway
Gateway

NX_Kap.07:KabelPreisliste_2006_1

regelung

EnOcean
EnOcean
Стенен
трансмитер
Wandsender

DALI
DALI
Сензори
Sensoren
DALI

10.04.2015

KNXnet/IP
KNXnet/IP

Tерморегулатори
temperatur-

9:25 Uhr

IP
Интерфейс
IP-Interface

DALI
DALI
ECG
EVG
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KNXnet/IP

Webserver
Webserver

Interfaces, Schnittstellen
WLAN
Рутер
WLAN-Router

Control
IPIPControl
Center
Center

W ÜBERSICHTEN UND AUSWAHLHILFEN
IP/WEB

Smart- Tablet
PC
Смарт
Таблет
телефон
phone

Лаптоп
Notebook
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W KNX/ETHERNET – SCHNELLER DOWNLOAD SPART ZEIT

WMit
KNX/Ethernet
– Бързотоlassen
сваляне
спестява време
dem Standard KNXnet/IP
sich KNX-Telegramme
über Ethernet (LAN) übertragen. Dadurch ergeben sich Anwendungen und
KNXnet/IPwie
Стандарт
да бъде
използван
за изпращане на KNX
пакети
информация,
чрез Ethernet
(LAN).
ТоваEntfernungen
позволява zu
Lösungen,
z.B. derможе
Nutzung
vorhandene
Netzwerk-Infrastrukturen
und
-Technologien,
um KNX-Daten
über
größere
приложенияVerbindungen
на различните
решения,
като използване
на различни
мрежови
системиund
и технологии,
да предават KNX данни на големи
übertragen.
zwischen
Gebäuden,
Etagen sind
mit KNXnet/IP
übersichtlich
einfach zu realisieren.
разстояния. Улеснява се връзката между отделни сгради и етажи с KNXnet/IP.
Уеб клиент
Web
Client
смарт
телефон
Smartphone
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Уеб
Webклиент
Client

Уеб клиент
Web
Client
таблет
Tablet
PC

Уеб клиент
WLAN-Router

ETS
ETS

IP/WEB

WEB
Web сървър
Server +
+
KNXnet // IP
KNXnet
IP Schnittstelle
интерфейс

I201_19506a

KNX

BewegungsRaumWetterZentrales
Датчици
за Терморегулатори
Контролни
Метеорологични
движение
панели
meldung
temperaturzentrale
Bedienen
станции
regelung

Schalten
Ключове
Dimmen
Димери
Упр.
заJalousie
щори

Touchпанели
Panel
Touch

Taster
Бутони
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KNX Изпълнителни механизми

Sytemprodukte, Zubehör

W Примерни
LINIEN-/BEREICHSKOPPLER
– ANWENDUNGSBEISPIEL
w
приложения

Конвенционална
Topologie klassischтопология
In der klassischen Topologie sind alle
Linien- und Bereichskoppler traditioals KNX-Koppler
ausgeführt.
В nell
класическата
топология,
всички линии
Diese
Topologie
ist
bewährt
vielи съединители по основната und
линия
са
fach eingesetzt.
Die Busleitungslängen
стандартни
KNX съединители.
Тази
топология
широко
разпространена,
sind meistеauf
ein Gebäude
begrenzt.
изпитана и тествана. Дължините на “bus”
кабелите обикновено са ограничени за
единична сграда.

Съединител KXIK00RK за съединяване
Linien-/Bereichskoppler
N140
Linien-/Bereichskoppler
KXIK00RK
на линия
зона
zurzur
Bereichsund
Linienkopplung
Bereichsundили
Linienkopplung

Линия
1.4
Linie 1.4

1.4.0

Линия
1.3
Linie 1.3

1.3.0

Линия
1.2
Linie 1.2

1.2.0

Линия
1.1
Linie 1.1

1.1.0

2.5.0

Етаж 55
Etage

LK

LK

2.4.0

Етаж 44
Etage

LK
LK

LK

Етаж 33
Etage

Етаж 22
Etage

LK

Етаж 11
Etage

LK

2.3.0

LK
2.2.0

LK
2.1.0

LK

KNX

Зона
1
Bereich
(Западно крило)

1
(Westflügel)

BK

Bereichsна
отдел
linie
0.

1.0.0

Линия
2.5
Linie 2.5

Линия
2.4
Linie 2.4

Линия
2.3
Linie 2.3

Линия
2.2
Linie 2.2

Линия
2.1
Linie 2.1

I201_14029

1.5.0

основната
линия 2.0
Hauptlinie
2.0

Линия
1.5
Linie 1.5

Hauptlinie
1.0
основната
линия 1.0

Зона
Bereich
22
(Източно крило)
(Ostflügel)

BK
2.0.0

линия 0

Модерна
Topologie топология
modern
In dieser modernen Topologie werden
die Bereichskoppler durch IP-Router
ersetzt.
Die Verbindung
von
В KXIK00RR
тази модерна
топология,
съединителите
по
beispielsweise
Gebäudeteilen
основната
линия2са
заменени от ist
KXIK00RR
IPhier
рутери.
използването
стандартни
durchСden
Einsatz vonна
Standard
мрежови
компоненти връзката
между
Netzwerkkomponeten
nicht mehr
auf
например
2
части
от
сградата,
вече
Busleitungslängen begrenzt. Auch не е
ограничена от дължината на “Bus” линията.
andere Medien wie Lichtwellenleiter
Други средства, като оптични кабели
oder
W-LAN
ist möglich,
или
W-LAN,
също
могат даum
сеentfernte
ползват за
Gebäude
anzukoppeln
und
свързване на отделни сградиGruppenи за обмяна
групови
адресираниauszutauschen.
пакети информация.
adresstelegramme

IP Рутер KXIK00RR като свързващ “гръбнак”

IP-Router KXIK00RR
Bereichskoppler
IP-Router
N146
alsals
Bereichskoppler
на мрежата
Линия
1.5
Linie 1.5

Линия
1.4
Linie 1.4

1.4.0

Линия
1.3
Linie 1.3

1.3.0

Линия
1.2
Linie 1.2

1.2.0

Линия
1.1
Linie 1.1

1.1.0

LK

LK
2.4.0

Етаж 44
Etage

LK
LK

2.5.0

Етаж 55
Etage

LK

Етаж 33
Etage

Етаж 22
Etage

LK

Етаж 11
Etage

LK

2.3.0

LK
2.2.0

LK
2.1.0

LK

KNX

Зона
1
Bereich
1
(Западно крило)

(Westflügel)
1.0.0

Datennetzwerk
Мрежа
за пренос
(LAN)
на данни (LAN)

Линия
2.5
Linie 2.5

Линия
2.4
Linie 2.4

Линия
2.3
Linie 2.3

Линия
2.2
Linie 2.2

Линия
2.1
Linie 2.1

I201_14027

1.5.0

основната
линия 2.0
Hauptlinie
2.0

Зона
Bereich
22
(Източно крило)
(Ostflügel)
2.0.0

Иновативна
топология
Topologie innovativ
IPIP-Router
Рутер KXIK00RR
като als
линеен
съединител
KXIK00RR
Linienkoppler

IP-Router N146 als Linienkoppler
1.5.0

Линия
1.5
Linie 1.5

Линия
1.4
Linie 1.4

1.4.0

Линия
1.3
Linie 1.3

1.3.0

Етаж 55
Etage

2.5.0

2.4.0

Линия
2.4
Linie 2.4

2.3.0

Линия
2.3
Linie 2.3

2.2.0

Линия
2.2
Linie 2.2

2.1.0

Линия
2.1
Linie 2.1

Етаж 44
Etage

1.2.0

Линия
1.2
Linie 1.2

Етаж 33
Etage

Етаж 22
Etage

1.1.0

Линия
1.1
Linie 1.1

Етаж 11
Etage

KNX

Зона
1
Bereich
1
(Западно крило)

(Westflügel)

Datennetzwerk
Мрежа
за пренос
(LAN)
на данни (LAN)

Линия
2.5
Linie 2.5

Зона
Bereich
22
(Източно крило)
(Ostflügel)

I201_14028a
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W Съединители
ÜBERSICHTEN
UND–AUSWAHLHILFEN
W
за линия
общ преглед и помощ при избор

Hauptlinie
основната
линия 1.0
1.0

Seite

In dieser innovativen Topologie
werden alle Linienkoppler durch IPKXIK00RR ersetzt.
Derвсички
Einsatz
В Router
тази иновативна
топология
von
Bereichskopplern
ist
nicht
mehr
съединители са заменени от KXIK00RR
IPnotwendig.
рутери. Съединителите
по
основната
Durch diese Konfiguration
линия
не са
необходими.
Тази
ist esвече
möglich
jedes
einzelne Stockконфигурация позволява свързване на
werk durch Ethernet (LAN) zu verвсяко едно ниво от сградата чрез Ethernet
binden
und vorhandene
(LAN)
и чрез
използване LAN-Netzна съществуващите
werke
zu nutzen.
durch
LAN
мрежи.
ОсвенFerner
това, können
правилната
конфигурация
на KXIK00RRdes
IP рутера
прави
die korrekte Konfiguration
IPвъвеждането
в експлоатация
на големи
Routers KXIK00RR
große Projekte
als
и kleinere
малки индивидуални
бързо и
Einzelprojekteпроекти,
übersichtlicher
лесно за управление. Обмяната на групи
und einfacher in Betrieb genommen
адресирани пакети информация е все още
werden. Ein
Austausch
von Gruppenвъзможно,
дори
и ако големите
проекти не
ist trotz der
саadresstelegrammen
изпълнени на 100%.
Trennung in Einzelprojekte möglich.
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Захранване
w Захранване
w Schrack инфо
• Интегриран дросел
• Интегриран Bus конектор с клеми или конектор за връзка към data информационната шина
• Номинално работно напрежение AC 120...230 V 50 ... 60 Hz, DC 220 V
• Изходно напрежение DC 29 V
• Допълнителен бездроселен изход за DC 29 V за захранване на втора KNX линия чрез външен
дросел
• Модулно устройство за монтаж на монтажна шина TH35 DIN EN 60715
KXVK64R

• Размер (1 модул = 18 mm) 4 модула

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

Захрамване - DC 29 V‚ 160 mA с допълнителен неработен изход

KX1251AB02

KNX Захранване, DC 29V, 320mA с допълнителен независим изход

KXVK32R

KNX Захранване, DC 29V, 640mA с допълнителен независим изход

KXVK64R

w Дросел, 640 mA
w Schrack инфо
• За режим на работа с KNX-захранващо напрежение без интегриран дросел или за свързване
на бездроселен изход към KNX-захранващо напрежение
• Интегриран Bus конектор с клеми
• Клеми за ниско напрежение за бездроселно напрежение и шина
• Модулно устройство за монтаж на монтажна шина TH35 DIN EN 60715
• Размер (1 модул = 18 mm) 2 модула
KX1201AB02

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Захр. дросел‚ 640 mA

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX1201AB02
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Интерфейс, свързващ елемент и междумрежов интерфейс
w USB интерфейс
w Schrack инфо
• Съвместим с USB 2.0 и USB 3.0
• За галванично отделен достъп върху шинната линия чрез вградена USB-букса (тип B)
• За свързване на PC за адресиране, параметриране, визуализиране, протоколиране и
диагностика на KNX устройства
• Интегриран Bus конектор с клеми или конектор за връзка към data информационната шина
• Скорост на прехвърляне с USB2.0 - (макс. 12 MBit/s) между PC и USB-интерфейс
• Модулно устройство за монтаж на монтажна шина TH35 DIN EN 60715
• Размер (1 модул = 18 mm) 1 модул

KXIK00RU

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KXIK00RU

KNX USB-Интерфейс за свързване с PC

w Line / Backbone съединител
w Schrack инфо
• За обмен на данни между две KNX-линии с до 64 Byte телеграми
• Приложение като KNX линеен съединител, за съединяване на линията към основната линия,
свързващ елемент за свързване KNX основната линия към Backbone линия или ретранслатор
(Repeater) за свързване на два сегмента от една и съща линия, с галванично разделяне на
двете KNX линии
• Контрол на обмена на данни между двете KNX линии (Loadable filter table)
• 3 LED индикиране готовност за работа, както и получаване на телеграма за всяка линия
• Захранването на собствената електроника чрез напрежението на Bus линията

KXIK00RK

• Модулно устройство за монтаж на монтажна шина TH35 DIN EN 60715
• Интегриран Bus конектор с клеми
• Размер (1 модул = 18 mm) 2 модула

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KXIK00RK

KNX Съединител на линия/връзка

w IP интерфейс
w Schrack инфо
• LED за индикация готовност за работа, KNX-комуникация, IP-комуникация
• Ethernet-свързване през RJ45-кийстоун жак
• Поддържане KNXnet/IP
• Интегриран Bus конектор с клеми
• Захранващо напрежение на електрониката чрез външнен източник на напрежение за AC/DC
12...30 V, бездроселно напрежение (57 mA при DC 24 V) или Power over Ethernet (PoE)
(max. 0,8 W)
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• Щепселен клемен блок за свързване на външен източник на напрежение

KX1481AB22

• 4 интерфейс функции (Tunneling)
• 1 интерфейсна функция (обект на сървъра)
• Модулно устройство за монтаж на монтажна шина TH35 DIN EN 60715
• Външното захранващо напрежение с AC/DC 24 V се поръчва допълнително (например
LP746201)
• Размер (1 модул = 18 mm) 2 модула
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

IP Интерфейс

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX1481AB22

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Интерфейс, свързващ елемент и междумрежов интерфейс
w IP Рутер
w Schrack инфо
• LED за индикация готовност за работа, KNX-комуникация, IP-комуникация
• Захранващо напрежение на електрониката чрез външнен източник на напрежение за AC/DC
12...30 V, бездроселно напрежение (57 mA при DC 24 V) или Power over Ethernet (PoE)
(max. 0,8 W)
• Щепселен клемен блок за свързване на външен източник на напрежение
• Ethernet-свързване през RJ45-кийстоун жак
• Поддържане KNXnet/IP
KXIK00RR

• Функция Line coupler (Routing)
• 4 интерфейс функции (Tunneling)
• 1 интерфейсна функция (object server)
• Интегриран Bus конектор с клеми
• Модулно устройство за монтаж на монтажна шина TH35 DIN EN 60715
• Външното захранващо напрежение с AC/DC 24 V се поръчва допълнително (например
LP746201)
• Размер (1 модул = 18 mm) 2 модула

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

IP Рутер
KXIK00RR

KNX IP рутер за свързване с IP-мрежа
Аксесоари

LP746201

Захранване нерегулируемо 1Р,230/24VDC, 1.5A,капсиловано

w IP Gateway KNX/BACnet
w Schrack инфо
• BACnet Application Specific Controller (B-ASC) като Gateway между KNX TP и BACnet IP
• До 250 BACnet обекта
• До 455 BACnet COV заявки (COV-Subscriptions)
• Автоматично преобразуване на KNX комуникационните обекти в BACnet обекти съгласно
конфигурация с ETS
• За комуникация между KNX/EIB-устройства и PC, както при свързване с LANModem или DSL
Router, за дистанционен достъп до KNX/EIB-инсталация
KX1431AB01

• За едно KNXnet/ IP Tunneling connection за достъп до KNX линия на ETS или друг PC Software
• Допълнително захранващо напрежение през външен безопасен източник за напрежетие за
AC/DC 24 V, 40 mA (например LP746201)
• Интегриран Bus конектор с клеми
• Ethernet-свързване през RJ45-кийстоун жак
• Модулно устройство за монтаж на монтажна шина TH35 DIN EN 60715
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• Размер (1 модул = 18 mm) 4 модула
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

IP Gateway KNX-BACnet

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX1431AB01

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Аксесоари
w Bus конектор, 2-полюсна, 4 пружинни клеми, червено / тъмно сиво
w Schrack инфо
• За свързване на KNX устройства към KNX кабел
• За свързване на до 4 BUS проводника
• Състои се от 2 сдвоени конектора (червено) и - (тъмно сиво), с по 4 безвинтови пружинни
клеми за всеки конектор за проводници с плътни медни жила Ø 0,6...0,8 mm

IKW24310

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
IKW24310

4-проводен EIB конектор, 2-полюса

w Защита от пренапрежение, високочувствителна защита за KNX устройствa
w Schrack инфо
• За защита от пренапрежение в KNX мрежа
• За включване в устройство вместо BUS клема 193 или за директно свързване към Bus
конектора
• Свързване на заземителния проводник жълто / зелено към заземителна точка
• 2 щепселни гнезда (1 mm Ø) за включване на KNX устройства
• 2 едножилни проводника (0,8 mm Ø) за свързване към BUS конектор
• Едножилен заземителен проводник (0,75 Ø) за защитата от пренапрежение
• Номинално напрежение DC 24 V

KX1908AD01

• Номинален ток 6 A
• Устойчивост на импулсен ток 5 kA
• Защита до 350 V
• Размери (Ш x В x Д) 11.6 x 10.5 x 11.1 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX1908AD01

Защита от пренапрежение‚ като прецизна защита за bus устройства

w KNX кабел
w Schrack инфо
• Цвят на изолацията: зелен
• Напречно сечение: 2 x 2x 0,8 mm²
• Разфасовки: 100m руло, 500m барабан, 1000m барабан
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XC15400109

XC15400109

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

АРТИКУЛЕН NO

J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm² EIB Bus зелен

XC15400109

Кабел J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm² EIB Bus зелен

X15400109C

Кабел J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm² EIB Bus зелен

X15400109D

Кабел J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm² EIB Bus зелен

X15400109M

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Аксесоари
w Контакт за врата / прозорец, бял
w Schrack инфо
• Комутационна възможност: макс. 5 W
• Преходно съпротивление: макс. 150 mΩ
• VdS-клас B
• 5 m захранващ кабел LiYY 4 x 0,14 mm²
• Подходщ за вграден или открит монтаж
• 2 Покриващи капачки за открит монтаж (43 x 12 x 12 mm)
• 2 основи за открит монтаж
KX2907AB11

• 4 Разединителни плочи с 2 x 4 mm или . 2 x 2 mm дебелина
• 2 Вградени фланци
• 4 антимагнитни винта със скрита глава DIN 7982-ST2, 9 x 16-A2

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Контакт за сигнализация за врата/прозорец, бял

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX2907AB11
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артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

KNX Изпълнителни механизми
W Модулна инсталационна система, контролна кутия за стая – общ преглед и помощ при избор
Децентрализирана модулна стайна автоматизация с индивидуални KNX компоненти за универсална употреба в стаята, в зависимост
от това къде и как са монтирани модулите.
Различните типове дизайн позволяват монтажа им на различни места в стаите: в инсталационни канали, двойни подове, в кутии за
вграждане и т.н. Тази система предлага отлично функционално разнообразие от монтажи, като вграден монтаж, открит монтаж, в
инст. канали и в двойни подове. С контролната кутия за стая KX6413AB01, контролната модулна кутия KX1184AB01 и устройствата за
вграждане е възможна направата на многофункционална модулна система за автоматизация на стая с няколко устройства. И двете
контролни кутии са оборудвани с RS или RL сензор/изпълнителен механизъм, които модули са предвидени за бърза инсталация.
Модулите могат да функционират като двоичен вход и изход, изпълнителен механизъм за щори, универсален димер или превключващ
изпълнителен механизъм. Всички модули са KNX bus работещи. Затова всички устройства използват обща приложна програма,
независимо от техният монтаж - това включва и устройства за инсталиране в контролна кутия за стая или модулна контролна кутия,
както и модули за вграждане с или без монтажна рамка.
Предимства на модулните инсталационни системи:
пружинни клеми за свързване на едножични, многожични и усикани проводници
изпълнителният механизъм може да бъде поставен близо до мястото на изпълнение на действието, т.е. операционният интерфейс
за потребителя и изпълнителният механизъм могат да бъдат монтирани на едно и също място
По-малко окабеляване и необходимост от конзолни кутии. Изпълнителният механизъм е достъпен, близо до потребителският 		
интерфейс (за по-лесна поддръжка).

A
F

F

D

D

C

C

G

G
B

E

E

H
C

H
C

I
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C
J

I
C
J

A Bus

B UP
K

(BTM) Интерфейсен
(BTM)модул
A Busankoppler

Вградено изпълнително
устройство
(актуатор) с Интерфейсен модул (BTM)
mit Busankoppler
(BTM)
B UP-Aktorik
K

BTI-интерфейс
C BTI-Schnittstelle
Рамки Rahmen
VISIO i-система
i-system
D VISIO
Рамки Rahmen
DELTA style
style
E VISIO
Бутон i-system
i-system
F Taster
Регулатор за стайна температура
i-system i-система
G Raumtemperaturregler
style
Бутон style
H Taster
I

Raumtemperaturregler
style
Регулатор за стайна температура
style

J

Tastsensor
Grundmodul
Touch сензори
стъкло основен модул

Abdeckung
K Tastsensor
Touch сензори
стъкло капак

C BTI

D VIS

E VIS

F Tas

G Rau

H Tas
I

Rau

J

Tas

K Tas

KNX Изпълнителни механизми
w Модулни Bus конектори и изпълнителни устройства (актуатори) за вграждане
KNX се характеризира със собствен стандарт за комуникация между устройства. Интерфейсната мрежа (BTM) намира приложение
както в самостоятелно устройство, също и като комбиниран решение за различни изпълнителни или задвижващи механизми.
Чрез използване на BTI-интерфейс (Bus Tranceiver Interface) с BTM модул се постига голяма гъвкавост и многообхватна
функционалност. (BTM) конекторът и изпълнителното устройство (Актуатор) с интегриран вход за интерфейс (BTM) дават възможност
за изпълнение на различен дисплей/ контролен интерфейс , като например бутон, стаен температурен регулатор, стаен контролер и
други устройства за обслужване в широка гама от приложения. Това позволява комбинирането на всяко KNX-устройство с
BTI-интерфейс от серия i-system, DELTA style и стъклени Touch сензорни датчици с BTM свързващ модул или в изпълнителен механизъм
(Актуатор) с интегрирана (BTM) Bus куплунг.
Разходите за планиране са малки, направата на инсталация и пускането в експлоатация са по-гъвкави и въпреки това по-лесни.
Функциите на дадено KNX устройство за конзолен монтаж са идентични спрямо функциите на устройство за сградна автоматизация
от подобна област. Това означава, че всички устройства са с идентична функционалност, независимо от техните варианти за монтаж като вградени с или без монтажни рамки, като устройства за монтаж в контролната табло на помещението и контролна модулна кутия.

w Модулна система за автоматизация за инсталация в зависимост от необходимите функции
Вариант No. 1: Контролна кутия за стая (KX6413AB01) - компактна и лесна за монтиране
M

AC 230 V
KNX

AP 641

Място за инсталиране:
–– В коридора над окачения таван
–– Захранващият кабел и проводника на BUS линията се отвеждат до
контролната кутия за помещението KX6413AB01.
–– От контролната кутия за помещението KX6413AB01 се отвеждат
захранващи кабели към осветлението и задвижването на щорите.
Предимства:
–– Спестяване на място чрез монтаж в окачен таван / двоен под
–– Многофункционални, комбинирани с нужната автоматизация в
помещенията
–– Могат да бъдат гъвкаво оборудвани със изпълнителни и сензорни модули
–– Минимални разходи за окабеляване и услилия
–– Малко натоварване, пожаробезопасни

Вариант No. 2: Контролна модулна кутия (KX1184AB01) - гъвкаво решение, в зависимост от желаните функции

M

AP 118

AP 118

AP 118

AP 118

AC 230 V
KNX

Място за инсталиране:
–– В подпрозоречният кабелен канал и над окаченият таван (алтернативно:
в осветител)
–– Захранващият кабел и проводника на BUS линията се отвеждат до
контролната кутия за помещението КХ1184AB01.
–– От контролната кутия за помещението KX6413AB01 се отвеждат
захранващи кабели към осветлението и задвижването на щорите.
Предимства:
–– Децентрализирана инсталация в окачен таван, кабелен канал и корпус
на осветител
–– Функционална инсталация
–– Свободен избор на функцията в конкретната стая
–– Малко натоварване, пожаробезопасни
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Вариант No. 3: За вграждане (UP) - конвенционално
KNX
AC 230 V
UP

M

UP

UP

Място за инсталиране:
–– В конзолна кутия за вграждане или в подпрозоречният кабелен канал
–– Захранващият кабел и проводника на BUS линията се отвеждат до
контролната кутия за помещението
–– От съответното вградено устройство се отвеждат захранващи кабели
към осветлението и задвижването на щорите.
Предимства:
–– Гъвкава комбинация от изпълнителни устройстваи сензорни модули
–– Функционална инсталация
–– Лесно изпълнение от конвенционална към KNX-инсталация, например
при модернизиране

KNX Изпълнителни механизми
Контролна кутия за стая за децентрализиран монтаж в офиса
Щори, прозорци и отоплителни уреди

Бутон 2

Групи осветители

Луминисцентни групи

1

1

2

2

3

3

Бутон 1

врата

Контролна кутия за стая с децентрализиран монтаж спрямо функциите необходими за стаята
В офис с четири работни места, със стъклена фасада с два прозореца, с три групи осветители, две щори, два захранващи контакта, два радиатора за
отопление и два бутона, управляващите функции на помещението трябва да са лесни, гъвкави и децентрализирано инсталирани. Контролна кутия за
помещение се окомплектова с две изпълнителни устройства (актуатори) KX5134DB23 и на двете групи осветители, изпълнително устройство за управление
на механизъм за щори KX5214AB23, два актуатора KX5124AB23 за двата захранващи контакта, актуатор KX5102KB23 за термозадвижващо устройство
за двата радиатора и отделно захранване KX1254AB23 за възможен самостоятелен монтаж до топлоизточник. По този начин кутията за автоматизация на
помещението е заета само със седем от осемте слота и контролира помещението с всички необходими функции.

Децентрализирано решение за присъствие и контрол на температурата, зависим от времето
Легенда:

AC 230 V

M

KNX

 онтролна кутия за помещение KX6413AB01 със
1 К
изпълнителни устройства и сензори за автоматизиране
на помещението

2

2 Датчик за присъствие
3

1

3 Стаен контролер с температурен датчик за помещение
4 Изпълнителен механизъм с централно управление
5 Регулатор за отопление с необходим комуникационен
вход 0…10 V или KNX-интерфейс
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4
5

Оптимално използване на актуатор за термозадвижващото устройство
Инсталираният стаен контролер с температурен датчик в помещението управлява инсталирания актуатор за термозадвижващото устройство в
контролната кутия на помещението, така че потреблението на енергия в помещението да се минимализира. Същевременно потреблението на енергия се
предава през KNX мрежата към изпълнителен механизъм с централно управление, която изчислява необходимата енергия за отопление или охлаждане във
всички помещения, уравнява се с времево управляемото потребление и се предава към контролера на топлоизточника за отопление и охлаждане. Това
позволява постигането на най-висока енергийна ефективност.

Автоматизирани кутии / Захранващо напрежение
w Автоматизирани модулни кутии
w Schrack инфо
• 1 щепселно гнездо за един автоматизиран модул за помещение
• Разделена клемна секция за понижено натоварване за KNX мрежата и функционалните линии
• Вградено устройство с винтово закрепване за инсталиране в кабелни канали, двойни подове
или за повърхностен монтаж на тавана
• Кутия: пластмаса
• Степен на защита: IP20
• Размери (Ш x В x Д) 180 x 50 x 41,1 mm
KX1184AB01

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Кутия за модули за контрол‚ 1 слот за сензор/изпълнително устройство‚ тип RS или RL

АРТИКУЛЕН NO
KX1184AB01

w Aвтоматизирана кутия за помещение
w Schrack инфо
• 8 щепселни гнезда за автоматизирани модули за помещение
• Опроводена с Bus кабел за свързване на сензори/ актуаторни модули за помещение към KNX
мрежата
• Разделена клемна секция за понижено натоварване за KNX мрежата и функционалните линии
• Две PE/N-шини за поставяне на PE и N-проводници
• Интегриран Bus конектор с клеми
• Вградено устройство с винтово закрепване за инсталиране в кабелни канали, двойни подове,
за повърхностен монтаж на тавана или във влажни помещения

KX6413AB01

• Кутия: пластмаса
• Степен на защита: IP54
• Размери (Ш x В x Д) 300 x 300 x 50 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Контролна кутия за стая‚ 8 слота за сензори/изпълнителни устройства‚ тип RS или RL

АРТИКУЛЕН NO
KX6413AB01

w Децентрализирано захранващо напрежение, 80 mA
w Schrack инфо
• Интегриран дросел
• Изходно напрежение DC 29 V
• Изходен ток 80 mA
• Свързване на дроселно изходно напрежение чрез клемна секция за понижено натоварване за
KNX мрежата и функционалните линии
• Степен на защита: IP20 в монтирано състояние
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• Номинално работно напрежение AC 120...230 V, 50...60 Hz, DC 220 V
• За монтаж в автоматична модулна кутия KX1184AB01 или автоматична кутия за помещение
KX6413AB01

KX1254AB23

• Размери (Ш x В x Д) 86,5 x 47,8 x 36,2 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Децентрализирано захранване, 80 mA

артикул, наличен на склад в София

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX1254AB23

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Превклювател задвижващи механизми
w Бинарен изход , 2 x AC 230 V, 10 A (активен товар)
w Schrack инфо
• 2 превключващи релейни контакта
• Контакт - номинална честота: 50/60 Hz
• Контакт номинален ток по DIN EN 60669-1: 10 A (активен товар)
• Работа на електрониката чрез напрежение на шината
• Bus конектор с клеми
• Степен на защита: IP20 в монтирано състояние
• Номинално напрежение на контакт AC 230 V
KX5102AB23

• Безвинтови клеми за присъединяване на едножични и многожични проводници със сечение
0,5...2,5 mm²
• За монтаж в автоматична модулна кутия KX1184AB01 или автоматична кутия за помещение
KX6413AB01
• Размери (Ш x В x Д) 50,2 x 48,8 x 35,5 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Устройства с бинарни изходи‚ 2 x 230 V AC‚ 10 A (активен товар)

АРТИКУЛЕН NO
KX5102AB23

w Превключващ задвижващ механизъм, 1 x AC 230 V, C-товар
w Schrack инфо
• Превключващ релеен контакт
• Захранването на собствената електроника чрез напрежението на Bus шината
• Bus конектор с клеми
• Степен на защита: IP20 в монтирано състояние
• Номинално напрежение на контакт AC 230 V
• Контакт - номинална честота: 50/60 Hz
• Контакт - номинален ток 16A / 20A
KX5124AB23

• Безвинтови клеми за присъединяване на едножични и многожични проводници със сечение
0,5...2,5 mm²
• За монтаж в автоматична модулна кутия KX1184AB01 или автоматична кутия за помещение
KX6413AB01
• Размери (Ш x В x Д) 86,5 x 47,8 x 36,2 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Превключващо изпълнително устройство‚ 1 x AC 230 V‚ 16 AX/20 A, "C" товари

АРТИКУЛЕН NO
KX5124AB23

w Превключващ задвижващ механизъм 3 x 6 A, AC 230 V
w Schrack инфо
• 3 превключващи релейни контакта
• Номинален ток на контакт по DIN EN 60669-1: 6 A (активен товар)
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• Захранването на собствената електроника чрез напрежението на Bus шината
• Bus конектор с клеми
• Степен на защита: IP20 в монтирано състояние
• Номинално напрежение на контакт AC 230 V
• Контакт - номинална честота: 50/60 Hz
KX5134DB23

• Безвинтови клеми за присъединяване на едножични и многожични проводници със сечение
0,5...2,5 mm²
• За монтаж в автоматична модулна кутия KX1184AB01 или автоматична кутия за помещение
KX6413AB01
• Размери (Ш x В x Д) 86,5 x 47,8 x 36,2 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Превключващо изпълнително устройство за модулна кутия (реле), 3 x 6A

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX5134DB23

артикул, наличен в Schrack Store

Бинарен вход / Димиращ актуатор
w Бинарен вход, 4 x AC/DC 12 V...230 V
w Schrack инфо
• 4 входа за променливо или постоянно захранване в диапазон от 12...230 V
• Входове: максимална дължина на неекраниран проводника 100 m
• Захранването на собствената електроника чрез напрежението на Bus шината
• Bus конектор с клеми
• Степен на защита: IP20
• Безвинтови клеми за присъединяване на едножични и многожични проводници със сечение
0,5...2,5 mm²
• За монтаж в автоматична модулна кутия KX1184AB01 или автоматична кутия за помещение
KX6413AB01

KX2604AB23

• Размери (Ш x В x Д) 86,5 x 47,8 x 36,2 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Бинарен вход‚ 4 входа за 12 ... AC/DC 230 V

АРТИКУЛЕН NO
KX2604AB23

w Универсален димер, 1 x AC 230 V, 10...250 VA (R,L,C-товар)
w Schrack инфо
• Изход за превключване и димиране на активен (R), индуктивен (L) или капацитивен (C) товар
• Автоматично адаптиране на управляващият модул, в зависимост от включеният тип товар
• Номинална честота: 50/60 Hz
• Електронна защита на изходите от претоварване, късо съединение и прегряване
• Захранването на собствената електроника чрез напрежението на Bus шината
• Bus конектор с клеми
• Степен на защита IP20, в инсталирано състояние
KX5252AB23

• Номинално работно напрежение AC 230 V
• Измерване на мощност при +35°C Околна температура: : 10...250 VA
• Безвинтови клеми за присъединяване на едножични и многожични проводници със сечение
0,5...2,5 mm²
• За монтаж в автоматична модулна кутия KX1184AB01 или автоматична кутия за помещение
KX6413AB01
• Размери (Ш x В x Д) 50,2 x 48,8 x 35,5 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Универсален димер‚ 1 x 230 V AC‚ 250 VA‚ (R‚L‚C товар)

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX5252AB23

256

артикул, наличен на склад в София

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store

Задвижващ механизъм за щори
w Изпълнителен механизъм (Актуатор) за задвижващ механизъм за щори, 2 x AC 230 V, 6 A
w Schrack инфо
• Електрически заключени двойки релейни контакти - изходи(за обръщане на посоката на
въртене на задвижващия механизъм на щорите)
• Интегрирана електроника за разпознаване за сработването на краен изключвател и за
автоматично калибриране времето за движение от едното крайно положение към другото
• Захранването на собствената електроника чрез напрежението на Bus шината
• Bus конектор с клеми
• Степен на защита: IP20 в монтирано състояние
• Канал за управление задвижването на щори, врата или прозорец с променливотоков двигател
за AC 230V и електромеханичен краен изключвател

KX5214AB23

• Безвинтови клеми за присъединяване на едножични и многожични проводници със сечение
0,5...2,5 mm²
• За монтаж в автоматична модулна кутия KX1184AB01 или автоматична кутия за помещение
KX6413AB01
• Размери (Ш x В x Д) 86,5 x 47,8 x 36,2 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Изпълнително устройство за щори‚ 2 x AC 230 V‚ 6 A

АРТИКУЛЕН NO
KX5214AB23

w Изпълнителен механизъм (Актуатор) за задвижващ механизъм за щори RS, 1 x AC 230 V, 6 A
w Schrack инфо
• Канал за управление задвижването на щори, врата или прозорец с променливотоков двигател
за AC 230V и електромеханичен краен изключвател
• Електрически заключени двойки релейни контакти - изходи (за обръщане на посоката на
въртене на задвижващия механизъм на щорите)
• Интегрирана електроника за разпознаване за сработването на краен изключвател и за
автоматично калибриране времето за движение от едното крайно положение към другото
• Bus конектор с клеми
• Номинален ток на контакт AC 230 V, 6 A (активен товар)

KX5202AB23

• Безвинтови клеми за присъединяване на едножични и многожични проводници със сечение
0,5...2,5 mm²
• За монтаж в автоматична модулна кутия KX1184AB01 или автоматична кутия за помещение
KX6413AB01
• Размери (Ш x В x Д) 50,2 x 48,8 x 35,5 mm

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

STORE

Изпълнително устройство за щори‚ 1 x AC 230 V‚ 6 A

АРТИКУЛЕН NO
KX5202AB23

w Термозадвижващ изпълнителен механизъм (Актуатор), превключващ, 2 x AC 24...230 V, DC 24 V, 1,5 A
w Schrack инфо
• 2 превключващи изхода за управление на електротермично сервозадвижване за радиаторни
и климатични вентили
• За всеки изход до 4 електротермични сервозадвижвания сумарно до 1,5 A във включено
състояние и до 58 W сумарна мощност
• Превключващ релеен контакт за всеки изход
• Номинално напрежение на контакт AC 24...230 V или DC 24 V
• Контакт - номинална честота: 50/60 Hz
• Номинален ток на контакт по DIN EN 60669-1: 1,5 A (активен товар)

KX5102KB23

• Безвинтови клеми за присъединяване на едножични и многожични проводници със сечение
0,5...2,5 mm²
• За монтаж в автоматична модулна кутия KX1184AB01 или автоматична кутия за помещение
KX6413AB01
• Размери (Ш x В x Д) 50,2 x 48,8 x 35,5 mm
ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНОСТ

Термичен задвижващ актуатор, RS 510K23
артикул, наличен на склад в София

STORE

АРТИКУЛЕН NO
KX5102KB23

артикул, наличен в централен логистичен център

артикул, наличен в Schrack Store
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Сериен ключ

Девиаторен ключ

Кръстат ключ
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СИМВОЛИ
WМАРКИРОВКИ
PRÜFZEICHENИUND
SYMBOLE
Symbol für

Символ
халогенна лампа 230 V
230 V Halogenlampe

VDEМаркировка
Prüfzeichen
VDE

Prüfzeichen
Tschechien
Test
mark Чехия

Prüfzeichen
Belgien
Test
mark Белгия

Prüfzeichen
Frankreich
Test
mark Франция

Prüfzeichen
Finnland
Test
mark Финландия

Prüfzeichen
Frankreich
Test
mark Франция

Символ
Symbol за
fürелектронен
трансформатор
elektronischen Trafo

Prüfzeichen
Niederlande
Test
mark Холандия

Устройствата
са подходящи
за
Geräte sind geeignet
für
стенен
монтаж
Aufputzmontage

Символ
Symbol за
fürелектронен
elektronischen
трансформатор,
ELSO универсален
Trafo, ELSO Universal

Prüfzeichen
Norwegen
Test
mark Норвегия

Устройствата
са подходящи
за
Geräte sind geeignet
für
Hohlwandinstallation
скрит
монтаж (в гипсокартон)

Символ
Symbol за
fürконвенционален
konventionellen Trafo
трансформатор

Prüfzeichen
Österreich
Test
mark Австрия

Устройствата
са подходящи
за
Geräte sind geeignet
für
вграден
монтаж
Unterputzmontage

Prüfzeichen
Polen
Test
mark Полша

Маркировка
Zeichen für за свързване на
защитен
проводник
Schutzleiteranschluss

Prüfzeichen

Zeichen für

Test
mark Русия
Russland

Маркировка
за двойна изолация
Schutzisolierung

Prüfzeichen
Schweden
Test
mark Швеция

Маркировка
Zeichen für за защита от водни
пръски
Spritzwasserschutz

Prüfzeichen
Schweiz
Test
mark Швейцария

Символ
Symbolза
fürлампа с нажежаема
жичка
V
230 V 230
Glühlampe

Символ
лампа
Symbol за
fürлуминесцентна
Leuchtstofflampen
(с
пусково
регулираща ohne
апаратура, без
(mit
Vorschaltgerät,
Berücksichtigung
der Schaltungsart)
отчитане
вида на превключване)

R

L

C

Активни
ohmscheтовари,
Lasten,например
z.B.
лампи
с нажежаема жичка
Allgebrauchsglühlampen
L…индуктивен
товар, например
L ... induktive Lasten,
z.B. konventionelle
Trafos
конвенционални
трансформатори
C…капацитивен
товар, например
C ... kapazitive Lasten,
z.B. elektroелектронни
трансформатори
nische Transformatoren
M ... Motoren
M…електродвигарели,
задвижки

R,L,C

Активни,
и капацитивни
ohmsche,индуктивни
induktive und
товари
kapazitive Lasten

W “CE“ МАРКИРОВКА
W CE-KENNZEICHNUNG
“CE”
Маркировката е въведена през 1985 год. - първоначално фокусирана върху основните изисквания за безопасност - за
да се избегнат различията в изискванията сред държавите членки, което би попречило на свободното движение на стоки.
Wichtige Informationen zum „EU-Reisepass“
Регламента за “CE” маркировка се прилага и за европейската икономическа зона (ЕЕА), Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
Die CE-Kennzeichnung ist ein Verwaltungszeichen, das sich an die Überwachungsbehörden richtet (in Deutschland das
Gewerbeaufsichtsamt). Es unterrichtet die Behörden darüber, dass das gekennzeichnete Produkt richtlinienkonform und damit „binЧрез
“СЕ” маркировката
производителят,
на Union)
своя отговорност
декларира,
неговият
продукт
съответства на всички
nenmarktfähig“
(also im Bereich
der Europäischen
in Verkehr gebracht
werdenче
darf.
Es ist also
ein Markteintrittszeichen.

правила
и изисквания съгласно
стандарта.
разглежда
катоistмарка
за одобрение
на пазара,
Die CE-Kennzeichnung
richtet sich
also nicht Маркировката
an die Abnehmerсе
und
Verbraucher,
somit kein
Qualitätszeichen,
kein а не като знак
заSicherheitszeichen
произход, качество
или
стандарт.
und kein Normenkonformitätszeichen. Die Kennzeichnung wird vorgeschrieben für Erzeugnisse, die in den
Geltungsbereich bestimmter EG-Richtlinien fallen. Mit der Kennzeichnung eines Produkts wird erklärt, dass
• die entsprechenden grundlegenden Anforderungen der zutreffenden Richtlinie(n) eingehalten worden sind
vorgeschrieben
durchgeführt worden sind.
W• die
ДИРЕКТИВИ
И „Konformitätsbewertungsverfahren“
РЕГЛАМЕНТИ

Seite
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1. 2014/30/EU - EMC -Директива
Директива за електромагнитната съвместимост. Тази
директива
се прилага за оборудване (устройства или
W RICHTLINIEN
неподвижни съоръжения):
1. EMV-Richtlinie 89/336/EWG
• които могат да причинят електромагнитни смущения или
Diese Richtlinie betrifft alle elektronischen Erzeugnisse wie z. B.
•
чиято работа може да бъде засегната от подобни
• Dimmer
смущения.
• Bewegungsmelder
Оборудването
• Zeitschalter включва компоненти или сглобени единици,
• elektronische Transformatoren
предназначени
за употреба от крайния потребител или
• elektronische
Systeme
подвижни
и временни
инсталации.
Die Kennzeichnungspflicht besteht seit 01.01.1996.
Оборудването
трябва
да е предназначено за ползване от
Die Kennzeichnung erfolgt überwiegend auf dem Erzeugnis, in
крайния
потребител.
einigen Fällen auch auf der kleinsten Verpackungseinheit.
2. 2014/35/EG - Директива ниско напрежение
Директивата обхваща електрически сторъжения,
предназначени за използване в определени граници на
напрежението.
Директивата е валидна за електрическа апаратура в
следните граници на напрежение (номинално входящо
или изходящо напрежение):
• 50 V до 1000 V AC
• 75 V до 1500 V DC

Съгласно тази Директива “Шуко” контактите (щепсели
и контакти за уреди за бита) са извън обхвата на
Директивата.
2. Niederspannungsrichtlinie 2006/95EG

3. 2011/65/EU - RoHS - Директива
Diese Richtlinie betrifft
Тази
директива има за цел да ограничи употребата на
• alle Installationsschalter und Taster
определени
опасни вещества в електрическото оборудване
• Sicherungsmaterial
и електронните
• Verteilungen компоненти. Директивата се отнася за
Die Kennzeichnungspflicht
seit 01.01.1997.
електрическо
и електронноbesteht
оборудване
за режимGemäß
на
dieser сRichtlinie
sind Steckdosen
(Haushaltsteckvorrichtungen)
работа
променлив
ток до 1000
V или постоянен ток до
ausdrücklich von der Kennzeichnung ausgeschlossen.
1500
V, като например:
(Die Begründung liegt in einer ungeklärten europäischen
•Normensituation
Големи битови zum
уреди
Zeitpunkt der Richtlinieninkraftsetzung).
• Малки битови уреди
• IT- и телекомуникационни устройства и оборудване
• Играчки, спортно оборудване и др.
• Осветителни тела
От 2011 е задължително спазването на RoHS - Директивата,
за да се разреши поставянето на “CE” маркировка на
съответните устройства.

TECHNISCHE DATEN – ALLGEMEINE INFORMATIONEN
TECHNISCHE DATEN – ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Техническото приложение
W INSTALLATIONSZONEN UND VORZUGSMASSE FÜR RÄUME MIT UND
INSTALLATIONSZONEN
UND VORZUGSMASSE
RÄUME MIT UND
WWМОНТАЖНИ
ЗОНИ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ
РАЗМЕРИFÜR
ЗА ПОМЕЩЕНИЯ
С И БЕЗ
OHNE ARBEITSFLÄCHEN
AN DEN WÄNDEN
OHNE ARBEITSFLÄCHEN AN DEN WÄNDEN

РАБОТНИ ПОВЪРХНОСТИ

für Räume ohne Arbeitsflächen an den Wänden
für Räume ohne Arbeitsflächen an den Wänden

За помещения без работни повърхности

Препоръчително разположение на инсталацията
Монтажни зони
Препоръчителна височина на ел. ключове
Препоръчителна височина на контактите
für Räume mit Arbeitsflächen an den Wänden
für Räume
mit Arbeitsflächen
an denповърхности
Wänden
За помещения
с работни

Seite
Seite
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Препоръчително разположение на инсталацията
Монтажни зони
Препоръчителна височина на ел. ключове
Препоръчителна височина на контактите

Техническото приложение
W БРОЙ КОНТАКТИ, СЪГЛАСНО ÖVE/ÖNORM E 8015-2
Вид консуматор и помещение,
ако е приложимо 		
		
		

Минимален брой контакти
Минимален брой трайно
инсталирани уреди

Брой изводи за осветление
или индивидуална верига
(ако е приложимо)

Хол (a)
или спалня (b)

4 (a,b)
5 (a,b)

1 (a)
2 (a)

Контакти/Осветление до 20m²
над 20m²

Кухненски бокс; кухня (b)
- Кухненски бокс:
Контакти/Осветление
3 (b)
2
Хладилник / фризер
1
- кухня:
Контакти/Осветление
5 (b)
2
Хладилник
1
фризер 			
Вентилатор / абсорбатор
1 (c)
Готварска печка 			
Микровълнова фурна
1
Съдомиялна машина 			
Бойлер 			
Баня

Контакти/Осветление
1 (f)
2 (g)
Вентилатор 		
1 (c,h)
Нагревателен уред 			
Перална машина (j) 			
Сушилня (j) 			
Бойлер 			

WC-помещение

Контакти/Осветление 		
Вентилатор 		

Многофункционално
помещение (b)

Контакти/Осветление
3 (b)
1
Вентилатор 		
1 (c,i)
Перална машина (j) 			
Сушилня (j) 			
Ютия (j) 			

1
1 (d)
1
1 (e)

1 (i)
1 (i)
1 (i)
1 (e)

1
1 (c,h)

Коридори/антрета

Контакти/Осветление дължина на помещението до 3m 1
дължина на помещението от 3m до 6m
1
за всеки 3m допълнителна дължина на помещението 		

1
2 (k)
1 (k)

Ложа, балкон, тераса

Контакти/Осветление

1

1

Складово помещение

Контакти/Осветление

1

1

Хоби стая (b)

Контакти/Осветление

3 (b)

1

1

1

Мазета и тавански стаи, прилежащи към апартамента
Контакти/Осветление

Изводи за специални
консуматори с

1 (i)
1 (i)
1 (i)

Елктрозахранване за техниката за пренос на данни в рамките на жилището
Тройна розетка за точката на разпределение в жилището 1
Двойна розетка за всеки IT - извод
1
Мази за общо ползване
Контакти/осветление за помещения до 20m²
помещения над 20m²

1
1

1
2

Контакти, осветление на всеки 5 m дължина от коридора

1

1

Мазе, пътека

Електрозахранване за компоненти на информационната техника, домашна мрежа
Тройна розетка за IT-основно разпределение и IT-вторично разпространение 1 (l) 			
Тройна розетка за TV/SAT системата 			
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1 (l)
1 (l)

a … В помещенията с трапезария, броят на контактите и изводите за осветление се увеличат с 1.
b … Контактите предназначени за спални, за работните повърхности в кухнята, кухненските боксове, общите помещения и хоби помещенията се проектират притежавайки по
няколко двойни контакта.
Тези контакти са обозначени в таблицата като „1 контакт“
c … Ако е предвидено инсталирането на отделна вентилация
d … По желание може да се инсталира 3-фазен AC контакт
e … Ако захранването с топла вода не се подава от друг източник
f … Допустимо също в комбинация с осветлението на басейн
g … За бани с до 4m³ площ е достатъчен един извод над мивката
h … При бани без прозорци или WC-помещения превключването е предвидено през общото осветление
i … Възможно е също свързване на контакт
j … По изискване само един за апартамент
k ... Трябва да бъде превключвано поне от две места
l … На общата инсталация на жилищната сграда

Техническото приложение

Общо

Хоби

Маза

Стълбище

Антре

Баня

WC

Коридор

Детска II

Детска I

Трапезария

Хол

Кухня

Всекидневна

Полезни площи:

Спалня

W ТАБЛИЦА ЗА ЛЕСЕН ОПИС НА КЛЮЧОВЕ, КОНТАКТИ И МЕХАНИЗМИ

СЕРИЯ

Цветови възможности:
VISIO 50

бяло

VISIO 50

антрацит

VISIO 50

сребристо

VISIO 45

бяло

VISIO 45

черно

VISIO IP20

бяло

VISIO IP54

сиво

Девиаторен ключ
Сериен ключ
Кръстат ключ
Ключ 1 полюс
Ключ 2 полюса
Двоен девиаторен ключ

МЕХАНИЗМИ

Ключ 3 полюса
Бутон 1 полюс
Бутон с подсветка
Двоен бутон
Механизъм ключ за щори
Ел. ключове/бутони заключваеми
Димер
Датчик за движение
Таймер
Терморегулатор
TV/SAT Розетка
RJ 45 Розетка

КАПАЧКИ, ПОКРИВНИ И ДЕКОРАТИВНИ РАМКИ

Мултимедия
Капачка
Капачка двойна
Капачка за троен ключ
Капачка със символ ______________________
Капачка със символ ______________________
Капачка със символ ______________________
Капачка със символ звънец
Капачка със символ стрелки за управление на щори
Капачка с светещ надпис
Покривна капачка за димер
Покривна капачка за датчик за движение
Покривна капачка за таймер
Покривна капачка за терморегулатор
TV/SAT Капачка
RJ 45 Капачка
Покривна капачка за розетка за мултимедия
Контакт Шуко
Контакт Шуко с детска защита

КОНТАКТИ

Контакт Шуко с детска защита и капак
Контакт Шуко с надписна табелка
Контакт Шуко с LED-модул
Механизъм контакт със защитен щифт
Механизъм контакт със защитен щифт с детска защита
Механизъм контакт със защитен щифт, детска защита и капак
Механизъм контакт със защитен щифт и LED-модул

РАМКИ

за специални електрически вериги ЧЕРВЕНО, ОРАНЖЕВО, ЗЕЛЕНО
Единични рамки
Двойни рамки
Тройни рамки
Четворни рамки
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Техническото приложение
W СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ VISIO 50
Ключ 1 полюс с подсветка

Ключ 2 полюса с подсветка

Девиаторна схема

Девиаторна схема с подсветка
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Техническото приложение
W СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ VISIO 50
Сериен ключ

Кръстат ключ

Схема на свързване на ключ двоен, девиаторен

Схема на свързване на бутон 1 полюсен (1 NO)
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Техническото приложение
W СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ VISIO 50
Бутон 1 полюсен с подсветка (1 NO)

Механизъм ключ девиаторен
Нормално отворен контакт
Нормално затворен контакт
Нормално затворен контакт
Нормално отворен контакт

Механизъм двоен бутон (2 NO)

Бутон/ключ за управление на щори
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VISIO 45

Техническото приложение
W SCHALTBILDER

W СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ VISIO 45

45

Ausschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED
Ключ 1 полюсен
1-polig

eisliste_2006_1

2-polig

29.11.2012

12:52 Uhr

Kontroll-Ausschaltung, 1-polig

VISIO 45

DER

45

leuchtet mit entsprechender LED
Ключ 2 полюсен
Wechselschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

2

Kontroll-Ausschaltung, 2-polig

Seite 45

2-polig

Kontroll-Ausschaltung, 1-polig

Wechselschaltung mit Orientierungslicht

12:52 Uhr

Seite 45

VISIO 45
45

D
/ beleuchtet mit entsprechender LED
Ключ
1 полюсен
с подсветка
Kreuzschaltung
mit Orientierungslicht

ntierungslicht Kontroll-Ausschaltung, 1-polig

er
LED
erungslicht

g

lllicht

Kontroll-Ausschaltung, 2-polig
Wechselschaltung mit Kontrolllicht

Kreuzschaltung mit Kontrolllicht
Kontroll-Ausschaltung,
2-polig
Wechselschaltung
mit Kontrolllicht

VISIO 45
45
Ключ 2 полюсен с подсветка

Kreuzschaltung mit Kontrolllicht

Wechselschaltung mit Kontrolllicht
Kontroll-Ausschaltung,
2-polig
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Kreuzschaltung mit Kontrolllicht

VISIO 45

Техническото приложение

W СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ VISIO 45

W SCHALTBILDER
Wechselschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

ED

2

Схема на свързване
на девиаторни
ключове с подсветка
Ausschaltungen
/ beleuchtet
mit entsprechender
LED
Wechselschaltung mit Orientierungslicht
Kontroll-Ausschaltung, 1-polig
1-polig

12:52 Uhr

Kontroll-Ausschaltung, 2-polig
2-polig

VISIO 45
45
45
Wechselschaltung mit Kontrolllicht
Kontroll-Ausschaltung, 1-polig

Seite 45

VISIO 45

er LED
D

Kreuzschaltung
mit Orientierungslicht
Kreuzschaltung
mit Kontrolllicht
Схема
на свързване
на девиаторни ключове със сигнал за включено
състояние

Wechselschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

45

Wechselschaltung mit Kontrolllicht

Kontroll-Ausschaltung,
Wechselschaltung mit1-polig
Orientierungslicht

Схема на свързване
на
Kreuzschaltung
mit Kontrolllicht

er LED

Kontroll-Ausschaltung, 2-polig

Wechselschaltung mit Kontrolllicht

кръстат ключ с подсветка

Kreuzschaltung mit Orientierungslicht

Kreuzschaltung mit Kontrolllicht

Wechselschaltung mit Kontrolllicht

Схема на свързване на кръстат ключ със сигнал за включено състояние
Kreuzschaltung mit Kontrolllicht
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Kontroll-Ausschaltung, 2-polig

Техническото приложение
W ТАБЛИЦА ЗА МОЩНОСТИ ЗА ДИМЕРИ VISIO 50 / VISIO 45

Димер, вид

Тип

Димируема
енергоспестяваща
лампа CFL

Димируема
LED-лампа 230V

Димируема
LED-лампа 12V

30
350VA

---

---

---

60
300VA

60
300VA

---

---

---

0
300W

0
120VA

0
120VA

0
120VA

0
120VA

---

25
300W

25
300W

25
250VA

25
250VA

---

---

---

EVMTV500E*

3
500W

3
500W

11
500VA

11
500VA

11
250VA

11
250VA

11
250VA

EV103020

6
100W

6
100W

11
500VA

---

6
100VA

6
100VA

---

EV103003

60
400W

60
400W

60
400VA

---

---

---

---

EV103022

20
500W

20
500W

20
500VA

20
500VA

---

---

---

ET103022

40
300W

40
300W

40
300VA

---

---

---

---

ET103023

0
60W

0
60W

0
60VA

0
60VA

---

0
60VA

---

ET103024

0
180W

0
180W

0
180VA

0
180VA

---

0
180VA

---

ET103001

40
300W

40
300W

---

---

---

---

---

Димер за
вграждане в
конзолна кутия

ET103004

40
500W

40
500W

---

---

---

---

---

Ротационен димер

EV103004

40
400W

40
400W

---

40
400VA

---

---

Димер с управляващо
устройство и
захранващ блок

EHTDSTRG2**

40
1200W

40
1200W

40
500VA

40
120VA

---

---

---

EHTD420VA

10
420W

10
420W

10
420VA

10
420VA

---

---

---

EHDREH500

10
500W

10
500W

10
500VA

10
500VA

---

---

---

EHDREH1200

40
1200W

40
1200W

40
1200VA

40
1200VA

---

---

---

Ротационен димер

Универсален

Артикулен
номер

Управление
за димер

Димер за
вграждане в
конзолна кутия

Ротационен димер

Лампа с
нажежаема жичка

Халогенна
лампа

Конвенционален
трансформатор

Електронен
трансформатор

EV103002

30
350W

30
350W

30
350VA

EV103005

60
300W

60
300W

ET103020

0
300W

ET103003

Управляващ модул

Управляващ модул

DIN-релса
Управляващ и
ротационен димер

* Препоръчва се 3W товарно съпротивление EVCHR3W
**Управляващ димер за DIN релса, 1200VA, захранване за EHTDSTRG2 Арт. No EHTDLT1200
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Техническото приложение
W ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ VISIO 50 / VISIO 45

Температурен
обхват
Видове контакти
Нощен режим
Степен на защита

Цифров контролер за
стайна температура,
отопление

Аналогов контролер за
стайна температура,
отопление

Цифров контролер за
стайна температура,
отопление / охлаждане

Аналогов контролер за
стайна температура,
отопление / охлаждане

Терморегулатор за
подово отопление

Аналогов
терморегулатор

0-30°C

0-30°C

0-30°C

0-30°C

10-50°C

10-30°C

NO: 10(4)A 230V AC
NC: 5(2)A 230V AC

NO: 10(4)A 230V AC
NC: 5(2)A 230V AC

NO: 6(2)A 230V AC
NC: 4(1)A 230V AC

NO: 6(2)A 230V AC
NC: 4(1)A 230V AC

NO: 16(2) A при cos φ = 1
250V AC

6(2)A 230V AC

---

---

---

---

ca. 5 K

---

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 30

IP 20

VISIO 50

VISIO 50

VISIO 50

VISIO 50

VISIO 50

VISIO 45

EV103009--

EV103009--

EV103061--

EV103061--

EL176131--

комплект

Бял

EV103010--

EV103011--

EV103062--

EV103019--

EL367204--

ET103040--

Антрацит

EV113010--

EV113011--

EV113062--

EV113019--

---

---

Сребрист

EV123010--

EV123011--

EV123062--

EV123019--

---

---

---

---

---

---

---

ET113040--

Серия
Механизми
Покривна
капачка

Черен

W СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ
EV103009--

EV103061--

EL176131--

ET103040-- / ET113040--
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Циркулационна помпа, горелка (директно
свързване), термоелектрическа задвижка

Бойлер циркулационна помпа,
горелка (управляващ вход T1/T2)

Моторна задвижка (периодично
използване при поводо отопление)

Техническото приложение
W АРЕСТОРНИ ЗАЩИТИ
W ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ - КОНТАКТИ С АРЕСТОРНА ЗАЩИТА И АРЕСТОРНА ЗАЩ. ЗА КОНЗ. КУТИЯ
Контакт с арестор

Контакт с арестор

IS010003

IS211450

Тестван съгласно
Окабеляване

Клас на теста III (D) IEC61643-1/EN 61643-11
не

не

255 VAC

275 VAC

Комбиниран пик Uoc/Isc

6 kV / 3 kA

6 kV / 3 kA

Макс. входяща мощност

-

3.500 VA

Макс. продължително напрежение Uc

Остатъчно напрежение Up (при In /L-N )

<0,8 kV

Макс. горностоящ предпазител
Работна температура
Капацитет на клемите

<1,25 kV
16 AgL/gG
-0°C - +40°C

1,5²

-

Сигнализация

Зумер

LED индикатор

Детска защита

-

да

W МОНТАЖ / РАЗМЕРИ / СХЕМА НА ВГРАЖДАНЕ В КОНЗОЛНА КУТИЯ

TV out
TEL out

TV in

TEL in
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W TV/SAT ТЕХНОЛОГИЯ VISIO 50
W TV РОЗЕТКИ “CLASS A”
Честотен
диапазон:
4-1000MHz
Арт. №
Тип

Лента

Канал за
обратна
връзка

UKW

VHF

UHF

MHz

4 - 68

87,5 - 139

125 - 470

470 - 862

На изхода

HSBKD2M
Розетка

Затихване dB

Затихване при
свързване

TV/RF

1

1,2

1,5

2

HSBKDDM08
Преходна розетка

Писъединяване-/
преходно
затихване

TV/RF

7
3

7
3

7,5
3,3

7,5
3,5

HSBKDDM10
Преходна розетка

Писъединяване-/
преходно
затихване

TV/RF

10
2

10
2

10
2

10
2

HSBKDDM14
Преходна розетка

Писъединяване-/
преходно
затихване

TV/RF

14
1

14
1

14
1,2

14,5
1,2

Лента

Канал за
обратна връзка

UKW

TV
кабелен сигн.

SAT-ZF

SAT-ZF

MHz

4 - 68

87,5 - 108

5 - 862

950 - 2050

2050 - 2400

W SAT РОЗЕТКИ “CLASS A”
Честотен
диапазон:

4-1000MHz

Арт. №
Тип

Затихване dB

HSATD3M
Розетка

Затихване
при свързване
3-отвора

TV/RF

1

4

1

4,5

2

HSATD4M
Розетка

Затихване
при свързване
4-отвора

TV/RF

2

2

1,5

2

3

Писъединяване-/
преходно
затихване

TV/RF

10,5
1,5

10,5
1,5

10,5
2

10,5
2,5

11
3

HSATDDM
Преходна розетка
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На изхода

Техническото приложение
W МРЕЖОВА ТЕХНИКА VISIO 50 / VISIO 45
1 модул SFA и SFB

2 модула SFA и SFB

2 модула SFA и SFB

2 модула SFB

Механизъм/монтажна рамка

VISIO 50

EV104005 1)

EV104005 2)

EV104005 2)

HSED02UWBS

Капачка 50x50 mm, бяла

EV104003 1)

EV104004 2)

EV104004 2)

EV104012 3)

Капачка 50x50 mm, антрацит

EV114003 1)

EV114004 2)

EV114004 2)

EV114012 3)

Капачка 50x50 mm, сребриста

EV124003

EV124004

EV124004

EV124012 3)

1)

Рамка, единична, 80x80 mm, бяла

2)

2)

EV105001

Рамка, единична, 80x80 mm, антрацит

EV115001

Рамка, единична, 80x80 mm, сребриста

EV125001

Кутия за стенен монтаж единична, бяла

EV105006

Кутия за стенен монтаж единична, антрацит

EV115006

Кутия за стенен монтаж единична, сребриста

EV125006

) Не е съвместима с F-F съединител за коаксиален кабел и FO съединител. В тези случаи се използват монтажна рамка и капачка HSED01UW2S, които трябва да се комбинират с
дистанциониращ адаптер EV105011.
2
) Не е съвместима за F-F съединител за коаксиален кабел и FO съединител. В тези случаи се използват монтажна рамка и капачка HSED02UW2S, които се комбинират с
дистанциониращ адаптер EV105011.
3
) Не се използва за F-F съединител за коаксиален кабел и FO съединител
1

VISIO 45

1 модул SFA и SFB

2 модула SFA и SFB

Монтажни рамки

ET105002

ET105004

-

Капачка, бяла

ET102017 1)

ET102017 1) (2x)

-

Капачка, черна

ET112017

ET112017 (2x)

-

Рамки 80x80 mm, бели

ET105010

ET105014

-

Рамки 80x80 mm, черни

ET115010

ET115014

-

Рамки 80x80 mm, бежови

ET125010

ET125014

-

Рамка, 80x80 mm, сребристи

ET135010

ET135014

-

Кутия за открит монтаж 2М, бяла

1)

1)

ET105036

Кутия за открит монтаж 4М, бяла

ET105037

Кутия за открит монтаж 6М, бяла

ET105038

) Не е съвместима с F-F съединител за коаксиален кабел и FO съединител

1
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Техническото приложение
W УПРАВЛЕНИЕ ЗА ЩОРИ/ТЕНТИ ЗА ВГРАЖДАНЕ СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ VISIO 50 / VISIO 45

При използване на тази схема на свързване, максималният ток от двете устройства не бива да надвишава 8А.
Jalousie Steuerungs-Relais UP - Schaltpläne
Управляващите изходи на M2 могат да се управляват само през главният управляващ модул (централен бутон).

Jalousie Steuerungs-Relais UP - Schaltpläne
Jalousie Steuerungs-Relais UP - Schaltpläne
ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ

КЛЮЧ
Главен
бутон

Могат да се свържат няколко релета за щори. Входът (S1) на бутона, управлява директно електродвигател (M1),
но е възможен директен контрол чрез главният превключвател. Броят на свързаните релета за щори е ограничен
от максималния ток (8А) на всички задвижки.

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ
КЪМ ДРУГИ
УСТРОЙСТВА

КЛЮЧ

КЛЮЧ

Главен
бутон

Ако трябва да се управляват няколко вида щори, може да се свърже собствено захранване 230 V (винаги на същата фаза!)
към релето на щорите. Това разделя общия ток на другите задвижки и е възможно да се свържат голям брой релета за
управление на щори.

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ
КЪМ ДРУГИ
УСТРОЙСТВА
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КЛЮЧ

КЛЮЧ

Главен
бутон

Главният бутон има най-голям приоритет и служи като централно управление.

Der Master-Schalter hat höchste Priorität und dient als Zentralsteuerung.

Touch

ch
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Техническото приложение
W ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВГРАДЕНО “TOUCH” РАДИО С ВИСОКОГОВОРИТЕЛ VISIO 50
Touch радио
Работно напрежение
Номинален ток
Консумирана енергия при номинална изходна мощност
“Stand-by” режим
Мощност на високоговорител, за всеки канал
Импеданс на високоговорителят
Входен импеданс AUX IN
Честотен диапазон
Работна температура
Radio Touch
Клас на защита
Степен на защита

230 V~, 50/60 Hz
0,2 A
7W
1,3 W
1,5 W
4 ... 8 Ω/Канал
10 kΩ
FM 87,5 ... 108 MHz
5 ... 40 °C
II
IP20

Свързващи клеми
Капацитет на основните клеми
Високоговорител / AUX

Винтови клеми
2,5 mm²
1 mm²

Дължина на проводника:
Високоговорител
AUX IN
Удължаване на линията

max. 20 m
max. 3 m
max. 50 m

Дълбочина на монтаж

33 mm

Високоговорител
Импеданс на високоговорителят
Bild 7
Синуидален изход/изход за музика
Честотен диапазон
Предварително подготвена дължина на линията

8Ω
4/8 W
170 Hz ... 20 kHz
прибл. 30 cm

Bild 7

Докинг станция

Bild 8
Bild 7

Bild 8
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W ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ - ДАТЧИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ И ПРИСЪСТВИЕ
Technische
Daten
Technische
Technische
Daten
Daten
Bewegungsund
BewegungsBewegungsund
und
Präsenzmelder
Präsenzmelder
Präsenzmelder

Характеристики

VISIO 50

VISIO 50

VISIO 45

Обхват на засичане
Montageart
Erfassungsbereich
Erfassungsbereich
Монтаж

VISIO
Bewegungsmelder
VISIO
VISIO
50 50
50
Датчик
за движение
2-Draht
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder
2-пров. схема
2-Draht
2-Draht
halbrund 5/8m
Полукръг 5/8m
Wandmontage
halbrund
halbrund
5/8m
Монтаж
на5/8m
стена

VISIO
50 50
Bewegungsmelder
VISIO
VISIO
50
Датчик
за движение
3-Draht
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder
3-пров. схема
3-Draht
3-Draht
halbrund 8m
Полукръг 8m
Wandmontage
halbrund
halbrund
8mстена
8m
Монтаж
на

Montageart
Montageart
Монтажна височина

Wandmontage
Wandmontage
1-2m

Wandmontage
Wandmontage
1-2m

VISIO
4545 45
IR-Bewegungsmelder
VISIO
VISIO
MD 180i/R
IR-датчик
1MIR-Bewegungsmelder
undIR-Bewegungsmelder
2Mза движение
1M и 2M
MD 180i/R
MDMD
180i/R
180i/R
1M1M
undund
2M2M
halbrund 8m
halbrund 8m
Полукръг 8m
Полукръг 8m
Wandmontage
Wandmontage
halbrund
halbrund
8m 8m
halbrund
halbrund
8m 8m
Монтаж
на стена
Монтаж
на
стена
1,1-2,2m
1,2m
Wandmontage
Wandmontage
Wandmontage
Wandmontage
1,2m
1,1-2,2m

Montagehöhe
Montagehöhe
Ъгъл на покритие

1-2m
1-2m
180°

1-2m
1-2m
180°

1,2m
1,2m
110°

Erfassungswinkel
Erfassungswinkel
Работно
напрежение
Nulldurchgangsschaltung/ Wolfram-Vorlaufkontakt

180°
180° AC
230V
ja/nein

180°
180°
230V
AC
ja/nein

110°110°
230V,
50Hz
ja/nein

Merkmale

Merkmale
Merkmale

Erfassungsbereich

Montagehöhe

Erfassungswinkel

Betriebsspannung

1-2m

180°

230V AC

Нулево
кръстосано превключване
Betriebsspannung
Betriebsspannung
Eigenverbrauch

да/не
230V
230V
AC AC
< 10W
im Betrieb

Собствена
консумация
Nulldurchgangsschaltung/
Nulldurchgangsschaltung/
Wolfram-Vorlaufkontakt
Wolfram-Vorlaufkontakt
Lichtmessung
(Mischlicht)

1-2m

180°

230V AC

quad

Wand
1,6 -

110°

180°

180°

230V, 50Hz

230V AC, 50Hz

230V

1,1-2,2m
180° 1,1-2,2m
230V 180°
AC,180°
50Hz

nein/ja

nein/

да/не
230V,
50Hz
50Hz
- 230V,

не/да230V
230V
AC, AC,
50Hz
50Hz
0,9W

<ja/nein
<- 10W
по време на работа
ja/nein
ja/nein
-10W по време на работа ja/nein

-- ja/nein
ja/nein

nein/ja
- 0,9Wnein/ja

1xM

Измерване
Kanäle Lichtна осветеността (смесена светлина)
Eigenverbrauch
Eigenverbrauch
Канали
за
осветлението
Einstellungsbereich
Helligkeit
Lichtmessung
Lichtmessung
(Mischlicht)
(Mischlicht)

-<1 10W
< 10W
im Betrieb
im Betrieb
1
5–200lx
- -

<-110W
< 10W
im Betrieb
im Betrieb
1
5–200lx
- -

-1 - 15–200lx
- -

1-

1

Nachlaufzeit
Регулиране
наLicht
осветеността
Kanäle
Kanäle
Licht
Licht
Schutzart на времето за работа
Диапазон
Einstellungsbereich
Einstellungsbereich
Helligkeit
Helligkeit
Zulässige
Степен
на Umgebungstemperatur
защита
Nachlaufzeit
Nachlaufzeit
Licht
Licht
Teach-In температура на околната среда
Допустима
Schutzart
Schutzart
Einstellbare Empfindlichkeit
Възможност за програмиране
Zulässige
Zulässige
Umgebungstemperatur
Umgebungstemperatur
Test
Erfassungsbereich
Регулируема чувствителност
Teach-In
Teach-InFernbedienung
Тест на обхвата на засичане
Paralellschaltung
Einstellbare
Einstellbare
Empfindlichkeit
Empfindlichkeit
Дистанционно управление
TestTest
Erfassungsbereich
Erfassungsbereich
Artikelnummern
Свързване
в паралел

10s – 20min
1 5–200lx
1
IP 40
10s
– 20min
5–200lx
5–200lx
0°C
IP 40bis +35°C
10s10s
– 20min
– 20min
- до +35°C
0°C
IP 40
IP
- 40
0°C 0°C
bis +35°C
-bis +35°C
- -- -bis zu 5 Melder
- до
- 5 датчика

10s – 20min
15–200lx
1
IP 40– 20min
10s
5–200lx
5–200lx
IP0°C
40bis +35°C
10s10s
– 20min
– 20min
0°C
до +35°C
IP- 40
IP 40
0°C
bis +35°C
bis +35°C
- 0°C
-- - bis -zu 5 Melder
-до 5
- датчика

5s – 12min
5–200lx
1 1
IP 40
5s
– 12min
5–200lx
5–200lx
0°C40
bis +40°C
IP
5s –5s12min
– 12min
0°C
до +40°C
IP 40
- IP 40
bis +40°C
bis +40°C
- 0°C 0°C
- - bis-zu 5- Melder
до -5 датчика

Fernbedienung
Fernbedienung
Артикулни
Artikel - Nrномера
Einsatz
Paralellschaltung
Paralellschaltung
Артикулен
механизъм
Artikel - Nrномер,
weiß (WH)
Artikelnummern
Artikelnummern
Аркикулен
бял (WH)
Artikel - Nrномер,
grau (GR)

-

-

Artikel
Artikel
- Nr
- Einsatz
Nr Einsatz
Артикулен
номер, сив (GR)
Artikel - Nr schwarz (sw)

Artikel
Artikel
- Nr
- weiß
Nr weiß
(WH)
(WH)
Артикулен
номер, черен (sw)
Artikel - Nr anthrazit (ant)

Artikel
Artikel
- Nr
- grau
Nr grau
(GR)(GR)
Артикулен
номер, антрацит (ant)
Artikel - Nr silber (sb)

Artikel
Artikel
- Nr- schwarz
Nr schwarz
(sw)(sw)
Артикулен номер, сребрист (sb)
Zubehör

-

EV103012--

да/не
230V
230V
AC
< 10W
imAC
Betrieb

Präse

-

EV103031--

-

-

-

bis zu
bis5zuMelder
5 Melder
EV103015-EV103012--

bis zu
bis5zuMelder
5 Melder
EV103016-EV103031--

-ET103030--

EV103015-EV103014-EV103012-EV103012--

EV103016-EV103032-(Slave)
EV103031-EV103031--

ET103030-ET1030301-- -ET113030--

EV103014--

-

EV103015--EV103015-EV103014-EV103014-EV113015-EV113014-EV1
- - 13015-EV113014-EV123015-EV123015-EV123014--

- EV123014--

EV103032-- (Slave)

-

bis zu
bis5zuMelder
5 Melder

ET1030301--

ET113031--

EV103016-- EV103016-EV103032-EV103032-(Slave)
(Slave)
EV113016-EV113032-(Slave)
EV1
13016-- EV113032-- (Slave)

ET1ET103030-13030-ET103030-ET1ET1030301-13031-ET1030301--

-EV123032-(Slave)

-

EV123016-EV123016-EV123032-- (Slave)

-

- -

51- 2000Lux
- 15s
30min
5 -- 2000Lux

10s –

IP 54

0°C
bis +50°C
IP 20,
IP 44 (с капак)

-20°C

1 1

5 - 2000Lux
5 - 2000Lux

15s15s
- 30min
- 30min
- 0°C до +50°C
IP 20,
IP 20,
IP 44
IP (mit
44 (mit
Abdeckun
Abdec
0°C 0°C
bis +50°C
bis +50°C
optional- optio
bis zu 6-Melder
bis zu
Опция
- до 6 датчика
optional
optional

ESM055010-

-

ESM055270ESM055010(Abdeckung)

EST2

- (Покривна капачка)

-

bis zu
bis6zuMelder
6 Melder

ESM055270-

--

ESM055010ESM055010-

-

ESM055270ESM055270(Abdeckung)
(Abdeckung)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EV113015-EV113015-EV113014-EV113014-Потребителско дистанционно управление theSenda S* Service-Fernbedienung theSenda P**
EV123015-Artikel
Artikel
- Nr
- silber
Nr silber
(sb)
(sb)
Сервизно
дистанционно
управление theSenda P**
-EV123015-Fernbedienung-Benutzer*
EV123014-EV123014-Дистанционно управление - за потребителя*
-

EV113016-EV113016-EV113032-(Slave)
(Slave)
- EV113032-EV123016-- EV123016-EV123032-EV123032-(Slave)
(Slave)
-

Главно дистанционно управление SendoPro 868-A**
Zubehör
Zubehör
AP-Rahmen weiß (WH)

-

-

ET105043--

-

-- --

--- -

ET105043-- - -

--

--- -

-- -

-

Fernbedienung-Benutzer*
Fernbedienung-Benutzer*
Дистанционираща
рамка theLuxa (GR)
Eckwinkel theLuxa (WH)

- --- ---

--- -

-- -

Eckwinkel
theLuxa
(GR)
Management-Fernbedienung
Management-Fernbedienung
SendoPro
SendoPro
868-A**
868-A**
Ъглова
рамка
theLuxa
(WH)

- ---

--- -

-- -

*weiß
Benuter-Fernbedienung:
Ъглова
рамка
theLuxa (GR)
AP-Rahmen
AP-Rahmen
weiß
(WH)
(WH)

und Dimmen der Beleuchtung
- ET105043-- --für den Endanwender zum
-- Schalten
ET105043--

Service-Fernbedienung:
* **Потребителско
дистанционно управление:
Deckeneinbaudose
Deckeneinbaudose

die Inbetriebnahme
und
Anpassung
Parameter
потребител
превключване
и der
димиране
- за
-fürкрайният
- за-flexible
- на- осветлението

** Сервизно
дистанционно
Abstandsrahmen
Abstandsrahmen
theLuxa
theLuxa
(WH)
(WH) управление:

- за
- пускане в експлоатация
- -и прецизна настройка на-параметрите
-

-

-

Abstandsrahmen
Abstandsrahmen
theLuxa
theLuxa
(GR)(GR)

-

-

-

-

-

-

-

-

Eckwinkel
Eckwinkel
theLuxa
theLuxa
(WH)
(WH)

-

-

-

-

-

-

-

-

Eckwinkel
Eckwinkel
theLuxa
theLuxa
(GR)(GR)

-

-

-

-

-

-

-

-

Аксесоари
Artikel
Artikel
- Nr
- anthrazit
Nr anthrazit
(ant)
(ant)

Benutzer-Fernbedienung theSenda S*

Management-Fernbedienung SendoPro 868-A**

Кутия
за открит монтаж, бяла (WH)
Deckeneinbaudose
Benutzer-Fernbedienung
Benutzer-Fernbedienung
theSenda
theSenda
S*
Конзолна кутия за
монтаж
на S*
таван
Abstandsrahmen theLuxa (WH)

Service-Fernbedienung
Service-Fernbedienung
theSenda
theSenda
P** (WH)
Дистанционираща
рамкаP**
theLuxa
Abstandsrahmen
theLuxa
(GR)
276

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

10–1

IP15s
20,-IP30min
44 (mit Abdeckung)

-

ET113030-ET113030-ET113031-ET113031--

0,9W
0,9W

~ 0,9

-

-

-

-

-

-

-

-

ESM425509

EST90

-

EST90

ESM425509
-

-

-

-

--

-

-

-

--

ESM425509
ESM425509

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

bdeckung)
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theMova
theMova
S360-100
DE DE
S360-100

theMova
theMova
S360-100
AP AP
S360-100

PräsenzLight 360

quadratisch
7m
Квадрат 77xx7m

rundКръг
Ø 8mØ 8m

rundКръг
Ø 8mØ 8m

quadratisch
x 4,5m
Квадрат4,5
4,5
x 4,5m

Wandmontage
Монтаж на стена

Deckeneinbau
Вграждане в таванDeckenmontage
Монтаж на таван Deckeneinbau
Вграждане в таван

PräsenzLight 180

PräsenzLight 180

PräsenzLight 360

theLuxa S150

theLuxa S150

theLuxa S180

theLuxa S180

halbrund
12m 12m
Полукръг

halbrund
12m 12m
Полукръг

Wandmontage
Монтаж на стена

Wandmontage
Монтаж на стена

1,6
1,6- 2,2m
- 2,2m

2-4m2-4m

2-4m2-4m

2-3,5m
2-3,5m

2-4m2-4m

2-4m2-4m

180°
180°

360°360°

360° 360°

360°360°

150°150°

180°180°

230V
AC,AC,
50Hz
230V
50Hz

230 230
V AC,V50
Hz 50 Hz 230 V230
AC, V50Hz
AC, 50Hz
AC,
AC, 50Hz 230V230V
AC, 50Hz

230V230V
AC, 50Hz
AC, 50Hz

230V230V
AC, 50Hz
AC, 50Hz

nein/ja
не/да

nein/ja
не/да

nein/ja
не/да

nein/ja
не/да

ja/nein
да/не

ja/nein
да/не

~ 0,9W

~ 0,5 W

~ 0,5 W

~ 0,7W

0,9W

0,9W

1 x Mischlicht

-

-

1 x Mischlicht

1 x Mischlicht

1 x Mischlicht

1

1

1

1

1

~ 0,9W
1 x Смесена светлина
1

~ 0,5 W
1

~ 0,5 W

1

1

~ 0,7W
1 x Смесена светлина
1

0,9W
1 x Смесена светлина
1

0,9W
1 x Смесена светлина
1

10–1500lx/on

30–3000lx/on

30–3000lx/on

10–1500lx/on

5–1000lx

5–1000lx

10s – 20min

10s – 60min

10s – 60min

10s – 20min

1s – 20 min

1s – 20 min

IP 54

IP 54 (eingebaut)

IP 54

IP 54

IP 55

IP 55

-20°C bis +50°C

–15°C bis +50°C

–15°C bis +50°C

-20°C bis +50°C

–25 °C bis +45 °C

–25 °C bis +45 °C

-

ja

ja

-

ja

ja

10–1500lx/on
10s – 20min
IP 54

-

-20°C до +50°C
-

30–3000lx/on
10s – 60min
IP 54 (вграден)

ja
ja

–15°C до +50°C
да
да
да

30–3000lx/on
10s – 60min
IP 54

ja
ja

–15°C до +50°C
да
да
да

10–1500lx/on
10s – 20min
IP 54

ja

-20°C до +50°C
да

5–1000lx
1s – 20 min
IP 55

ja
ja

–25 °C до +45 °C
да
да
да

5–1000lx
1s – 20 min
IP 55

ja
ja

да
да
да

optional

erforderlich

erforderlich

optional

-

bis zu 10 Melder

bis zu 10 Melder

bis zu 10 Melder

bis zu 10 Melder

bis zu 10 Melder

bis zu 10 Melder

-

-

-

-

-

-

Опция

До 10 датчика

-

Препоръчително
До 10 датчика

-

Препоръчително
До 10 датчика

-

Опция

До 10 датчика

-

-

До 10 датчика

-

-

–25 °C до +45 °C

-

До 10 датчика

-

EST2000050

EST1030560

EST1030550

EST2000000

EST1010500

EST1010505

--

EST1030561
EST1030561

EST1030551
EST1030551

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

EST1010501
EST1010501

--

-

-

-

-

-

-

-

EST2000050

-

-

EST1030560

-

-

-

EST1030550

-

-

EST2000000

-

EST9070911

EST9070911

-- EST9070515

EST9070911
EST9070910

EST9070911
EST9070910

-

EST9070910
-

EST9070910
-

-

EST9070515
EST9070675

-

-

EST9070675

EST9070675

-

-

-

-

-

EST9070675
-

-

EST1010500

-

EST9070515

-

EST9070515
EST9070675

EST9070675
-

-

-

-

EST1010506
EST1010506
-

-

EST9070675

-

EST1010505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EST9070675

-

-

-

-

-

-

-

EST9070917

-

EST9070917

-

-

EST9070906

-

-

EST9070906
EST9070907

-

EST9070906

EST9070906

EST9070907

EST9070907

EST9070907

EST9070902

EST9070902

EST9070903

EST9070903

EST9070902
EST9070903

EST9070902
EST9070903
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Technische Daten
KNX Präsenz- und
Bewegungsmelder

Характеристики
Merkmale

theRonda
theRonda
P360
UPUP
P360KNX
KNX

thePrema
thePrema
P360
KNX
UPUP
P360
KNX

thePrema
thePrema
S360S360
KNX KNX
UP UP

Обхват на засичане
Erfassungsbereich
Монтаж
Montageart

Кръг Ø24m
rund Ø24m
Монтаж на таван
Deckenmontage

Квадрат 10 x 10m
quadratisch 10 x 10m
Монтаж на таван
Deckenmontage

Квадрат 10 x 10m
quadratisch 10 x 10m
Монтаж на таван
Deckenmontage

Квадрат 10 x 10m
quadratisch 10 x 10m
Монтаж на таван
Deckenmontage

quad

Montagehöhe
Монтажна височина

2–10m
2–10m

2–10m
2–10m

2–3,5m
2–3,5m

2–3,5m
2–3,5m

2–3,

Erfassungswinkel
Ъгъл на покритие

360°
360°

360°
360°

360°360°

360°360°

360°

Betriebsspannung
Работно напрежение

über
KNX-Bus
KNX-Bus
ЧрезKNX-Bus
KNX-bus комуникация über
ЧрезKNX-Bus
KNX-bus комуникация überЧрез
KNX-bus комуникацияüberЧрез
KNX-bus комуникация

über

Eigenverbrauch
Собствена консумация

8mA/9mA
LED
8mA/9mAmit
c LED

9mA/13mA
LED
9mA/13mAmit
c LED

~ 8m

Измерване на(Mischlicht)
осветеността (смесена светлина)
Lichtmessung

Смесена светлина
1 1x xMischlicht

Смесена светлина,
1 x СмесенаSpot
светлина, Spot
2 x Смесена светлина
3 3x xMischlicht
wählbarпо избор
1 x Mischlicht,
2 x Mischlicht

3

КаналиLicht
за осветлението
Kanäle

22

33

2

3

Регулиране на осветеността
Einstellungsbereich
Helligkeit

10–3000lx/on
10–3000lx/on

5–3000lx/on
5–3000lx/on

5–3000lx/on
5–3000lx/on

5–2000lx/
5–2000lx/
off off

10–3

Диапазон наLicht
времето за работа
Nachlaufzeit

30s–60min
30s–60min

30s–60min
30s–60min

30s–60min
30s–60min

30s–60min
30s–60min

-

“Stand-by”
режим за осветеност
Stand-by
Helligkeit

1–25%
1–25%

1–25%
1–25%

1–25%
1–25%

5–10%
5–10%

1–25

30s–60min/неактивен
30s–60min/inaktiv
постоянно включен
dauernd ein
2
2
10s – 30min/неактивен
10s – 30min/inaktiv
10s–120min
10s–120min
IP 54 (вграден)
IP 54 (eingebaut)
–15°C до +50°C
–15°C bis +50°C
да
ja
да
ja
да
ja
Параметър, обект или
дистанционноObjekt
управление
Parameter,

30s–60min/неактивен
30s–60min/inaktiv
постоянно включен
dauernd ein
2
2
10s – 30min/неактивен
10s – 30min/inaktiv
10s–120min
10s–120min
IP 40
IP 40
0 °C до +50 °C
0 °C bis +50 °C
да
ja
да
ja
да
ja
Параметър, обект или
дистанционноObjekt
управление
Parameter,

30s–60min/неактивен
30s–60min/on
30s–60min/inaktiv
постоянно включен 30s–60min/on
dauernd ein
2
1
2
1
10s – 30min/неактивен 10s–30min/неактивен
10s – 30min/inaktiv
10s–30min/inaktiv
10s–120min
10s–120min
10s–120min
10s–120min
IP 40
IP 40
IP 40
IP 40
0 °C до +50 °C
0°C до +50°C
0 °C bis +50 °C
0°C bis +50°C
да
ja
да
да
ja
ja
да
да
ja
ja
Параметър, обект или
Параметър или
дистанционно
управление Parameter
дистанционно
Parameter,
Objekt
oder управление

“Stand-by”
Stand-by
Zeitвреме
Канали - функция “присъствие”
Kanäle Präsenz
Времезакъснение - функция “присъствие”
Einschaltverzögerung Präsenz
Време на работа - функция “присъствие”
Nachlaufzeit Präsenz
Степен на защита
Schutzart
Допустима температура на околната среда
Zulässige Umgebungstemperatur
Възможност за програмиране
Teach-In
Регулируема чувствителност
Einstellbare Empfindlichkeit
Тест на обхвата на засичане
Test Erfassungsbereich
Настройка на параметрите
Parameter-Einstellungen
Артикулни номера
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oder Fernbedienung

oder Fernbedienung

9mA/13mA
mit LED
9mA/13mA
c LED
2

oder Fernbedienung

PlanoCentro
KNX
PlanoCentro
KNX

~ 14mA/18mA
mit LED
~ 14mA/18mA
c LED
2

2

Fernbedienung

Artikelnummern
Аркикулен номер, бяло (WH)

EST2089000

EST2079000

EST2079500

Артикулен
номер,
сиво (GR)
Artikel
- Nr weiß
(WH)
Артикулен номер, черно (BK)

EST2089001
EST2089000
-

EST2079001
EST2079000
-

EST2079501
EST2079500
-

EST2059102*
EST2059202**
EST2059102*
EST2059202**
-

Artikel - Nr grau (GR)
Аксесоари
Artikel - Nr schwarz (BK)
Потребителско дистанционно управление theSenda S*
Zubehör
Дистанционно управление theSenda P**

EST2089001

EST2079001

EST2079501

-

-

-

-

-

Главно дистанционно управление SendoPro 868-A**
Fernbedienung theSenda S
Рамки за открит монтаж, бели (WH)
Fernbedienung theSenda P
Рамки за открит монтаж, сиво (GR)
Management-Fernbedienung SendoPro 868-A
Конзолна кутия за монтаж в таван
AP-Rahmen weiß (WH)
Дистанционираща рамка theLuxa (WH)
AP-Rahmen grau (GR)
Дистанционираща рамка theLuxa BK
Deckeneinbaudose
Ъглова рамка theLuxa WH
Abstandsrahmen theLuxa WH
Ъглова рамка theLuxa ВК
Abstandsrahmen theLuxa BK
* Вграждане в таван
Eckwinkel
theLuxa
WH скрит монтаж - за бетон
** Вграждане
в таван,

Eckwinkel theLuxa BK
* Deckeneinbau
** Deckeneinbau, Unterputz-Beton

Deck

30s–
2

10s–

10s–

IP 40

0°C b
ja
ja
ja

Para
oder

EST2
-

EST9070911

EST9070911

EST9070911

EST9070911

EST9070910

EST9070910

EST9070910

EST9070910

EST9070675
EST9070911
EST9070912
EST9070910
EST9070913
EST9070675
EST9070917
EST9070912
EST9070913
EST9070917
-

EST9070675
EST9070911
EST9070918
EST9070910
EST9070919
EST9070675
EST9070918
EST9070918
EST9070919
EST9070918
-

EST9070675
EST9070911
EST9070918
EST9070910
EST9070919
EST9070675
EST9070918
EST9070918
EST9070919
EST9070918
-

EST9070675
EST9070911
EST9070731
EST9070910
EST9070675
EST9070736, EST9070740
EST9070731
EST9070736, EST9070740
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EST9

EST9

EST9

EST9
-

Техническото приложение

NX

D

740

PresenceLight
PresenceLight
KNXKNX
360360

PlanoSpotKNX
KNX
PlanoSpot

PresenceLight
PresenceLight
KNXKNX
180180

theMova S360
theMova S360
KNXKNX
AP AP

theMova S360
theMova S360
KNXKNX
DE DE

theLuxa
theLuxa
P300
KNXKNX
P300

Квадрат 8 x 8m
quadratisch 8 x 8m
Монтаж на таван
Deckenmontage

Квадрат 64m²
quadratisch 64m²
Монтаж на таван
Deckenmontage

Полукръг 100 m²
halbrund 100 m²
Монтаж на стена
Wandmontage

Кръг Ø8m
rund Ø8m
Монтаж на таван
Deckenmontage

Кръг Ø8m
rund Ø8m
Монтаж на таван
Deckenmontage

16m
16m
Монтаж на таван
Decken& Wandmontage
и стена

2–3,5m
2–3,5m

2–3,5m
2–3,5m

1,6 –1,6
2,2m
– 2,2m

2–4m
2–4m

2–4m
2–4m

2–4m
2–4m

360°360°

360° 360°

180° 180°

360°360°

360°360°

300°
300°

überЧрез
KNX-Bus
über Чрез
KNX-Bus
über Чрез
KNX-Bus
überЧрез
KNX-Bus
KNX-Bus
KNX-Bus
KNX-bus комуникация
KNX-bus комуникация
KNX-bus комуникация
KNX-bus комуникацияüberЧрез
KNX-bus комуникацияüber
Чрез
KNX-bus комуникация
~ 8mA/9mA
mit LED
~ 8mA/9mA
c LED

~ 13 ~mA
13 mA

3

3

1 x Cмесена светлина1 x Mischlicht
1 x Cмесена светлина1 x 1
x Cмесена светлина 1 x Mischlicht
1 x Cмесена светлина 1 x 1Mischlicht
x Cмесена светлина
1 x Mischlicht
Mischlicht

3

3

2

10–3000lx/off
10–3000lx/off

8mA/9mA
mit LED
8mA/9mA
c LED

- -

1 1

1 1

- -

5–2000lx
5–2000lx

30–3000lx/on
30–3000lx/on

30–3000lx/on
30–3000lx/on

– 3000lx
1 –13000lx

30s–60min
30s–60min

30s–60min
30s–60min

1s–60min
1s–60min

2

2

8mA/9mA
mit cLED
8mA/9mA
LED

5–2000lx
5–2000lx

2

30s–60min
30s–60min

30s–60min
30s–60min

1–251–25
% %

5–10%
5–10%

5–10%
5–10%

30s–60min/on
30s–60min/on

30 s–60
min/on
30 s–60
min/on

30 min/on
s–60 min/on
30 s–60

-

-

~ 13 mA
~ 13 mA

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

- -

1
1
1
1
1
1
1
1
10s–30min/неактивен
10s–30min/неактивен
10s–30min/неактивен 10s–30min/неактивен
10s–30min/неактивен 10s–30min/inaktiv
10s–30min/inaktiv
10s–30min/inaktiv
10s–30min/inaktiv
10s–30min/inaktiv
10s–120min
10s–120min
10s–120min
10s–120min
10s–120min
10s–120min
10s–120min
10s–120min
10s–120min
10s–120min
IP 40
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54 (вграден вграден) IP 55
IP 40
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54 (eingebaut)
IP 55
0°C до +50°C
-10°C до +50°C
-10°C до +50°C
–15°C до +50°C
–15°C до +50°C
–25 °C до +45 °C
0°C bis +50°C
-10°C bis +50°C
-10°C bis +50°C
–15°C bis +50°C
–15°C bis +50°C
–25 °C bis +45 °C
да
да
да
да
ja
ja
ja
ja
да
да
да
да
да
да
ja
ja
ja
ja
ja
ja
да
да
да
да
да
да
ja
ja
ja
ja
ja
ja
Параметър, обект или
Параметър или
Параметър или
Параметър, обект или
Параметър, обект или
Параметър или
дистанционно
управление Parameter
дистанционно
дистанционно
дистанционно
управление Parameter,
дистанционно
управление Parameter
дистанционно
Parameter,
Objekt
oder управление Parameter
oder управление Parameter,
Objekt
Objekt
oderуправление

2

2

oder Fernbedienung

Fernbedienung

EST2039100

Fernbedienung

EST2009000

oder Fernbedienung

oder Fernbedienung

EST1039550

EST1039560

EST1019610

EST2009050

Fernbedienung

EST2039100
-

EST2009000
-

EST2009050
-

EST1039551
EST1039550
-

EST1039561
EST1039560
-

EST1019610
EST1019611

-

-

-

EST1039551

EST1039561

-

-

-

EST9070911

EST9070911

EST9070911

EST9070911

EST9070911

EST1019611
EST9070911

EST9070910

EST9070910

EST9070910

EST9070910

EST9070910

EST9070910

EST9070675
EST9070911
EST9070949
EST9070910
EST9070675
EST9070949
-

EST9070675
EST9070911
EST9070513
EST9070910
EST9070675
EST9070917
EST9070513
EST9070917
-

EST9070675
EST9070911
EST9070513
EST9070910
EST9070675
EST9070917
EST9070513
EST9070917
-

EST9070675
EST9070911
EST9070910
EST9070675
-

EST9070675
EST9070911
EST9070910
EST9070675
-

EST9070911
EST9070910
Съдържа се в доставката
Съдържа се в доставката
Съдържа се в доставката
Im Lieferumfang enthalten
Съдържа се в доставката
Im Lieferumfang enthalten

-

-

-

-

-

Im Lieferumfang enthalten

-

-

-

-

-

Im Lieferumfang enthalten
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Maßzeichnungen - VISIO 50 Rahmen

W VISIO 50 РАМКИ - ЧЕРТЕЖИ С РАЗМЕРИ
EV1x5003-Рамки
единични EV1x5001-EV1x5002-EV1x5001--

EV1x5003-Рамки двойни EV1x5002-EV1x5002--

Рамки тройни EV1x5003-EV1x5004-EV1x5003-EV1x5002--

Рамки четворни EV1x5004-EV1x5004-EV1x5003--

Рамки петорни EV1x5005-EV1x5004-EV1x5005-EV1x5003--

EV1x5004-EV1x5005--

EV1x5005-EV1x5004--

EV1x5005--

Кутия за открит монтаж единична EV105006--

Кутия за открит монтаж двойна EV105007--

W VISIO 50 КУТИИ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ - ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРИ

83

83

EV1x5005--

280

164

Technische
Daten - M
Technische Daten
Daten -- Maßbilder
Maßbilder
VISIO
Aufputz
Technische
VISIO
Aufputz
Technische
Daten
Maßbilde
Техническото приложение
Technische
Daten
Maßbilder
VISIO
VISIO
IP54
VISIO
IP54 Daten - Maßbilder VISIO
Technische
VISIO Aufputz
Aufputz
IP54

VISIO
IP54ЗА ОТКРИТ МОНТАЖVISIO
VISIO
IP54
IP54
W VISIO
IP54 КУТИИ
- ЧЕРТЕЖ С
РАЗМЕРИ
VISIO
IP54
VISIO
IP54
Ключ за открит монтаж единичен

Schalter
Schalter1-fach
1-fach

Schalter1-fach
1-fach
Schalter
Schalter 1-fach
Schalter 1-fach

Steckdose
Steckdose1-fach
1-fach

Kombination
Kombination2-fach
2-fachsenkrecht
senkrecht

Schalter 1-fach
Steckdose 1-fa
Контакт за1-fach
открит
монтаж единичен
за открит 2-fach
монтаж,
двоен,
вертикален
Steckdose
1-fach
Kombination
2-fach
senkrecht
Steckdose
Kombination
senkrecht
Schalter
1-fach Контакт
Steckdose
1-fach
Steckdose 1-fach
Kombination 2-fach senkrecht
Steckdose 1-fach
Kombination 2-fach senkrecht

Kombination
waagrecht
Kombination
2-fach
waagrecht
Контакт за 2-fach
открит
монтаж,
двоен, хоризонтален
Kombination
2-fach
waagrecht
Kombination
2-fach
waagrecht
Kombination 2-fach waagrecht
Kombination 2-fach waagrecht

Kombination
2-fach waagrecht
Kombination
3-fach
waagrecht
Kombination
3-fach
waagrecht
Контакт
за открит
монтаж,
троен, хоризонтален
Kombination
3-fach
waagrecht
Kombination
3-fach
waagrecht
Kombination
2-fach
waagrecht
Kombination 3Kombination 3-fach waagrecht
Kombination 3-fach waagrecht

VISIO IP20

Schalter 1-fach

Steckdose 1-fach

VISIO IP20

VISIOIP20
IP20
VISIO
IP20
VISIO IP20
VISIO
VISIO
IP20
W VISIO
IP20 КУТИИ
ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ - ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРИ
VISIO
IP20
VISIO IP20

Schalter 1-fach

Schalter1-fach
1-fach
Schalter
Schalter
1-fach
Ключ
единичен
Schalter
1-fach

Schalter 1-fach

VISIO IP54

Steckdose 1-fach
Steckdose 1-fach

Kombination 2-

Schalter 1-fach

281

VISIO IP

Schalter
1-fach
Steckdose
1-fach

Kombination 2-fach senkrecht

VISIO IP

Schalter 1-fach Kom

Quelle: Bilder im Ordner vorh

w
Kombination 2-fach waagrecht Kombination 2-fach
Kom

VISIO IP20

Schalter 1-fach

Steckdose1-fach
1-fach
Steckdose
Контакт
за
открит
монтаж единичен
Steckdose
1-fach
Steckdose
1-fach
Steckdose
1-fach
Steckdose 1-fach

Schalter 1-fach
Kombination
2-fachsenkrecht
senkrecht
Kombination
2-fach
Schalter
1-fach
Kombination
2-fach
senkrecht
Kombination
senkrecht
Контакт
за открит2-fach
монтаж,
двоен, вертикален
Kombination
2-fach
senkrecht
Kombination 2-fach senkrecht

Quelle:Bilder
Bilderim
imOrdner
Ordnervorhanden
vorhanden
Quelle:
Quelle: Bilder im Ordner vorhanden
Quelle:
Bilder
Ordner
vorhanden
Quelle:
Bilder
imim
Ordner
vorhanden
Quelle:
Bilder
im
Ordner
vorhanden
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RAHMEN VISIO 45 - Maßzeichnungen
RAHMEN VISIO 45 - Maßzeichnungen
W VISIO 45
РАМКИ
ЧЕРТЕЖИ С РАЗМЕРИ
RAHMEN
VISIO
45 - -Maßzeichnungen

Runde
Runde
Montagedosen
Кръгли конзолни кутии
Runde
Montagedosen
Montagedosen
2M

curveCURVE
curve
curve

84 x 84 mm

B

A

151 x 80 mm

155 x 84 mm

222 x 80 mm

226 x 84 mm

293 x 80 mm

297 x 84 mm

122 x 80 mm

122 x 84 mm

149 x 80 mm

144 x 84 mm

207 x 80 mm

212 x 84 mm

A

B

3x2M
3x2M
3x2M
3x2M

A

B

4x2M
4x2M
4x2M
4x2M

80 x 80 mm

B

2M
2M
2M
2x2M
2x2M
2x2M
2x2M

STRAIGHT
straight
straight
straight

A

Rechteckige
Правоъгълни конзолни кутии
Rechteckige
Motagdosen
Rechteckige
Motagdosen
Motagdosen

2x7M
2x7M
2x7M
2x7M

B

A

B

A

A

212 x 158 mm
B

7M
7M
7M
7M

B

3M
3M
3M
3M
4M
4M
4M
4M

A

Runde/Rechteckige
Runde/Rechteckige
Montagedosen
Кръгли/правоъгълни конзолни кутии
Runde/Rechteckige
Montagedosen
Montagedosen

B

1/3M
1/3M
1/3M
1/3M
2/3M
2/3M
2/3M
2/3M

80 x 80 mm

84 x 84 mm

122 x 80 mm

122 x 84 mm

122 x 80 mm

122 x 84 mm

A

A

B

282

B

1/2M
1/2M
1/2M
1/2M

A

Quelle: TEM—Katalog 2016 Seite: 115
Quelle: TEM—Katalog 2016 Seite: 115

Техническото приложение
W VISIO
4545
КОНЗОЛНИ
КУТИИ- Maßzeichnungen
- ЧЕРТЕЖИ С РАЗМЕРИ
VISIO
Montagedosen

für Ziegel
W ЗА ТУХЛЕНА
СТЕНА
ET106001--

ET106011--

3M

7M

ET106002--

ET106012--

ET106006--

4M

ET106016--

2x7M

ET106007--

für Hohlwand
W ЗА ГИПСОКАРТОН
ET106003--

3M
ET106008--

4M

ET106013--

7M
ET106018--

2x7M

W ЗА БЕТОН
für Beton

ET106004--

3M

ET106009--

4M

ET106014--

7M
283

E

S

S

O

O
D

Техническото приложение

D

E

Ziegelwand / brick

Montageanleitung /

Abstand zwischen Dosen /
distance between boxes: 71mm

W
КРЪГЛИ
assembly
instructions

Abstand zwischen Dosen /
distance between boxes: 91mm

DE10,11

91*

71

E

N

W VISIO 45 КОНЗОЛНИ КУТИИ - КОМБИНАЦИИ

91*

71

91*

D

O

S

71

DE12,13DE12,13

71

2M

DE12,13

+

+ =

=

2 x 2M

91*

71

91*

91*

71

91*

71

71

71

91*

91*

3 x 2M

=

+

71

2M

2 x 2M

284
3 x 2M

4 x 2M

* für Rahmen
PURE beträgt
der Abstand
zwischen
Dosen Dosen
* für Rahmen
PURE beträgt
der Abstand
zwischen
100 mm100 mm
* for PURE
minimum
distancedistance
betweenbetween
* forcover
PUREplates
coverthe
plates
the minimum
boxes isboxes
100mm
is 100mm
91*

* für Rahmen PURE beträgt der Abstand zwischen Dosen
100 mm
* for PURE cover plates the minimum distance between
boxes is 100mm

Техническото приложение
W VISIO 45 КОНЗОЛНИ КУТИИ - КОМБИНАЦИИ
W ПРАВОЪГЪЛНИ
3M

4M

7M

3M

1M

4M

1/3M

7M

2/3M

W СЪЕДИНИТЕЛНИ ВЛОЖКИ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ КУТИИ

285

Техническото приложение
W VISIO 45 ПОДОВИ КУТИИ - ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ET108003--

Артикулен №
ET108001-ET1080011ET108002-•		
•		
•		

Описание			
Подова кутия			
Инсталационна основа за подова кутия
Подова кутия			
•			
•			
•			

Размер на модул
MT 7
MT 7
MT 14
•
•
•

ET108001-- ET108002-- ET108003-- ET108004-- ET108005-- ET108006--
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ET1080011- ET1080021- ET1080031- ET1080041- ET1080051- ET1080061-

PROTECTOR K 9V, PROTECTOR K 9V LITHIUM
PROTECTOR K 9V
RAUCHWARNMELDER
W ДИМНИ ДАТЧИЦИ

PROTECTOR K 9V, PROTECTOR K 9V LITHIUM

W PROTECTOR K 9V, PROTECTOR K 9V LITHIUM

Техническото приложение
Batteriebetrieb 9V
Hinweis: Vernetzung mit
max. 30 Meldern,
Max. Leitungslänge 300m.

PROTECTOR KK 9V
PROTECTOR
9V

PROTECTOR K 9V LITHIUM

Работа с батерия 9V
Batteriebetrieb 9V
Указание:
Hinweis: Vernetzung mit
Мрежа
с максимално 30 датчика,
max.
30 Meldern,
максимална
дължина
300m
Max. Leitungslänge
300m.
Batteriebetrieb 9V (Lithium)
Hinweis: Vernetzung mit
max. 30 Meldern,
Max. Leitungslänge 300m.

PROTECTOR K
K 9V
9V LITHIUM
PROTECTOR
LITHIUM
Работа с батерия 9V (Lithium)
Batteriebetrieb 9V (Lithium)
Указание:
Hinweis: Vernetzung mit
Мрежа
с максимално 30 датчика,
max.
30 Meldern,
максимална
дължина
300m
Max. Leitungslänge
300m.

PROTECTOR K 230V ~

W PROTECTOR K 230V AC

PROTECTORKK230V
230V~AC
PROTECTOR

PROTECTOR K 230V ~

Захранване
V AC
и свързване
Anschluss
230V230
~ und
Vernetzung
към
мрежа
с
максимално
Hinweis: Vernetzung mit 30 датчика,
максимална
дължина 300 m
max.
30 Meldern,
Max. Leitungslänge 300m.

PROTECTOR K 230V ~

PROTECTORK K230V
230V~AC
PROTECTOR
mitс реле
Relais

PROTECTOR K 230V ~ mit Relais

Anschluss 230V ~ und Vernetzung
Hinweis: Vernetzung mit
max. 30 Meldern,
Max. Leitungslänge 300m.

Захранване
и свързване
Anschluss
230V230V
~ undAC
Vernetzung
+ към
мрежа
+
външно
реле
(като
опция)
за
externes Schaltrelais (optional)
превключване
на
външни
устройства
zum Schalten von externen Geräten
като:
сигнални
wie
z.B.:сирени,
Sirenen,мигащи
Blinkleuchten
undлампи
и
GSM
модули.
Telefonwählgeräten.
Anschluss 230V ~ und Vernetzung +
externes Schaltrelais (optional)
zum Schalten von externen Geräten
wie z.B.: Sirenen, Blinkleuchten und
Telefonwählgeräten.
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TECHNISCHE DATEN – RUFANLAGEN
TECHNISCHE DATEN – RUFANLAGEN
Техническото приложение
TECHNISCHE DATEN – RUFANLAGEN

W RUFANLAGEN
W RUFANLAGEN
W КОМПЛЕКТИ
ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ SIGMA
W
/ BEHINDERTEN WC-SET
W SIGMA
RUFANLAGEN
W SIGMA / BEHINDERTEN WC-SET
W
SIGMA / КОМПЛЕКТ
ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА WC
Anschlussbeispiel
für Ruf- und Abstelltaster
W
SIGMA / BEHINDERTEN WC-SET
Anschlussbeispiel für Ruf- und Abstelltaster
Anschlussbeispiel für Ruf- und Abstelltaster

Примерно свързване на бутон за повикване и спиране на сигнала

Anschlussbeispiel für Ruf- und Abstelltaster

Сигнална лампа за
коридор Джъмперът
е в положение “ON”!

Сила на звука

Die Ruftasterleitung muss mittels Ruftasterleitung
einer Drahtbrücke
übermitdie
Die
muss
Anschlüsse
4 und
5 des
letzten
tels
einer Draht
brücke
über
die
Линията
за бутона
подаващ
Die
Ruftasterleitung
muss
mitRuftasters-abgeschlossen
werden! сигнал,
Anschlüsse
4 und 5 des
letzten
tels
einer Draht
brücke
überwerden!
die на късо на
трябва
да бъде
свързана
Ruftasters-abgeschlossen
Anschlüsse
des letzten бутон!
клеми 4 и4 und
5 на5 последният
Ruftasters-abgeschlossen werden!

Бутон подаващ сигнал

Бутон спиращ сигнал

Anschlussbeispiel mit Steckdose für Birntaster [Westernsteckdose 4 (4)]
Anschlussbeispiel mit Steckdose für Birntaster [Westernsteckdose 4 (4)]

Примерно свързване на свободностоящ бутон с розетка за него

Anschlussbeispiel mit Steckdose für Birntaster [Westernsteckdose 4 (4)]

Сбободно
стоящите
и резетките
тях могат да
Westernsteckdosen
undбутони
Ruftaster
sind in einerза
Rufleitung
kombinierbar.
Besteht
derRuf
letz
te
Ruf
taster
aus
einer
WesternWesternsteckdosen
und
sind
in einer
Rufleitung
се
комбинират
в линия
заtaster
повикване.
Ако
последният
steckdose,
dann
wird
die
Ruf
leitung
mit
einer
Wider
standkombinierbar.
Besteht
der
letz
te
Ruf
taster
aus
einer
Westernсвободно
стоящ бутон
завършва
с розетка,
работната
Westernsteckdosen
einer
Rufleitung
Dioden-Kombination
abgeschlossen.
steckdose,
dann wirdund
dieRuf
Ruftaster
leitungsind
mit in
einer
Wider
standлиния
е завършена
сder
комбинация
резистор-диод.
kombinierbar.
Bestehtabgeschlossen.
letzte Ruftaster
aus einer WesternDioden-Kombination

steckdose, dann wird die Rufleitung mit einer WiderstandСигнални лампи за
коридор (ZSL),
Dioden-Kombination
abgeschlossen.
Група сигнални

като гпрупова сигнална светлина с

Zimmersignalleuchte
(ZSL) als Gruppenмониторинг на захранването
signalleuchte mit Leitungsüberwachung
Zimmersignalleuchte
(ZSL) als GruppenДжъмперът
ев
signalleuchte
mit Leitungsüberwachung
положение “OFF”!
Zimmersignalleuchte (ZSL) als Gruppensignalleuchte mit Leitungsüberwachung

необходимо
даinstalliert,
се инсталира
розетка
заtaster
свободно
SollАко
eineеWestern
steckdose
aber noch
kein Birn
angeschlossen
werden,
so muss
überwachung
mitSoll
eine Western
steckdose
installiert,
noch
kein
Birntaster
стоящ
бутон,
без все
ощеdie
даLeitungs
еaber
свързан
бутон,
линията
tels
einer Drahtbrücke
über
die Andie
schlüsse
3 und
5 ausgeschaltet
angeschlossen
werden,
so
muss
Leitungs
überwachung
mitда сеsteckdose
свърже на
късо сaber
мостnoch
между клеми
3 и 5!
Sollтрябва
eine Western
installiert,
Birntaster
werden!
tels
einer
Drahtbrücke
über die
Anschlüsse
3 und kein
5 ausgeschaltet
angeschlossen werden, so muss die Leitungsüberwachung mitwerden!
tels einer Drahtbrücke über die Anschlüsse 3 und 5 ausgeschaltet
werden!
Примерно свързване комплект
лампи
(GSL)

без мониторинг на захранването

Gruppensignalleuchte (GSL) ohne
Leitungsüberwachung (GSL) ohne
Gruppensignalleuchte
Leitungsüberwachung
Gruppensignalleuchte (GSL)
ZSL ohne
Leitungsüberwachung

за сигнализация за WC

Anschlussbeispiel Behinderten WC-Set
Anschlussbeispiel Behinderten WC-Set
Сигнална лампа за
коридор Джъмперът
Anschlussbeispiel
Бутон подаващ сигнал
е в положение “ON”! Behinderten WC-Set

GSL
ZSL

още ZSL

e
e

0
0
te
30

Behinderten WC mit Quittierung der akust. Rufsignalisierung im Dienstzimmer
Комплект за спешно повикване за WC с потвърждение на звуковото
Behinderten WC mit Quittierung der akust. Rufsignalisierung im Dienstzimmer
Behinderten WC mit Quittierung der akust. Rufsignalisierung im Dienstzimmer

Дежурна стая с функция
за потвърждение

288
Джъмперът е в
положение “OFF”!

Бутон спиращ сигнал

Сила на звука

активиране в дежурната стая
WC за хора с увреждания

Сигнална лампа
за коридор

Сигнална лампа
за коридор

Бутон спиращ сигнал

Бутон подаващ сигнал

Бутон спиращ сигнал

TECHNISCHE DATEN – RUFANLAGEN
приложение
TECHNISCHE DATEN – Техническото
RUFANLAGEN
TECHNISCHE DATEN – RUFANLAGEN
TECHNISCHE
DATEN – RUFANLAGEN
For tsetzung

W RUFANLAGEN –
WRUFANLAGEN
КОМПЛЕКТИ ЗА
СПЕШНИ
W
– For
tsetzungПОВИКВАНИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ SIGMA
RUFANLAGEN
– For
tsetzung
WW
SIGMA
/ BEHINDERTEN
WC-SET
W
RUFANLAGEN
– СИГНАЛИЗАЦИЯ
For
tsetzung ЗА WC
WSIGMA
SIGMA
// КОМПЛЕКТ
ЗА
W
BEHINDERTEN
WC-SET
W SIGMA /Zentrale
BEHINDERTEN WC-SET
Anschlussbeispiel
Anschlussbeispiel
Примерно
на централа
W
SIGMA свързване
/ Zentrale
BEHINDERTEN
WC-SET
Anschlussbeispiel Zentrale
Anschlussbeispiel Zentrale

An die един
Eingänge
der Zentrale
(S1 bis S10)
müssen
entweВсеки
от бутоните
подаващи
сигнал,
сигналните
лампи,
An
Zentrale
bis S10) müssen
entwederdie
einEingänge
Ruftaster,der
eine
Zimmer(S1
signalleuchte
(ZSL) oder
eine
или
комбинацията
резистор-диод
трябва
да
са
свързани
на
der
eindie
Ruftaster,
eine
signalleuchte
oder
eine
Widerstand-Dioden-Kombination
angeschlossen
werden.
An
Eingänge
derZimmer
Zentrale
(S1
bis S10)(ZSL)
müssen
entweвходовете
на
централата
(S1
до
S10).
Widerstand-Dioden-Kombination
angeschlossen
werden.
der ein Ruftaster, eine Zimmersignalleuchte
(ZSL)
oder eine
An die Eingänge der Zentrale (S1 bis S10) müssen entweWiderstand-Dioden-Kombination
angeschlossen
werden.
der
ein Ruftaster, eine Zimmersignalleuchte
(ZSL) oder
eine
Widerstand-Dioden-Kombination
angeschlossen werden.
Разширяване
на веригата за сигнализиране

Възстановяване на повикванията чрез безпотенциалният
Rufauslösung durch potenzialfreien Kontakt (Schließer)
контакт (NO)
Rufauslösung durch potenzialfreien Kontakt (Schließer)

Erweiterung des Rufkreises mit einem potenzialfreien Kontakt (Schließer)
с безпотенциален
контакт
(NO)
Erweiterung
des Rufkreises
mit einem
potenzialfreien Kontakt (Schließer)

Rufauslösung durch potenzialfreien Kontakt (Schließer)
Трансформатор 230V/24V; 1,04A
Rufauslösung durch potenzialfreien Kontakt (Schließer)
Свързване на комбинацията
диод-резистор на бутона за
Сигнална лампа за коридор
да се осигури мониторинг на
Джъмперът е в положение “ON”!
захранването!

Erweiterung des Rufkreises mit einem potenzialfreien Kontakt (Schließer)

Свързване на Kontakt
комбинацията
диодErweiterung
des Rufkreises
mit einem
potenzialfreien
(Schließer)
Трансформатор
230V/24V;
1,04A
резистор на бутона за да се осигури
Сигнална лампа за коридор
мониторинг на захранването!
Джъмперът е в положение “ON”!
Бутон подаващ сигнал
комб. натискане/издърпване чрез шнур

NO или
NC като
връзка към
централният
алармен
модул

NO или
NC като
връзка към
централният
алармен
модул

Бутон спиращ сигнал

Устойчивост на контактите 1A при 24V AC
Сила на звука

Устойчивост на контактите Сила на звука
1A при 24V AC

Mit Taster EL122110 kann mit einer Leuchtmarkierungsbaugruppe

Бутон
EL1221
работи
с “намалена
светлина”
Mit
Taster
EL122110
kannда
mit
einer
Leuchtmarkierungsbaugruppe
EL123230
ELможе
oder10
123140
über
die Kontakte
10 und 11
bzw. 7 und
сEL
лампа
EL
123230
или
EL
123140
през
контакти
EL
123230
oder
123140
über
die
Kontakte
10
und
11
bzw. 7 und
8 глим
der
Zimmersignalleuchte
ein
"Be
ruhigungslicht"
realisiert
Mit Taster EL122110 kann mit einer Leuchtmarkierungsbaugruppe
8werden.
der
Zimmersignalleuchte
einüber
"Bedie
ruhigungslicht"
10
и Taster
11 илиEL122110
7 и 8ELна
сигналното
осветление
в стаята.
EL
123230
oder
123140
Kontakte 10 realisiert
und
11 bzw. 7 und
Mit
kann
mit einer
Leuchtmarkierungsbaugruppe
werden.
8123230
der Zimmersignalleuchte
eindie
"BeKontakte
ruhigungslicht"
EL
oder EL123140 über
10 undrealisiert
11 bzw. 7 und
8 werden.
der Zimmersignalleuchte ein "Beruhigungslicht" realisiert
Anschlussbeispiel
Ruf-/Abstelltaster
werden.

Anschlussbeispiel Ruf-/Abstelltaster

Примерно свързване на бутон за повикване и спиране
Ruf-/Abstelltaster
наAnschlussbeispiel
сигнала

Dazu werden am Taster die separaten Kontakte für die
За да
се изпълни
това
използват
разделени
Dazu
werden
am Taster
dieсе
separaten
Kontakte
für dieконтакти
Leuchtmarkierung
genutzt.
заDazu
реализиране
на
сигнална
светлина.
Leuchtmarkierung
genutzt.
werden am Taster die separaten Kontakte für die
Leuchtmarkierung
genutzt.
Dazu
werden am Taster
die separaten Kontakte für die
Leuchtmarkierung genutzt.
Anschlussbeispiel Ruf-/Abstelltaster mit zusätzlichem Ruftaster
Anschlussbeispiel Ruf-/Abstelltaster mit zusätzlichem Ruftaster

Anschlussbeispiel Ruf-/Abstelltaster

Трансформатор 230V/24V; 1,04A
Сигнална лампа за коридор
Джъмперът е в положение “ON”!
NO или NC
като връзка към
централният
алармен модул

Устойчивост на
контактите 1A при 24V AC

Бутон спиращ сигнал

Свързване на комбинацията
диод-резистор на бутона за
да се осигури мониторинг
на захранването!

Примерно свързване на бутон за повикване и спиране
Anschlussbeispiel Ruf-/Abstelltaster mit zusätzlichem Ruftaster
на
сигнала с допълнителен бутон за повикване
Трансформатор 230V/24V; 1,04A
Сигнална лампа за коридор
Джъмперът е в положение “ON”!

Бутон подаващ сигнал

комб. натискане/издърпване чрез шнур

Бутон подаващ сигнал

комб. натискане/издърпване чрез шнур

Сила на звука

Seite
Seite
231
Линията на бутона за повикване трябва да
Seite
е свързана на късо с мост на клеми 4 и 5 на231
Seite
последния бутон за повикване!

Anschlussbeispiel Ruf-/Abstelltaster mit zusätzlichem Ruftaster

Бутон
подаващ
сигнал

231
231
289

Сила на звука

Списък с артикулни номера
АРТ. NO

СТР.

B

АРТ. NO

СТР.

АРТ. NO

СТР.

АРТ. NO

СТР.

EL176131

56

ELG740140

167

EST1010500

108

АРТ. NO

СТР.

АРТ. NO

СТР.

EST2079001

189

ET102005

87

BS900136

213

EL177030

59

ELG740200

167

EST1010500

52

EST2079500

189

ET102006

86

BZ326350-A

129

EL177040

59

ELG740204

167

EST1010501

108

EST2079501

189

ET102007

86

BZ326350-A

67

EL223084

59

ESM055010

47

EST1010501

52

EST2089000

188

ET102008

86

BZ327210-A

129

EL223094

59

ESM055270

47

EST1010505

108

EST2089001

188

ET102009

87

BZ327210-A

67

EL265014

21

ESM410024

47

EST1010505

52

EST9070910

105

ET102010

87

BZ327350

129

EL265304

22

ESM425509

47

EST1010506

108

EST9070910

106

ET102011

88

BZ327350

67

EL367204

56

ESM425608

133

EST1010506

52

EST9070910

49

ET102012

88

BZ327360

129

EL367504

58

ESM425608

135

EST1019610

195

EST9070910

50

ET102013

88

BZ327360

67

EL376014

65

ESM425608

71

EST1019611

195

ET100001

84

ET102014

115

BZ651230

131

EL662003

62

ESM425608

73

EST1030550

106

ET100002

85

ET102015

115

BZ651230

69

EL720960

169

ESM425615

133

EST1030550

50

ET100003

84

ET102016

115

BZ926338

128

EL740000

167

ESM425615

135

EST1030551

106

ET100004

84

ET102017

96

BZ926338

66

EL740010

166

ESM425615

71

EST1030551

50

ET100005

112

ET102018

96

BZ926339

128

EL740020

166

ESM425615

73

EST1030555

106

ET100005

85

ET102019

87

BZ926339

66

EL740030

165

ESR018909

134

EST1030555

50

ET100006

112

ET102020

114

BZT26440

113

EL740034

165

ESR018909

72

EST1030556

106

ET100006

85

ET103001

100

BZT26440

60

EL740040

165

ESR018916

134

EST1030556

50

ET100007

84

ET103003

98

BZT28371

113

EL740044

165

ESR018916

72

EST1030560

105

ET100008

85

ET103004

101

BZT28371

60

EL740050

168

ESR018923

135

EST1030560

49

ET100009

85

ET103007

85

BZT28372

113

EL740064

168

ESR018923

73

EST1030561

105

ET100010

84

ET103008

115

BZT28372

60

EL740070

162

ESR018985

135

EST1030561

49

ET100011

84

ET103009

116

EL740074

162

ESR018985

73

EST1030565

105

ET101001

89

ET103010

115

EL740080

169

ESR135782

132

EST1030565

49

ET101002

89

ET103011

115

E
EHDREH1200

102

EL740110

169

ESR135782

70

EST1030566

105

ET101003

91

ET103012

115

EHDREH1200

44

EL740120

163

ESR151925

133

EST1030566

49

ET101004

91

ET103013

116

EHDREH500

102

EL7401211

163

ESR151925

71

EST1039550

193

ET101005

91

ET103020

97

EHDREH500

44

EL740124

163

ESR151928

132

EST1039551

193

ET101006

90

ET103020-S

97

EHRJSG1

112

EL740154

164

ESR151928

70

EST1039560

194

ET101007

90

ET103021

97

EHRJSG1

58

EL740164

164

ESR151929

133

EST1039561

194

ET101008

91

ET103022

100

EHTD420VA

102

EL740174

162

ESR151929

71

EST2000000

107

ET101009

92

ET103023

98

EHTD420VA

44

EL740184

163

ESR154422

133

EST2000000

51

ET101010

92

ET103024

99

EHTDLT1200

101

EL750074

168

ESR154422

71

EST2000050

104

ET101012

93

ET103030

103

EHTDLT1200

43

EL800001

128

ESS10180D

109

EST2000050

48

ET101013

93

ET103031

103

EHTDSTRG2

101

EL800001

66

ESS10180D

53

EST2009000

192

ET101014

114

ET103040

111

EHTDSTRG2

43

EL999991

116

ESS10180W

109

EST2009050

192

ET101014

93

ET104001

94

EL121900

15

EL999991

65

ESS10180W

53

EST2039100

191

ET102001

86

ET104002

94

EL121920

15

EL999992

116

ESS10360

110

EST2039300

191

ET102002

86

ET104003

94

EL121930

15

EL999992

65

ESS10360

54

EST2059102

190

ET102003

87

ET104004

94

EL123000

15

EL999993

116

ESS10360D

110

EST2059202

190

ET102004

87

ET104005

94

EL123010

15

EL999993

65

ESS10360D

54
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ET145010IB

123
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ET111007

90

ET114006
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121
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117
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125
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93
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114

ET145010SE
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121
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117
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125
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123
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121
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117
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125
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114
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125
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93
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123
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123
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121
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119
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123
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121
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118
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125
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ET115016

124

ET145012SG

123

ET145026SE

121
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123

ET106009
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119
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123

ET145026SG

121
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123
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125
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87
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120
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123

ET145026SM

121

ET105014

119
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125

ET112006

86

ET115022

120
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ET145026SW

121

ET105016
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125

ET112007

86

ET115024

121
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119
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124

ET105018

119

ET106013

125

ET112008

86

ET115026

121

ET145014SE

119

ET145028MG

124

ET105020

120

ET106014

125

ET112009

87

ET115028

124

ET145014SG

119

ET145028SG

124

ET105022

120
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125

ET112010

87

ET115030
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ET145014SM

119
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125
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88
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122
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125
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88

ET125014

119
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120
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124
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119
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122
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125
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121
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119
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12

ET105041

124
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127
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114
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124
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119
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13
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126
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EV103015

45

EV105004

28

EV111051

23

EV113052

27
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13

EV101061

25

EV103016

46

EV105005

29

EV111052

23

EV113052

62

EV100017

12

EV101062

25

EV103019

56

EV105006

32

EV111053

24

EV113062

56
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12

EV102001

17

EV103020

40

EV105007

32

EV111054

24

EV114003

36

EV100019

13

EV102002

17

EV103021

44

EV105011

29

EV111061

25
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36

EV100020

13

EV102003
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41
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31
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25
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EV100021

13

EV102004

17

EV103023

16
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17

EV114007

63

EV100022

13

EV102005

17

EV103024

16

EV105021

31

EV112002

17

EV114008

62

EV100023

14

EV102006

18

EV103031

46

EV105022

182

EV112003

17

EV114009

34

EV100024

14

EV102007

18

EV103032

46

EV105022

31

EV112004

17

EV114010

34

EV100025

14

EV102008

18

EV103041

112

EV106001

10

EV112005

17

EV114011

34

EV100025

57

EV102009
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EV103041

58

EV106002
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EV114012

36

EV100027

14

EV102010
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EV103051
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EV106009
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EV100027
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EV102011
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EV103051

62

EV106010
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18

EV114051
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EV100029
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EV102012
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EV103052
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EV106011
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EV112009
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EV114054
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EV100030
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EV102012

57

EV103052
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EV106012
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EV114056
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EV101001
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EV102013
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EV103061
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EV115001
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EV101002
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EV102013
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56
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EV115002
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EV101003
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EV102013

40

EV103062

56

EV106101
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EV112012

57

EV115003
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EV101004
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EV102013

41

EV104003

36

EV106102

20

EV112013
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EV115004
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EV101005
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EV102013

42

EV104004
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EV106103
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40

EV115005
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EV101006
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EV102013

44

EV104005
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EV106104
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40

EV115006
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EV101007
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EV102014
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EV104007
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EV106149
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41

EV115007
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EV102015
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EV104007
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EV106150
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EV115012

31

EV101009
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EV102016
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EV104008

62

EV106151
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44

EV115021
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EV101010
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EV102017
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EV104009

34

EV106152
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EV115021
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EV101011

26

EV102018

15

EV104010
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EV115022
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39

EV121004

20
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20
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EV101055

26
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EV121061

25

EV124004

36

EV211001

152

EV51510000

59

HSEMRJ6GWS

96

KX1172AB12
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EV121062

25

EV124007
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EV211002
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EV51610000

59

HSEMRJ6GWT

36

KX1184AB01
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EV122001

17

EV124007
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EV211003
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EV51650000
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HSEMRJ6GWT
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KX1201AB02

246

EV122002
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EV124008

62

EV211004

154

EV57550319

59

HSEMRJ6UWS

36

KX1251AB02

246

EV122003

17

EV124009

34

EV211005

153

EVCHR3W

39

HSEMRJ6UWS

96

KX1254AB23

254

EV122004

17

EV124010

34

EV211011

153

EVCHR3W

99

HSKP4233P1

37

KX1321

186

EV122005

17

EV124011

34

EV211012

153

EVMTV500E

39

HSKP4233P1

96

KX13211

186

EV122006

18

EV124012

36

EV211013

152

EVMTV500E

99

HSKP4233P5

37

KX1322

186

EV122007

18

EV124012

37

EV211014

152

HSKP4233P5

96

KX13221

186

EV122008

18

EV124051

63

EV211015

154

H

HSKP423HA1

37

KX1323

186

EV122009

18

EV124054

64

EV211016

153

HKRONELSA

37

HSKP423HA1

96

KX13231

186

EV122010

18

EV124056

63

EV211017

154

HSATD3M

33

HSKP423HA5

37

KX1324

186

EV122011

19

EV125001

28

EV211018

152

HSATD4M

33

HSKP423HA5

96

KX13241

186

EV122012

18

EV125002

28

EV211020

153

HSATDDM

34

HSKS424PP5

37

KX1325

186

EV122012

57

EV125003

28

EV211021

153

HSBKD2M

33

HSKS424PP5

96

KX13251

186

EV122013

38

EV125004

28

EV217001
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HSBKDDM08

33

HSKU423H13

37

KX1339200
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EV122013

40

EV125005

29

EV217002

155

HSBKDDM10

33

HSKU423H13

96

KX1409201

233

EV122013

40

EV125006

32

EV25040319
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HSBKDDM14

33

HSKU423H15

37

KX1409204

233

EV122013

41

EV125007

32

EV28808989

61

HSED02UWBS

36

HSKU423H15

96

KX1409205

233

EV122013

42

EV125012

31

EV310001

140

HSEDG2UW5V

37

HSZUDDR75

35

KX1409207
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EV122013

44

EV125021
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EV310002

140

HSEDG2UW6V

37

KX1409208

233

EV122014

65

EV125021

31

EV310003

141

HSEKP4233P

37

I

KX1411AB03

225

EV122015

65

EV125022

182

EV310004

140

HSEKP4233P

96

IKW24310

249

KX1411AB21

225

EV122016
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EV125022

31

EV310005

141

HSEKP423HA

37

IS010003
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KX1412AB71

226

EV122017

17

EV145001W

30

EV310006

141

HSEKP423HA

96

IS010003

89

KX1431AB01

248

EV122018

15

EV145002W

30

EV310007

140

HSEKS424PP

37

IS211450

22

KX1481AB22

247

EV123001
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EV145003W

30

EV310008

141

HSEKS424PP
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IS211450

89

KX1521AB01
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39

EV145004W

30

EV310009

140

HSEKU423H1

37

KX174A100

236

EV123008

57
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150
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140
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K
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55
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236
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EV123014
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236
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249
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143
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KX2042AB11

203
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46

EV210020
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143
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KX2042AB21

203
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27

EV210021

151

EV314005

143

HSEMRJ6GBS

36

KX1172AB12

180

KX2042AB31

203

EV123052
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EV210022

151

EV393819

65

HSEMRJ6GWA

36

KX1172AB12

183

KX2042AB51

203

EV123062

56

EV210023

151

EV50301201

61

HSEMRJ6GWA

96

KX1172AB12

183

KX2048AB01

203
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36

EV210025
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KX2118DB11

177

KX2604AB23

256

KX5202AB03

232

KX624H108

198

KXKK88RT

217

LQ690001

68

KX2118DB21

177

KX2621EB01

220

KX5202AB13

232

KX6413AB01

254

KXKK88RT

220

LQ690001

68

KX211FC10

239

KX2621EB11

220

KX5202AB23

257

KX6489212

240

KXKS48RU

221

KX211FC11

239

KX2852DB12

183

KX5202AB31

232

KX7139202

199

KXKS48RU

231

X

KX211FC12

239

KX2852DB13

183

KX5214AB23

257

KX7169230

199

KXSE03RC

216

X15400109C

249

KX2122DB01

177

KX2852DB42

183

KX5221AB03

229

KX720S161

181

KXSH03RC

216

X15400109D

249

KX2128DB11

177

KX2852DB43

183

KX5231AB02

230

KX7329201

238

KXSK08RA

213

X15400109M

249

KX2128DB21

177

KX2862DB12

183

KX5231AB03

230

KX770T163

201

KXSK0FRA

213

XC15400109

249

KX2132DB01

177

KX2862DB13

183

KX5241AB01

230

KX770T165

201

KXVK32R

246

XC16004983

35

KX2138DB11

177

KX2862DB42

183

KX5251EB01

226

KX770T293

200

KXVK64R

246

XC16004983

95

KX2138DB21

177

KX2862DB43

183

KX5252AB03

223

KX770T297

201

XC1600710

35

KX2202AB21

221

KX2872AB14

183

KX5252AB13

223

KX770T350

200

L

XC1600710

95

KX2212DB12

178

KX2872AB44

183

KX5252AB23

256

KX7KT1531

243

LILC013003

222

XC1600720

35

KX2212DB13

178

KX2872DB12

183

KX5252AB31

223

KX7KT1533

243

LILC013004

222

XC1600720

95

KX2212DB32

178

KX2872DB13

183

KX5261EB02

227

KX7KT1540

243

LP746201

203

XC1608901

35

KX2212DB33

178

KX2872DB15

184

KX5301DB31

214

KX7KT1542

243

LP746201

207

XC1608901

95

KX2222DB12

178

KX2872DB42

183

KX5301DB51

214

KX7KT1543

243

LP746201

233

XC1608903

35

KX2222DB13

178

KX2872DB43

183

KX5301DB61

214

KX7KT1545

243

LP746201

241

XC1608903
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130

KX2573AB51

235

KX5131AB11

216

KX624H105

198

KXIK00RU

247

LQ622230

68

KX2573AB61

234

KX5131AB21

216

KX624H106

199

KXJK04RD

229

LQ690001

130

KX2581AB02

238

KX5134DB23

255

KX624H107

198

KXJK08RD

229

LQ690001

130

Schrack Digital

Компетентно и персонално

www.schrack.bg
Персонално:

Вашето лице за
контакт е винаги на
разположение за Вас

Get Ready.
Get Schrack.

Компетентност:
На разположение за
сваляне са - техническа
информация, ръководства
за монтаж, видео клипове
и детайлна информация
за всички продукти

Улеснение за
потребителя:
Достигане до желаният от
Вас продукт с “два клика”

Schrack Digital: Onlineshop
Детайла информация за уеб магазина:
СРОКОВЕ НА
ДОСТАВКА И
НАЛИЧНОСТ
НА СКЛАД

Имате достъп до всички
Ваши поръчки и свързаните с тях документи
Желаете ли с минимум усилия да видите всички Ваши поръчки за последните 12 месеца ?
Менюто “Моят акаунт” Ви дава достъп до всички фактури, протоколи и поръчки,
направени от Вас.

Проследете историята на Вашите поръчки
С Вашият акаунт в уеб магазина на Schrack Technik, разполагате с архив на закупената
от Вас електроапаратура, разделена по поръчки, оферти и фактури.

Ускорете изготвянето на заявка:
с “Продуктова листа”
Продуктовата листа улеснява координацията и организацията на Вашите поръчки.
Продуктовата листа може да бъде използвана като шаблон за бързо и ефикасно
подбиране на отделните продукти по различни поръчки (напр. подобни проекти,
поръчки за заскладяване или готови спецификации).

Общи условия на доставка
1. Приложимост
1.1 Тези Общи условия уреждат всички бизнес отношения между Schrack
Technik GmbH (Наричан по-нататък SCHRACK) и Клиента. Всички други
разпоредби се прилагат само след съответното писмено споразумение
между SCHRACK и Клиента и подписано надлежно от упълномощени
представители.
1.2 Всички Общи условия за покупка от Клиента, различни от тези Общи
условия не са част от договора, освен ако SCHRACK изрично е приел
писмено потвърждение, подписано от надлежно упълномощен представител.
2. Сключване на договор
2.1 Обхватът на продукти и услуги предлагани от SCHRACK, се предоставя
изключително за търговци по смисъла на § 1 UGB (Austrian Business Code);
с настоящето, гореспоменатото се признава от страна на Клиента.
2.2 В случай, че след сключването на договора, SCHRACK научи, че Клиентът
не е търговец по смисъла на § 1 UGB SCHRACK има право да анулира
договора в рамките на разумен период от време. Освен това Клиентът е
длъжен да овъзмезди SCHRACK за всички вреди, претърпени в резултат на
тези обстоятелства.
2.3 Офертите, направени от SCHRACK чрез интернет, са предмет на
потвърждаване във всяко едно отношение и представляват необвързващи
оферти, предлагани на Клиента по отношение на показаните от SCHRACK
продукти. Всички илюстрации, показани в интернет представляват примери
на съответния раздел и са необвързващи.
2.4 Поръчването на продукти, направено от Клиент в онлайн магазина чрез
интернет се счита за обвързващо и основание за сключване на договор за
покупко-продажба.
2.5 Получаването на клиентско запитване се потвърждава веднага с изпращане
чрез автоматизирано електронно съобщение, което определя вида на
продукта, цената, условията на доставка и начина на плащане, което
съобщение не се тълкува като приемане на поръчката.
2.6 Като следваща стъпка, запитването на Клиента се разглежда от SCHRACK
и чрез съобщение по електронната поща се приема (Приемане на
поръчката). Договора за продажба се счита за сключен само след
приемането на поръчката.
2.7 Българският език е официалният език на договора, език на поръчката и
работния език.
3. Доставка и анулиране
3.1 Наличните продукти се доставят веднага. SCHRACK има право да прави и
фактурира частични или пълни доставки, освен ако не е договорено,
поръчката да е с една-единствена доставка. Ако някой продукт е временно
неналичен, Клиентът се уведомява по електронна поща за очакваната дата
на доставка, при условие, че Клиентът е посочил актуален адрес на доставка.
3.2 Посочената дата на доставка е необвързваща. Ако е невъзможно спазването
на договорения срок за доставка поради форс мажорни причини или други
обстоятелства независещи от SCHRACK, крайният срок на доставка ce
удължава в рамките на разумен гратисен период, считан от датата на
преодоляването на съответните обстоятелства. При всяко такова
събитие SCHRACK веднага уведомява Клиента. Ако съответните
обстоятелства продължават да са непреодолими след повече от един месец
след изтичане на договорения краен срок за доставка и/или ако доставката
става окончателно невъзможна, всяка от страните има право да анулира
договора. Всякакви по-нататъшни претенции от неспазването на
договорения срок за доставка, които не са в резултат на неизправност от
страна на SCHRACK, се изключват.
3.3 SCHRACK не носи отговорност за забавяне на доставка, причинено от
неговите доставчици. Всяко нарушение от страна на SCHRACK доставчиците
(превозвачите също не са представители на доставчика и транспорта трябва
да бъде считан за Клиентски риск) може бъде претендирано към SCHRACK
единствено въз основа на § 1315 ABGB (Гражданския процесуален кодекс
на Австрия).
3.4 В случай на забавяне на доставката по вина на SCHRACK, Клиентът има
право да предостави в писмена форма разумен гратисен период не
по-малък от 10 работни дни. Ако гратисният период изтече без доставка
на стоката, Клиентът има право да анулира договора. Ако Клиентът
предостави доказателство за претърпени вреди, причинени от забавянето
след изтичане на гратисния период, той има право на обезщетение под
формата на еднократна компенсация, равняваща се на 0.2% от стойността
на забавените продукти, за всяка пълна седмица от времето на забавяне,
но не повече от 1% от стойността им, или иначе казано, това се приема за лека
небрежност от страна на SCHRACK, компенсирана с еднократна парична
сума. Всякакви претенции на Клиента за забавяне на доставка или
анулиране на договора извън рамките на посочената еднократна сума
на компенсация, се изключват в рамките позволени от закона,
следователно до границата на крайната груба небрежност.
3.5 Транспортните опаковки и всеки друг вид на опаковане, по смисъла на
Verpackungsverordung (Наредба за опаковане от 1996 г. -австрийски
държавен вестник № 648/1996) не могат да бъдат върнати на SCHRACK.
Клиентът се разпорежда с опаковъчните материали за своя сметка, като по

всяко време при поискване от SCHRACK да може да докаже, че
надлежно участва в събирането и рециклирането им съгласно програмата
на Verpackungsverordnung 1996 година.
4. Опаковане и доставка, място на изпълнение, рискове
4.1 Видът и маршрута на доставка се определя от SCHRACK.
4.2 Мястото на изпълнение е мястото на изпращане на поръчаните продукти,
т.е. местонахождението на склада, избрано от SCHRACK.
4.3 Независимо от вида на доставката, избрана от SCHRACK, рисковете по
транспортирането преминават към Клиента, в момента на изпращане на
продуктите от склад на SCHRACK.
4.4 SCHRACK организира транспортна застраховка само при изрично искане
от страна на Клиента, за която направените разходи подлежат на
възстановяване. Ако по желание на Клиента или по причини, дължащи се на
него, доставката е направена след готовността за изпращане на продуктите
от склад SCHRACK, рисковете преминават към Клиента, след като той е
уведомен в писмен вид за готовността за изпращането, дори продуктите да
са все още на склад.
4.5 Разходите за доставка се посочват отделно и не са включени в цената на
продуктите. За разходи за опаковки SCHRACK начислява пропорционална
сума.
4.6 Условията за ценообразуване на доставки на кабелни включват
опаковане с барабани от Kabeltrommel GmbH & Co KG (KTG): Условията са
в сила при използването на кабелни барабани на Kabeltrommel
GmbH & Co KG. (www.kabeltrommel.de)
Ако не се използват KTG барабани, се начисляват депозит и такси за
преопаковане върху собствени барабани. (www.schrack.at)
5. Цени и плащане, прихващане
5.1 Всички цени са нетни цени в Лева без ДДС. Приложимите цени са
цените, валидни към момента на приемане на поръчката от SCHRACK.
5.2 Предвид, че данните на уебсайта на SCHRACK непрекъснато се
актуализират, посочените цени и качество на продуктите, може да варира.
Технически и печатни грешки са възможни.
5.3 За нов Клиент, плащането на продуктите се извършва авансово срещу
проформа фактура, чрез незабавен банков трансфер, PayPal или срещу
пари в брой при доставка.
5.4 Клиент с договорни отношения е длъжен да заплати сумата от фактурата в
рамките на договорените условия на получаване на стоката.
5.5 Ако Клиентът не изпълни своите задължения за плащане, SCHRACK си
запазва правото да таксува Клиента за допълнително напомняне и
обработка, адвокатски хонорари в съответствие с приложимите тарифи и
такси за събиране на вземания, произтичащи от такова неплащане,
или да анулира договора. За напомняне и обработка изискуемата сума е в
размер на 50 лева нето.
5.6 Ако Клиентът забави плащане, SCHRACK има право да изиска лихва
за забава в размер, определен от закона. Посоченото, не засяга правото
на SCHRACK да предяви иск за таксите за напомняне и допълнителни такси
за щети съгласно т.5.5.
5.7 Клиентът има право на прихващане само по отношение на насрещни
искове срещу SCHRACK, по неоспорими решения за обжалване.
6.

Запазване на собственост, право на задържане

6.1 До окончателното плащане на продуктите, те остават собственост на
SCHRACK (запазване на собственост). В случай на неизпълнение на
плащането от страна на Клиента, SCHRACK има право да си върне
продуктите. Това не представлява анулиране на договора, освен ако
изрично не е посочено друго.
6.2 Запазването на собствеността обхваща и продукти, произведени от Клиента
чрез преработка, внедряване или комбинация. Ако продуктите, подлежащи
на задържане се обработват в нов такъв, заедно с продуктите, не
собственост на Клиента, SCHRACK ще придобие съсобственост в тези нови
продукти, пропорционална на стойността на продуктите, подлежащи на
запазване на собствеността.
6.3 В случай че продукти, подлежащи на запазване на собствеността са иззети
от трета страна, Клиентът незабавно информира SCHRACK в писмена
форма. Клиентът възстановява на SCHRACK всички разходи, направени от
SCHRACK във връзка с предотвратяването на такова изземване от трети
лица; горепосоченото се счита и за включване на неюридически действия.
За времето, в което запазването на собственост продължава да се прилага,
Клиентът е длъжен да поддържа продуктите в добро състояние и да полага
за тях дължимата грижа на съвестен търговец. С цел запазване на стойността
на продуктите, обект на запазване на собствеността, Клиентът се задължава
да се въздържа от използването им и да отстрани всички щети незабавно за
своя сметка, дори ако такава вреда е била причинена не по вина Клиента,
случайно или от форс мажор

Общи условия на доставка
6.4 В случай на препродажба на продуктите от страна на Клиента, за които
SCHRACK запазва собствеността, вземанията от Клиента на покупната
цена от такава препродажба, се смятат за прехвърлени към SCHRACK.
Клиентът се задължава да направи съответните вписвания в книги и да
информира третата страна за възлагане чрез добавяне на съответното
известие по фактура. Независимо от настоящото задание, Клиентът има
правото да събира съответните вземания от името и за сметка на SCHRACK
въз основа на пълномощно за събиране на парични средства, произтичащо
от настоящото. В случай на неизпълнение на плащането от страна на
Клиента, той е длъжен да предаде всички документи, необходими за
събиране на възложените вземания, като пълномощното за събиране на
средствата, дадено на Клиента се счита за анулирано.
6.5 Ако Клиентът не изпълни задълженията си за плащане, SCHRACK има
право да упражни незабавно правото си по запазването на собственост.
В такъв случай SCHRACK има право да вземе от настоящия собственик
на продуктите, подлежащи на запазване на собственост, без предварително
известие или уведомление от страна на Клиента. Въз основа на тези
обстоятелства Клиентът се отказва от правото си да предяви иск за вреди
срещу SCHRACK.
6.6 Клиентът има право на задържане, на основание § 369 UGB само до
размера на неоспоримия и потвърден насрещен иск при условие, че е
възникнал от едни и същи договорни отношения.
7. Право на връщане на стока
7.1 Всяко връщане на продукти (връщане или замяна) се изключва, освен ако
не е изрично упоменато друго в договора. В случай на договорено връщане
на стока, Клиентът е длъжен да заплати всички разходи за доставка, всички
такси за обработка от SCHRACK, както и разходите за транспорта при
връщане.
8. Гаранция
8.1 Клиентът се задължава при получаването на продуктите да инспектира за
видими дефекти. В случай на открити дефекти, Клиентът уведомява
SCHRACK в писмена форма, включително спецификация на съответните
дефекти, но в никакъв случай не по-късно в срок от 7 (седем) дни от датата
на получаване. Ако Клиентът открие скрити дефекти на продукти на
по-късен етап, той уведомява SCHRACK в писмена форма веднага след
откриването. Ако Клиентът не може незабавно да извърши проверка и/или
да уведоми за дефекти на продуктите, те се считат за одобрени.
8.2 Всяка повреда на продукти, причинена от неправилната работа от страна
на Клиента или противоречи на договорните разпоредби не представлява
дефект. Независимо дали някоя работа се счита за неправилна или
противоречи на договорните разпоредби, тя зависи от спецификациите,
предоставени от производителя на продуктите. Посоченото по-горе, се
прилага и в случаите на намеса, ремонт или опит за ремонт от страна на
Клиента или всяко неоторизирано трето лице.
8.3 Гаранционният срок е 24 /двадесет и четири/ месеца и започва да тече от
датата на фактурата на продуктите.
8.4 Ако продукти са заменени чрез доставка, Клиентът се задължава да върне
дефектиралите на SCHRACK за своя сметка в рамките на 30 дни.
8.5 Ако Клиентът приеме гаранция към негов потребител, предявяването на иск
към SCHRACK, съгласно § 933b ABGB след изтичане на гаранционния срок
на продуктите, въз основа на доставката от SCHRACK до Клиента, е изключено.
9. Ограничение на отговорността
9.1 Ако не е договорено друго, всякакви правни основания за допълнителни
претенции на Клиента се изключват. SCHRACK не носи отговорност за
щети, които не са преки по отношение на доставените продукти; поспециално SCHRACK не носи отговорност за пропуснати ползи или други
имуществени загуби, претърпени от Клиента. До степента, до която
договорната отговорност на SCHRACK е изключена или ограничена,
същото изключване или ограничение се простира върху личната отговорност
на служители, представители и агенти.
9.2 Изключване на отговорността не се прилага по отношение на размера на
причинените щети от умишлена или крайна груба небрежност, както и в
случаи на умишлена повреда, от страната на Клиента.
9.3 Когато Клиентът е обезщетил трета страна, съгласно задължителните
разпоредби на закона за отговорност за продуктите, по отношение на
продукти, доставени от SCHRACK, всички обратни искове срещу SCHRACK
се изключват, с изключение на случаите на умишлена и крайна груба
небрежност. Когато Клиентът е обезщетил трета страна, съгласно
задължителните разпоредби на закона за отговорността за продуктите, за
дефект в продукт, за който е бил използван компонент, доставен от
SCHRACK, при наличие на паричен иск, Клиентът трябва да докаже, че
дефектът в крайния продукт е напълно или частично причинен от използвания
компонент.
9.4 Давността по отношение на отговорността по този раздел е две години от
датата на фактурата, в рамките на позволеното от закона.

10. Защита на данни
10.1 Използване на Google Analytics (Google Анализи)
Уебсайтът на SCHRACK използва Google Analytics (Google Анализи),
услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва
т.нар. „бисквитки“ – текстови файлове, които се съхраняват на компютъра
на Клиента и дават възможност за анализ на използването на уебсайта
от Клиента. Генерираната чрез бисквитка информация за използването на
този уебсайт от Клиента, обикновено се пренася и съхранява на сървър на
Google в САЩ. В случай на активиране на IP-анонимизиране на този уебсайт,
клиентският IP адрес се скъсява предварително от Google, в рамките на
страните-членки на Европейския съюз или в други държави, които са
страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
Само в изключителни случаи, пълният IP адрес се пренася на сървър на
Google в САЩ и там се скъсява. По поръчка на собственика на този уебсайт,
Google използва тази информация, за оценяване използването на
уебсайта от Клиента, за създаване на отчети за дейността на уебсайта и да
предоставя други услуги, свързани с използването на уебсайта и на
интернет, на собственика на уебсайта.
Предаденият в рамките на Google Analytics, от клиентския браузър IP
адрес не се обединява с други данни от Google. Клиентът може да попречи
на съхраняването на бисквитките чрез съответна настройка на браузъра на
Клиента. Напомняме, че в този случай не може да се използват всички
функции на този уебсайт в пълен обхват. Клиентът, освен това, може
да попречи на събирането на създадените от бисквитката и отнасящите
се за използването на уебсайта данни (вкл. клиентския IP-адрес), както и на
обработката на тези данни от Google, като свали и инсталира намиращия
се на следния линк: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)
браузър-плъгин.
10.2 Анонимизирани данни
С посещението на уебсайта на SCHRACK, определени данни на Клиента
се съхраняват автоматично на SCHRACK сървърите с цел администриране
на системата, статистика или архивиране. Тази информация включва
името на доставчика на интернет услуги на Клиента, в някои случаи версията
на софтуера на браузъра, на използваната операционна система на
компютъра, на интернет страницата достъпена от Клиента преди да посети
уебсайта на SCHRACK, на посетените страници в уебсайта на SCHRACK
от Клиента, и ако е приложимо, използваните условия за търсене от Клиента,
за да открие сайта на SCHRACK. Тези данни могат да позволят
идентифицирането на индивидуалните посетители на сайта. Личните
данни обаче, не се обработват в този смисъл. Тези данни се използват само
в анонимизирана форма. Ако SCHRACK минава към анонимизирани данни
към външни доставчици на услуги, се вземат технически и организационни
мерки, за да се гарантира, че прехвърлянето на данни е в съответствие с
нормативните разпоредби за защита на данните.
10.3 Технически средства за събиране на потребителски данни.
Така наречените Бисквитки, се използват за повишаване на
използваемостта на сайта на SCHRACK. Бисквитките са малки парчета
информация, съхранявани временно от браузъра на твърдия диск на
компютъра на Клиента и са необходими за използване на уебсайта на
SCHRACK. По този начин информацията, съдържаща се в бисквитките се
използва за контролиране на сесията, по-специално за подобряване на
навигацията и улеснява високото ниво на удобство за потребителя на
уебсайта. Освен това, бисквитките се използват за идентифициране на
така наречените потребителски данни. По-специално, потребителските
данни се отнасят до следната информация:
- Посетени страници на продукти
- Изтеглени файлове
Тази информация отчасти е свързана с идентификационния номер на
Клиента и/или имейл адреса му, като по този начин позволява лична
идентификация. Данните и информацията, събрани в процеса, дават подробна
информация за поведението на Клиента и се съхраняват за реклама,
маркетинг и дистрибуция, и с цел оптимизация на уебсайта. Клиентски
данни няма да бъдат прехвърляни на трети лица.
Клиентът може да предотврати това използване на данни, като промени
настройките на браузъра си. При използването на сайта без да промяна на
настройките, по подразбиране Клиентът дава съгласието си да бъдат
използвани данните му, както е описано по-горе.
10.4 Сигурност и пренос на данни
SCHRACK пази всички данни за Клиентите си, като взима необходимите
предпазни мерки за защита на данните на Клиентите срещу загуба,
злоупотреба или модификация. Контрагенти на SCHRACK, които имат
достъп до данните на Клиентите, за да предоставят услуги на Клиента от
името на SCHRACK, са с договор за запазване на тази информация
конфиденциална и срещу злоупотреба с тези данни. В този смисъл, Клиентът
се съгласява с прехвърлянето на личните му данни към свързани с SCHRACK
дружества, за целите на обработката на клиентски запитвания по смисъла
на § 15 Aktiengesetz (AktG; Stock Corporation Act). Данни на Клиентите ще се
пазят конфиденциално и в този случай..

Общи условия на доставка
10.5 Лични данни за обработка на поръчки, период на съхранение и права за
корекция и заличаване данните
Ако Клиентът предоставя лични данни по свое желание, по-специално по
отношение на поръчки, направени в онлайн магазина, SCHRACK ще
използва тези данни, за да изпълни своите договорни задължения.
В допълнение, лични данни, предоставени от Клиента, ще бъдат въведени
в клиентската база данни, които SCHRACK ще използва за рекламни и
маркетингови цели.
SCHRACK предоставя лични данни към външни доставчици на услуги, само
ако се вземат технически и организационни мерки, за да се гарантира, че
прехвърлянето на данни е в съответствие с нормативните разпоредби за
защита на данните.
Всички съхранени данни ще бъдат изтрити от SCHRACK, след изтичане на
законовия или договорения период на съхранение на данните и при
условие, че SCHRACK не се нуждае от данните по-дълго.
Клиентът може да изисква предоставянето на информация и/или
заличаването на неговите данни по всяко време. Всички свързани с това
запитвания могат да се адресират до shop@schrack.bg. Клиентът има право
да оттегли съгласието си по отношение на бъдещото използване на неговите
лични данни по всяко време (на shop@schrack.bg).
10.6 Декларация за поверителност относно използването на Google +1
Събиране и предаване на информация:
Клиентът може да публикува информация по целия свят с помощта на
бутона +1 на Google. Чрез натискане на бутона +1 в Google, Клиентът
получава персонализирано съдържание от Google и нашите партньори.
Google съхранява информация предоставена от Клиента в +1, както и
съдържание и информация за сайта, който гледа при натискане на +1.
Клиентските +1 могат да се показват като препратки заедно с клиентското
име и снимка в профила при услугите на Google, като например, в
резултатите от търсенето, или във клиентския профил в Google или в други
места на уебсайтове и рекламни обяви по Интернет.
Google записва информация за +1 дейностите, за да може да подобри
услугите към Клиента и другите. С цел да бъде в състояние да се използва
бутона +1 на Google, е необходим публичен Google профил, видим в целия
свят който, като минимум, трябва да съдържа името, избрано за профила.
Това име ще се използва с всички услуги на Google. В някои случаи това име
може да се замени с друго, което е използвано при споделяне на
съдържание чрез профила в Google. Идентичността на клиентския профил в
Google може да се показва на потребителите, които знаят имейл адреса
или друга идентифицираща Клиента информация.
Използването на събраната информация:
В допълнение към целите на използване, описаната по-горе информация
предоставена от Клиента, може да бъде използвана в съответствие с
приложимата политика за поверителност на Google. Google може да
публикува агрегирани статистически данни за +1 дейности на Клиенти и/
или може да ги прехвърля на потребителите и партньорите си, като издатели,
рекламодатели или партньорски сайтове.
10.7 Декларация за поверителност относно използването на Twitter
Twitter функциите са вградени в нашите страници. Тези функции се предлагат
от Twitter Inc., Twitter, ул Inc. 1355 Market, Suite 900, San Francisco,
CA 94103, USA.
Използването на Twitter и “ре-туийт” функция на интернет страниците, които
Клиентът е посетил, са свързани с профила му в Twitter и са видими за
другите потребители. В процеса, данни също се прехвърлят в Twitter.
Да се има предвид, че като доставчик на интернет страниците, ние не сме
информирани за съдържанието на предаваните данни и използването
им от Twitter. За допълнителна информация, Клиентът може да се обърне към
политиката за поверителност на Twitter на http://twitter.com/privacy.
Промените за конфиденциалност в Twitter могат да се променят в
настройките на профила на http://twitter.com/account/settings.
10.8 Декларация за поверителност относноизползването на SCHRACK
инструменти
За да могат да се използват различни SCHRACK инструменти е необходимо
въвеждане на информация на входа на уеб магазина. Тези средства имат
функция за проследяване, за да се даде възможност за измерване степента
на ползване на инструментите и да се разработят целеви подобрения.
Функцията за проследяване предава статистически данни за употребата,
свързани със съответния Клиент на SCHRACK. Чрез използване на
инструментите, Клиентът дава съгласието си за използването на
гореспоменатите данни. Данните не са прехвърлят на трети лица.

11.3 SCHRACK не носи отговорност за всяко нарушение на авторски права,
права върху търговски марки и други права на индустриална собственост
или личностни права, извършени на интернет сайтовете, за които SCHRACK
осигурява хипервръзки.
11.4 Ако е направена поръчка или друг вид договорна декларация на интернет
сайт, на който SCHRACK осигурява хиперлинк, съответният договор се
сключва само между Клиента и съответния собственик на сайта или на
продавача, но не между SCHRACK и Клиента. Необходимо е познаването
на общите условия на продавача представени на тези страници.
11.5 Това изключване на отговорност се прилага за всички връзки, направени в
този сайт, както и за цялото съдържание на сайтовете, достъпни чрез тези
връзки.
12. Авторско право
12.1 Всички лога на трети страни, изображения и графични материали,
изобразени на уебсайта на SCHRACK са собственост на съответните
компании и са обект на авторско право на съответните лицензодатели.
Всички снимки, лога, текстове, доклади, скриптове и програми, които са били
разработени или редактирани от SCHRACK, не трябва да бъдат копирани
или използвани, без одобрение на SCHRACK. Всички права са запазени.
13. Права върху индустриална собственост
13.1 Правата на SCHRACK върху индустриалната собственост се свързват със
съдържание като напр. графични материали, звуци, текстове, бази данни.
Не се разрешава никакво копиране или разпространение на това
съдържание в други (включително електронни и печатни) публикации,
както и всяко използване на търговската марка, без изричното одобрение от
SCHRACK.
13.2 Всички публикации в интернет сайта, са предмет на австрийския закон за
авторското право. Всяко копиране, редактиране, разпространение и
всякакъв вид използване извън обхвата, предвиден по силата на закона
за авторското право, подлежи на писменото одобрение от съответния
автор. Всякакви участия от трети страни са определени като такива.
Изтегляне и копия от този сайт са разрешени само за лично ползване и не
за търговски цели.
13.3 Печатни изображения могат да бъдат копирани за целите на
журналистическата дейност, но трябва да носят предупреждението за
авторско право “© [година] Schrack Technik GmbH. Всички права запазени”.
Не е разрешено каквато и да е манипулация на изображенията.
Препечатките са безплатни, но при изискването на SCHRACK да разполага
с копие оригиналния екземпляр.
14. Юрисдикция, приложимо право
14.1 Ползва се компетентния съд по мястото на стопанската дейност
на SCHRACK.
14.2 Всички спорове, които могат да възникнат от настоящите правоотношения
се уреждат от австрийското законодателство, с изключение на правните
норми в рамките на международното частно право. Приложимостта на
Конвенцията на ООН относно договорите за международна
продажба на стоки, се изключва.
15. Валидност на Общите условия, допълнителни разпоредби, изискване за
писмена форма
15.1 При поръчка от страна на Клиента се счита, че Общите условия на
SCHRACK са приети. Ако някоя от разпоредбите в тези Общи условия стане
невалидна, причината за нея не засяга валидността на останалите
разпоредби.
15.2 Всички устни договорки влизат в сила само след потвърждение в писмена
форма.
15.3 До степента, до която не противоречат на горните Условия за доставка
и плащане и ако отделните въпроси не са уредени тук, с прилагат освен
това и Общите условия издадени от Австрийската Асоциация на
Електротехника и Електроника. (www.feei.at)

11. Освобождаване от отговорност в интернет сайтове на трети лица.
11.1 Интернет сайтът включва също и връзки (т.нар хипервръзки - hyperlinks) до
уебсайтове, поддържани от трети страни. SCHRACK осигурява само
връзките, позволяващи достъп до тези сайтове и не носи отговорност по
никакъв начин за тяхното съдържание.
11.2 Собствениците на интернет сайтове, на които SCHRACK осигурява
хиперлинкове, носят цялата отговорност за съдържанието на тези сайтове,
за продажбата на продуктите, предлагани там и за обработка на
съответните поръчки.

Шрак Техник си запазва правото на промени и не носи отговорност за допуснати печатни грешки.
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ФИЛИАЛИ НА SCHRACK
БЕЛГИЯ
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
ТЕЛ.
+32 9/384 79 92
ФАКС +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

ХЪРВАТИЯ
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
ТЕЛ.
+385 1/605 55 00
ФАКС +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

СЪРБИЯ
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
ТЕЛ.
+38 1/11 309 2600
ФАКС +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

ЧЕХИЯ
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
ТЕЛ.
+42(0)2/810 08 264
ФАКС +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
ТЕЛ.
+387/36 333 666
ФАКС +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

ПОЛША
SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
ТЕЛ.
+48 22/205 31 00
ФАКС +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

СЛОВАКИЯ
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
ТЕЛ.
+42 (02)/491 081 01
ФАКС +42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

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

ГЕРМАНИЯ
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
ТЕЛ.
+49 89/999 533 900
ФАКС +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

РУМЪНИЯ
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucharest
ТЕЛ.
+40 21/317 02 35 42
ФАКС +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

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

WWW.SCHRACK.BG
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ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

Ключове и контакти Серия VISIO
Система за спешно повикване
KNX Сензори и изпълнителни механизми
Примерни схеми на свързване и технически данни
ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНОСТ

От офиса или в движение с мобилното приложение Live Phone App

На склад

XXX
K-GEB-BG17

www.schrack.bg

ЕНЕРГИЯ

ИНДУСТРИЯ

СГРАДИ

БЕЗОПАСНОСТ

СКС

КАБЕЛИ

ОСВЕТЛЕНИЕ

ФОТОВОЛТАИЦИ

