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Splošne informacije

Če ni drugače določeno, veljajo v osnovi naši splošni prodajni pogoji, ki so navedeni na koncu kataloga

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJISPLOŠNE INFORMACIJE

W SPLOŠNE INFORMACIJE
- Vse skice so prikazane glede na razpoložljivost prostora in so nezavezujoče. 
- Vse vezalne sheme so splošne in so namenjene boljšemu razumevanju delovanja in jih je treba med 

projektiranjem ustrezno dopolniti oziroma obdelati.
- Vse slike prikazujejo vzorčne tipe in so samo informativne.

V osnovi veljajo, v kolikor ni drugače določeno, naši splošni prodajni pogoji, ki jih najdete na koncu kataloga
oz. na naši spletni strani www.schrack.si.
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak v tekstih, slikah in shemah oziroma do sprememb tehničnih podatkov.
Ta katalog vsebuje informacije za uporabnike, ki ustrezajo mnenju našega podjetja v času izdelave.
Izdelane so na osnovi standardnih publikacij, strokovnih predavanj posameznih panog, strokovne literature in 
podjetju lastnega Know-how. Vsebina je samo informativnega značaja in zato nima pravne podlage.

W TEHNIČNI PODATKI
Mere so navedene v milimetrih, v kolikor ni drugače navedeno: širina x višina x globina.
Širinska enota (TE) = 17,5 mm in je v skladu s standardom DIN 43880.
Višinska enota (HE) = 44,45 mm.

Moder tovornjak opozarja na stalno zalogo izdelka v centralnem skladišču
Guntramsdorf za dostavo v 3 delovnih dneh.

w Več kot 12.000 m2 površin notranjega skladišča in 2.500 m2 zunanjega skladišča za kable.
w Preko 15.000 izdelkov na voljo za takojšnjo odpremo.
w Profesionalni management izdelkov s strani strokovno usposobljenega osebja.

W SCHRACK STORE – HITRO DOSTOPNA ZALOGA

W TOP-MANAGEMENT IZDELKOV V LOGISTIČNEM CENTRU GUNTRAMSDORF

Bel tovornjak opozarja na stalno zalogo izdelka za dostavo v
1 delovnem dnevu.

W DOSTAVA IZ STALNE ZALOGE

Za Vas smo v naših poslovalnicah v Ljubljani in Mariboru uredili SCHRACK STORE, kjer Vas čaka preko 2.000
skrbno izbranih izdelkov, pripravljenih za takojšnji prevzem. Pri izbiri izdelkov v našem "katalogu v živo" Vam
bodo naši komercialisti z veseljem strokovno svetovali in pomagali pri izbiri.

w Zaloga več kot 2.000 izdelkov za takojšnji prevzem.
w Strokovno svetovanje.
w Katalog v živo.

Košarica opozarja na stalno zalogo v STORE-u za takojšnji prevzem.

3.3. PLAČEVANJE
34. člen: Kupec plača svojo obveznost z virmanskim nalogom, s čekom ali kom-
penzacijo v dogovorjenem roku od dneva nastanka DUR. Kot dan izpolnitve
obveznosti se upošteva dan, ko prodajalec prejme denarna sredstva na svoj pos-
lovni račun.
35. člen: Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bo kupec ob plačilu oziroma
zavarovanju plačila pisno obvestil prodajalca, katere svoje obveznosti poravna-
va. Če prodajalec obvestila ne prejme, bo pokrival obveznosti kupca po
vrstnem redu v skladu z določili Obligacijskega zakonika. 

3.4. ZAMUDA PRI PLAČILU
36. člen: Če kupec zamudi s plačilom, ima prodajalec pravico zaračunati za vso
zamudo zamudne obresti po obrestni meri, ki jo določa Zakon o predpisani
obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1, Ur. list RS, št. 56/2003).
37. člen: Če kupec iz neupravičenih razlogov ustavi plačevanje ali če se njego-
ve gmotne zmožnosti poslabšajo tako, da ogrožajo plačilo kupnine, lahko proda-
jalec pisno obvesti kupca o tem, da šteje za zapadlo vso neplačano kupnino. Če
kupec kljub temu ne poravna celotne kupnine ali preostalega dela kupnine v osmih
dneh, lahko prodajalec razdre pogodbo ali uveljavi pridržek lastninske pravice in
kot lastnik zahteva od kupca vračilo izdelka. V vsakem primeru pa ima prodajalec
pravico zahtevati povračilo škode, ki jo je povzročil kupec.
38. člen: Prodajalec si prav tako pridržuje pravico, da v primeru iz prejšnje točke
odkloni nadaljnja naročila kupca, čeprav jih je že potrdil.
39. člen: Na zamudo pri plačevanju bo prodajalec opozarjal kupca z opomini,
ki mu jih bo pošiljal po svoji presoji. Če kupec kljub trikratnemu opozorilu (zadnji
opomin pred tožbo) ne poravna svojih obveznosti, bo prodajalec ravnal v smislu
člena 59 iz končnih določb.

3.5. ZAMUDNE OBRESTI
40. člen: Prodajalec bo kupcu po potrebi pošiljal obračun zamudnih obresti, ki jih
mora kupec v 7 dneh pisno potrditi oziroma grajati. Če kupec v prej omenjenem
roku tega ne stori, se upošteva, da se z izračunom strinja in da bo znesek porav-
nal v pogodbenem roku.
41. člen: Za zamudo pri plačevanju zamudnih obresti veljajo enaki pogoji kot v
42. členu.

3.6. KOMPENZACIJE
42. člen: Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta: morebitne medsebojne ter-
jatve kompenzirali pod pogojem, da bodo istovrstne (denarne) zapadle, likvidne
in nesporne, do višine manjše terjatve, v presežku pa bo terjatev ostala samostoj-
na. Kompenzacijo je upravičen izjaviti eden od partnerjev samoiniciativno, o tem
pa mora obvestiti sopogodbenico in sodelovati in se angažirati v obveznih in ver-
ižnih kompenzacijah.

4. GARANCIJA IN REKLAMACIJE

4.1. JAMČEVANJE ZA STVARNE IN OČITNE NAPAKE
43. člen: Prodajalec jamči, da izdelek, ki ga izroči kupcu, nima stvarnih napak.
Kupec mora ob prevzemu izdelka le-tega pregledati. Če ugotovi kakšno stvarno
napako, jo mora takoj grajati.
44. člen: Prodajalec upošteva grajo stvarnih napak skladno z določilom člena
461 Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov le, če so upravi-
čene in če kupec o tem nemudoma (najkasneje v osmih dneh) obvesti prodajalca
z zapisnikom, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Zapisnik mora pod-
pisati tričlanska komisija. Za pošiljke, pri katerih bi vzrok za reklamacijo nastal
med transportom, mora reklamacijski zapisnik sopodpisovati tudi prevoznik oziro-
ma mora kupec predložiti zapisnik namenske železniške postaje, če je blago poto-
valo po železnici. 
45. člen: Reklamacije skritih napak se rešujejo v skladu s 462. členom
Obligacijskega zakonika in kupec obvesti prodajalca enako in v enakem času
kakor v prejšnjem odstavku. Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se poka-
žejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bilo blago izročeno kupcu.
Reklamacijsko blago mora kupec zadržati do rešitve reklamacije oziroma do pro-
dajalčevega naloga za predisponiranje, sicer odgovarja za nastalo škodo in stro-
ške. Kupčevo uveljavljanje reklamacije na zadrži njegove obveznosti plačila
dobavljenega mu blaga. Prodajalec daje kupcu garancijo za brezhibno delovan-
je stvari v določenem času, in sicer v  enakem obsegu, kakor jo daje prodajalcu
prodajalčev dobavitelj. Če je zahtevek iz naslova jamčevanja za napake upravi-
čen, bo prodajalec grajan izdelek zamenjal takoj ali najkasneje v enakem roku,
kakor je bil grajan izdelek dobavljen. Vsi stroški za zamenjavo bremenijo proda-
jalca.
46. člen: Nadaljnji zahtevki kupca, zlasti zahtevek za nadomestilo škode, ki ni
nastala na izdelku, ki je predmet dobave, so izključeni, razen, če se dokaže, da
je prodajalec škodo zakrivil naklepno ali iz hude malomarnosti. V zvezi s proda-
nim blagom  prodajalec odškodninsko odgovarja kupcu za nastalo škodo le v pri-
meru, če kupec dokaže prodajalcu, da je bila škoda povzročena naklepno ali iz
hude malomarnosti.

47. člen: Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane iz
naslednjih razlogov: napačno ravnanje z napravo oziroma nespoštovanje navo-
dil za uporabo, napačna montaža ali zagon od kupca ali tretjih nepooblaščenih
oseb, škoda, ki nastane kot posledica nadaljnje uporabe, čeprav se je pojavila
napaka.
48. člen: Jamčevanje za napake je izključeno, če je poskušala napako odpraviti
nepooblaščena oseba. Kupec ima pravico odpraviti napako sam ali ob pomoči
tretjih oseb samo v nujnih primerih, to je, če je ogrožena varnost oseb ali stvari ozi-
roma če je prodajalec z odpravo reklamacije v zamudi.

4.2. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE
49. člen: Kupec ima pravico uveljavljati zahtevke iz naslova garancije za brez-
hibno delovanje stvari v roku, pod pogoji in tako, kot je določeno v prodajalčevi
garancijski izjavi oziroma garancijskem listu.
50. člen: Kupec izgubi pravico iz naslova garancije v primerih, ki so določeni v
garancijski izjavi, zlasti pa, če izdelki niso montirani strokovno oziroma v skladu z
navodili za montažo in uporabo.
51. člen: Splošni garancijski rok za prodajalčev asortima izdelkov je 12 mesecev
od dneva prodaje.

5. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

52. člen: Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenih izdelkih vse do
popolnega plačila kupnine z obrestmi in drugimi stroški vred. Pridržek lastninske
pravice velja tudi, če dobavljeni izdelek vgradi v kakšno drugo napravo.
53. člen: Če kupec proda izdelek, na katerem obstaja pridržek lastninske pravi-
ce, pridobi prodajalec na podlagi tega določila za zavarovanje svoje terjatve do
kupca odstopljeno terjatev, ki jo ima kupec do novega naročnika. 54. člen:
Prodajalec ima pravico zahtevati izročitev blaga, na katerem obstaja pridržek
lastninske pravice, v vseh primerih, ko kupec ne poravna kupnine v celoti.
55. člen: Do celotnega plačila kupnine kupec oziroma naročnik v nobenem pri-
meru ne sme dobavljenih stvari zastaviti ali kako drugače obremeniti.

6. ODGOVORNOST ZA INFORMACIJE PRODAJALČEVIH ZASTOPNIKOV

56. člen: Prodajalčevi zastopniki lahko dajejo kupcu ustna in pisna tehnična pri-
poročila glede uporabe izdelka ali naprave po svoji najboljši vednosti, ki pa pod-
jetja v ničemer ne zavezujejo. Izključeni so tudi vsi eventualni zahtevki kupca
zoper podjetje, tudi  odškodninski, za katere se ugotovi, da izhajajo iz napačnih
informacij prodajalčevih zastopnikov.

7. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

57. člen: Če nastanejo med poslovanjem nepredvidene ovire ali dogodki, ki niso
odvisni od prodajalčeve volje ali zaradi višje sile, če se zaradi tega bistveno spre-
meni gospodarski pomen ali če okoliščine bistveno vplivajo na prodajalčevo
dobavo ter če se po sklenitvi posla izkaže, da naročila ni mogoče izpolniti v celo-
ti ali v njenih bistvenih sestavinah, se določila teh pogojev ustrezno prilagodijo
novo nastalim okoliščinam. Prodajalec bo kupca seznanil s prej navedenimi okoli-
ščinami in mu istočasno posredoval novo prilagojene pogoje prodaje.
58. člen: Če to ni mogoče, ima prodajalec pravico na podlagi  enostranske pisne
izjave odstopiti od naročila v celoti ali delno. Razloge za odstop od naročila mora
prodajalec sporočiti kupcu pisno takoj, ko mu postanejo znani. Če prodajalec
odstopi od naročila v skladu z določili te točke, kupec nima pravice zahtevati
nobene odškodnine.

8. KONČNE DOLOČBE

59. člen: Stranki bosta poskušali reševati vse spore, ki izhajajo iz medsebojnega
sodelovanja ali so v zvezi s temi razmerji, predvsem sporazumno. Za reševanje
vseh sporov, ki jih stranki sami ne moreta rešiti ali nočeta skleniti kompromisa, z
odškodninskimi tožbami vred, je pristojno Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu.
60. člen: Ti pogoji ostanejo v veljavi in obvezujejo stranki kljub pravni neveljavno-
sti njenih posameznih členov in pogojev ali določenih točk. Pravno praznino, ki
nastane zaradi neveljavnosti posameznih členov ali določil te pogodbe, morata
pogodbeni stranki nadomestiti z izpolnitvijo manjkajoče obveznosti v dobri veri in
po svojih najboljših zmožnostih in poštenju v smislu pogodbenih določil.
61. člen: Splošni prodajni pogoji začnejo veljati s 1.1. 2011 in veljajo do prekli-
ca ali izdaje novih.

Prodajalec:

SCHRACK TECHNIK d.o.o.

SLOVENJ GRADEC 
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SPLOŠNI PRODAJNI POGOJISPLOŠNE INFORMACIJE

W SPLOŠNE INFORMACIJE
- Vse skice so prikazane glede na razpoložljivost prostora in so nezavezujoče. 
- Vse vezalne sheme so splošne in so namenjene boljšemu razumevanju delovanja in jih je treba med 

projektiranjem ustrezno dopolniti oziroma obdelati.
- Vse slike prikazujejo vzorčne tipe in so samo informativne.

V osnovi veljajo, v kolikor ni drugače določeno, naši splošni prodajni pogoji, ki jih najdete na koncu kataloga
oz. na naši spletni strani www.schrack.si.
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak v tekstih, slikah in shemah oziroma do sprememb tehničnih podatkov.
Ta katalog vsebuje informacije za uporabnike, ki ustrezajo mnenju našega podjetja v času izdelave.
Izdelane so na osnovi standardnih publikacij, strokovnih predavanj posameznih panog, strokovne literature in 
podjetju lastnega Know-how. Vsebina je samo informativnega značaja in zato nima pravne podlage.

W TEHNIČNI PODATKI
Mere so navedene v milimetrih, v kolikor ni drugače navedeno: širina x višina x globina.
Širinska enota (TE) = 17,5 mm in je v skladu s standardom DIN 43880.
Višinska enota (HE) = 44,45 mm.

Moder tovornjak opozarja na stalno zalogo izdelka v centralnem skladišču
Guntramsdorf za dostavo v 3 delovnih dneh.

w Več kot 12.000 m2 površin notranjega skladišča in 2.500 m2 zunanjega skladišča za kable.
w Preko 15.000 izdelkov na voljo za takojšnjo odpremo.
w Profesionalni management izdelkov s strani strokovno usposobljenega osebja.

W SCHRACK STORE – HITRO DOSTOPNA ZALOGA

W TOP-MANAGEMENT IZDELKOV V LOGISTIČNEM CENTRU GUNTRAMSDORF

Bel tovornjak opozarja na stalno zalogo izdelka za dostavo v
1 delovnem dnevu.

W DOSTAVA IZ STALNE ZALOGE

Za Vas smo v naših poslovalnicah v Ljubljani in Mariboru uredili SCHRACK STORE, kjer Vas čaka preko 2.000
skrbno izbranih izdelkov, pripravljenih za takojšnji prevzem. Pri izbiri izdelkov v našem "katalogu v živo" Vam
bodo naši komercialisti z veseljem strokovno svetovali in pomagali pri izbiri.

w Zaloga več kot 2.000 izdelkov za takojšnji prevzem.
w Strokovno svetovanje.
w Katalog v živo.

Košarica opozarja na stalno zalogo v STORE-u za takojšnji prevzem.

3.3. PLAČEVANJE
34. člen: Kupec plača svojo obveznost z virmanskim nalogom, s čekom ali kom-
penzacijo v dogovorjenem roku od dneva nastanka DUR. Kot dan izpolnitve
obveznosti se upošteva dan, ko prodajalec prejme denarna sredstva na svoj pos-
lovni račun.
35. člen: Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bo kupec ob plačilu oziroma
zavarovanju plačila pisno obvestil prodajalca, katere svoje obveznosti poravna-
va. Če prodajalec obvestila ne prejme, bo pokrival obveznosti kupca po
vrstnem redu v skladu z določili Obligacijskega zakonika. 

3.4. ZAMUDA PRI PLAČILU
36. člen: Če kupec zamudi s plačilom, ima prodajalec pravico zaračunati za vso
zamudo zamudne obresti po obrestni meri, ki jo določa Zakon o predpisani
obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1, Ur. list RS, št. 56/2003).
37. člen: Če kupec iz neupravičenih razlogov ustavi plačevanje ali če se njego-
ve gmotne zmožnosti poslabšajo tako, da ogrožajo plačilo kupnine, lahko proda-
jalec pisno obvesti kupca o tem, da šteje za zapadlo vso neplačano kupnino. Če
kupec kljub temu ne poravna celotne kupnine ali preostalega dela kupnine v osmih
dneh, lahko prodajalec razdre pogodbo ali uveljavi pridržek lastninske pravice in
kot lastnik zahteva od kupca vračilo izdelka. V vsakem primeru pa ima prodajalec
pravico zahtevati povračilo škode, ki jo je povzročil kupec.
38. člen: Prodajalec si prav tako pridržuje pravico, da v primeru iz prejšnje točke
odkloni nadaljnja naročila kupca, čeprav jih je že potrdil.
39. člen: Na zamudo pri plačevanju bo prodajalec opozarjal kupca z opomini,
ki mu jih bo pošiljal po svoji presoji. Če kupec kljub trikratnemu opozorilu (zadnji
opomin pred tožbo) ne poravna svojih obveznosti, bo prodajalec ravnal v smislu
člena 59 iz končnih določb.

3.5. ZAMUDNE OBRESTI
40. člen: Prodajalec bo kupcu po potrebi pošiljal obračun zamudnih obresti, ki jih
mora kupec v 7 dneh pisno potrditi oziroma grajati. Če kupec v prej omenjenem
roku tega ne stori, se upošteva, da se z izračunom strinja in da bo znesek porav-
nal v pogodbenem roku.
41. člen: Za zamudo pri plačevanju zamudnih obresti veljajo enaki pogoji kot v
42. členu.

3.6. KOMPENZACIJE
42. člen: Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta: morebitne medsebojne ter-
jatve kompenzirali pod pogojem, da bodo istovrstne (denarne) zapadle, likvidne
in nesporne, do višine manjše terjatve, v presežku pa bo terjatev ostala samostoj-
na. Kompenzacijo je upravičen izjaviti eden od partnerjev samoiniciativno, o tem
pa mora obvestiti sopogodbenico in sodelovati in se angažirati v obveznih in ver-
ižnih kompenzacijah.

4. GARANCIJA IN REKLAMACIJE

4.1. JAMČEVANJE ZA STVARNE IN OČITNE NAPAKE
43. člen: Prodajalec jamči, da izdelek, ki ga izroči kupcu, nima stvarnih napak.
Kupec mora ob prevzemu izdelka le-tega pregledati. Če ugotovi kakšno stvarno
napako, jo mora takoj grajati.
44. člen: Prodajalec upošteva grajo stvarnih napak skladno z določilom člena
461 Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov le, če so upravi-
čene in če kupec o tem nemudoma (najkasneje v osmih dneh) obvesti prodajalca
z zapisnikom, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Zapisnik mora pod-
pisati tričlanska komisija. Za pošiljke, pri katerih bi vzrok za reklamacijo nastal
med transportom, mora reklamacijski zapisnik sopodpisovati tudi prevoznik oziro-
ma mora kupec predložiti zapisnik namenske železniške postaje, če je blago poto-
valo po železnici. 
45. člen: Reklamacije skritih napak se rešujejo v skladu s 462. členom
Obligacijskega zakonika in kupec obvesti prodajalca enako in v enakem času
kakor v prejšnjem odstavku. Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se poka-
žejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bilo blago izročeno kupcu.
Reklamacijsko blago mora kupec zadržati do rešitve reklamacije oziroma do pro-
dajalčevega naloga za predisponiranje, sicer odgovarja za nastalo škodo in stro-
ške. Kupčevo uveljavljanje reklamacije na zadrži njegove obveznosti plačila
dobavljenega mu blaga. Prodajalec daje kupcu garancijo za brezhibno delovan-
je stvari v določenem času, in sicer v enakem obsegu, kakor jo daje prodajalcu
prodajalčev dobavitelj. Če je zahtevek iz naslova jamčevanja za napake upravi-
čen, bo prodajalec grajan izdelek zamenjal takoj ali najkasneje v enakem roku,
kakor je bil grajan izdelek dobavljen. Vsi stroški za zamenjavo bremenijo proda-
jalca.
46. člen: Nadaljnji zahtevki kupca, zlasti zahtevek za nadomestilo škode, ki ni
nastala na izdelku, ki je predmet dobave, so izključeni, razen, če se dokaže, da
je prodajalec škodo zakrivil naklepno ali iz hude malomarnosti. V zvezi s proda-
nim blagom prodajalec odškodninsko odgovarja kupcu za nastalo škodo le v pri-
meru, če kupec dokaže prodajalcu, da je bila škoda povzročena naklepno ali iz
hude malomarnosti.

47. člen: Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane iz
naslednjih razlogov: napačno ravnanje z napravo oziroma nespoštovanje navo-
dil za uporabo, napačna montaža ali zagon od kupca ali tretjih nepooblaščenih
oseb, škoda, ki nastane kot posledica nadaljnje uporabe, čeprav se je pojavila
napaka.
48. člen: Jamčevanje za napake je izključeno, če je poskušala napako odpraviti
nepooblaščena oseba. Kupec ima pravico odpraviti napako sam ali ob pomoči
tretjih oseb samo v nujnih primerih, to je, če je ogrožena varnost oseb ali stvari ozi-
roma če je prodajalec z odpravo reklamacije v zamudi.

4.2. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE
49. člen: Kupec ima pravico uveljavljati zahtevke iz naslova garancije za brez-
hibno delovanje stvari v roku, pod pogoji in tako, kot je določeno v prodajalčevi
garancijski izjavi oziroma garancijskem listu.
50. člen: Kupec izgubi pravico iz naslova garancije v primerih, ki so določeni v
garancijski izjavi, zlasti pa, če izdelki niso montirani strokovno oziroma v skladu z
navodili za montažo in uporabo.
51. člen: Splošni garancijski rok za prodajalčev asortima izdelkov je 12 mesecev
od dneva prodaje.

5. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

52. člen: Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenih izdelkih vse do
popolnega plačila kupnine z obrestmi in drugimi stroški vred. Pridržek lastninske
pravice velja tudi, če dobavljeni izdelek vgradi v kakšno drugo napravo.
53. člen: Če kupec proda izdelek, na katerem obstaja pridržek lastninske pravi-
ce, pridobi prodajalec na podlagi tega določila za zavarovanje svoje terjatve do
kupca odstopljeno terjatev, ki jo ima kupec do novega naročnika. 54. člen:
Prodajalec ima pravico zahtevati izročitev blaga, na katerem obstaja pridržek
lastninske pravice, v vseh primerih, ko kupec ne poravna kupnine v celoti.
55. člen: Do celotnega plačila kupnine kupec oziroma naročnik v nobenem pri-
meru ne sme dobavljenih stvari zastaviti ali kako drugače obremeniti.

6. ODGOVORNOST ZA INFORMACIJE PRODAJALČEVIH ZASTOPNIKOV

56. člen: Prodajalčevi zastopniki lahko dajejo kupcu ustna in pisna tehnična pri-
poročila glede uporabe izdelka ali naprave po svoji najboljši vednosti, ki pa pod-
jetja v ničemer ne zavezujejo. Izključeni so tudi vsi eventualni zahtevki kupca
zoper podjetje, tudi odškodninski, za katere se ugotovi, da izhajajo iz napačnih
informacij prodajalčevih zastopnikov.

7. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

57. člen: Če nastanejo med poslovanjem nepredvidene ovire ali dogodki, ki niso
odvisni od prodajalčeve volje ali zaradi višje sile, če se zaradi tega bistveno spre-
meni gospodarski pomen ali če okoliščine bistveno vplivajo na prodajalčevo
dobavo ter če se po sklenitvi posla izkaže, da naročila ni mogoče izpolniti v celo-
ti ali v njenih bistvenih sestavinah, se določila teh pogojev ustrezno prilagodijo
novo nastalim okoliščinam. Prodajalec bo kupca seznanil s prej navedenimi okoli-
ščinami in mu istočasno posredoval novo prilagojene pogoje prodaje.
58. člen: Če to ni mogoče, ima prodajalec pravico na podlagi enostranske pisne
izjave odstopiti od naročila v celoti ali delno. Razloge za odstop od naročila mora
prodajalec sporočiti kupcu pisno takoj, ko mu postanejo znani. Če prodajalec
odstopi od naročila v skladu z določili te točke, kupec nima pravice zahtevati
nobene odškodnine.

8. KONČNE DOLOČBE

59. člen: Stranki bosta poskušali reševati vse spore, ki izhajajo iz medsebojnega
sodelovanja ali so v zvezi s temi razmerji, predvsem sporazumno. Za reševanje
vseh sporov, ki jih stranki sami ne moreta rešiti ali nočeta skleniti kompromisa, z
odškodninskimi tožbami vred, je pristojno Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu.
60. člen: Ti pogoji ostanejo v veljavi in obvezujejo stranki kljub pravni neveljavno-
sti njenih posameznih členov in pogojev ali določenih točk. Pravno praznino, ki
nastane zaradi neveljavnosti posameznih členov ali določil te pogodbe, morata
pogodbeni stranki nadomestiti z izpolnitvijo manjkajoče obveznosti v dobri veri in
po svojih najboljših zmožnostih in poštenju v smislu pogodbenih določil.
61. člen: Splošni prodajni pogoji začnejo veljati s 1.1. 2011 in veljajo do prekli-
ca ali izdaje novih.

Prodajalec:

SCHRACK TECHNIK d.o.o.

SLOVENJ GRADEC 
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SPLOŠNI PRODAJNI POGOJISPLOŠNE INFORMACIJE

W SPLOŠNE INFORMACIJE
- Vse skice so prikazane glede na razpoložljivost prostora in so nezavezujoče. 
- Vse vezalne sheme so splošne in so namenjene boljšemu razumevanju delovanja in jih je treba med

projektiranjem ustrezno dopolniti oziroma obdelati.
- Vse slike prikazujejo vzorčne tipe in so samo informativne.

V osnovi veljajo, v kolikor ni drugače določeno, naši splošni prodajni pogoji, ki jih najdete na koncu kataloga
oz. na naši spletni strani www.schrack.si.
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak v tekstih, slikah in shemah oziroma do sprememb tehničnih podatkov.
Ta katalog vsebuje informacije za uporabnike, ki ustrezajo mnenju našega podjetja v času izdelave.
Izdelane so na osnovi standardnih publikacij, strokovnih predavanj posameznih panog, strokovne literature in 
podjetju lastnega Know-how. Vsebina je samo informativnega značaja in zato nima pravne podlage.

W TEHNIČNI PODATKI
Mere so navedene v milimetrih, v kolikor ni drugače navedeno: širina x višina x globina.
Širinska enota (TE) = 17,5 mm in je v skladu s standardom DIN 43880.
Višinska enota (HE) = 44,45 mm.

Moder tovornjak opozarja na stalno zalogo izdelka v centralnem skladišču
Guntramsdorf za dostavo v 3 delovnih dneh.

w Več kot 12.000 m2 površin notranjega skladišča in 2.500 m2 zunanjega skladišča za kable.
w Preko 15.000 izdelkov na voljo za takojšnjo odpremo.
w Profesionalni management izdelkov s strani strokovno usposobljenega osebja.

W SCHRACK STORE – HITRO DOSTOPNA ZALOGA

W TOP-MANAGEMENT IZDELKOV V LOGISTIČNEM CENTRU GUNTRAMSDORF

Bel tovornjak opozarja, da je izdelek na zalogi v centralnem skladišču.

W DOSTAVA IZ STALNE ZALOGE 

Za Vas smo v naših poslovalnicah v Ljubljani in Mariboru uredili SCHRACK STORE, kjer Vas čaka preko 2.000
skrbno izbranih izdelkov, pripravljenih za takojšnji prevzem. Pri izbiri izdelkov v našem "katalogu v živo" Vam
bodo naši komercialisti z veseljem strokovno svetovali in pomagali pri izbiri.

w Zaloga več kot 2.000 izdelkov za takojšnji prevzem 
w Strokovno svetovanje
w Katalog v živo

Košarica opozarja na stalno zalogo v Storu za takojšnji prevzem.

3.3. PLAČEVANJE
34. člen: Kupec plača svojo obveznost z virmanskim nalogom, s čekom ali kom-
penzacijo v dogovorjenem roku od dneva nastanka DUR. Kot dan izpolnitve
obveznosti se upošteva dan, ko prodajalec prejme denarna sredstva na svoj pos-
lovni račun.
35. člen: Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bo kupec ob plačilu oziroma
zavarovanju plačila pisno obvestil prodajalca, katere svoje obveznosti poravna-
va. Če prodajalec obvestila ne prejme, bo pokrival obveznosti kupca po
vrstnem redu v skladu z določili Obligacijskega zakonika. 

3.4. ZAMUDA PRI PLAČILU
36. člen: Če kupec zamudi s plačilom, ima prodajalec pravico zaračunati za vso
zamudo zamudne obresti po obrestni meri, ki jo določa Zakon o predpisani
obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1, Ur. list RS, št. 56/2003).
37. člen: Če kupec iz neupravičenih razlogov ustavi plačevanje ali če se njego-
ve gmotne zmožnosti poslabšajo tako, da ogrožajo plačilo kupnine, lahko proda-
jalec pisno obvesti kupca o tem, da šteje za zapadlo vso neplačano kupnino. Če
kupec kljub temu ne poravna celotne kupnine ali preostalega dela kupnine v osmih
dneh, lahko prodajalec razdre pogodbo ali uveljavi pridržek lastninske pravice in
kot lastnik zahteva od kupca vračilo izdelka. V vsakem primeru pa ima prodajalec
pravico zahtevati povračilo škode, ki jo je povzročil kupec.
38. člen: Prodajalec si prav tako pridržuje pravico, da v primeru iz prejšnje točke
odkloni nadaljnja naročila kupca, čeprav jih je že potrdil.
39. člen: Na zamudo pri plačevanju bo prodajalec opozarjal kupca z opomini,
ki mu jih bo pošiljal po svoji presoji. Če kupec kljub trikratnemu opozorilu (zadnji
opomin pred tožbo) ne poravna svojih obveznosti, bo prodajalec ravnal v smislu
člena 59 iz končnih določb.

3.5. ZAMUDNE OBRESTI
40. člen: Prodajalec bo kupcu po potrebi pošiljal obračun zamudnih obresti, ki jih
mora kupec v 7 dneh pisno potrditi oziroma grajati. Če kupec v prej omenjenem
roku tega ne stori, se upošteva, da se z izračunom strinja in da bo znesek porav-
nal v pogodbenem roku.
41. člen: Za zamudo pri plačevanju zamudnih obresti veljajo enaki pogoji kot v
42. členu.

3.6. KOMPENZACIJE
42. člen: Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta: morebitne medsebojne ter-
jatve kompenzirali pod pogojem, da bodo istovrstne (denarne) zapadle, likvidne
in nesporne, do višine manjše terjatve, v presežku pa bo terjatev ostala samostoj-
na. Kompenzacijo je upravičen izjaviti eden od partnerjev samoiniciativno, o tem
pa mora obvestiti sopogodbenico in sodelovati in se angažirati v obveznih in ver-
ižnih kompenzacijah.

4. GARANCIJA IN REKLAMACIJE

4.1. JAMČEVANJE ZA STVARNE IN OČITNE NAPAKE
43. člen: Prodajalec jamči, da izdelek, ki ga izroči kupcu, nima stvarnih napak.
Kupec mora ob prevzemu izdelka le-tega pregledati. Če ugotovi kakšno stvarno
napako, jo mora takoj grajati.
44. člen: Prodajalec upošteva grajo stvarnih napak skladno z določilom člena
461 Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov le, če so upravi-
čene in če kupec o tem nemudoma (najkasneje v osmih dneh) obvesti prodajalca
z zapisnikom, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Zapisnik mora pod-
pisati tričlanska komisija. Za pošiljke, pri katerih bi vzrok za reklamacijo nastal
med transportom, mora reklamacijski zapisnik sopodpisovati tudi prevoznik oziro-
ma mora kupec predložiti zapisnik namenske železniške postaje, če je blago poto-
valo po železnici. 
45. člen: Reklamacije skritih napak se rešujejo v skladu s 462. členom
Obligacijskega zakonika in kupec obvesti prodajalca enako in v enakem času
kakor v prejšnjem odstavku. Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se poka-
žejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bilo blago izročeno kupcu.
Reklamacijsko blago mora kupec zadržati do rešitve reklamacije oziroma do pro-
dajalčevega naloga za predisponiranje, sicer odgovarja za nastalo škodo in stro-
ške. Kupčevo uveljavljanje reklamacije na zadrži njegove obveznosti plačila
dobavljenega mu blaga. Prodajalec daje kupcu garancijo za brezhibno delovan-
je stvari v določenem času, in sicer v enakem obsegu, kakor jo daje prodajalcu
prodajalčev dobavitelj. Če je zahtevek iz naslova jamčevanja za napake upravi-
čen, bo prodajalec grajan izdelek zamenjal takoj ali najkasneje v enakem roku,
kakor je bil grajan izdelek dobavljen. Vsi stroški za zamenjavo bremenijo proda-
jalca.
46. člen: Nadaljnji zahtevki kupca, zlasti zahtevek za nadomestilo škode, ki ni
nastala na izdelku, ki je predmet dobave, so izključeni, razen, če se dokaže, da
je prodajalec škodo zakrivil naklepno ali iz hude malomarnosti. V zvezi s proda-
nim blagom prodajalec odškodninsko odgovarja kupcu za nastalo škodo le v pri-
meru, če kupec dokaže prodajalcu, da je bila škoda povzročena naklepno ali iz
hude malomarnosti.

47. člen: Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane iz
naslednjih razlogov: napačno ravnanje z napravo oziroma nespoštovanje navo-
dil za uporabo, napačna montaža ali zagon od kupca ali tretjih nepooblaščenih
oseb, škoda, ki nastane kot posledica nadaljnje uporabe, čeprav se je pojavila
napaka.
48. člen: Jamčevanje za napake je izključeno, če je poskušala napako odpraviti
nepooblaščena oseba. Kupec ima pravico odpraviti napako sam ali ob pomoči
tretjih oseb samo v nujnih primerih, to je, če je ogrožena varnost oseb ali stvari ozi-
roma če je prodajalec z odpravo reklamacije v zamudi.

4.2. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE
49. člen: Kupec ima pravico uveljavljati zahtevke iz naslova garancije za brez-
hibno delovanje stvari v roku, pod pogoji in tako, kot je določeno v prodajalčevi
garancijski izjavi oziroma garancijskem listu.
50. člen: Kupec izgubi pravico iz naslova garancije v primerih, ki so določeni v
garancijski izjavi, zlasti pa, če izdelki niso montirani strokovno oziroma v skladu z
navodili za montažo in uporabo.
51. člen: Splošni garancijski rok za prodajalčev asortima izdelkov je 12 mesecev
od dneva prodaje.

5. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

52. člen: Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenih izdelkih vse do
popolnega plačila kupnine z obrestmi in drugimi stroški vred. Pridržek lastninske
pravice velja tudi, če dobavljeni izdelek vgradi v kakšno drugo napravo.
53. člen: Če kupec proda izdelek, na katerem obstaja pridržek lastninske pravi-
ce, pridobi prodajalec na podlagi tega določila za zavarovanje svoje terjatve do
kupca odstopljeno terjatev, ki jo ima kupec do novega naročnika. 54. člen:
Prodajalec ima pravico zahtevati izročitev blaga, na katerem obstaja pridržek
lastninske pravice, v vseh primerih, ko kupec ne poravna kupnine v celoti.
55. člen: Do celotnega plačila kupnine kupec oziroma naročnik v nobenem pri-
meru ne sme dobavljenih stvari zastaviti ali kako drugače obremeniti.

6. ODGOVORNOST ZA INFORMACIJE PRODAJALČEVIH ZASTOPNIKOV

56. člen: Prodajalčevi zastopniki lahko dajejo kupcu ustna in pisna tehnična pri-
poročila glede uporabe izdelka ali naprave po svoji najboljši vednosti, ki pa pod-
jetja v ničemer ne zavezujejo. Izključeni so tudi vsi eventualni zahtevki kupca
zoper podjetje, tudi odškodninski, za katere se ugotovi, da izhajajo iz napačnih
informacij prodajalčevih zastopnikov.

7. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

57. člen: Če nastanejo med poslovanjem nepredvidene ovire ali dogodki, ki niso
odvisni od prodajalčeve volje ali zaradi višje sile, če se zaradi tega bistveno spre-
meni gospodarski pomen ali če okoliščine bistveno vplivajo na prodajalčevo
dobavo ter če se po sklenitvi posla izkaže, da naročila ni mogoče izpolniti v celo-
ti ali v njenih bistvenih sestavinah, se določila teh pogojev ustrezno prilagodijo
novo nastalim okoliščinam. Prodajalec bo kupca seznanil s prej navedenimi okoli-
ščinami in mu istočasno posredoval novo prilagojene pogoje prodaje.
58. člen: Če to ni mogoče, ima prodajalec pravico na podlagi enostranske pisne
izjave odstopiti od naročila v celoti ali delno. Razloge za odstop od naročila mora
prodajalec sporočiti kupcu pisno takoj, ko mu postanejo znani. Če prodajalec
odstopi od naročila v skladu z določili te točke, kupec nima pravice zahtevati
nobene odškodnine.

8. KONČNE DOLOČBE

59. člen: Stranki bosta poskušali reševati vse spore, ki izhajajo iz medsebojnega
sodelovanja ali so v zvezi s temi razmerji, predvsem sporazumno. Za reševanje
vseh sporov, ki jih stranki sami ne moreta rešiti ali nočeta skleniti kompromisa, z
odškodninskimi tožbami vred, je pristojno Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu.
60. člen: Ti pogoji ostanejo v veljavi in obvezujejo stranki kljub pravni neveljavno-
sti njenih posameznih členov in pogojev ali določenih točk. Pravno praznino, ki
nastane zaradi neveljavnosti posameznih členov ali določil te pogodbe, morata
pogodbeni stranki nadomestiti z izpolnitvijo manjkajoče obveznosti v dobri veri in
po svojih najboljših zmožnostih in poštenju v smislu pogodbenih določil.
61. člen: Splošni prodajni pogoji začnejo veljati s 1.1. 2011 in veljajo do prekli-
ca ali izdaje novih.

Prodajalec:

SCHRACK TECHNIK d.o.o.

SLOVENJ GRADEC 
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W KAKOVOSTNO UPRAVLJANJE Z IZDELKI V LOGISTIČNEM CENTRU ACHAU
 Menimo, da je razpoložljivost najpomembnejši dejavnik za vaše gospodarno poslovanje in vaš uspeh.  

Zato smo konec leta 2018 odprli nov logistični center Schrack Technik v kraju Achau (Spodnja Avstrija) na naslovu 
Schrack-Straße 1. V hali velikosti 19.000 m2 se skladišči in varno za transport pakira več kot 20.000 izdelkov. 
Okrog 100 zaposlenih skrbi za profesionalno upravljanje s Schrackovimi izdelki za pravočasno in zanesljivo oskrbo.

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJISPLOŠNE INFORMACIJE

W SPLOŠNE INFORMACIJE
- Vse skice so prikazane glede na razpoložljivost prostora in so nezavezujoče. 
- Vse vezalne sheme so splošne in so namenjene boljšemu razumevanju delovanja in jih je treba med 

projektiranjem ustrezno dopolniti oziroma obdelati.
- Vse slike prikazujejo vzorčne tipe in so samo informativne.

V osnovi veljajo, v kolikor ni drugače določeno, naši splošni prodajni pogoji, ki jih najdete na koncu kataloga
oz. na naši spletni strani www.schrack.si.
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak v tekstih, slikah in shemah oziroma do sprememb tehničnih podatkov.
Ta katalog vsebuje informacije za uporabnike, ki ustrezajo mnenju našega podjetja v času izdelave.
Izdelane so na osnovi standardnih publikacij, strokovnih predavanj posameznih panog, strokovne literature in 
podjetju lastnega Know-how. Vsebina je samo informativnega značaja in zato nima pravne podlage.

W TEHNIČNI PODATKI
Mere so navedene v milimetrih, v kolikor ni drugače navedeno: širina x višina x globina.
Širinska enota (TE) = 17,5 mm in je v skladu s standardom DIN 43880.
Višinska enota (HE) = 44,45 mm.

Moder tovornjak opozarja na stalno zalogo izdelka v centralnem skladišču
Guntramsdorf za dostavo v 3 delovnih dneh.

w Več kot 12.000 m2 površin notranjega skladišča in 2.500 m2 zunanjega skladišča za kable.
w Preko 15.000 izdelkov na voljo za takojšnjo odpremo.
w Profesionalni management izdelkov s strani strokovno usposobljenega osebja.

W SCHRACK STORE – HITRO DOSTOPNA ZALOGA

W TOP-MANAGEMENT IZDELKOV V LOGISTIČNEM CENTRU GUNTRAMSDORF

Bel tovornjak opozarja na stalno zalogo izdelka za dostavo v
1 delovnem dnevu.

W DOSTAVA IZ STALNE ZALOGE

Za Vas smo v naših poslovalnicah v Ljubljani in Mariboru uredili SCHRACK STORE, kjer Vas čaka preko 2.000
skrbno izbranih izdelkov, pripravljenih za takojšnji prevzem. Pri izbiri izdelkov v našem "katalogu v živo" Vam
bodo naši komercialisti z veseljem strokovno svetovali in pomagali pri izbiri.

w Zaloga več kot 2.000 izdelkov za takojšnji prevzem.
w Strokovno svetovanje.
w Katalog v živo.

Košarica opozarja na stalno zalogo v STORE-u za takojšnji prevzem.

3.3. PLAČEVANJE
34. člen: Kupec plača svojo obveznost z virmanskim nalogom, s čekom ali kom-
penzacijo v dogovorjenem roku od dneva nastanka DUR. Kot dan izpolnitve
obveznosti se upošteva dan, ko prodajalec prejme denarna sredstva na svoj pos-
lovni račun.
35. člen: Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bo kupec ob plačilu oziroma
zavarovanju plačila pisno obvestil prodajalca, katere svoje obveznosti poravna-
va. Če prodajalec obvestila ne prejme, bo pokrival obveznosti kupca po
vrstnem redu v skladu z določili Obligacijskega zakonika. 

3.4. ZAMUDA PRI PLAČILU
36. člen: Če kupec zamudi s plačilom, ima prodajalec pravico zaračunati za vso
zamudo zamudne obresti po obrestni meri, ki jo določa Zakon o predpisani
obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1, Ur. list RS, št. 56/2003).
37. člen: Če kupec iz neupravičenih razlogov ustavi plačevanje ali če se njego-
ve gmotne zmožnosti poslabšajo tako, da ogrožajo plačilo kupnine, lahko proda-
jalec pisno obvesti kupca o tem, da šteje za zapadlo vso neplačano kupnino. Če
kupec kljub temu ne poravna celotne kupnine ali preostalega dela kupnine v osmih
dneh, lahko prodajalec razdre pogodbo ali uveljavi pridržek lastninske pravice in
kot lastnik zahteva od kupca vračilo izdelka. V vsakem primeru pa ima prodajalec
pravico zahtevati povračilo škode, ki jo je povzročil kupec.
38. člen: Prodajalec si prav tako pridržuje pravico, da v primeru iz prejšnje točke
odkloni nadaljnja naročila kupca, čeprav jih je že potrdil.
39. člen: Na zamudo pri plačevanju bo prodajalec opozarjal kupca z opomini,
ki mu jih bo pošiljal po svoji presoji. Če kupec kljub trikratnemu opozorilu (zadnji
opomin pred tožbo) ne poravna svojih obveznosti, bo prodajalec ravnal v smislu
člena 59 iz končnih določb.

3.5. ZAMUDNE OBRESTI
40. člen: Prodajalec bo kupcu po potrebi pošiljal obračun zamudnih obresti, ki jih
mora kupec v 7 dneh pisno potrditi oziroma grajati. Če kupec v prej omenjenem
roku tega ne stori, se upošteva, da se z izračunom strinja in da bo znesek porav-
nal v pogodbenem roku.
41. člen: Za zamudo pri plačevanju zamudnih obresti veljajo enaki pogoji kot v
42. členu.

3.6. KOMPENZACIJE
42. člen: Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta: morebitne medsebojne ter-
jatve kompenzirali pod pogojem, da bodo istovrstne (denarne) zapadle, likvidne
in nesporne, do višine manjše terjatve, v presežku pa bo terjatev ostala samostoj-
na. Kompenzacijo je upravičen izjaviti eden od partnerjev samoiniciativno, o tem
pa mora obvestiti sopogodbenico in sodelovati in se angažirati v obveznih in ver-
ižnih kompenzacijah.

4. GARANCIJA IN REKLAMACIJE

4.1. JAMČEVANJE ZA STVARNE IN OČITNE NAPAKE
43. člen: Prodajalec jamči, da izdelek, ki ga izroči kupcu, nima stvarnih napak.
Kupec mora ob prevzemu izdelka le-tega pregledati. Če ugotovi kakšno stvarno
napako, jo mora takoj grajati.
44. člen: Prodajalec upošteva grajo stvarnih napak skladno z določilom člena
461 Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov le, če so upravi-
čene in če kupec o tem nemudoma (najkasneje v osmih dneh) obvesti prodajalca
z zapisnikom, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Zapisnik mora pod-
pisati tričlanska komisija. Za pošiljke, pri katerih bi vzrok za reklamacijo nastal
med transportom, mora reklamacijski zapisnik sopodpisovati tudi prevoznik oziro-
ma mora kupec predložiti zapisnik namenske železniške postaje, če je blago poto-
valo po železnici. 
45. člen: Reklamacije skritih napak se rešujejo v skladu s 462. členom
Obligacijskega zakonika in kupec obvesti prodajalca enako in v enakem času
kakor v prejšnjem odstavku. Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se poka-
žejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bilo blago izročeno kupcu.
Reklamacijsko blago mora kupec zadržati do rešitve reklamacije oziroma do pro-
dajalčevega naloga za predisponiranje, sicer odgovarja za nastalo škodo in stro-
ške. Kupčevo uveljavljanje reklamacije na zadrži njegove obveznosti plačila
dobavljenega mu blaga. Prodajalec daje kupcu garancijo za brezhibno delovan-
je stvari v določenem času, in sicer v  enakem obsegu, kakor jo daje prodajalcu
prodajalčev dobavitelj. Če je zahtevek iz naslova jamčevanja za napake upravi-
čen, bo prodajalec grajan izdelek zamenjal takoj ali najkasneje v enakem roku,
kakor je bil grajan izdelek dobavljen. Vsi stroški za zamenjavo bremenijo proda-
jalca.
46. člen: Nadaljnji zahtevki kupca, zlasti zahtevek za nadomestilo škode, ki ni
nastala na izdelku, ki je predmet dobave, so izključeni, razen, če se dokaže, da
je prodajalec škodo zakrivil naklepno ali iz hude malomarnosti. V zvezi s proda-
nim blagom  prodajalec odškodninsko odgovarja kupcu za nastalo škodo le v pri-
meru, če kupec dokaže prodajalcu, da je bila škoda povzročena naklepno ali iz
hude malomarnosti.

47. člen: Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane iz
naslednjih razlogov: napačno ravnanje z napravo oziroma nespoštovanje navo-
dil za uporabo, napačna montaža ali zagon od kupca ali tretjih nepooblaščenih
oseb, škoda, ki nastane kot posledica nadaljnje uporabe, čeprav se je pojavila
napaka.
48. člen: Jamčevanje za napake je izključeno, če je poskušala napako odpraviti
nepooblaščena oseba. Kupec ima pravico odpraviti napako sam ali ob pomoči
tretjih oseb samo v nujnih primerih, to je, če je ogrožena varnost oseb ali stvari ozi-
roma če je prodajalec z odpravo reklamacije v zamudi.

4.2. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE
49. člen: Kupec ima pravico uveljavljati zahtevke iz naslova garancije za brez-
hibno delovanje stvari v roku, pod pogoji in tako, kot je določeno v prodajalčevi
garancijski izjavi oziroma garancijskem listu.
50. člen: Kupec izgubi pravico iz naslova garancije v primerih, ki so določeni v
garancijski izjavi, zlasti pa, če izdelki niso montirani strokovno oziroma v skladu z
navodili za montažo in uporabo.
51. člen: Splošni garancijski rok za prodajalčev asortima izdelkov je 12 mesecev
od dneva prodaje.

5. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

52. člen: Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenih izdelkih vse do
popolnega plačila kupnine z obrestmi in drugimi stroški vred. Pridržek lastninske
pravice velja tudi, če dobavljeni izdelek vgradi v kakšno drugo napravo.
53. člen: Če kupec proda izdelek, na katerem obstaja pridržek lastninske pravi-
ce, pridobi prodajalec na podlagi tega določila za zavarovanje svoje terjatve do
kupca odstopljeno terjatev, ki jo ima kupec do novega naročnika. 54. člen:
Prodajalec ima pravico zahtevati izročitev blaga, na katerem obstaja pridržek
lastninske pravice, v vseh primerih, ko kupec ne poravna kupnine v celoti.
55. člen: Do celotnega plačila kupnine kupec oziroma naročnik v nobenem pri-
meru ne sme dobavljenih stvari zastaviti ali kako drugače obremeniti.

6. ODGOVORNOST ZA INFORMACIJE PRODAJALČEVIH ZASTOPNIKOV

56. člen: Prodajalčevi zastopniki lahko dajejo kupcu ustna in pisna tehnična pri-
poročila glede uporabe izdelka ali naprave po svoji najboljši vednosti, ki pa pod-
jetja v ničemer ne zavezujejo. Izključeni so tudi vsi eventualni zahtevki kupca
zoper podjetje, tudi  odškodninski, za katere se ugotovi, da izhajajo iz napačnih
informacij prodajalčevih zastopnikov.

7. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

57. člen: Če nastanejo med poslovanjem nepredvidene ovire ali dogodki, ki niso
odvisni od prodajalčeve volje ali zaradi višje sile, če se zaradi tega bistveno spre-
meni gospodarski pomen ali če okoliščine bistveno vplivajo na prodajalčevo
dobavo ter če se po sklenitvi posla izkaže, da naročila ni mogoče izpolniti v celo-
ti ali v njenih bistvenih sestavinah, se določila teh pogojev ustrezno prilagodijo
novo nastalim okoliščinam. Prodajalec bo kupca seznanil s prej navedenimi okoli-
ščinami in mu istočasno posredoval novo prilagojene pogoje prodaje.
58. člen: Če to ni mogoče, ima prodajalec pravico na podlagi  enostranske pisne
izjave odstopiti od naročila v celoti ali delno. Razloge za odstop od naročila mora
prodajalec sporočiti kupcu pisno takoj, ko mu postanejo znani. Če prodajalec
odstopi od naročila v skladu z določili te točke, kupec nima pravice zahtevati
nobene odškodnine.

8. KONČNE DOLOČBE

59. člen: Stranki bosta poskušali reševati vse spore, ki izhajajo iz medsebojnega
sodelovanja ali so v zvezi s temi razmerji, predvsem sporazumno. Za reševanje
vseh sporov, ki jih stranki sami ne moreta rešiti ali nočeta skleniti kompromisa, z
odškodninskimi tožbami vred, je pristojno Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu.
60. člen: Ti pogoji ostanejo v veljavi in obvezujejo stranki kljub pravni neveljavno-
sti njenih posameznih členov in pogojev ali določenih točk. Pravno praznino, ki
nastane zaradi neveljavnosti posameznih členov ali določil te pogodbe, morata
pogodbeni stranki nadomestiti z izpolnitvijo manjkajoče obveznosti v dobri veri in
po svojih najboljših zmožnostih in poštenju v smislu pogodbenih določil.
61. člen: Splošni prodajni pogoji začnejo veljati s 1.1. 2011 in veljajo do prekli-
ca ali izdaje novih.

Prodajalec:

SCHRACK TECHNIK d.o.o.

SLOVENJ GRADEC 
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SPLOŠNI PRODAJNI POGOJISPLOŠNE INFORMACIJE

W SPLOŠNE INFORMACIJE
- Vse skice so prikazane glede na razpoložljivost prostora in so nezavezujoče. 
- Vse vezalne sheme so splošne in so namenjene boljšemu razumevanju delovanja in jih je treba med 

projektiranjem ustrezno dopolniti oziroma obdelati.
- Vse slike prikazujejo vzorčne tipe in so samo informativne.

V osnovi veljajo, v kolikor ni drugače določeno, naši splošni prodajni pogoji, ki jih najdete na koncu kataloga
oz. na naši spletni strani www.schrack.si.
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak v tekstih, slikah in shemah oziroma do sprememb tehničnih podatkov.
Ta katalog vsebuje informacije za uporabnike, ki ustrezajo mnenju našega podjetja v času izdelave.
Izdelane so na osnovi standardnih publikacij, strokovnih predavanj posameznih panog, strokovne literature in 
podjetju lastnega Know-how. Vsebina je samo informativnega značaja in zato nima pravne podlage.

W TEHNIČNI PODATKI
Mere so navedene v milimetrih, v kolikor ni drugače navedeno: širina x višina x globina.
Širinska enota (TE) = 17,5 mm in je v skladu s standardom DIN 43880.
Višinska enota (HE) = 44,45 mm.

Moder tovornjak opozarja na stalno zalogo izdelka v centralnem skladišču
Guntramsdorf za dostavo v 3 delovnih dneh.

w Več kot 12.000 m2 površin notranjega skladišča in 2.500 m2 zunanjega skladišča za kable.
w Preko 15.000 izdelkov na voljo za takojšnjo odpremo.
w Profesionalni management izdelkov s strani strokovno usposobljenega osebja.

W SCHRACK STORE – HITRO DOSTOPNA ZALOGA

W TOP-MANAGEMENT IZDELKOV V LOGISTIČNEM CENTRU GUNTRAMSDORF

Bel tovornjak opozarja na stalno zalogo izdelka za dostavo v
1 delovnem dnevu.

W DOSTAVA IZ STALNE ZALOGE

Za Vas smo v naših poslovalnicah v Ljubljani in Mariboru uredili SCHRACK STORE, kjer Vas čaka preko 2.000
skrbno izbranih izdelkov, pripravljenih za takojšnji prevzem. Pri izbiri izdelkov v našem "katalogu v živo" Vam
bodo naši komercialisti z veseljem strokovno svetovali in pomagali pri izbiri.

w Zaloga več kot 2.000 izdelkov za takojšnji prevzem.
w Strokovno svetovanje.
w Katalog v živo.

Košarica opozarja na stalno zalogo v STORE-u za takojšnji prevzem.

3.3. PLAČEVANJE
34. člen: Kupec plača svojo obveznost z virmanskim nalogom, s čekom ali kom-
penzacijo v dogovorjenem roku od dneva nastanka DUR. Kot dan izpolnitve
obveznosti se upošteva dan, ko prodajalec prejme denarna sredstva na svoj pos-
lovni račun.
35. člen: Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bo kupec ob plačilu oziroma
zavarovanju plačila pisno obvestil prodajalca, katere svoje obveznosti poravna-
va. Če prodajalec obvestila ne prejme, bo pokrival obveznosti kupca po
vrstnem redu v skladu z določili Obligacijskega zakonika. 

3.4. ZAMUDA PRI PLAČILU
36. člen: Če kupec zamudi s plačilom, ima prodajalec pravico zaračunati za vso
zamudo zamudne obresti po obrestni meri, ki jo določa Zakon o predpisani
obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1, Ur. list RS, št. 56/2003).
37. člen: Če kupec iz neupravičenih razlogov ustavi plačevanje ali če se njego-
ve gmotne zmožnosti poslabšajo tako, da ogrožajo plačilo kupnine, lahko proda-
jalec pisno obvesti kupca o tem, da šteje za zapadlo vso neplačano kupnino. Če
kupec kljub temu ne poravna celotne kupnine ali preostalega dela kupnine v osmih
dneh, lahko prodajalec razdre pogodbo ali uveljavi pridržek lastninske pravice in
kot lastnik zahteva od kupca vračilo izdelka. V vsakem primeru pa ima prodajalec
pravico zahtevati povračilo škode, ki jo je povzročil kupec.
38. člen: Prodajalec si prav tako pridržuje pravico, da v primeru iz prejšnje točke
odkloni nadaljnja naročila kupca, čeprav jih je že potrdil.
39. člen: Na zamudo pri plačevanju bo prodajalec opozarjal kupca z opomini,
ki mu jih bo pošiljal po svoji presoji. Če kupec kljub trikratnemu opozorilu (zadnji
opomin pred tožbo) ne poravna svojih obveznosti, bo prodajalec ravnal v smislu
člena 59 iz končnih določb.

3.5. ZAMUDNE OBRESTI
40. člen: Prodajalec bo kupcu po potrebi pošiljal obračun zamudnih obresti, ki jih
mora kupec v 7 dneh pisno potrditi oziroma grajati. Če kupec v prej omenjenem
roku tega ne stori, se upošteva, da se z izračunom strinja in da bo znesek porav-
nal v pogodbenem roku.
41. člen: Za zamudo pri plačevanju zamudnih obresti veljajo enaki pogoji kot v
42. členu.

3.6. KOMPENZACIJE
42. člen: Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta: morebitne medsebojne ter-
jatve kompenzirali pod pogojem, da bodo istovrstne (denarne) zapadle, likvidne
in nesporne, do višine manjše terjatve, v presežku pa bo terjatev ostala samostoj-
na. Kompenzacijo je upravičen izjaviti eden od partnerjev samoiniciativno, o tem
pa mora obvestiti sopogodbenico in sodelovati in se angažirati v obveznih in ver-
ižnih kompenzacijah.

4. GARANCIJA IN REKLAMACIJE

4.1. JAMČEVANJE ZA STVARNE IN OČITNE NAPAKE
43. člen: Prodajalec jamči, da izdelek, ki ga izroči kupcu, nima stvarnih napak.
Kupec mora ob prevzemu izdelka le-tega pregledati. Če ugotovi kakšno stvarno
napako, jo mora takoj grajati.
44. člen: Prodajalec upošteva grajo stvarnih napak skladno z določilom člena
461 Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov le, če so upravi-
čene in če kupec o tem nemudoma (najkasneje v osmih dneh) obvesti prodajalca
z zapisnikom, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Zapisnik mora pod-
pisati tričlanska komisija. Za pošiljke, pri katerih bi vzrok za reklamacijo nastal
med transportom, mora reklamacijski zapisnik sopodpisovati tudi prevoznik oziro-
ma mora kupec predložiti zapisnik namenske železniške postaje, če je blago poto-
valo po železnici. 
45. člen: Reklamacije skritih napak se rešujejo v skladu s 462. členom
Obligacijskega zakonika in kupec obvesti prodajalca enako in v enakem času
kakor v prejšnjem odstavku. Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se poka-
žejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bilo blago izročeno kupcu.
Reklamacijsko blago mora kupec zadržati do rešitve reklamacije oziroma do pro-
dajalčevega naloga za predisponiranje, sicer odgovarja za nastalo škodo in stro-
ške. Kupčevo uveljavljanje reklamacije na zadrži njegove obveznosti plačila
dobavljenega mu blaga. Prodajalec daje kupcu garancijo za brezhibno delovan-
je stvari v določenem času, in sicer v enakem obsegu, kakor jo daje prodajalcu
prodajalčev dobavitelj. Če je zahtevek iz naslova jamčevanja za napake upravi-
čen, bo prodajalec grajan izdelek zamenjal takoj ali najkasneje v enakem roku,
kakor je bil grajan izdelek dobavljen. Vsi stroški za zamenjavo bremenijo proda-
jalca.
46. člen: Nadaljnji zahtevki kupca, zlasti zahtevek za nadomestilo škode, ki ni
nastala na izdelku, ki je predmet dobave, so izključeni, razen, če se dokaže, da
je prodajalec škodo zakrivil naklepno ali iz hude malomarnosti. V zvezi s proda-
nim blagom prodajalec odškodninsko odgovarja kupcu za nastalo škodo le v pri-
meru, če kupec dokaže prodajalcu, da je bila škoda povzročena naklepno ali iz
hude malomarnosti.

47. člen: Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane iz
naslednjih razlogov: napačno ravnanje z napravo oziroma nespoštovanje navo-
dil za uporabo, napačna montaža ali zagon od kupca ali tretjih nepooblaščenih
oseb, škoda, ki nastane kot posledica nadaljnje uporabe, čeprav se je pojavila
napaka.
48. člen: Jamčevanje za napake je izključeno, če je poskušala napako odpraviti
nepooblaščena oseba. Kupec ima pravico odpraviti napako sam ali ob pomoči
tretjih oseb samo v nujnih primerih, to je, če je ogrožena varnost oseb ali stvari ozi-
roma če je prodajalec z odpravo reklamacije v zamudi.

4.2. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE
49. člen: Kupec ima pravico uveljavljati zahtevke iz naslova garancije za brez-
hibno delovanje stvari v roku, pod pogoji in tako, kot je določeno v prodajalčevi
garancijski izjavi oziroma garancijskem listu.
50. člen: Kupec izgubi pravico iz naslova garancije v primerih, ki so določeni v
garancijski izjavi, zlasti pa, če izdelki niso montirani strokovno oziroma v skladu z
navodili za montažo in uporabo.
51. člen: Splošni garancijski rok za prodajalčev asortima izdelkov je 12 mesecev
od dneva prodaje.

5. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

52. člen: Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenih izdelkih vse do
popolnega plačila kupnine z obrestmi in drugimi stroški vred. Pridržek lastninske
pravice velja tudi, če dobavljeni izdelek vgradi v kakšno drugo napravo.
53. člen: Če kupec proda izdelek, na katerem obstaja pridržek lastninske pravi-
ce, pridobi prodajalec na podlagi tega določila za zavarovanje svoje terjatve do
kupca odstopljeno terjatev, ki jo ima kupec do novega naročnika. 54. člen:
Prodajalec ima pravico zahtevati izročitev blaga, na katerem obstaja pridržek
lastninske pravice, v vseh primerih, ko kupec ne poravna kupnine v celoti.
55. člen: Do celotnega plačila kupnine kupec oziroma naročnik v nobenem pri-
meru ne sme dobavljenih stvari zastaviti ali kako drugače obremeniti.

6. ODGOVORNOST ZA INFORMACIJE PRODAJALČEVIH ZASTOPNIKOV

56. člen: Prodajalčevi zastopniki lahko dajejo kupcu ustna in pisna tehnična pri-
poročila glede uporabe izdelka ali naprave po svoji najboljši vednosti, ki pa pod-
jetja v ničemer ne zavezujejo. Izključeni so tudi vsi eventualni zahtevki kupca
zoper podjetje, tudi odškodninski, za katere se ugotovi, da izhajajo iz napačnih
informacij prodajalčevih zastopnikov.

7. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

57. člen: Če nastanejo med poslovanjem nepredvidene ovire ali dogodki, ki niso
odvisni od prodajalčeve volje ali zaradi višje sile, če se zaradi tega bistveno spre-
meni gospodarski pomen ali če okoliščine bistveno vplivajo na prodajalčevo
dobavo ter če se po sklenitvi posla izkaže, da naročila ni mogoče izpolniti v celo-
ti ali v njenih bistvenih sestavinah, se določila teh pogojev ustrezno prilagodijo
novo nastalim okoliščinam. Prodajalec bo kupca seznanil s prej navedenimi okoli-
ščinami in mu istočasno posredoval novo prilagojene pogoje prodaje.
58. člen: Če to ni mogoče, ima prodajalec pravico na podlagi enostranske pisne
izjave odstopiti od naročila v celoti ali delno. Razloge za odstop od naročila mora
prodajalec sporočiti kupcu pisno takoj, ko mu postanejo znani. Če prodajalec
odstopi od naročila v skladu z določili te točke, kupec nima pravice zahtevati
nobene odškodnine.

8. KONČNE DOLOČBE

59. člen: Stranki bosta poskušali reševati vse spore, ki izhajajo iz medsebojnega
sodelovanja ali so v zvezi s temi razmerji, predvsem sporazumno. Za reševanje
vseh sporov, ki jih stranki sami ne moreta rešiti ali nočeta skleniti kompromisa, z
odškodninskimi tožbami vred, je pristojno Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu.
60. člen: Ti pogoji ostanejo v veljavi in obvezujejo stranki kljub pravni neveljavno-
sti njenih posameznih členov in pogojev ali določenih točk. Pravno praznino, ki
nastane zaradi neveljavnosti posameznih členov ali določil te pogodbe, morata
pogodbeni stranki nadomestiti z izpolnitvijo manjkajoče obveznosti v dobri veri in
po svojih najboljših zmožnostih in poštenju v smislu pogodbenih določil.
61. člen: Splošni prodajni pogoji začnejo veljati s 1.1. 2011 in veljajo do prekli-
ca ali izdaje novih.

Prodajalec:

SCHRACK TECHNIK d.o.o.

SLOVENJ GRADEC 
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SPLOŠNI PRODAJNI POGOJISPLOŠNE INFORMACIJE

W SPLOŠNE INFORMACIJE
- Vse skice so prikazane glede na razpoložljivost prostora in so nezavezujoče. 
- Vse vezalne sheme so splošne in so namenjene boljšemu razumevanju delovanja in jih je treba med

projektiranjem ustrezno dopolniti oziroma obdelati.
- Vse slike prikazujejo vzorčne tipe in so samo informativne.

V osnovi veljajo, v kolikor ni drugače določeno, naši splošni prodajni pogoji, ki jih najdete na koncu kataloga
oz. na naši spletni strani www.schrack.si.
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak v tekstih, slikah in shemah oziroma do sprememb tehničnih podatkov.
Ta katalog vsebuje informacije za uporabnike, ki ustrezajo mnenju našega podjetja v času izdelave.
Izdelane so na osnovi standardnih publikacij, strokovnih predavanj posameznih panog, strokovne literature in 
podjetju lastnega Know-how. Vsebina je samo informativnega značaja in zato nima pravne podlage.

W TEHNIČNI PODATKI
Mere so navedene v milimetrih, v kolikor ni drugače navedeno: širina x višina x globina.
Širinska enota (TE) = 17,5 mm in je v skladu s standardom DIN 43880.
Višinska enota (HE) = 44,45 mm.

Moder tovornjak opozarja na stalno zalogo izdelka v centralnem skladišču
Guntramsdorf za dostavo v 3 delovnih dneh.

w Več kot 12.000 m2 površin notranjega skladišča in 2.500 m2 zunanjega skladišča za kable.
w Preko 15.000 izdelkov na voljo za takojšnjo odpremo.
w Profesionalni management izdelkov s strani strokovno usposobljenega osebja.

W SCHRACK STORE – HITRO DOSTOPNA ZALOGA

W TOP-MANAGEMENT IZDELKOV V LOGISTIČNEM CENTRU GUNTRAMSDORF

Bel tovornjak opozarja, da je izdelek na zalogi v centralnem skladišču.

W DOSTAVA IZ STALNE ZALOGE 

Za Vas smo v naših poslovalnicah v Ljubljani in Mariboru uredili SCHRACK STORE, kjer Vas čaka preko 2.000
skrbno izbranih izdelkov, pripravljenih za takojšnji prevzem. Pri izbiri izdelkov v našem "katalogu v živo" Vam
bodo naši komercialisti z veseljem strokovno svetovali in pomagali pri izbiri.

w Zaloga več kot 2.000 izdelkov za takojšnji prevzem 
w Strokovno svetovanje
w Katalog v živo

Košarica opozarja na stalno zalogo v Storu za takojšnji prevzem.

3.3. PLAČEVANJE
34. člen: Kupec plača svojo obveznost z virmanskim nalogom, s čekom ali kom-
penzacijo v dogovorjenem roku od dneva nastanka DUR. Kot dan izpolnitve
obveznosti se upošteva dan, ko prodajalec prejme denarna sredstva na svoj pos-
lovni račun.
35. člen: Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bo kupec ob plačilu oziroma
zavarovanju plačila pisno obvestil prodajalca, katere svoje obveznosti poravna-
va. Če prodajalec obvestila ne prejme, bo pokrival obveznosti kupca po
vrstnem redu v skladu z določili Obligacijskega zakonika. 

3.4. ZAMUDA PRI PLAČILU
36. člen: Če kupec zamudi s plačilom, ima prodajalec pravico zaračunati za vso
zamudo zamudne obresti po obrestni meri, ki jo določa Zakon o predpisani
obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1, Ur. list RS, št. 56/2003).
37. člen: Če kupec iz neupravičenih razlogov ustavi plačevanje ali če se njego-
ve gmotne zmožnosti poslabšajo tako, da ogrožajo plačilo kupnine, lahko proda-
jalec pisno obvesti kupca o tem, da šteje za zapadlo vso neplačano kupnino. Če
kupec kljub temu ne poravna celotne kupnine ali preostalega dela kupnine v osmih
dneh, lahko prodajalec razdre pogodbo ali uveljavi pridržek lastninske pravice in
kot lastnik zahteva od kupca vračilo izdelka. V vsakem primeru pa ima prodajalec
pravico zahtevati povračilo škode, ki jo je povzročil kupec.
38. člen: Prodajalec si prav tako pridržuje pravico, da v primeru iz prejšnje točke
odkloni nadaljnja naročila kupca, čeprav jih je že potrdil.
39. člen: Na zamudo pri plačevanju bo prodajalec opozarjal kupca z opomini,
ki mu jih bo pošiljal po svoji presoji. Če kupec kljub trikratnemu opozorilu (zadnji
opomin pred tožbo) ne poravna svojih obveznosti, bo prodajalec ravnal v smislu
člena 59 iz končnih določb.

3.5. ZAMUDNE OBRESTI
40. člen: Prodajalec bo kupcu po potrebi pošiljal obračun zamudnih obresti, ki jih
mora kupec v 7 dneh pisno potrditi oziroma grajati. Če kupec v prej omenjenem
roku tega ne stori, se upošteva, da se z izračunom strinja in da bo znesek porav-
nal v pogodbenem roku.
41. člen: Za zamudo pri plačevanju zamudnih obresti veljajo enaki pogoji kot v
42. členu.

3.6. KOMPENZACIJE
42. člen: Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta: morebitne medsebojne ter-
jatve kompenzirali pod pogojem, da bodo istovrstne (denarne) zapadle, likvidne
in nesporne, do višine manjše terjatve, v presežku pa bo terjatev ostala samostoj-
na. Kompenzacijo je upravičen izjaviti eden od partnerjev samoiniciativno, o tem
pa mora obvestiti sopogodbenico in sodelovati in se angažirati v obveznih in ver-
ižnih kompenzacijah.

4. GARANCIJA IN REKLAMACIJE

4.1. JAMČEVANJE ZA STVARNE IN OČITNE NAPAKE
43. člen: Prodajalec jamči, da izdelek, ki ga izroči kupcu, nima stvarnih napak.
Kupec mora ob prevzemu izdelka le-tega pregledati. Če ugotovi kakšno stvarno
napako, jo mora takoj grajati.
44. člen: Prodajalec upošteva grajo stvarnih napak skladno z določilom člena
461 Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov le, če so upravi-
čene in če kupec o tem nemudoma (najkasneje v osmih dneh) obvesti prodajalca
z zapisnikom, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Zapisnik mora pod-
pisati tričlanska komisija. Za pošiljke, pri katerih bi vzrok za reklamacijo nastal
med transportom, mora reklamacijski zapisnik sopodpisovati tudi prevoznik oziro-
ma mora kupec predložiti zapisnik namenske železniške postaje, če je blago poto-
valo po železnici. 
45. člen: Reklamacije skritih napak se rešujejo v skladu s 462. členom
Obligacijskega zakonika in kupec obvesti prodajalca enako in v enakem času
kakor v prejšnjem odstavku. Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se poka-
žejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bilo blago izročeno kupcu.
Reklamacijsko blago mora kupec zadržati do rešitve reklamacije oziroma do pro-
dajalčevega naloga za predisponiranje, sicer odgovarja za nastalo škodo in stro-
ške. Kupčevo uveljavljanje reklamacije na zadrži njegove obveznosti plačila
dobavljenega mu blaga. Prodajalec daje kupcu garancijo za brezhibno delovan-
je stvari v določenem času, in sicer v enakem obsegu, kakor jo daje prodajalcu
prodajalčev dobavitelj. Če je zahtevek iz naslova jamčevanja za napake upravi-
čen, bo prodajalec grajan izdelek zamenjal takoj ali najkasneje v enakem roku,
kakor je bil grajan izdelek dobavljen. Vsi stroški za zamenjavo bremenijo proda-
jalca.
46. člen: Nadaljnji zahtevki kupca, zlasti zahtevek za nadomestilo škode, ki ni
nastala na izdelku, ki je predmet dobave, so izključeni, razen, če se dokaže, da
je prodajalec škodo zakrivil naklepno ali iz hude malomarnosti. V zvezi s proda-
nim blagom prodajalec odškodninsko odgovarja kupcu za nastalo škodo le v pri-
meru, če kupec dokaže prodajalcu, da je bila škoda povzročena naklepno ali iz
hude malomarnosti.

47. člen: Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane iz
naslednjih razlogov: napačno ravnanje z napravo oziroma nespoštovanje navo-
dil za uporabo, napačna montaža ali zagon od kupca ali tretjih nepooblaščenih
oseb, škoda, ki nastane kot posledica nadaljnje uporabe, čeprav se je pojavila
napaka.
48. člen: Jamčevanje za napake je izključeno, če je poskušala napako odpraviti
nepooblaščena oseba. Kupec ima pravico odpraviti napako sam ali ob pomoči
tretjih oseb samo v nujnih primerih, to je, če je ogrožena varnost oseb ali stvari ozi-
roma če je prodajalec z odpravo reklamacije v zamudi.

4.2. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE
49. člen: Kupec ima pravico uveljavljati zahtevke iz naslova garancije za brez-
hibno delovanje stvari v roku, pod pogoji in tako, kot je določeno v prodajalčevi
garancijski izjavi oziroma garancijskem listu.
50. člen: Kupec izgubi pravico iz naslova garancije v primerih, ki so določeni v
garancijski izjavi, zlasti pa, če izdelki niso montirani strokovno oziroma v skladu z
navodili za montažo in uporabo.
51. člen: Splošni garancijski rok za prodajalčev asortima izdelkov je 12 mesecev
od dneva prodaje.

5. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

52. člen: Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenih izdelkih vse do
popolnega plačila kupnine z obrestmi in drugimi stroški vred. Pridržek lastninske
pravice velja tudi, če dobavljeni izdelek vgradi v kakšno drugo napravo.
53. člen: Če kupec proda izdelek, na katerem obstaja pridržek lastninske pravi-
ce, pridobi prodajalec na podlagi tega določila za zavarovanje svoje terjatve do
kupca odstopljeno terjatev, ki jo ima kupec do novega naročnika. 54. člen:
Prodajalec ima pravico zahtevati izročitev blaga, na katerem obstaja pridržek
lastninske pravice, v vseh primerih, ko kupec ne poravna kupnine v celoti.
55. člen: Do celotnega plačila kupnine kupec oziroma naročnik v nobenem pri-
meru ne sme dobavljenih stvari zastaviti ali kako drugače obremeniti.

6. ODGOVORNOST ZA INFORMACIJE PRODAJALČEVIH ZASTOPNIKOV

56. člen: Prodajalčevi zastopniki lahko dajejo kupcu ustna in pisna tehnična pri-
poročila glede uporabe izdelka ali naprave po svoji najboljši vednosti, ki pa pod-
jetja v ničemer ne zavezujejo. Izključeni so tudi vsi eventualni zahtevki kupca
zoper podjetje, tudi odškodninski, za katere se ugotovi, da izhajajo iz napačnih
informacij prodajalčevih zastopnikov.

7. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

57. člen: Če nastanejo med poslovanjem nepredvidene ovire ali dogodki, ki niso
odvisni od prodajalčeve volje ali zaradi višje sile, če se zaradi tega bistveno spre-
meni gospodarski pomen ali če okoliščine bistveno vplivajo na prodajalčevo
dobavo ter če se po sklenitvi posla izkaže, da naročila ni mogoče izpolniti v celo-
ti ali v njenih bistvenih sestavinah, se določila teh pogojev ustrezno prilagodijo
novo nastalim okoliščinam. Prodajalec bo kupca seznanil s prej navedenimi okoli-
ščinami in mu istočasno posredoval novo prilagojene pogoje prodaje.
58. člen: Če to ni mogoče, ima prodajalec pravico na podlagi enostranske pisne
izjave odstopiti od naročila v celoti ali delno. Razloge za odstop od naročila mora
prodajalec sporočiti kupcu pisno takoj, ko mu postanejo znani. Če prodajalec
odstopi od naročila v skladu z določili te točke, kupec nima pravice zahtevati
nobene odškodnine.

8. KONČNE DOLOČBE

59. člen: Stranki bosta poskušali reševati vse spore, ki izhajajo iz medsebojnega
sodelovanja ali so v zvezi s temi razmerji, predvsem sporazumno. Za reševanje
vseh sporov, ki jih stranki sami ne moreta rešiti ali nočeta skleniti kompromisa, z
odškodninskimi tožbami vred, je pristojno Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu.
60. člen: Ti pogoji ostanejo v veljavi in obvezujejo stranki kljub pravni neveljavno-
sti njenih posameznih členov in pogojev ali določenih točk. Pravno praznino, ki
nastane zaradi neveljavnosti posameznih členov ali določil te pogodbe, morata
pogodbeni stranki nadomestiti z izpolnitvijo manjkajoče obveznosti v dobri veri in
po svojih najboljših zmožnostih in poštenju v smislu pogodbenih določil.
61. člen: Splošni prodajni pogoji začnejo veljati s 1.1. 2011 in veljajo do prekli-
ca ali izdaje novih.

Prodajalec:

SCHRACK TECHNIK d.o.o.

SLOVENJ GRADEC 
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W KAKOVOSTNO UPRAVLJANJE Z IZDELKI V LOGISTIČNEM CENTRU ACHAU
 Menimo, da je razpoložljivost najpomembnejši dejavnik za vaše gospodarno poslovanje in vaš uspeh.  

Zato smo konec leta 2018 odprli nov logistični center Schrack Technik v kraju Achau (Spodnja Avstrija) na naslovu 
Schrack-Straße 1. V hali velikosti 19.000 m2 se skladišči in varno za transport pakira več kot 20.000 izdelkov. 
Okrog 100 zaposlenih skrbi za profesionalno upravljanje s Schrackovimi izdelki za pravočasno in zanesljivo oskrbo.

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJISPLOŠNE INFORMACIJE

W SPLOŠNE INFORMACIJE
- Vse skice so prikazane glede na razpoložljivost prostora in so nezavezujoče. 
- Vse vezalne sheme so splošne in so namenjene boljšemu razumevanju delovanja in jih je treba med 

projektiranjem ustrezno dopolniti oziroma obdelati.
- Vse slike prikazujejo vzorčne tipe in so samo informativne.

V osnovi veljajo, v kolikor ni drugače določeno, naši splošni prodajni pogoji, ki jih najdete na koncu kataloga
oz. na naši spletni strani www.schrack.si.
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak v tekstih, slikah in shemah oziroma do sprememb tehničnih podatkov.
Ta katalog vsebuje informacije za uporabnike, ki ustrezajo mnenju našega podjetja v času izdelave.
Izdelane so na osnovi standardnih publikacij, strokovnih predavanj posameznih panog, strokovne literature in 
podjetju lastnega Know-how. Vsebina je samo informativnega značaja in zato nima pravne podlage.

W TEHNIČNI PODATKI
Mere so navedene v milimetrih, v kolikor ni drugače navedeno: širina x višina x globina.
Širinska enota (TE) = 17,5 mm in je v skladu s standardom DIN 43880.
Višinska enota (HE) = 44,45 mm.

Moder tovornjak opozarja na stalno zalogo izdelka v centralnem skladišču
Guntramsdorf za dostavo v 3 delovnih dneh.

w Več kot 12.000 m2 površin notranjega skladišča in 2.500 m2 zunanjega skladišča za kable.
w Preko 15.000 izdelkov na voljo za takojšnjo odpremo.
w Profesionalni management izdelkov s strani strokovno usposobljenega osebja.

W SCHRACK STORE – HITRO DOSTOPNA ZALOGA

W TOP-MANAGEMENT IZDELKOV V LOGISTIČNEM CENTRU GUNTRAMSDORF

Bel tovornjak opozarja na stalno zalogo izdelka za dostavo v
1 delovnem dnevu.

W DOSTAVA IZ STALNE ZALOGE

Za Vas smo v naših poslovalnicah v Ljubljani in Mariboru uredili SCHRACK STORE, kjer Vas čaka preko 2.000
skrbno izbranih izdelkov, pripravljenih za takojšnji prevzem. Pri izbiri izdelkov v našem "katalogu v živo" Vam
bodo naši komercialisti z veseljem strokovno svetovali in pomagali pri izbiri.

w Zaloga več kot 2.000 izdelkov za takojšnji prevzem.
w Strokovno svetovanje.
w Katalog v živo.

Košarica opozarja na stalno zalogo v STORE-u za takojšnji prevzem.

3.3. PLAČEVANJE
34. člen: Kupec plača svojo obveznost z virmanskim nalogom, s čekom ali kom-
penzacijo v dogovorjenem roku od dneva nastanka DUR. Kot dan izpolnitve
obveznosti se upošteva dan, ko prodajalec prejme denarna sredstva na svoj pos-
lovni račun.
35. člen: Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bo kupec ob plačilu oziroma
zavarovanju plačila pisno obvestil prodajalca, katere svoje obveznosti poravna-
va. Če prodajalec obvestila ne prejme, bo pokrival obveznosti kupca po
vrstnem redu v skladu z določili Obligacijskega zakonika. 

3.4. ZAMUDA PRI PLAČILU
36. člen: Če kupec zamudi s plačilom, ima prodajalec pravico zaračunati za vso
zamudo zamudne obresti po obrestni meri, ki jo določa Zakon o predpisani
obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1, Ur. list RS, št. 56/2003).
37. člen: Če kupec iz neupravičenih razlogov ustavi plačevanje ali če se njego-
ve gmotne zmožnosti poslabšajo tako, da ogrožajo plačilo kupnine, lahko proda-
jalec pisno obvesti kupca o tem, da šteje za zapadlo vso neplačano kupnino. Če
kupec kljub temu ne poravna celotne kupnine ali preostalega dela kupnine v osmih
dneh, lahko prodajalec razdre pogodbo ali uveljavi pridržek lastninske pravice in
kot lastnik zahteva od kupca vračilo izdelka. V vsakem primeru pa ima prodajalec
pravico zahtevati povračilo škode, ki jo je povzročil kupec.
38. člen: Prodajalec si prav tako pridržuje pravico, da v primeru iz prejšnje točke
odkloni nadaljnja naročila kupca, čeprav jih je že potrdil.
39. člen: Na zamudo pri plačevanju bo prodajalec opozarjal kupca z opomini,
ki mu jih bo pošiljal po svoji presoji. Če kupec kljub trikratnemu opozorilu (zadnji
opomin pred tožbo) ne poravna svojih obveznosti, bo prodajalec ravnal v smislu
člena 59 iz končnih določb.

3.5. ZAMUDNE OBRESTI
40. člen: Prodajalec bo kupcu po potrebi pošiljal obračun zamudnih obresti, ki jih
mora kupec v 7 dneh pisno potrditi oziroma grajati. Če kupec v prej omenjenem
roku tega ne stori, se upošteva, da se z izračunom strinja in da bo znesek porav-
nal v pogodbenem roku.
41. člen: Za zamudo pri plačevanju zamudnih obresti veljajo enaki pogoji kot v
42. členu.

3.6. KOMPENZACIJE
42. člen: Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta: morebitne medsebojne ter-
jatve kompenzirali pod pogojem, da bodo istovrstne (denarne) zapadle, likvidne
in nesporne, do višine manjše terjatve, v presežku pa bo terjatev ostala samostoj-
na. Kompenzacijo je upravičen izjaviti eden od partnerjev samoiniciativno, o tem
pa mora obvestiti sopogodbenico in sodelovati in se angažirati v obveznih in ver-
ižnih kompenzacijah.

4. GARANCIJA IN REKLAMACIJE

4.1. JAMČEVANJE ZA STVARNE IN OČITNE NAPAKE
43. člen: Prodajalec jamči, da izdelek, ki ga izroči kupcu, nima stvarnih napak.
Kupec mora ob prevzemu izdelka le-tega pregledati. Če ugotovi kakšno stvarno
napako, jo mora takoj grajati.
44. člen: Prodajalec upošteva grajo stvarnih napak skladno z določilom člena
461 Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov le, če so upravi-
čene in če kupec o tem nemudoma (najkasneje v osmih dneh) obvesti prodajalca
z zapisnikom, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Zapisnik mora pod-
pisati tričlanska komisija. Za pošiljke, pri katerih bi vzrok za reklamacijo nastal
med transportom, mora reklamacijski zapisnik sopodpisovati tudi prevoznik oziro-
ma mora kupec predložiti zapisnik namenske železniške postaje, če je blago poto-
valo po železnici. 
45. člen: Reklamacije skritih napak se rešujejo v skladu s 462. členom
Obligacijskega zakonika in kupec obvesti prodajalca enako in v enakem času
kakor v prejšnjem odstavku. Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se poka-
žejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bilo blago izročeno kupcu.
Reklamacijsko blago mora kupec zadržati do rešitve reklamacije oziroma do pro-
dajalčevega naloga za predisponiranje, sicer odgovarja za nastalo škodo in stro-
ške. Kupčevo uveljavljanje reklamacije na zadrži njegove obveznosti plačila
dobavljenega mu blaga. Prodajalec daje kupcu garancijo za brezhibno delovan-
je stvari v določenem času, in sicer v  enakem obsegu, kakor jo daje prodajalcu
prodajalčev dobavitelj. Če je zahtevek iz naslova jamčevanja za napake upravi-
čen, bo prodajalec grajan izdelek zamenjal takoj ali najkasneje v enakem roku,
kakor je bil grajan izdelek dobavljen. Vsi stroški za zamenjavo bremenijo proda-
jalca.
46. člen: Nadaljnji zahtevki kupca, zlasti zahtevek za nadomestilo škode, ki ni
nastala na izdelku, ki je predmet dobave, so izključeni, razen, če se dokaže, da
je prodajalec škodo zakrivil naklepno ali iz hude malomarnosti. V zvezi s proda-
nim blagom  prodajalec odškodninsko odgovarja kupcu za nastalo škodo le v pri-
meru, če kupec dokaže prodajalcu, da je bila škoda povzročena naklepno ali iz
hude malomarnosti.

47. člen: Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane iz
naslednjih razlogov: napačno ravnanje z napravo oziroma nespoštovanje navo-
dil za uporabo, napačna montaža ali zagon od kupca ali tretjih nepooblaščenih
oseb, škoda, ki nastane kot posledica nadaljnje uporabe, čeprav se je pojavila
napaka.
48. člen: Jamčevanje za napake je izključeno, če je poskušala napako odpraviti
nepooblaščena oseba. Kupec ima pravico odpraviti napako sam ali ob pomoči
tretjih oseb samo v nujnih primerih, to je, če je ogrožena varnost oseb ali stvari ozi-
roma če je prodajalec z odpravo reklamacije v zamudi.

4.2. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE
49. člen: Kupec ima pravico uveljavljati zahtevke iz naslova garancije za brez-
hibno delovanje stvari v roku, pod pogoji in tako, kot je določeno v prodajalčevi
garancijski izjavi oziroma garancijskem listu.
50. člen: Kupec izgubi pravico iz naslova garancije v primerih, ki so določeni v
garancijski izjavi, zlasti pa, če izdelki niso montirani strokovno oziroma v skladu z
navodili za montažo in uporabo.
51. člen: Splošni garancijski rok za prodajalčev asortima izdelkov je 12 mesecev
od dneva prodaje.

5. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

52. člen: Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenih izdelkih vse do
popolnega plačila kupnine z obrestmi in drugimi stroški vred. Pridržek lastninske
pravice velja tudi, če dobavljeni izdelek vgradi v kakšno drugo napravo.
53. člen: Če kupec proda izdelek, na katerem obstaja pridržek lastninske pravi-
ce, pridobi prodajalec na podlagi tega določila za zavarovanje svoje terjatve do
kupca odstopljeno terjatev, ki jo ima kupec do novega naročnika. 54. člen:
Prodajalec ima pravico zahtevati izročitev blaga, na katerem obstaja pridržek
lastninske pravice, v vseh primerih, ko kupec ne poravna kupnine v celoti.
55. člen: Do celotnega plačila kupnine kupec oziroma naročnik v nobenem pri-
meru ne sme dobavljenih stvari zastaviti ali kako drugače obremeniti.

6. ODGOVORNOST ZA INFORMACIJE PRODAJALČEVIH ZASTOPNIKOV

56. člen: Prodajalčevi zastopniki lahko dajejo kupcu ustna in pisna tehnična pri-
poročila glede uporabe izdelka ali naprave po svoji najboljši vednosti, ki pa pod-
jetja v ničemer ne zavezujejo. Izključeni so tudi vsi eventualni zahtevki kupca
zoper podjetje, tudi  odškodninski, za katere se ugotovi, da izhajajo iz napačnih
informacij prodajalčevih zastopnikov.

7. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

57. člen: Če nastanejo med poslovanjem nepredvidene ovire ali dogodki, ki niso
odvisni od prodajalčeve volje ali zaradi višje sile, če se zaradi tega bistveno spre-
meni gospodarski pomen ali če okoliščine bistveno vplivajo na prodajalčevo
dobavo ter če se po sklenitvi posla izkaže, da naročila ni mogoče izpolniti v celo-
ti ali v njenih bistvenih sestavinah, se določila teh pogojev ustrezno prilagodijo
novo nastalim okoliščinam. Prodajalec bo kupca seznanil s prej navedenimi okoli-
ščinami in mu istočasno posredoval novo prilagojene pogoje prodaje.
58. člen: Če to ni mogoče, ima prodajalec pravico na podlagi  enostranske pisne
izjave odstopiti od naročila v celoti ali delno. Razloge za odstop od naročila mora
prodajalec sporočiti kupcu pisno takoj, ko mu postanejo znani. Če prodajalec
odstopi od naročila v skladu z določili te točke, kupec nima pravice zahtevati
nobene odškodnine.

8. KONČNE DOLOČBE

59. člen: Stranki bosta poskušali reševati vse spore, ki izhajajo iz medsebojnega
sodelovanja ali so v zvezi s temi razmerji, predvsem sporazumno. Za reševanje
vseh sporov, ki jih stranki sami ne moreta rešiti ali nočeta skleniti kompromisa, z
odškodninskimi tožbami vred, je pristojno Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu.
60. člen: Ti pogoji ostanejo v veljavi in obvezujejo stranki kljub pravni neveljavno-
sti njenih posameznih členov in pogojev ali določenih točk. Pravno praznino, ki
nastane zaradi neveljavnosti posameznih členov ali določil te pogodbe, morata
pogodbeni stranki nadomestiti z izpolnitvijo manjkajoče obveznosti v dobri veri in
po svojih najboljših zmožnostih in poštenju v smislu pogodbenih določil.
61. člen: Splošni prodajni pogoji začnejo veljati s 1.1. 2011 in veljajo do prekli-
ca ali izdaje novih.

Prodajalec:

SCHRACK TECHNIK d.o.o.

SLOVENJ GRADEC 
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SPLOŠNI PRODAJNI POGOJISPLOŠNE INFORMACIJE

W SPLOŠNE INFORMACIJE
- Vse skice so prikazane glede na razpoložljivost prostora in so nezavezujoče. 
- Vse vezalne sheme so splošne in so namenjene boljšemu razumevanju delovanja in jih je treba med 

projektiranjem ustrezno dopolniti oziroma obdelati.
- Vse slike prikazujejo vzorčne tipe in so samo informativne.

V osnovi veljajo, v kolikor ni drugače določeno, naši splošni prodajni pogoji, ki jih najdete na koncu kataloga
oz. na naši spletni strani www.schrack.si.
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak v tekstih, slikah in shemah oziroma do sprememb tehničnih podatkov.
Ta katalog vsebuje informacije za uporabnike, ki ustrezajo mnenju našega podjetja v času izdelave.
Izdelane so na osnovi standardnih publikacij, strokovnih predavanj posameznih panog, strokovne literature in 
podjetju lastnega Know-how. Vsebina je samo informativnega značaja in zato nima pravne podlage.

W TEHNIČNI PODATKI
Mere so navedene v milimetrih, v kolikor ni drugače navedeno: širina x višina x globina.
Širinska enota (TE) = 17,5 mm in je v skladu s standardom DIN 43880.
Višinska enota (HE) = 44,45 mm.

Moder tovornjak opozarja na stalno zalogo izdelka v centralnem skladišču
Guntramsdorf za dostavo v 3 delovnih dneh.

w Več kot 12.000 m2 površin notranjega skladišča in 2.500 m2 zunanjega skladišča za kable.
w Preko 15.000 izdelkov na voljo za takojšnjo odpremo.
w Profesionalni management izdelkov s strani strokovno usposobljenega osebja.

W SCHRACK STORE – HITRO DOSTOPNA ZALOGA

W TOP-MANAGEMENT IZDELKOV V LOGISTIČNEM CENTRU GUNTRAMSDORF

Bel tovornjak opozarja na stalno zalogo izdelka za dostavo v
1 delovnem dnevu.

W DOSTAVA IZ STALNE ZALOGE

Za Vas smo v naših poslovalnicah v Ljubljani in Mariboru uredili SCHRACK STORE, kjer Vas čaka preko 2.000
skrbno izbranih izdelkov, pripravljenih za takojšnji prevzem. Pri izbiri izdelkov v našem "katalogu v živo" Vam
bodo naši komercialisti z veseljem strokovno svetovali in pomagali pri izbiri.

w Zaloga več kot 2.000 izdelkov za takojšnji prevzem.
w Strokovno svetovanje.
w Katalog v živo.

Košarica opozarja na stalno zalogo v STORE-u za takojšnji prevzem.

3.3. PLAČEVANJE
34. člen: Kupec plača svojo obveznost z virmanskim nalogom, s čekom ali kom-
penzacijo v dogovorjenem roku od dneva nastanka DUR. Kot dan izpolnitve
obveznosti se upošteva dan, ko prodajalec prejme denarna sredstva na svoj pos-
lovni račun.
35. člen: Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bo kupec ob plačilu oziroma
zavarovanju plačila pisno obvestil prodajalca, katere svoje obveznosti poravna-
va. Če prodajalec obvestila ne prejme, bo pokrival obveznosti kupca po
vrstnem redu v skladu z določili Obligacijskega zakonika. 

3.4. ZAMUDA PRI PLAČILU
36. člen: Če kupec zamudi s plačilom, ima prodajalec pravico zaračunati za vso
zamudo zamudne obresti po obrestni meri, ki jo določa Zakon o predpisani
obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1, Ur. list RS, št. 56/2003).
37. člen: Če kupec iz neupravičenih razlogov ustavi plačevanje ali če se njego-
ve gmotne zmožnosti poslabšajo tako, da ogrožajo plačilo kupnine, lahko proda-
jalec pisno obvesti kupca o tem, da šteje za zapadlo vso neplačano kupnino. Če
kupec kljub temu ne poravna celotne kupnine ali preostalega dela kupnine v osmih
dneh, lahko prodajalec razdre pogodbo ali uveljavi pridržek lastninske pravice in
kot lastnik zahteva od kupca vračilo izdelka. V vsakem primeru pa ima prodajalec
pravico zahtevati povračilo škode, ki jo je povzročil kupec.
38. člen: Prodajalec si prav tako pridržuje pravico, da v primeru iz prejšnje točke
odkloni nadaljnja naročila kupca, čeprav jih je že potrdil.
39. člen: Na zamudo pri plačevanju bo prodajalec opozarjal kupca z opomini,
ki mu jih bo pošiljal po svoji presoji. Če kupec kljub trikratnemu opozorilu (zadnji
opomin pred tožbo) ne poravna svojih obveznosti, bo prodajalec ravnal v smislu
člena 59 iz končnih določb.

3.5. ZAMUDNE OBRESTI
40. člen: Prodajalec bo kupcu po potrebi pošiljal obračun zamudnih obresti, ki jih
mora kupec v 7 dneh pisno potrditi oziroma grajati. Če kupec v prej omenjenem
roku tega ne stori, se upošteva, da se z izračunom strinja in da bo znesek porav-
nal v pogodbenem roku.
41. člen: Za zamudo pri plačevanju zamudnih obresti veljajo enaki pogoji kot v
42. členu.

3.6. KOMPENZACIJE
42. člen: Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta: morebitne medsebojne ter-
jatve kompenzirali pod pogojem, da bodo istovrstne (denarne) zapadle, likvidne
in nesporne, do višine manjše terjatve, v presežku pa bo terjatev ostala samostoj-
na. Kompenzacijo je upravičen izjaviti eden od partnerjev samoiniciativno, o tem
pa mora obvestiti sopogodbenico in sodelovati in se angažirati v obveznih in ver-
ižnih kompenzacijah.

4. GARANCIJA IN REKLAMACIJE

4.1. JAMČEVANJE ZA STVARNE IN OČITNE NAPAKE
43. člen: Prodajalec jamči, da izdelek, ki ga izroči kupcu, nima stvarnih napak.
Kupec mora ob prevzemu izdelka le-tega pregledati. Če ugotovi kakšno stvarno
napako, jo mora takoj grajati.
44. člen: Prodajalec upošteva grajo stvarnih napak skladno z določilom člena
461 Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov le, če so upravi-
čene in če kupec o tem nemudoma (najkasneje v osmih dneh) obvesti prodajalca
z zapisnikom, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Zapisnik mora pod-
pisati tričlanska komisija. Za pošiljke, pri katerih bi vzrok za reklamacijo nastal
med transportom, mora reklamacijski zapisnik sopodpisovati tudi prevoznik oziro-
ma mora kupec predložiti zapisnik namenske železniške postaje, če je blago poto-
valo po železnici. 
45. člen: Reklamacije skritih napak se rešujejo v skladu s 462. členom
Obligacijskega zakonika in kupec obvesti prodajalca enako in v enakem času
kakor v prejšnjem odstavku. Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se poka-
žejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bilo blago izročeno kupcu.
Reklamacijsko blago mora kupec zadržati do rešitve reklamacije oziroma do pro-
dajalčevega naloga za predisponiranje, sicer odgovarja za nastalo škodo in stro-
ške. Kupčevo uveljavljanje reklamacije na zadrži njegove obveznosti plačila
dobavljenega mu blaga. Prodajalec daje kupcu garancijo za brezhibno delovan-
je stvari v določenem času, in sicer v enakem obsegu, kakor jo daje prodajalcu
prodajalčev dobavitelj. Če je zahtevek iz naslova jamčevanja za napake upravi-
čen, bo prodajalec grajan izdelek zamenjal takoj ali najkasneje v enakem roku,
kakor je bil grajan izdelek dobavljen. Vsi stroški za zamenjavo bremenijo proda-
jalca.
46. člen: Nadaljnji zahtevki kupca, zlasti zahtevek za nadomestilo škode, ki ni
nastala na izdelku, ki je predmet dobave, so izključeni, razen, če se dokaže, da
je prodajalec škodo zakrivil naklepno ali iz hude malomarnosti. V zvezi s proda-
nim blagom prodajalec odškodninsko odgovarja kupcu za nastalo škodo le v pri-
meru, če kupec dokaže prodajalcu, da je bila škoda povzročena naklepno ali iz
hude malomarnosti.

47. člen: Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane iz
naslednjih razlogov: napačno ravnanje z napravo oziroma nespoštovanje navo-
dil za uporabo, napačna montaža ali zagon od kupca ali tretjih nepooblaščenih
oseb, škoda, ki nastane kot posledica nadaljnje uporabe, čeprav se je pojavila
napaka.
48. člen: Jamčevanje za napake je izključeno, če je poskušala napako odpraviti
nepooblaščena oseba. Kupec ima pravico odpraviti napako sam ali ob pomoči
tretjih oseb samo v nujnih primerih, to je, če je ogrožena varnost oseb ali stvari ozi-
roma če je prodajalec z odpravo reklamacije v zamudi.

4.2. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE
49. člen: Kupec ima pravico uveljavljati zahtevke iz naslova garancije za brez-
hibno delovanje stvari v roku, pod pogoji in tako, kot je določeno v prodajalčevi
garancijski izjavi oziroma garancijskem listu.
50. člen: Kupec izgubi pravico iz naslova garancije v primerih, ki so določeni v
garancijski izjavi, zlasti pa, če izdelki niso montirani strokovno oziroma v skladu z
navodili za montažo in uporabo.
51. člen: Splošni garancijski rok za prodajalčev asortima izdelkov je 12 mesecev
od dneva prodaje.

5. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

52. člen: Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenih izdelkih vse do
popolnega plačila kupnine z obrestmi in drugimi stroški vred. Pridržek lastninske
pravice velja tudi, če dobavljeni izdelek vgradi v kakšno drugo napravo.
53. člen: Če kupec proda izdelek, na katerem obstaja pridržek lastninske pravi-
ce, pridobi prodajalec na podlagi tega določila za zavarovanje svoje terjatve do
kupca odstopljeno terjatev, ki jo ima kupec do novega naročnika. 54. člen:
Prodajalec ima pravico zahtevati izročitev blaga, na katerem obstaja pridržek
lastninske pravice, v vseh primerih, ko kupec ne poravna kupnine v celoti.
55. člen: Do celotnega plačila kupnine kupec oziroma naročnik v nobenem pri-
meru ne sme dobavljenih stvari zastaviti ali kako drugače obremeniti.

6. ODGOVORNOST ZA INFORMACIJE PRODAJALČEVIH ZASTOPNIKOV

56. člen: Prodajalčevi zastopniki lahko dajejo kupcu ustna in pisna tehnična pri-
poročila glede uporabe izdelka ali naprave po svoji najboljši vednosti, ki pa pod-
jetja v ničemer ne zavezujejo. Izključeni so tudi vsi eventualni zahtevki kupca
zoper podjetje, tudi odškodninski, za katere se ugotovi, da izhajajo iz napačnih
informacij prodajalčevih zastopnikov.

7. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

57. člen: Če nastanejo med poslovanjem nepredvidene ovire ali dogodki, ki niso
odvisni od prodajalčeve volje ali zaradi višje sile, če se zaradi tega bistveno spre-
meni gospodarski pomen ali če okoliščine bistveno vplivajo na prodajalčevo
dobavo ter če se po sklenitvi posla izkaže, da naročila ni mogoče izpolniti v celo-
ti ali v njenih bistvenih sestavinah, se določila teh pogojev ustrezno prilagodijo
novo nastalim okoliščinam. Prodajalec bo kupca seznanil s prej navedenimi okoli-
ščinami in mu istočasno posredoval novo prilagojene pogoje prodaje.
58. člen: Če to ni mogoče, ima prodajalec pravico na podlagi enostranske pisne
izjave odstopiti od naročila v celoti ali delno. Razloge za odstop od naročila mora
prodajalec sporočiti kupcu pisno takoj, ko mu postanejo znani. Če prodajalec
odstopi od naročila v skladu z določili te točke, kupec nima pravice zahtevati
nobene odškodnine.

8. KONČNE DOLOČBE

59. člen: Stranki bosta poskušali reševati vse spore, ki izhajajo iz medsebojnega
sodelovanja ali so v zvezi s temi razmerji, predvsem sporazumno. Za reševanje
vseh sporov, ki jih stranki sami ne moreta rešiti ali nočeta skleniti kompromisa, z
odškodninskimi tožbami vred, je pristojno Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu.
60. člen: Ti pogoji ostanejo v veljavi in obvezujejo stranki kljub pravni neveljavno-
sti njenih posameznih členov in pogojev ali določenih točk. Pravno praznino, ki
nastane zaradi neveljavnosti posameznih členov ali določil te pogodbe, morata
pogodbeni stranki nadomestiti z izpolnitvijo manjkajoče obveznosti v dobri veri in
po svojih najboljših zmožnostih in poštenju v smislu pogodbenih določil.
61. člen: Splošni prodajni pogoji začnejo veljati s 1.1. 2011 in veljajo do prekli-
ca ali izdaje novih.

Prodajalec:

SCHRACK TECHNIK d.o.o.

SLOVENJ GRADEC 

Amparo_Umschlaege_SI_AK2:Kabel_Umschlaege_neu  09.10.2014  8:29 Uhr  Seite 2

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJISPLOŠNE INFORMACIJE

W SPLOŠNE INFORMACIJE
- Vse skice so prikazane glede na razpoložljivost prostora in so nezavezujoče. 
- Vse vezalne sheme so splošne in so namenjene boljšemu razumevanju delovanja in jih je treba med

projektiranjem ustrezno dopolniti oziroma obdelati.
- Vse slike prikazujejo vzorčne tipe in so samo informativne.

V osnovi veljajo, v kolikor ni drugače določeno, naši splošni prodajni pogoji, ki jih najdete na koncu kataloga
oz. na naši spletni strani www.schrack.si.
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak v tekstih, slikah in shemah oziroma do sprememb tehničnih podatkov.
Ta katalog vsebuje informacije za uporabnike, ki ustrezajo mnenju našega podjetja v času izdelave.
Izdelane so na osnovi standardnih publikacij, strokovnih predavanj posameznih panog, strokovne literature in 
podjetju lastnega Know-how. Vsebina je samo informativnega značaja in zato nima pravne podlage.

W TEHNIČNI PODATKI
Mere so navedene v milimetrih, v kolikor ni drugače navedeno: širina x višina x globina.
Širinska enota (TE) = 17,5 mm in je v skladu s standardom DIN 43880.
Višinska enota (HE) = 44,45 mm.

Moder tovornjak opozarja na stalno zalogo izdelka v centralnem skladišču
Guntramsdorf za dostavo v 3 delovnih dneh.

w Več kot 12.000 m2 površin notranjega skladišča in 2.500 m2 zunanjega skladišča za kable.
w Preko 15.000 izdelkov na voljo za takojšnjo odpremo.
w Profesionalni management izdelkov s strani strokovno usposobljenega osebja.

W SCHRACK STORE – HITRO DOSTOPNA ZALOGA

W TOP-MANAGEMENT IZDELKOV V LOGISTIČNEM CENTRU GUNTRAMSDORF

Bel tovornjak opozarja, da je izdelek na zalogi v centralnem skladišču.

W DOSTAVA IZ STALNE ZALOGE 

Za Vas smo v naših poslovalnicah v Ljubljani in Mariboru uredili SCHRACK STORE, kjer Vas čaka preko 2.000
skrbno izbranih izdelkov, pripravljenih za takojšnji prevzem. Pri izbiri izdelkov v našem "katalogu v živo" Vam
bodo naši komercialisti z veseljem strokovno svetovali in pomagali pri izbiri.

w Zaloga več kot 2.000 izdelkov za takojšnji prevzem 
w Strokovno svetovanje
w Katalog v živo

Košarica opozarja na stalno zalogo v Storu za takojšnji prevzem.

3.3. PLAČEVANJE
34. člen: Kupec plača svojo obveznost z virmanskim nalogom, s čekom ali kom-
penzacijo v dogovorjenem roku od dneva nastanka DUR. Kot dan izpolnitve
obveznosti se upošteva dan, ko prodajalec prejme denarna sredstva na svoj pos-
lovni račun.
35. člen: Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bo kupec ob plačilu oziroma
zavarovanju plačila pisno obvestil prodajalca, katere svoje obveznosti poravna-
va. Če prodajalec obvestila ne prejme, bo pokrival obveznosti kupca po
vrstnem redu v skladu z določili Obligacijskega zakonika. 

3.4. ZAMUDA PRI PLAČILU
36. člen: Če kupec zamudi s plačilom, ima prodajalec pravico zaračunati za vso
zamudo zamudne obresti po obrestni meri, ki jo določa Zakon o predpisani
obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1, Ur. list RS, št. 56/2003).
37. člen: Če kupec iz neupravičenih razlogov ustavi plačevanje ali če se njego-
ve gmotne zmožnosti poslabšajo tako, da ogrožajo plačilo kupnine, lahko proda-
jalec pisno obvesti kupca o tem, da šteje za zapadlo vso neplačano kupnino. Če
kupec kljub temu ne poravna celotne kupnine ali preostalega dela kupnine v osmih
dneh, lahko prodajalec razdre pogodbo ali uveljavi pridržek lastninske pravice in
kot lastnik zahteva od kupca vračilo izdelka. V vsakem primeru pa ima prodajalec
pravico zahtevati povračilo škode, ki jo je povzročil kupec.
38. člen: Prodajalec si prav tako pridržuje pravico, da v primeru iz prejšnje točke
odkloni nadaljnja naročila kupca, čeprav jih je že potrdil.
39. člen: Na zamudo pri plačevanju bo prodajalec opozarjal kupca z opomini,
ki mu jih bo pošiljal po svoji presoji. Če kupec kljub trikratnemu opozorilu (zadnji
opomin pred tožbo) ne poravna svojih obveznosti, bo prodajalec ravnal v smislu
člena 59 iz končnih določb.

3.5. ZAMUDNE OBRESTI
40. člen: Prodajalec bo kupcu po potrebi pošiljal obračun zamudnih obresti, ki jih
mora kupec v 7 dneh pisno potrditi oziroma grajati. Če kupec v prej omenjenem
roku tega ne stori, se upošteva, da se z izračunom strinja in da bo znesek porav-
nal v pogodbenem roku.
41. člen: Za zamudo pri plačevanju zamudnih obresti veljajo enaki pogoji kot v
42. členu.

3.6. KOMPENZACIJE
42. člen: Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta: morebitne medsebojne ter-
jatve kompenzirali pod pogojem, da bodo istovrstne (denarne) zapadle, likvidne
in nesporne, do višine manjše terjatve, v presežku pa bo terjatev ostala samostoj-
na. Kompenzacijo je upravičen izjaviti eden od partnerjev samoiniciativno, o tem
pa mora obvestiti sopogodbenico in sodelovati in se angažirati v obveznih in ver-
ižnih kompenzacijah.

4. GARANCIJA IN REKLAMACIJE

4.1. JAMČEVANJE ZA STVARNE IN OČITNE NAPAKE
43. člen: Prodajalec jamči, da izdelek, ki ga izroči kupcu, nima stvarnih napak.
Kupec mora ob prevzemu izdelka le-tega pregledati. Če ugotovi kakšno stvarno
napako, jo mora takoj grajati.
44. člen: Prodajalec upošteva grajo stvarnih napak skladno z določilom člena
461 Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov le, če so upravi-
čene in če kupec o tem nemudoma (najkasneje v osmih dneh) obvesti prodajalca
z zapisnikom, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Zapisnik mora pod-
pisati tričlanska komisija. Za pošiljke, pri katerih bi vzrok za reklamacijo nastal
med transportom, mora reklamacijski zapisnik sopodpisovati tudi prevoznik oziro-
ma mora kupec predložiti zapisnik namenske železniške postaje, če je blago poto-
valo po železnici. 
45. člen: Reklamacije skritih napak se rešujejo v skladu s 462. členom
Obligacijskega zakonika in kupec obvesti prodajalca enako in v enakem času
kakor v prejšnjem odstavku. Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se poka-
žejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bilo blago izročeno kupcu.
Reklamacijsko blago mora kupec zadržati do rešitve reklamacije oziroma do pro-
dajalčevega naloga za predisponiranje, sicer odgovarja za nastalo škodo in stro-
ške. Kupčevo uveljavljanje reklamacije na zadrži njegove obveznosti plačila
dobavljenega mu blaga. Prodajalec daje kupcu garancijo za brezhibno delovan-
je stvari v določenem času, in sicer v enakem obsegu, kakor jo daje prodajalcu
prodajalčev dobavitelj. Če je zahtevek iz naslova jamčevanja za napake upravi-
čen, bo prodajalec grajan izdelek zamenjal takoj ali najkasneje v enakem roku,
kakor je bil grajan izdelek dobavljen. Vsi stroški za zamenjavo bremenijo proda-
jalca.
46. člen: Nadaljnji zahtevki kupca, zlasti zahtevek za nadomestilo škode, ki ni
nastala na izdelku, ki je predmet dobave, so izključeni, razen, če se dokaže, da
je prodajalec škodo zakrivil naklepno ali iz hude malomarnosti. V zvezi s proda-
nim blagom prodajalec odškodninsko odgovarja kupcu za nastalo škodo le v pri-
meru, če kupec dokaže prodajalcu, da je bila škoda povzročena naklepno ali iz
hude malomarnosti.

47. člen: Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane iz
naslednjih razlogov: napačno ravnanje z napravo oziroma nespoštovanje navo-
dil za uporabo, napačna montaža ali zagon od kupca ali tretjih nepooblaščenih
oseb, škoda, ki nastane kot posledica nadaljnje uporabe, čeprav se je pojavila
napaka.
48. člen: Jamčevanje za napake je izključeno, če je poskušala napako odpraviti
nepooblaščena oseba. Kupec ima pravico odpraviti napako sam ali ob pomoči
tretjih oseb samo v nujnih primerih, to je, če je ogrožena varnost oseb ali stvari ozi-
roma če je prodajalec z odpravo reklamacije v zamudi.

4.2. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE
49. člen: Kupec ima pravico uveljavljati zahtevke iz naslova garancije za brez-
hibno delovanje stvari v roku, pod pogoji in tako, kot je določeno v prodajalčevi
garancijski izjavi oziroma garancijskem listu.
50. člen: Kupec izgubi pravico iz naslova garancije v primerih, ki so določeni v
garancijski izjavi, zlasti pa, če izdelki niso montirani strokovno oziroma v skladu z
navodili za montažo in uporabo.
51. člen: Splošni garancijski rok za prodajalčev asortima izdelkov je 12 mesecev
od dneva prodaje.

5. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

52. člen: Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenih izdelkih vse do
popolnega plačila kupnine z obrestmi in drugimi stroški vred. Pridržek lastninske
pravice velja tudi, če dobavljeni izdelek vgradi v kakšno drugo napravo.
53. člen: Če kupec proda izdelek, na katerem obstaja pridržek lastninske pravi-
ce, pridobi prodajalec na podlagi tega določila za zavarovanje svoje terjatve do
kupca odstopljeno terjatev, ki jo ima kupec do novega naročnika. 54. člen:
Prodajalec ima pravico zahtevati izročitev blaga, na katerem obstaja pridržek
lastninske pravice, v vseh primerih, ko kupec ne poravna kupnine v celoti.
55. člen: Do celotnega plačila kupnine kupec oziroma naročnik v nobenem pri-
meru ne sme dobavljenih stvari zastaviti ali kako drugače obremeniti.

6. ODGOVORNOST ZA INFORMACIJE PRODAJALČEVIH ZASTOPNIKOV

56. člen: Prodajalčevi zastopniki lahko dajejo kupcu ustna in pisna tehnična pri-
poročila glede uporabe izdelka ali naprave po svoji najboljši vednosti, ki pa pod-
jetja v ničemer ne zavezujejo. Izključeni so tudi vsi eventualni zahtevki kupca
zoper podjetje, tudi odškodninski, za katere se ugotovi, da izhajajo iz napačnih
informacij prodajalčevih zastopnikov.

7. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

57. člen: Če nastanejo med poslovanjem nepredvidene ovire ali dogodki, ki niso
odvisni od prodajalčeve volje ali zaradi višje sile, če se zaradi tega bistveno spre-
meni gospodarski pomen ali če okoliščine bistveno vplivajo na prodajalčevo
dobavo ter če se po sklenitvi posla izkaže, da naročila ni mogoče izpolniti v celo-
ti ali v njenih bistvenih sestavinah, se določila teh pogojev ustrezno prilagodijo
novo nastalim okoliščinam. Prodajalec bo kupca seznanil s prej navedenimi okoli-
ščinami in mu istočasno posredoval novo prilagojene pogoje prodaje.
58. člen: Če to ni mogoče, ima prodajalec pravico na podlagi enostranske pisne
izjave odstopiti od naročila v celoti ali delno. Razloge za odstop od naročila mora
prodajalec sporočiti kupcu pisno takoj, ko mu postanejo znani. Če prodajalec
odstopi od naročila v skladu z določili te točke, kupec nima pravice zahtevati
nobene odškodnine.

8. KONČNE DOLOČBE

59. člen: Stranki bosta poskušali reševati vse spore, ki izhajajo iz medsebojnega
sodelovanja ali so v zvezi s temi razmerji, predvsem sporazumno. Za reševanje
vseh sporov, ki jih stranki sami ne moreta rešiti ali nočeta skleniti kompromisa, z
odškodninskimi tožbami vred, je pristojno Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu.
60. člen: Ti pogoji ostanejo v veljavi in obvezujejo stranki kljub pravni neveljavno-
sti njenih posameznih členov in pogojev ali določenih točk. Pravno praznino, ki
nastane zaradi neveljavnosti posameznih členov ali določil te pogodbe, morata
pogodbeni stranki nadomestiti z izpolnitvijo manjkajoče obveznosti v dobri veri in
po svojih najboljših zmožnostih in poštenju v smislu pogodbenih določil.
61. člen: Splošni prodajni pogoji začnejo veljati s 1.1. 2011 in veljajo do prekli-
ca ali izdaje novih.

Prodajalec:

SCHRACK TECHNIK d.o.o.

SLOVENJ GRADEC 
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W KAKOVOSTNO UPRAVLJANJE Z IZDELKI V LOGISTIČNEM CENTRU ACHAU
 Menimo, da je razpoložljivost najpomembnejši dejavnik za vaše gospodarno poslovanje in vaš uspeh.  

Zato smo konec leta 2018 odprli nov logistični center Schrack Technik v kraju Achau (Spodnja Avstrija) na naslovu 
Schrack-Straße 1. V hali velikosti 19.000 m2 se skladišči in varno za transport pakira več kot 20.000 izdelkov. 
Okrog 100 zaposlenih skrbi za profesionalno upravljanje s Schrackovimi izdelki za pravočasno in zanesljivo oskrbo.
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Fotonapetostni moduli

w Fotonapetostni moduli EXE A-EXP, polikristalni

w Schrack Info
• Zajamčena pozitivna toleranca izhodne moči od 0… + 5 Wp  
 za posamezno meritev

• Maksimalna obremenitev (sneg/veter) 8.000 Pa
• 3,2 mm antirefleksno steklo
• Aluminijasti okvir Soft-Grip nudi maksimalno stabilnost 
• 15-letno jamstvo proizvajalca*
• 25-letno linearno jamstvo izhodne moči*   
* Jamstvo izda in rešuje podjetje
 EXE Srl
 Via L.Negrelli, 15
 I – 39100 Bolzano (BZ)
 Tel: +390471054672
 Fax: +390471089962
 Mail: office2@exesolar.com
 

w Certifikati

w Električne lastnosti
Tip A-EXP 295

Vršna moč Pmpp 295 Wp

Napetost vršne moči Umpp 32,24 V

Tok vršne moči Impp 9,16 A

Kratkostični tok Isc 9,90 A

Napetost odprtih sponk Uoc 39,33 V

Učinkovitost pretvorbe modula 17,86 %

Električne lastnosti (pri standardnih testnih pogojih (STC) jakost sončnega sevanja 1.000 W / m², spekter AM 25 °C)

w Dizajn
Sprednja stran 3,2 mm antirefleksno steklo

Sončne celice 60 polikristalnih visoko zmogljivih celic, 158,75 x 158,75 mm, 5 zbiralk

Zadnja stran laminirana folija

Okvir 35 mm srebrno eloksiran aluminijasti okvir

w Priključek
Priključna doza zaščitni razred IP67 (3 bypass diode)

Kabel pribl. 90 cm / 4 mm²

Priključni sistem vtikač / vtičnica IP67

w Mehanske lastnosti
D x Š x V 1.658 x 996 x 35 mm (+/- 2 mm)

Masa 18,5 kg (+/- 3 %)

PVM42950-S
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Fotonapetostni moduli

w Mere

 OPIS MOČ PAKIRANJE ZALOGA STORE ŠIFRA

  fotonapetostni modul 295 S 295 WP posamezno PVM42950-S

  fotonapetostni modul 295 P 295 WP paleta PVM42950-P

stran 

10

Modra šifra:    Dostava v 1 delovnem dnevu    Na zalogi v vsakem Storu za takojšnji prevzem

 

Vrstne razdelilne omare AC

OPIS ZALOGA STORE ŠIFRA

Enokrilne, z montažno ploščo

V=1800 Š=600 G=400mm AC186040

V=1800 Š=600 G=500mm AC186050

V=1800 Š=600 G=600mm AC186060

V=1800 Š=800 G=400mm AC188040

V=1800 Š=800 G=500mm AC188050

V=1800 Š=800 G=600mm AC188060

V=1800 Š=1000 G=400mm AC181040

V=1800 Š=1000 G=500mm AC181050

V=1800 Š=1000 G=600mm AC181060

V=2000 Š=600 G=400mm AC206040

V=2000 Š=600 G=500mm AC206050

V=2000 Š=600 G=600mm AC206060

V=2000 Š=800 G=400mm AC208040

V=2000 Š=800 G=500mm AC208050

V=2000 Š=800 G=600mm AC208060

V=2000 Š=800 G=800mm AC208080

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201040

V=2000 Š=1000 G=500mm AC201050

V=2000 Š=1000 G=600mm AC201060

V=2200 Š=600 G=600mm AC226060

V=2200 Š=800 G=600mm AC228060

V=2200 Š=800 G=800mm AC228080

V=2200 Š=1000 G=600mm AC221060

Enokrilne, brez montažne plošče

V=1800 Š=600 G=400mm AC186041

V=2000 Š=400 G=400mm AC204041

V=2000 Š=600 G=400mm AC206041

V=2000 Š=600 G=600mm AC206061

V=2000 Š=800 G=400mm AC208041

V=2000 Š=800 G=600mm AC208061

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201041

Dvokrilne, z montažno ploščo

V=1800 Š=1000 G=400mm AC181042

V=1800 Š=1000 G=500mm AC181052

V=1800 Š=1200 G=400mm AC181242

V=1800 Š=1200 G=500mm AC181252

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201042

V=2000 Š=1000 G=500mm AC201052

V=2000 Š=1000 G=600mm AC201062

V=2000 Š=1200 G=400mm AC201242

V=2000 Š=1200 G=500mm AC201252

V=2000 Š=1200 G=600mm AC201262

V=2000 Š=1600 G=400mm AC201642

Dvokrilne, brez montažne plošče

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201043

V=2000 Š=1200 G=400mm AC201243

V=2000 Š=1200 G=600mm AC201263

w Vrstne razdelilne omare AC iz jeklene pločevine RAL 7035 

w Linearno jamstvo izhodne moči

w Temperaturni koeficient
Napetosti Uoc -0,33 %/K

Toka Isc +0,05 %/K

Vršne moči Pmpp -0,40 %/K

w Mejne vrednosti
Maksimalna sistemska napetost 1.500 VDC

NOCT* 45 °C +/- 2 °C

Maksimalna nosilnost sprednje strani 5.400 N/m² preizkušena do 8.000 Pa

Maksimalna nosilnost zadnje strani 2.400 N/m²

Najvišji reverzni tok 20 A

* NOCT, jakost sončnega sevanja 800 W / m²; AM 1,5; hitrost vetra 1 m / s; temperatura 20 °C

100%

90%

85%

80%

0%

97%

1 5  10  15  20 25 let

■ Linearno jamstvo izhodne moči

■ Standardno jamstvo izhodne moči

Polikristalni solarni panel 1.658 x 996 x 35
Enota: mm

drenažna odprtina

odprtina za pritrditev (9*14)
odprtina za ozemljitev (Ø4*2)

prerez okvirja

odprtina za pritrditev (9*14)

odprtina za pritrditev (9*14)

odprtina za pritrditev (9*14)

odprtina za pritrditev (9*14)

priključno ohišje

oznaka

anoda

konektor

katoda

Spredaj S strani Zadaj

Izdelek na zalogi v centralnem skladišču
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Fotonapetostni moduli

w Fotonapetostni moduli HCUT, visoko učinkovite monokristalne HalfCut  
 (polovične) celice

w Schrack Info
• Zajamčena pozitivna toleranca izhodne moči od 0… + 5 Wp 
  za posamezno meritev 

• Maksimalna obremenitev (sneg/veter) 5.400 Pa
• 3,2 mm antirefleksno steklo
• „HalfCut“ celice
• 15-letno jamstvo proizvajalca*
• 25-letno linearno jamstvo izhodne moči*   
* Jamstvo izda in rešuje podjetje
 EXE Srl
 Via L.Negrelli, 15
 I – 39100 Bolzano (BZ)
 Tel: +390471054672
 Fax: +390471089962
 Mail: office2@exesolar.com
 

w Certifikati

w Električne lastnosti
Tip EXHC-345M

Vršna moč Pmpp 345 Wp

Napetost vršne moči Umpp 34,78 V

Tok vršne moči Impp 9,95 A

Kratkostični tok Isc 10,64 A

Napetost odprtih sponk Uoc 41,90 V

Učinkovitost pretvorbe modula 20,37 %

Električne lastnosti (pri standardnih testnih pogojih (STC) jakost sončnega sevanja 1.000 W / m², spekter AM 25 °C)

w Dizajn
Sprednja stran 3,2 mm antirefleksno steklo

Sončne celice 120 monokristalnih visoko učinkovitih polcelic, 5 zbiralk

Zadnja stran laminirana folija

Okvir 35 mm srebrno eloksiran aluminijasti okvir

w Priključek
Priključna doza zaščitni razred IP67 (3 bypass diode)

Kabel pribl. 90 cm / 4 mm²

Priključni sistem vtikač / vtičnica IP67

w Mehanske lastnosti
D x Š x V 1.700 x 996 x 35 mm (+/- 2 mm)

Masa 18,7 kg (+/- 3 %)

PVM43450-S
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Fotonapetostni moduli

w Mere

 OPIS MOČ PAKIRANJE ZALOGA STORE ŠIFRA

  fotonapetostni modul 345 345 WP posamezno PVM43450-S

stran 

10

Modra šifra:    Dostava v 1 delovnem dnevu    Na zalogi v vsakem Storu za takojšnji prevzem

 

Vrstne razdelilne omare AC

OPIS ZALOGA STORE ŠIFRA

Enokrilne, z montažno ploščo

V=1800 Š=600 G=400mm AC186040

V=1800 Š=600 G=500mm AC186050

V=1800 Š=600 G=600mm AC186060

V=1800 Š=800 G=400mm AC188040

V=1800 Š=800 G=500mm AC188050

V=1800 Š=800 G=600mm AC188060

V=1800 Š=1000 G=400mm AC181040

V=1800 Š=1000 G=500mm AC181050

V=1800 Š=1000 G=600mm AC181060

V=2000 Š=600 G=400mm AC206040

V=2000 Š=600 G=500mm AC206050

V=2000 Š=600 G=600mm AC206060

V=2000 Š=800 G=400mm AC208040

V=2000 Š=800 G=500mm AC208050

V=2000 Š=800 G=600mm AC208060

V=2000 Š=800 G=800mm AC208080

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201040

V=2000 Š=1000 G=500mm AC201050

V=2000 Š=1000 G=600mm AC201060

V=2200 Š=600 G=600mm AC226060

V=2200 Š=800 G=600mm AC228060

V=2200 Š=800 G=800mm AC228080

V=2200 Š=1000 G=600mm AC221060

Enokrilne, brez montažne plošče

V=1800 Š=600 G=400mm AC186041

V=2000 Š=400 G=400mm AC204041

V=2000 Š=600 G=400mm AC206041

V=2000 Š=600 G=600mm AC206061

V=2000 Š=800 G=400mm AC208041

V=2000 Š=800 G=600mm AC208061

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201041

Dvokrilne, z montažno ploščo

V=1800 Š=1000 G=400mm AC181042

V=1800 Š=1000 G=500mm AC181052

V=1800 Š=1200 G=400mm AC181242

V=1800 Š=1200 G=500mm AC181252

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201042

V=2000 Š=1000 G=500mm AC201052

V=2000 Š=1000 G=600mm AC201062

V=2000 Š=1200 G=400mm AC201242

V=2000 Š=1200 G=500mm AC201252

V=2000 Š=1200 G=600mm AC201262

V=2000 Š=1600 G=400mm AC201642

Dvokrilne, brez montažne plošče

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201043

V=2000 Š=1200 G=400mm AC201243

V=2000 Š=1200 G=600mm AC201263

w Vrstne razdelilne omare AC iz jeklene pločevine RAL 7035 

w Linearno jamstvo izhodne moči

w Temperaturni koeficient
Napetosti Uoc -0,28 %/K

Toka Isc +0,05 %/K

Vršne moči Pmpp -0,35 %/K

w Mejne vrednosti
Maksimalna sistemska napetost 1.500 VDC

NOCT* 45 °C +/- 2 °C

Maksimalna nosilnost sprednje strani 5.400 N/m² 

Maksimalna nosilnost zadnje strani 2.400 N/m²

Najvišji reverzni tok 20 A

* NOCT, jakost sončnega sevanja 800 W / m²; AM 1,5; hitrost vetra 1 m / s; temperatura 20 °C

100%

90%

85%

80%

0%

97%

1 5  10  15  20 25 let

■ Linearno jamstvo izhodne moči

■ Standardno jamstvo izhodne moči

Solarni panel z monokristalnimi polcelicami 1.700 x 996 x 35

priključno ohišje

Enota: mm

drenažna odprtina

odprtina za pritrditev (9*14)odprtina za ozemljitev (Ø4*2)

prerez okvirja

odprtina za pritrditev (9*14)

odprtina za pritrditev (9*14)

odprtina za pritrditev (9*14)

odprtina za pritrditev (9*14)

priključno ohišje

anoda

katoda

Spredaj S strani Zadaj

Izdelek na zalogi v centralnem skladišču
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Fotonapetostni moduli

w Fotonapetostni moduli X-Line All Black, monokristalni

w Schrack Info
• Zajamčena pozitivna toleranca izhodne moči od 0… + 5 Wp  
  za posamezno meritev

• Maksimalna obremenitev (sneg/veter) 5.400 Pa
• 3,2 mm antirefleksno steklo
• Aluminijasti okvir Soft-Grip nudi maksimalno stabilnost 
• 15-letno jamstvo proizvajalca*
• 25-letno linearno jamstvo izhodne moči*   
* Jamstvo izda in rešuje podjetje
 EXE Srl
 Via L.Negrelli, 15
 I – 39100 Bolzano (BZ)
 Tel: +390471054672
 Fax: +390471089962
 Mail: office2@exesolar.com
 

w Certifikati

w Električne lastnosti
Tip A-EXM 325

Vršna moč Pmpp 325 Wp

Napetost vršne moči Umpp 33,40 V

Tok vršne moči Impp 9,74 A

Kratkostični tok Isc 10,26 A

Napetost odprtih sponk Uoc 40,74 V

Učinkovitost pretvorbe modula 19,68 %

Električne lastnosti (pri standardnih testnih pogojih (STC) jakost sončnega sevanja 1.000 W / m², spekter AM 25 °C)

w Dizajn
Sprednja stran 3,2 mm antirefleksno steklo

Sončne celice 60 monokristalnih visoko zmogljivih celic, 158,75 x 158,75 mm, 5 zbiralk

Zadnja stran laminirana folija

Okvir 35 mm črno eloksiran aluminijasti okvir

w Priključek
Priključna doza zaščitni razred IP67 (3 bypass diode)

Kabel pribl. 90 cm / 4 mm²

Priključni sistem vtikač / vtičnica IP67

w Mehanske lastnosti
D x Š x V 1.658 x 996 x 35 mm (+/- 2 mm)

Masa 18,5 kg (+/- 3 %)

PVM43250-B
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Fotonapetostni moduli

w Mere

 OPIS MOČ PAKIRANJE ZALOGA STORE ŠIFRA

  fotonapetostni modul 325 B 325 WP posamezno PVM43250-B

stran 

10

Modra šifra:    Dostava v 1 delovnem dnevu    Na zalogi v vsakem Storu za takojšnji prevzem

 

Vrstne razdelilne omare AC

OPIS ZALOGA STORE ŠIFRA

Enokrilne, z montažno ploščo

V=1800 Š=600 G=400mm AC186040

V=1800 Š=600 G=500mm AC186050

V=1800 Š=600 G=600mm AC186060

V=1800 Š=800 G=400mm AC188040

V=1800 Š=800 G=500mm AC188050

V=1800 Š=800 G=600mm AC188060

V=1800 Š=1000 G=400mm AC181040

V=1800 Š=1000 G=500mm AC181050

V=1800 Š=1000 G=600mm AC181060

V=2000 Š=600 G=400mm AC206040

V=2000 Š=600 G=500mm AC206050

V=2000 Š=600 G=600mm AC206060

V=2000 Š=800 G=400mm AC208040

V=2000 Š=800 G=500mm AC208050

V=2000 Š=800 G=600mm AC208060

V=2000 Š=800 G=800mm AC208080

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201040

V=2000 Š=1000 G=500mm AC201050

V=2000 Š=1000 G=600mm AC201060

V=2200 Š=600 G=600mm AC226060

V=2200 Š=800 G=600mm AC228060

V=2200 Š=800 G=800mm AC228080

V=2200 Š=1000 G=600mm AC221060

Enokrilne, brez montažne plošče

V=1800 Š=600 G=400mm AC186041

V=2000 Š=400 G=400mm AC204041

V=2000 Š=600 G=400mm AC206041

V=2000 Š=600 G=600mm AC206061

V=2000 Š=800 G=400mm AC208041

V=2000 Š=800 G=600mm AC208061

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201041

Dvokrilne, z montažno ploščo

V=1800 Š=1000 G=400mm AC181042

V=1800 Š=1000 G=500mm AC181052

V=1800 Š=1200 G=400mm AC181242

V=1800 Š=1200 G=500mm AC181252

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201042

V=2000 Š=1000 G=500mm AC201052

V=2000 Š=1000 G=600mm AC201062

V=2000 Š=1200 G=400mm AC201242

V=2000 Š=1200 G=500mm AC201252

V=2000 Š=1200 G=600mm AC201262

V=2000 Š=1600 G=400mm AC201642

Dvokrilne, brez montažne plošče

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201043

V=2000 Š=1200 G=400mm AC201243

V=2000 Š=1200 G=600mm AC201263

w Vrstne razdelilne omare AC iz jeklene pločevine RAL 7035 

w Linearno jamstvo izhodne moči

w Temperaturni koeficient
Napetosti Uoc -0,29 %/K

Toka Isc +0,05 %/K

Vršne moči Pmpp -0,36 %/K

w Mejne vrednosti
Maksimalna sistemska napetost 1.500 VDC

NOCT* 45 °C +/- 2 °C

Maksimalna nosilnost sprednje strani 5.400 N/m² 

Maksimalna nosilnost zadnje strani 2.400 N/m² 

Najvišji reverzni tok 20 A

* NOCT, jakost sončnega sevanja 800 W / m²; AM 1,5; hitrost vetra 1 m / s; temperatura 20 °C

100%

90%

85%

80%

0%

97%

1 5  10  15  20 25 let

■ Linearno jamstvo izhodne moči

■ Standardno jamstvo izhodne moči

Solarni panel 1.658 x 996 x 35
Enota: mm

drenažna odprtina

odprtina za pritrditev (9*14)
odprtina za ozemljitev (Ø4*2)

prerez okvirja

odprtina za pritrditev (9*14)

odprtina za pritrditev (9*14)

odprtina za pritrditev (9*14)

odprtina za pritrditev (9*14)

priključno ohišje

oznaka

anoda

konektor

katoda

Spredaj S strani Zadaj

Izdelek na zalogi v centralnem skladišču
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Otočni fotonapetostni sistemi, regulatorji polnjenja

w Regulatorji polnjenja SmartSolar z vmesnikom VE.Can

w Schrack Info 
• Za največ 25 regulatorjev polnjenja
• Optimizacija energije s sledenjem točki največje moči (MPP-tracking)
• Visoka učinkovitost

Ultra hitro sledenje točki največje moči (MPPT) 
Zlasti pri delno oblačnem nebu, ko se intenzivnost svetlobe nenehno spreminja, izjemno hitri regulatorji 
MPPT izboljšajo izkoristek energije v primerjavi z regulatorji PWM za do 30 % in v primerjavi s  
počasnejšimi regulatorji MPPT za do 10 %.

Napredno prepoznavanje točke največje moči (MPP) pri delnem senčenju
Pri delnem senčenju se na krivulji toka in napetosti lahko pojavita dve ali več točk največje moči (MPP). 
Običajni MPPT se ponavadi prilagajajo lokalnemu MPP. Vendar to morda ni optimalni MPP. Inovativni  
algoritem naprave SmartSolar bo vedno zagotovil najvišji možni donos energije s prilagoditvijo optimalni 
točki največje moči (MPP).

Izjemna učinkovitost
Brez ventilatorja za hlajenje. Maksimalna učinkovitost presega 98 %.

Fleksibilni algoritmi za polnjenje
Popolnoma programabilni algoritem za polnjenje in osem predhodno programiranih algoritmov, ki jih lahko 
izberete z vrtljivim gumbom (za ostale podrobnosti glejte navodila za uporabo).

Celovita elektronska zaščita
Zaščita pred previsoko temperaturo in zmanjšanje moči pri visokih temperaturah. Zaščita pred PV-kratkim 
stikom, PV-zamenjavo polov ter pred PV-reverznim tokom.

Vgrajen Bluetooth Smart
Brezžična rešitev za nastavitev, nadzor, posodabljanje in sinhronizacijo regulatorjev polnjenja SmartSolar.

VE.Can: rešitev za več regulatorjev
Z VE.Can je mogoče sinhronizirati do 25 regulatorjev.

VE.Direct in VE.Can
Za žično podatkovno povezavo s Color Control GX, drugimi izdelki GX, osebnim računalnikom ali drugimi 
napravami.

Daljinski vklop / izklop
Na primer za povezavo z VE.BUS BMS.

Programabilni rele
Lahko se programira za preklop v primeru alarma ali drugega dogodka.

Možnost: vtični LCD zaslon SmartSolar
Preprosto odstranite gumijasto tesnilo, ki ščiti priključek na sprednji strani regulatorja in priklopite zaslon.

PVBC15010V
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Otočni fotonapetostni sistemi, regulatorji polnjenja

w Tehnični podatki

Regulator polnjenja SmartSolar MPPT 150/70 MPPT 150/100

Napetost akumulatorja 12 / 24 / 48 V samodejna izbira (36 V: ročno)

Nazivni polnilni tok 70 A 100 A

Nominalna PV-moč, 12 V 1a, b) 1.000 W 1.450 W

Nominalna PV-moč, 24 V 1a, b) 2.000 W 2.900 W

Nominalna PV-moč, 36 V 1a, b) 3.000 W 4.350 W

Nominalna PV-moč, 48 V 1a, b) 4.000 W 5.800 W

Maks. kratkostični tok solarnega modula 2) 50 A 70 A

Maks. PV-napetost odprtih sponk 150 V absolutno najvišja vrednost, najhladnejši pogoji, 145 V najvišja vrednost za vklop in delovanje

Maks. učinkovitost 98 %

Lastna poraba manj kot 35 mA @ 12 V / 20 mA @ 48 V

Napetost konstantnega polnjenja prednastavitev: 14,4 / 28,8 / 57,6 V (nastavitev preko: vrtljivega gumba, zaslona,  
VE.Direct ali Bluetooth)

Napetost vzdrževalnega polnjenja prednastavitev: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2 V (nastavitev preko: vrtljivega gumba, zaslona,  
VE.Direct ali Bluetooth)

Napetost izenačevalnega polnjenja prednastavitev: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V (nastavitev)

Algoritem polnjenja večstopenjski prilagodljivi (osem predhodno programiranih algoritmov) ali algoritem,  
ki ga določi uporabnik

Temperaturna kompenzacija -16 mV / -32 mV / -64 mV / °C

Zaščita zaščita pred zamenjavo polov na akumulatorju (uporabnik nima dostopa)  
zaščita pred zamenjavo polov PV-priključka / kratim stikom na izhodu/ visoko temperaturo

Obratovalna temperatura -30 °C do +60 °C (polna nazivna moč do 40 °C)

Zračna vlaga 95 %, nekondenzirana

Maksimalna višina 5.000 m (polna nazivna moč do 2.000 m)

Okoljski pogoji za notranjo uporabo, brez posebnih pogojev

Stopnja onesnaženja PD3

Podatkovna komunikacija VE.Can, VE.Direct in Bluetooth

Daljinski vklop / izklop da (2-polni vtikač)

Programabilni rele DPST nazivna moč: 240 VAC / 4 A oz. 4 A do 35 VDC, 1 A do 60 VDC

Vzporedno obratovanje da, vzporedno sinhronizirano obratovanje z VE.Can, VE.Direct ali Bluetooth

Ohišje

Barva modra (RAL 5012)

Fotonapetostni priključki 35 mm² / AWG2

Priključki za akumulator 35 mm² / AWG2

Zaščitni razred IP43 (elektronske komponenete), IP22 (območje priključka)

Masa 3 kg 4,5 kg

Mere (V x Š x G) 185 x 250 x 95 mm 216 x 295 x 103 mm

Standardi

Varnost EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2

1a) Če PV-tok prekorači mejno vrednost, regulator omeji vhodno moč. 
1b) Za aktiviranje regulatorja mora biti PV-napetost višja od Vbat + 5 V. Potem je najmanjša vrednost PV-napetosti Vbat + 1 V. 
2) Solarni sistem z višjim kratkostičnim tokom lahko poškoduje regulator.

 OPIS MOČ NAPETOST ZALOGA STORE ŠIFRA

  MPPT 150/70 VE 70 A 12 / 24 / 36 / 48 V PVBC15070V

  MPPT 150/100 VE 100 A 12 / 24 / 36 / 48 V PVBC15010V
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Otočni fotonapetostni sistemi, razsmerniki

w Phoenix razsmerniki Smart

w Schrack Info  
 Vgrajena funkcija Bluetooth: popolnoma nastavljivi preko  
 tabličnega računalnika ali pametnega telefona

• Alarm za nizko stanje akumulatorja 
• Mejne vrednosti za izklop in ponovni zagon pri nizkih vrednostih  
 napetosti akumulatorja 

• Dinamični izklop: od bremena odvisna mejna vrednost izklopa
• Izhodna napetost: 210 - 245 V
• Frekvenca: 50 Hz ali 60 Hz 
• Mejna vrednost za vklop/izklop v načinu ECO in tipalo v načinu ECO 
• Alarmni rele 
• Nadzor: vhodne in izhodne napetosti, bremena in alarmov

VE.Direct komunikacijski priključek 
VE.Direct port je mogoče povezati z računalnikom (potreben je VE.Direct za USB vmesniški kabel) za  
konfiguracijo in spremljanje istih parametrov. 

Dokazana zanesljivost 
Toroidni transformatorji zagotavljajo visoko zmogljivost, stabilno napetost in frekvenco ter sinusno napetost.
Razsmerniki so odporni na kratek stik in zaščiteni pred pregrevanjem (povzročenim zaradi preobremenitve 
ali temperature okolja).

Velika zagonska moč 
Ta je potrebna za vklop obremenitev, kot so napajalniki za LED sijalke, halogenske žarnice ali električna 
orodja. 

Način ECO 
V načinu ECO pretvornik preide v stanje pripravljenosti takoj, ko obremenitev pade pod prednastavljeno 
vrednost. V stanju pripravljenosti se pretvornik nato vsaki 2,5 sekundi vklopi (nastavljivo).  
Če obremenitev preseže prednastavljeno mejno vrednost, ostane pretvornik vključen. 

Daljinski vklop / izklop 
Na dvopolni konekor se lahko priključi daljinsko krmiljeno stikalo za vklop / izklop ali relejni kontakt. Lahko 
pa se priključek H (levo) dvopolnega konektorja poveže na pozitivni pol akumulatorja ali priključek L (desno) 
dvopolnega konektorja na negativni pol akumulatorja in daljinskega stikala. 

LED diagnostika 
Potrebno je upoštevanje opisa v priročniku.

PVBI2024-S
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Otočni fotonapetostni sistemi, razsmerniki

w Tehnični podatki

Phoenix razsmernik Smart 24/1600 24/2000 24/3000

Vzporedna vezava in trifazno delovanje ne

Razsmernik

Območje vhodne napetosti (1) 18,6 – 34 V

Izhod izhodna napetost: 230 VAC ±2 % 50 Hz ali 60 Hz ±0,1 % (1)

Kont. izhodna moč pri 25 °C 1.600 VA 2.000 VA 3.000 VA

Kont. izhodna moč pri 25 °C 1.300 W 1.600 W 2.400 W

Kont. izhodna moč pri 40 °C 1.200 W 1.450 W 2.200 W

Kont. izhodna moč pri 65 °C 800 W 1.000 W 1.700 W

Največja moč 3.000 VA 4.000 VA 6.000 VA

Dinamični izklop (odvisen od bremena)
zaradi nizkega enosmernega toka
(popolnoma nastavljiv)

dinamični izklop, opis glejte na:  
https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff

Maks. učinkovitost 12 / 24 / 48 V 94 %

Lastna poraba (standby) 12 / 24 / 48 V 9 W 9 W 13 W

Lastna poraba (standby) ECO 1,3 W 1,3 W 1,9 W

Splošno

Programabilni rele (2) da

Vklopna/izklopna moč v načinu ECO nastavljivo

Zaščita (3) a - g

Brezžična Bluetooth komunikacija za daljinski nadzor in integracijo sistema

VE.Direct komunikacijski priključek za daljinski nadzor in integracijo sistema

Daljinski vklop / izklop da

Skupne značilnosti območje obratovalne temperature: -40 do +65 °C (ventilatorsko hlajenje) vlaga (nekondenzirana): 
maks. 95 %

Ohišje

Skupne značilnosti material in barva: jeklo (modra RAL 5012 in črna RAL 9017); zaščitni razred: IP21

Priključek za akumulator sornik M8 sornik M8 2+2 sornika M8

230 VAC priključek vijačne sponke

Masa 12 kg 13 kg 19 kg

Mere (V x Š x G) 485 x 219 x 125 mm 485 x 219 x 125 mm 485 x 285 x 150 mm

Standardi

Varnost EN 60335-1

Emisije / imuniteta EN 55014-1 / EN 55014-2/ IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3

Avtomobilska smernica ECE R10-5

1) Nelinearno breme, vršni faktor 3:1 
2) Rele nastavljiv med drugim kot splošni alarmni rele, alarm za DC-podnapetost ali kot funkcija vklopa/izklopa za agregat.  
 AC nazivna moč: 240 V / 4 A nazivna moč: 4 A do 35 VDC, 1 A do 60 VDC
3) Zaščita: 
 a) kratek stik na izhodu 
 b) preobremenitev 
 c) previsoka napetost akumulatorja 
 d) prenizka napetost akumulatorja 
 e) previsoka temperaura 
 f) 120 VAC na izhodu razsmernika 
 g) nihanje vhodne napetosti previsoko

 OPIS MOČ NAPETOST ZALOGA STORE ŠIFRA

  Phoenix 24/1600 1.600 W 24 V PVBI1624-S

  Phoenix 24/2000 2.000 W 24 V PVBI2024-S

  Phoenix 24/3000 3.000 W 24 V PVBI3024-S



14 

Otočni fotonapetostni sistemi, razsmerniki

w Razsmerniki / polnilci MultiPlus

w Schrack Info  
 Dokazana zanesljivost

• Tehnologija s toroidnimi transformatorji se je skozi leta izkazala za  
 zanesljivo. 

• Razsmerniki so odporni na kratek stik in zaščiteni pred pregrevanjem  
 (bodisi zaradi preobremenitve ali temperature okolja). 

PowerControl - delo z omejeno močjo generatorja ali omejenim tokom iz omrežja 
S panelom Multi Control za daljinsko upravljanje se lahko nastavi največji tok, ki se ga vzame iz omrežja oz. 
generatorja. Nato MultiPlus upošteva druge priključene porabnike izmeničnega toka in uporabi za polnjenje 
samo preostali tok. Tako se prepreči preobremenitev priključka za generator ali za električno omrežje. 

PowerAssist - povečuje moč generatorjev in električnega omrežja
Konice obremenitev se pogosto pojavljajo le v omejenem časovnem obdobju. V takem primeru MultiPlus 
zagotavlja, da se nezadostna moč omrežja ali generatorja takoj nadomesti z energijo iz akumulatorja. Če 
se obremenitev zmanjša, to pomeni, da se porabniki izklopijo, se lahko energijo spet uporabi za polnjenje 
akumulatorja.

Velika zagonska moč 
Potrebna je za vklop obremenitev z visokimi zagonskimi tokovi, kot so napajalniki za LED sijalke, halogenske 
žarnice ali električna orodja. 

Iskalni način 
Če je iskalni način nastavljen na „vklopljen“, se poraba energije razsmernika pri delovanju brez bremena 
zmanjša za približno 70 %. Ko Multi deluje v načinu razsmernika, brez ali le z majhno obremenitvijo, se izklopi 
in se znova vklopi vsaki dve sekundi za kratko časovno obdobje. Če izhodni tok preseže nastavljeno mejno 
vrednost, začne razsmernik ponovno delovati. V nasprotnem primeru se razsmernik ponovno izklopi. 

Programabilni rele 
V osnovni nastavitvi večfunkcijski rele deluje kot alarmni rele, to pomeni, da v primeru okvare napravo izklopi 
(naprava postane prevroča, preostalo nihanje napetosti na vhodu previsoko, napetost akumulatorja prenizka).

PVBM0824-A

 OPIS MOČ NAPETOST ZALOGA STORE ŠIFRA

  MultiPlus 12/500 500 W 12 V PVBM0512-A

  MultiPlus 12/800 800 W 12 V PVBM0812-A

  MultiPlus 24/800 800 W 24 V PVBM0824-A

  MultiPlus 24/1600 1.600 W 24 V PVBM1624-A

stran 
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Modra šifra:    Dostava v 1 delovnem dnevu    Na zalogi v vsakem Storu za takojšnji prevzem

 

Vrstne razdelilne omare AC

OPIS ZALOGA STORE ŠIFRA

Enokrilne, z montažno ploščo

V=1800 Š=600 G=400mm AC186040

V=1800 Š=600 G=500mm AC186050

V=1800 Š=600 G=600mm AC186060

V=1800 Š=800 G=400mm AC188040

V=1800 Š=800 G=500mm AC188050

V=1800 Š=800 G=600mm AC188060

V=1800 Š=1000 G=400mm AC181040

V=1800 Š=1000 G=500mm AC181050

V=1800 Š=1000 G=600mm AC181060

V=2000 Š=600 G=400mm AC206040

V=2000 Š=600 G=500mm AC206050

V=2000 Š=600 G=600mm AC206060

V=2000 Š=800 G=400mm AC208040

V=2000 Š=800 G=500mm AC208050

V=2000 Š=800 G=600mm AC208060

V=2000 Š=800 G=800mm AC208080

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201040

V=2000 Š=1000 G=500mm AC201050

V=2000 Š=1000 G=600mm AC201060

V=2200 Š=600 G=600mm AC226060

V=2200 Š=800 G=600mm AC228060

V=2200 Š=800 G=800mm AC228080

V=2200 Š=1000 G=600mm AC221060

Enokrilne, brez montažne plošče

V=1800 Š=600 G=400mm AC186041

V=2000 Š=400 G=400mm AC204041

V=2000 Š=600 G=400mm AC206041

V=2000 Š=600 G=600mm AC206061

V=2000 Š=800 G=400mm AC208041

V=2000 Š=800 G=600mm AC208061

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201041

Dvokrilne, z montažno ploščo

V=1800 Š=1000 G=400mm AC181042

V=1800 Š=1000 G=500mm AC181052

V=1800 Š=1200 G=400mm AC181242

V=1800 Š=1200 G=500mm AC181252

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201042

V=2000 Š=1000 G=500mm AC201052

V=2000 Š=1000 G=600mm AC201062

V=2000 Š=1200 G=400mm AC201242

V=2000 Š=1200 G=500mm AC201252

V=2000 Š=1200 G=600mm AC201262

V=2000 Š=1600 G=400mm AC201642

Dvokrilne, brez montažne plošče

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201043

V=2000 Š=1200 G=400mm AC201243

V=2000 Š=1200 G=600mm AC201263

w Vrstne razdelilne omare AC iz jeklene pločevine RAL 7035 

Izdelek na zalogi v centralnem skladišču
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Otočni fotonapetostni sistemi, razsmerniki

w Tehnični podatki

12 V
24 V

12/500/20 12/800/35
24/800/16 24/1600/40

PowerControl / PowerAssis da / ne da / da

Trifazno in vzporedno delovanje da

Avtomatsko preklopno stikalo 16 A

Razsmernik

Območje vhodne napetosti 9,5 – 17 V         19 – 33 V

Izhod izhodna napetost: 230 VAC ± 2 % frekvenca: 50 Hz ± 0,1 % (1)

Kont. izhodna moč pri 25 °C (3) 500 VA 800 VA 1.600 VA

Kont. izhodna moč pri 25 °C 430 W 700 W 1.300 W

Kont. izhodna moč pri 40 °C 400 W 650 W 1.100 W

Kont. izhodna moč pri 65 °C 300 W 400 W 800 W

Največja moč 900 W 1.600 W 2.800 W

Maks. učinkovitost 90 % 92 / 93 % 94 %

Lastna poraba (standby) 6 W 7 / 7 W 9 W

Lastna poraba (standby) v načinu ECO 2 W 2 / 2 W 3 W

Polnilec

AC vhod območje vhodne napetosti: 187 - 265 VAC; vhodna frekvenca: 45 – 65 Hz 

Napetost konstantnega polnjenja (absorption) 14,4 / 28,8 V

Napetost vzdrževalnega polnjenja (float) 13,8 / 27,6 V

Način shranjevanja 13,2 / 26,4 V

Tok polnjenja hišnega akumulatorja (4) 10 A 35 / 16 A 40 A

Tok polnjenja zagonskega akumulatorja 1 A 4 (samo 12 V in 24 V modeli)

Tipalo za temperaturo akumulatorja da

Splošno

Programabilni rele (5) da

Zaščita (2) a - g

VE.Bus-komunikacijski port za vzporedno in trifazno delovanje, za daljinski nadzor in integracijo sistema

Daljinski upravljanik za VKLOP/IZKLOP vklop / izklop / samo polnilec vklop / izklop

DIP-stikalo da (6) da (7)

Notranja DC-varovalka 125 A 150 / 80 A 125 A

Skupne značilnosti območje obratovalne temperature: -40 do +65 °C (ventilatorsko prezračevanje) vlaga (nekondenzirana): 
maks. 95 %

Ohišje

Skupne značilnosti material in barva: jeklo/ABS (modra RAL 5012); zaščitni razred: IP21

Priključek za akumulator 16 mm² 25 / 16 mm² 35 mm²

230 VAC priključek G-ST18i konektorji

Masa 4,4 kg 6,4 kg 10,2 kg

Mere (V x Š x G) 311 x 182 x 100 mm 360 x 240 x 100 mm 470 x 265 x 120 mm

Standardi

Varnost EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1

Emisije / imuniteta EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1,  
IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3

Avtomobilska smernica ECE R10-5

1) Lahko se prilagodi tudi za 60 Hz in 240 V 
2) Zaščita: 
 a) kratek stik na izhodu 
 b) preobremenitev
 c) previsoka napetost akumulatorja
 d) prenizka napetost akumulatorja
 e) previsoka temperaura 
 f) 230 V AC na izhodu razsmernika
 g) previsoka vrednost nihanja napetosti na vhodu

3) Nelinearno breme, vršni faktor 3:1 
4) Pri temperaturi okolja 25 °C 
5) Programabilni rele se lahko programira za splošni alarm, DC podnapetost ali  
 signal za zagon generatorja. AC moč: 230 V / 4 A, nazivna vrednost: 4 A do 
 35 VDC, 1 A do 60 VDC 
6)  Daljinski upravljalnik / napetost polnjenja akumulatorja /  
 frekvenca razsmernika / iskalni način 
7) Napetost polnjenja akumulatorja, iskalni način
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Otočni fotonapetostni sistemi, razsmerniki

w MultiPlus-II razsmerniki / polnilci

w Schrack Info 
• MultiPlus, s funkcijo ESS (Energy Storage System)
• Večfunkcijski razsmernik / polnilec z vsemi funkcijami MultiPlus in  
 dodatno funkcijo zunanjega tokovnega senzorja. S tem se razširijo  
 funkcije PowerControl in PowerAssist na 50 A oziroma 100 A. 

• Idealni za profesionalno pomorstvo, jahte, vozila in kopenske, od  
 omrežja oddaljene aplikacije. 

• Vgrajena funkcija Anti-islanding - naprava ima v vedno več državah  
 dovoljenje za uporabo sistema za sharnjevanje energije (ESS).

• Možno je več različnih konfiguracij sistema. Dodatne informacije  
 najdete v priročniku ESS design & installation manual. 

PowerControl in PowerAssist – povečujeta moč električnega omrežja ali generatorja 
Lahko se nastavi maksimalni tok omrežja ali generatorja. Nato MultiPlus-II upošteva druge priključene  
porabnike izmeničnega toka in uporabi za polnjenje akumulatorja samo preostali tok. Tako se prepreči  
preobremenitev priključka za generator ali omrežje (funkcija PowerControl). S funkcijo PowerAssist pridobi  
princip PowerControl novo razsežnost. Konične obremenitve se pogosto pojavljajo le v omejenih časovnih
intervalih. V takem primeru MultiPlus-II premalo moč generatorja ali omrežja nemudoma nadomesti z energijo iz
akumulatorja. Če se obremenitev zmanjša, to pomeni, da se porabniki izklopijo, se lahko energijo spet uporabi 
za polnjenje akumulatorja. 

Sončna energija: izmenični tok tudi v primeru izpada omrežja
MultiPlus-II se lahko uporablja za z omrežjem povezane in z njim nepovezane fotonapetostne naprave ter 
tudi za druge alternativne energijske sisteme. Uporablja se lahko s solarnimi regulatorji polnjenja in tudi 
z razsmerniki, povezanimi z omrežjem. Dva AC izhoda: glavni izhod zagotavlja nemoteno delovanje. V 
primeru izpada električne energije ali prekinitve napajanja iz omrežja ali generatorja MultiPlus-II prevzame 
oskrbo priključenih porabnikov. Preklop je tako hiter (v manj kot 20 milisekundah), da je zagotovljeno  
nemoteno delovanje računalnikov in drugih elektronskih naprav. Drugi izhod zagotavlja tok le, če je na 
vhodu MultiPlusa-II na voljo izmenična napetost. Na ta izhod se priključijo porabniki, ki ne smejo izprazniti 
akumulatorja (npr. grelec vode). 

Praktično neomejena moč z vzporednim in trifaznim delovanjem 
Do šest naprav Multiplus-II se lahko poveže paralelno (potreba po večji moči). Na primer s šestimi enotami 
48/5000/70 doseže 25 kW / 30 kVA izhodne moči s 420 A polnilne zmogljivosti. Ne glede na vzporedni 
priključek se lahko tudi tri enote istega modela konfigurirajo za trifazni izhod. A to še ni vse: z vzporedno 
vezavo največ 6 setov na trifazni sistem, dobimo 75 kW / 90 kVA moči razsmernika ali 1.200 A toka  
polnjenja.

Konfiguracija sistema, nadzor in krmiljenje
Konfiguracija sistema, nadzor in krmiljenje: nastavitve lahko s programsko opremo VEConfigure spremenite v 
nekaj minutah (potrebna sta računalnik ali prenosnik in vmesnik MK3-USB). Daljinska konfiguracija in nadzor:  
za povezavo s spletom namestite Color Control GX ali drug izdelek GX. 

PVBM5048-A

 OPIS MOČ NAPETOST ZALOGA STORE ŠIFRA

  MultiPlus II 3000/48 3.000 W 48 V PVBM3048-A

  MultiPlus II 5000/48 5.000 W 48 V PVBM5048-A
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Otočni fotonapetostni sistemi, razsmerniki

w Tehnični podatki

MultiPlus-II 48/3000/35-32 48/5000/70-50

PowerControl in PowerAssist da

Avtomatsko preklopno stikalo 32 A 50 A

Maksimalni AC-vhodni tok 32 A 50 A

Razsmernik

Območje vhodne DC-napetosti 38 – 66 V

Izhod izhodna napetost: 230 VAC ± 2 % frekvenca: 50 Hz ± 0,1 % (1)

Kont. izhodna moč pri 25 °C (3) 3.000 VA 5.000 VA

Kont. izhodna moč pri 25 °C 2.400 W 4.000 W

Kont. izhodna moč pri 40 °C 2.200 W 3.700 W

Kont. izhodna moč pri 65 °C 1.700 W 3.000 W

Maksimalna navidezna napajalna moč 2.500 VA 4.000 VA

Največja moč 5.500 W 9.000 W

Maks. učinkovitost 95 % 96 %

Lastna poraba (standby) 11 W 18 W

Lastna poraba (standby) v načinu AES 7 W 12 W

Lastna poraba (standby) v načinu ECO 2 W 2 W

Polnilec

AC vhod območje vhodne napetosti: 187 -2 65 VAC; vhodna frekvenca: 45 – 65 Hz

Napetost konstantnega polnjenja (absorption) 57,6 V

Napetost vzdrževalnega polnjenja (float) 55,2 V

Način shranjevanja 52,8 V

Maksimalni tok polnjenja akumulatorja (4) 35 A 70 A

Tipalo temperature akumulatorja da

Splošno

Dodatni izhod da (32 A)

Zunanji senzor AC-toka (po izbiri) 50 A 100 A

Programabilni rele (5) da

Zaščita (2) a - g

Vmesnik VE.Bus za vzporedno in trifazno delovanje, za daljinski nadzor in integracijo sistema

COM-port za splošno uporabo da, 2x

Daljinsko krmiljeni vklop / izklop da

Območje obratovalne temperature -40 do +65 °C (ventilatorsko hlajenje)

Vlaga (nekondenzirana) maks. 95 %

Ohišje

Material in barva jeklo, modra RAL 5012

Zaščitni razred IP22

Priključek za akumulator sornik M8

230 VAC priključek vijačne sponke 13 mm² (6 AWG)

Masa 18 kg 29 kg

Mere (V x Š x G) 506 x 275 x 147 mm 565 x 323 x 148 mm

Standardi

Varnost EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2

Emisije / imuniteta EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2,  
IEC 61000-6-3 

Napajanje brez prekinitve (UPS) IEC 62040-1, AS 620401.1

Anti-Islanding VDE-AR-N 4105, TOR-D4, AS/NZS 4777.2, NRS 097-2-1, UTE C15-712-1, C10/11,  
RD 1699-RD 413, G59/3-2, G83/2

1) Lahko se prilagodi na 60 Hz. 
2) Zaščita: 
 a) kratek stik na izhodu 
 b) preobremenitev 
 c) previsoka napetost akumulatorja 
 d) prenizka napetost akumulatorja 
 e) previsoka temperaura 
 f) 230 VAC na izhodu razsmernika 
 g) previsoka vrednost nihanja napetosti na vhodu

3) Nelinearno breme, vršni faktor 3:1 
4) Pri temperaturi okolja 25 °C 
5) Rele nastavljiv kot splošni alarmni rele, alarm za DC-podnapetost  
 ali kot funkcija vklopa/izklopa za agregat  
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Otočni fotonapetostni sistemi, razsmerniki

w Razsmernik / polnilec MultiPlus-II GX

w Schrack Info 
• Številne možnosti uporabe
• Vgrajen nadzor naprave
• Nadzor z uporabo spletnega portala VRM preko osebnega  
 računalnika ali pametnega telefona

 OPIS MOČ NAPETOST ZALOGA STORE ŠIFRA

  MultiPlus II GX 3000/48 3.000 W 48 V PVBM3048-B

PVBM3048-B

MultiPlus-II z LCD in s funkcijo GX 
MultiPlus-II GX vključuje MultiPlus-II razsmernik / polnilec in napravo GX z zaslonom z 2 x 16 znaki. 

Zaslon in WLAN 
Na zaslonu so prikazani parametri za akumulator, razsmernik in regulator solarnega polnjenja. Dostop do 
parametrov je možen s pametnim telefonom ali drugo napravo, ki podpira WLAN. 

Naprava GX 
Vgrajena naprava GX vključuje: 
• Vmesnik VE.Can se lahko uporablja za povezavo naprav VE.Can podjetja Victron (npr. VE.Can MPPT).  
 Priključek se lahko preko daljinskega upravljalnika preoblikuje tudi za uporabo s kompatibilno CAN-Bus  
 litij-ionsko baterijo. 
• USB-priključek 
• Ethernet priključek 
• VE.Direct-priključek 

Uporaba
MultiPlus-II GX je namenjen aplikacijam pri katerih je potrebna dodatna povezava z drugimi izdelki ali 
daljinsko spremljanje, kot so sistemi povezani z omrežjem ali otočni sistemi za shranjevanje energije ter 
določene mobilne aplikacije. 

Vzporedno in trifazno delovanje 
Za vzporedno in trifazno delovanje je potrebna samo ena enota GX.
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Otočni fotonapetostni sistemi, razsmerniki

w Tehnični podatki

MultiPlus-II GX 48/3000/35-32

PowerControl in PowerAssist da

Avtomatsko preklopno stikalo 32 A

Maksimalni AC-vhodni tok 32 A

Razsmernik

Območje vhodne DC-napetosti 38 – 66 V

Izhod izhodna napetost: 230 VAC ± 2 % frekvenca: 50 Hz ± 0,1 % (1)

Kont. izhodna moč pri 25 °C (3) 3.000 VA

Kont. izhodna moč pri 25 °C 2.400 W

Kont. izhodna moč pri 40 °C 2.200 W

Kont. izhodna moč pri 65 °C 1.700 W

Maksimalna navidezna napajalna moč 2.500 VA

Največja moč 5.500 W

Maks. učinkovitost 95 %

Lastna poraba (standby) 11 W

Lastna poraba (standby) v načinu AES 7 W

Lastna poraba (standby) v načinu ECO 2 W

Polnilec

AC vhod območje vhodne napetosti: 187 - 265 VAC; vhodna frekvenca: 45 – 65 Hz

Napetost konstantnega polnjenja (absorption) 57,6 V

Napetost vzdrževalnega polnjenja (float) 55,2 V

Način shranjevanja 52,8 V

Maksimalni tok polnjenja akumulatorja (4) 35 A

Tipalo temperature akumulatorja da

Splošno

Dodatni izhod da (32 A)

Zunanji senzor AC-toka (po izbiri) 50 A

Programabilni rele (5) da

Zaščita (2) a - g

Vmesnik VE.Bus za vzporedno in trifazno delovanje, za daljinski nadzor in integracijo sistema

COM-port za splošno uporabo da, 2x

Daljinsko krmiljeni vklop / izklop da

Območje obratovalne temperature -40 do +65 °C (ventilatorsko hlajenje)

Vlaga (nekondenzirana) maks. 95 %

Ohišje

Material in barva jeklo, modra RAL 5012

Zaščitni razred IP21

Priključek za akumulator sornik M8

230 VAC priključek vijačne sponke 13 mm² (6 AWG)

Masa 26 kg

Mere (V x Š x G) 506 x 275 x 147 mm

Standardi

Varnost EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2

Emisije / imuniteta EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2,  
IEC 61000-6-3

Anti-Islanding obiščite spletno mesto Victron

1) Lahko se prilagodi na 60 Hz. 
2) Zaščita: 
 a) kratek stik na izhodu 
 b) preobremenitev 
 c) previsoka napetost akumulatorja 
 d) prenizka napetost akumulatorja 
 e) previsoka temperaura 
 f) 230 VAC na izhodu razsmernika 
 g) previsoka vrednost nihanja napetosti na vhodu

3) Nelinearno breme, vršni faktor 3:1 
4) Pri temperaturi okolja 25 °C 
5) Rele nastavljiv kot splošni alarmni rele, alarm za DC-podnapetost ali kot  
 funkcija vklopa/izklopa za agregat  
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Otočni fotonapetostni sistemi, nadzor

w Venus GX

w Schrack Info 
• Venus GX je komunikacijsko vozlišče za upravljanje in nadzor vseh  
 energetskih sistemov Victron. Seznam izdelkov, ki se lahko priključijo  
 na napravo, je skoraj neskončen.

• Posodobitev poteka preko spleta samodejno, ko je na voljo nova  
 različica programske opreme. 

• V več jezikih: v angleščini, češčini, nemščini, španščini, francoščini,  
 italijanščini, nizozemščini, ruščini, švedščini, turščini, kitajščini, arabščini. 

• Uporablja se lahko kot Modbus-TCP Gateway za vse priključene izdelke. 
• Uporablja operacijski sistem Venus - Embedded Linux  
 https://github.com/victronenergy/venus/wiki/sales-pitch

Združljivost 
• Naprave Multi in Quattro, vključno s sistemi s faznim zamikom in trifaznimi sistemi. Nadzor in  
 krmiljenje (vklop/izklop in omejevalnik toka). Možna je sprememba nastavitve (samo daljinsko  
 preko spleta, brez spletne povezave ni možna).
• EasySolar 1600 VA - BlueSolar MPPT solarni polnilci z VE.Direct portom 
• BlueSolar MPPT 150/70 in MPPT 150/85 z VE.Can portom 
• SmartSolar MPPT 150/70 in MPPT 150/100 z VE.Can portom. Če se več BlueSolar MPPT ali  
 SmartSolar MPPT uporablja z VE.Can v vzporedni vezavi, se vse informacije kombinirajo v eni  
 informaciji. 
• Naprave družine BMV-700 se lahko priključijo neposredno na porte VE.Direct na Venusu GX.  
 Za to se uporablja kabel VE.Direct. 
• Lynx Ion + soupor 
• Lynx Ion BMS - Lynx soupor VE.Can 
• Skylla-i polnilci akumulatorjev - NMEA2000 senzorji za rezervoar 
• Na USB port lahko priključite USB GPS. Podatki se pošljejo na spletni portal VRM za sledljivost.  
 Trenutni položaj je nato prikazan na zemljevidu na VRM. Če je treba priključiti več kot dva izdelka  
 VE.Direkt, se lahko uporabi USB priključek. 

Spletni portal VRM za daljinsko upravljanje Victron
Vse izmerjene vrednosti se posredujejo na brezplačno spletno mesto: spletni portal VRM, ki ga lahko v  
demo različici preizkusite na https://vrm.victronenergy.com. 

Daljinski upravljalnik na VRM 
Nastavitve in nadzor se izvaja preko daljinskega upravljalnika. Bodisi preko VRM, preko vgrajene Wi-Fi 
dostopne točke ali preko lokalnega omrežja LAN / Wi-Fi. 

Samodejni vklop / izklop agregata 
Zelo prilagodljiv sistem za vklop / izklop. Zagon lahko sproži nizka napetost, večja obremenitev ali stanje  
napolnjenosti akumulatorja. Lahko se določijo posebne nastavitve za čase počitka in po izbiri mesečni preizkus. 

Jedro sistema za shranjevanje energije ESS – Energy Storage System 
Venus GX je komunikacijsko vozlišče, ki omogoča upravljanje in komunikacijo z vsemi komponentami v 
vašem sistemu ESS. 

PVBE0050-A
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Otočni fotonapetostni sistemi, nadzor

Prenos podatkov
Če je povezava vzpostavljena s spletom, sistem izvede prenos vseh podatkov na spletni portal VRM. Če 
spletna povezava ni na voljo, Venus GX podatke hrani interno do 48 ur. Z uporabo mikro SD kartice ali USB 
ključka lahko shranite še več podatkov. Te datoteke je mogoče naložiti na spletni portal VRM ali jih pretvoriti 
brez povezave (offline) za analizo s pomočjo aplikacije VictronConnect. 

Spletna povezava
Venus GX je mogoče povezati s spletom s pomočjo Ethernet kabla in preko brezžične povezave (Wi-Fi). Venus 
GX nima notranjega GSM modema: ni reže za SIM kartico. Namesto tega uporabite standardni GPRS ali 3G 
router. 

w Tehnični podatki

Venus GX

Območje napetosti napajanja 8 – 70 V enosmerni tok

Poraba 210 mA @ 12 V 110 mA @ 24 V 60 mA @ 48 V

Vmesniki

VE.Direct 2 ločena VE.Direct porta – izolirana

VE.Can 2 vzporedno vezani RJ45 vtičnici – izolirani

CAN 2 CAN vmesnika – neizolirana

VE.Bus 2 vzporedno vezani RJ45 vtičnici – izolirani

USB 2 USB vhoda – neizolirana

Ethernet 10 / 100 / 1.000 MB RJ45 vtičnice – izolirane

Wi-Fi dostopna točka za priključek na daljinski upravljalnik

Wi-Fi odjemalec priključek Venusa GX na obstoječe Wi-Fi omrežje

Vhodi/izhodi

Potencialno prost priključek NO/COM/NC – 6 A 250 VAC / 30 VDC

Vhodi za prikaz stanja nivoja rezervoarja 3x nastavljiv za evropske (0 - 180 Ohm) ali ameriške (240 - 30 Ohm) standarde

Vhodi za prikaz temperature potrebno 2x ASS000001000

Povezava s tretjimi napravami

Modbus-TCP uporabite Modbus-TCP za nadzor in krmiljenje vseh naprav, s katerimi je Venus GX povezan

JSON za pridobivanje podatkov s spletnega portala VRM uporabite VRM JSON API

Drugo

Zunanje mere (V x Š x G) 45 x 143 x 96 mm

Območje obratovalne temperature -20 °C do +50 °C

Standardi

Varnost EN 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013

EMC EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2

 OPIS TIP NAPETOST ZALOGA STORE ŠIFRA

  Venus GX nadzor 8 - 70 V PVBE0050-A
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Otočni fotonapetostni sistemi, pribor

w GX GSM modem, pribor za naprave Venus

w Schrack Info 
• Kot pribor za naprave GX spada GX GSM v družino izdelkov GX. 
• To je GSM modem, ki zagotavlja mobilni internet za sistem in povezavo  
 s spletnim portalom VRM.

PVBE0054--

w Števec električne energije EM24

w Schrack Info 
• Za merjenje moči in energije celotne aplikacije v razdelilni omarici. 
• Uporablja se lahko tudi za merjenje izhodne napetosti PV-razsmernika.
• Podatki so prikazani na barvnem krmilniku Color Control GX in spletnem  
 portalu VRM.

PVBE0110-A

w MPPT WireBox – Tr

w Schrack Info 
• MPPT WireBox nudi dodatno stopnjo varnosti in je še posebej uporaben, 
 če je vaš MPPT solarni polnilec nameščen na splošno dostopnem kraju.  
 Vsi priključki za enosmerni tok so zaščiteni. To preprečuje naključen ali  
 nepravilen stik s priključnimi sponkami.

• Na voljo so različne velikosti: 
 WireBox S Tr za polnilec 75/15 
 WireBox S Tr za polnilec 100/20 
 WireBox M Tr za polnilec 100/30, 100/50, 150/35

PVBCWIRE20*

*(polnilec ni vključen v dobavo)



23

Otočni fotonapetostni sistemi, pribor

 OPIS TIP NAPETOST ZALOGA STORE ŠIFRA

  GX GSM nadzor PVBE0054--

  števec električne energije EM24 nadzor PVBE0110-A

  WireBox-S Tr 75/15 varnost PVBCWIRE15

  WireBox-S Tr 100/20 varnost PVBCWIRE20

  WireBox-M Tr varnost PVBCWIRE-M

  Lynx Power In povezava PVBP1005--

stran 
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Modra šifra:    Dostava v 1 delovnem dnevu    Na zalogi v vsakem Storu za takojšnji prevzem

 

Vrstne razdelilne omare AC

OPIS ZALOGA STORE ŠIFRA

Enokrilne, z montažno ploščo

V=1800 Š=600 G=400mm AC186040

V=1800 Š=600 G=500mm AC186050

V=1800 Š=600 G=600mm AC186060

V=1800 Š=800 G=400mm AC188040

V=1800 Š=800 G=500mm AC188050

V=1800 Š=800 G=600mm AC188060

V=1800 Š=1000 G=400mm AC181040

V=1800 Š=1000 G=500mm AC181050

V=1800 Š=1000 G=600mm AC181060

V=2000 Š=600 G=400mm AC206040

V=2000 Š=600 G=500mm AC206050

V=2000 Š=600 G=600mm AC206060

V=2000 Š=800 G=400mm AC208040

V=2000 Š=800 G=500mm AC208050

V=2000 Š=800 G=600mm AC208060

V=2000 Š=800 G=800mm AC208080

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201040

V=2000 Š=1000 G=500mm AC201050

V=2000 Š=1000 G=600mm AC201060

V=2200 Š=600 G=600mm AC226060

V=2200 Š=800 G=600mm AC228060

V=2200 Š=800 G=800mm AC228080

V=2200 Š=1000 G=600mm AC221060

Enokrilne, brez montažne plošče

V=1800 Š=600 G=400mm AC186041

V=2000 Š=400 G=400mm AC204041

V=2000 Š=600 G=400mm AC206041

V=2000 Š=600 G=600mm AC206061

V=2000 Š=800 G=400mm AC208041

V=2000 Š=800 G=600mm AC208061

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201041

Dvokrilne, z montažno ploščo

V=1800 Š=1000 G=400mm AC181042

V=1800 Š=1000 G=500mm AC181052

V=1800 Š=1200 G=400mm AC181242

V=1800 Š=1200 G=500mm AC181252

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201042

V=2000 Š=1000 G=500mm AC201052

V=2000 Š=1000 G=600mm AC201062

V=2000 Š=1200 G=400mm AC201242

V=2000 Š=1200 G=500mm AC201252

V=2000 Š=1200 G=600mm AC201262

V=2000 Š=1600 G=400mm AC201642

Dvokrilne, brez montažne plošče

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201043

V=2000 Š=1200 G=400mm AC201243

V=2000 Š=1200 G=600mm AC201263

w Vrstne razdelilne omare AC iz jeklene pločevine RAL 7035 

w Lynx Power In

w Schrack Info 
• Modularna DC-zbiralka, ki se uporablja za priključitev akumulatorja  
 na distribucijski sistem Lynx DC.

PVBP1005--

Izdelek na zalogi v centralnem skladišču
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Fotonapetostni sistemi, optimizacija

w Upoštevanje sence pri projektiranju 

Pri projektiranju fotovoltaičnih sistemov običajno pazimo, da se izognemo senčenju, saj zasenčeni moduli 
vplivajo na zmanjšanje učinkovitosti vseh drugih modulov v sistemu. Neskladja, ki jih povzroči senčenje, je 
mogoče nadoknaditi z moduli Tigo Smart, saj lahko vsak modul doseže svojo maksimalno moč, ne glede na  
omejitve drugih modulov. To zagotavlja bistveno večjo svobodo projektiranja, saj lahko projektanti zdaj  
module postavijo bližje oviram, ki bi se jim običajno izognili. Z nadgradnjo z moduli TIGO TS4 lahko  
celodnevno osenčeni PV moduli ustvarjajo največjo proizvodnjo energije iz razpoložljive posredne sončne  
svetlobe.

Svoboda pri projektiranju postavitve sistema
Za doseganje čim boljšega izkoristka iz fotonapetostnega sistema lahko izbiramo med naslednjimi možnostmi:

1) Optimizacija
Ta cenovno ugoden paket vključuje TS4-A-O (optimizacija) samo za osenčene module. Če morate le 
omiliti vpliv sence brez varnostnih zahtev ali nadzora na ravni modulov, je to prava izbira. Za podaljšanje 
življenjske dobe sistema patentirana tehnologija UHD Core TS4 samo po potrebi deluje z MPPT na ravni 
razsmernika.

2) Optimizacija z nadzorom
Ta paket vključuje TS4-A-O (optimizacija) samo za zasenčene module, TS4-A-M (nadzor) za vse druge 
module in CCA komplet za nadzor. Če želite omiliti vpliv sence brez varnostnih zahtev, a kljub temu želite 
imeti nadzor na ravni modulov, je to prava izbira. Svoj fotonapetostni sistem lahko upravljate kadarkoli, s 
tem da dostopate do podatkov z najvišjo stopnjo vzorčenja. To omogoča hitro odkrivanje napak v vašem 
fotonapetostem sistemu in s tem prihranek denarja pri stroških obratovanja in vzdrževanja.
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Fotonapetostni sistemi, optimizacija

3) Popoln paket za optimizacijo, varnost in nadzor
Ta popoln paket vključuje TS4-A-O (optimizacija) samo za osenčene module, TS4-A-S (varnost) za vse  
druge module in CCA komplet za nadzor. Zagotovite si najvišjo donosnost naložbe z največjim izkoristkom 
energije na osnovi optimizacije s certificirano varnostjo hitrega izklopa in nadzorom na ravni modulov.  
To ponuja najvišjo stopnjo zanesljivosti upravljanja vašega fotonapetostnega sistema. V primeru  
ekstremnega senčenja je lahko celoten fotonapetostni sistem opremljen z moduli za optimizacijo TS4-A-O 
za ustvarjanje optimalega izkoristka.

w Združljivi z razsmerniki vseh vodilnih proizvajalcev 

Tigo je združljiv z vsemi vodilnimi znamkami razsmernikov, kar omogoča optimizacijo na ravni modulov 
neodvisno od proizvajalca. Najboljši proizvajalci razsmernikov na trgu so odobrili uporabo modulov Tigo z 
njegovimi napravami. Na ta način je dosežena optimalna kombinacija stroškovne učinkovitosti, zanesljivosti, 
fleksibilnosti sistema in donosa energije.

Glejte pregled sistema na strani 30, točka 3

w Spletni portal Tigo SMART

Spletni portal SMART je spletni sistem za nadzor na ravni modulov, ki upravlja s fotonapetostnimi nizi za  
gospodarske javne službe, obrtna in zasebna gospodinjstva. Ta programska oprema lastnikom sistemov 
omogoča vpogled v proizvedeno moč na ravni modulov. Sistemska analitika spremlja proizvodnjo, pošilja 
opozorila in proaktivno predlaga vzdrževanje za delovanje sistema z največjo učinkovitostjo. Spletno mesto 
SMART lahko izklopi vsak modul posebej za preprečitev visokonapetostnih udarov med vzdrževanjem ali 
zaradi varnostnih razlogov.

Glejte pregled sistema na strani 30, točka 4
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Fotonapetostni sistemi, optimizacija

w TS4-A-O - fotonapetostni modul za nadgradnjo (add-on/retrofit)

w Schrack Info 
• TS4-A-O (optimizacija) je izpopolnjena optimizacijska rešitev za  
 nadgradnjo (add-on/retrofit), ki ponuja inteligentne funkcije za  
 standardne fotonapetostne module za povečanje zanesljivosti in varnosti.

• Izboljšajte energetsko učinkovitost. TS4-A-O z UHD-core tehnologijo in  
 izboljšanimi podatki o moči podpira fotonapetostne module do 500 W.

• Glejte pregled sistema na strani 30, točka 1

Funkcije

PVC00101--

Enostavna namestitev
Natična montaža na standardni okvir modula ali z odstranitvjo sponk namestitev na nosilce.

Pametni zagon 
Konfiguracija in zagon z vašo mobilno napravo Android ali iOS.

Optimizacija na ravni modulov za večji energetski donos in večjo prilagodljivost 
projektiranja.

Večja varnost zaradi skladnosti s standardom NEC 2014 in 2017 690.12 za hiter 
izklop.

Nadzor proizvodnje energije na ravni modulov in za upravljanje naprav.
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w Tehnični podatki
TS4-A-O 

Okolje

Območje obratovalne temperature -40 °C do +85 °C

Stopnja mehanske zaščite IP68, NEMA 3R

Mehanske lastnosti

Mere (V x Š x G) 138,4 x 139,7 x 22,9 mm

Masa 490 g

Električne lastnosti

Območje napetosti 16 - 90 V

Maksimalni vhodni tok 12 A

Maksimalna vhodna moč 500 W

Dolžina izhodnega kabla 1,2 m (standard)

Konektor MC4 (standard)

Način komunikacije brezžična

Varnostni izklop po UL (NEC 2014 & 2017 690.12) da

Za varnostni izklop s TS4-A-O so potrebni TAP in Cloud Connect Advanced (CCA).

 OPIS TIP VHODNA MOČ ZALOGA STORE ŠIFRA

  TIGO TS4-A-O optimizacija 500 W PVC00101--

  TIGO TS4-A-S varnost 500 W PVC00102--

  TIGO TS4-A-M nadzor 500 W PVC00103--

stran 
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Modra šifra:    Dostava v 1 delovnem dnevu    Na zalogi v vsakem Storu za takojšnji prevzem

 

Vrstne razdelilne omare AC

OPIS ZALOGA STORE ŠIFRA

Enokrilne, z montažno ploščo

V=1800 Š=600 G=400mm AC186040

V=1800 Š=600 G=500mm AC186050

V=1800 Š=600 G=600mm AC186060

V=1800 Š=800 G=400mm AC188040

V=1800 Š=800 G=500mm AC188050

V=1800 Š=800 G=600mm AC188060

V=1800 Š=1000 G=400mm AC181040

V=1800 Š=1000 G=500mm AC181050

V=1800 Š=1000 G=600mm AC181060

V=2000 Š=600 G=400mm AC206040

V=2000 Š=600 G=500mm AC206050

V=2000 Š=600 G=600mm AC206060

V=2000 Š=800 G=400mm AC208040

V=2000 Š=800 G=500mm AC208050

V=2000 Š=800 G=600mm AC208060

V=2000 Š=800 G=800mm AC208080

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201040

V=2000 Š=1000 G=500mm AC201050

V=2000 Š=1000 G=600mm AC201060

V=2200 Š=600 G=600mm AC226060

V=2200 Š=800 G=600mm AC228060

V=2200 Š=800 G=800mm AC228080

V=2200 Š=1000 G=600mm AC221060

Enokrilne, brez montažne plošče

V=1800 Š=600 G=400mm AC186041

V=2000 Š=400 G=400mm AC204041

V=2000 Š=600 G=400mm AC206041

V=2000 Š=600 G=600mm AC206061

V=2000 Š=800 G=400mm AC208041

V=2000 Š=800 G=600mm AC208061

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201041

Dvokrilne, z montažno ploščo

V=1800 Š=1000 G=400mm AC181042

V=1800 Š=1000 G=500mm AC181052

V=1800 Š=1200 G=400mm AC181242

V=1800 Š=1200 G=500mm AC181252

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201042

V=2000 Š=1000 G=500mm AC201052

V=2000 Š=1000 G=600mm AC201062

V=2000 Š=1200 G=400mm AC201242

V=2000 Š=1200 G=500mm AC201252

V=2000 Š=1200 G=600mm AC201262

V=2000 Š=1600 G=400mm AC201642

Dvokrilne, brez montažne plošče

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201043

V=2000 Š=1200 G=400mm AC201243

V=2000 Š=1200 G=600mm AC201263

w Vrstne razdelilne omare AC iz jeklene pločevine RAL 7035 

w Pregled modulov Tigo

Tigo TS4-A-O = + +

Tigo TS4-A-S = +

Tigo TS4-A-M =

Izdelek na zalogi v centralnem skladišču
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w Cloud Connect Advanced (CCA) 

w Schrack Info 
• Kompaktni zapisovalnik podatkov
• Prenaša podatke o proizvodnji za do 900 TS4 Smart modulov
• Podpira žična in brezžična internetna omrežja
• Kontrola nadzora podatkov in varnostnih funkcij
• Konfiguracija z aplikacijo Tigo SMART
• Nadzor podatkov preko Modbusa

• Glejte pregled sistema na strani 30, točka 2

Paket za nadzor in varnost
Cloud Connect Advanced (CCA) je kompakten in zmogljiv zapisovalnik podatkov in komunikacijsko vozlišče 
platforme Tigo TS4. Prevzame nadzor podatkov in varnostne funkcije modulov Tigo Smart.

Povezave
Podatki o proizvodnji v modulih se prikazujejo in nadzorujejo v Tigo Cloud. Poleg tega je mogoče z  
aplikacijo Tigo Smart (za Android in iOS) izvesti nove namestitve in konfiguracije.

Zaščita
Za namestitev na prostem je na voljo ohišje z zaščitnim razredom IP65. CCA se pritrdi na priloženo  
DIN-letev z dovolj dodatnega prostora za kable in napajalnik.

Namestitev
CCA je namenjen za uporabo tako v zaprtih prostorih kot na prostem. Napajalnik se namesti na DIN-letev in se 
poveže s CCA.

Sestavni del kompleta PVC00110

w Tehnični podatki

Mehanske lastnosti

Mere (samo CCA) (V x Š x G) 31,00 x 115,51 x 71,54 mm

Masa (samo CCA) 126 g

Temperaturno območje (samo CCA) -20 °C do +70 °C

Hlajenje prosta konvekcija

Zaščitni razred IP68 v zaščitnem ohišju za uporabo na prostem

Električne lastnosti

Cloud Connect Advanced (CCA) vhodna napetost 10 VDC - 25 VDC

Cloud Connect Advanced (CCA) poraba 3 W - 7 W

Napajanje 100 VAC - 240 VAC

Fotonapetostni sistemi, nadzor in varnost
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 OPIS TIP VHODNA MOČ ZALOGA STORE ŠIFRA

  TIGO komplet CCA & TAP nadzor PVC00110--

stran 
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Modra šifra:    Dostava v 1 delovnem dnevu    Na zalogi v vsakem Storu za takojšnji prevzem

 

Vrstne razdelilne omare AC

OPIS ZALOGA STORE ŠIFRA

Enokrilne, z montažno ploščo

V=1800 Š=600 G=400mm AC186040

V=1800 Š=600 G=500mm AC186050

V=1800 Š=600 G=600mm AC186060

V=1800 Š=800 G=400mm AC188040

V=1800 Š=800 G=500mm AC188050

V=1800 Š=800 G=600mm AC188060

V=1800 Š=1000 G=400mm AC181040

V=1800 Š=1000 G=500mm AC181050

V=1800 Š=1000 G=600mm AC181060

V=2000 Š=600 G=400mm AC206040

V=2000 Š=600 G=500mm AC206050

V=2000 Š=600 G=600mm AC206060

V=2000 Š=800 G=400mm AC208040

V=2000 Š=800 G=500mm AC208050

V=2000 Š=800 G=600mm AC208060

V=2000 Š=800 G=800mm AC208080

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201040

V=2000 Š=1000 G=500mm AC201050

V=2000 Š=1000 G=600mm AC201060

V=2200 Š=600 G=600mm AC226060

V=2200 Š=800 G=600mm AC228060

V=2200 Š=800 G=800mm AC228080

V=2200 Š=1000 G=600mm AC221060

Enokrilne, brez montažne plošče

V=1800 Š=600 G=400mm AC186041

V=2000 Š=400 G=400mm AC204041

V=2000 Š=600 G=400mm AC206041

V=2000 Š=600 G=600mm AC206061

V=2000 Š=800 G=400mm AC208041

V=2000 Š=800 G=600mm AC208061

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201041

Dvokrilne, z montažno ploščo

V=1800 Š=1000 G=400mm AC181042

V=1800 Š=1000 G=500mm AC181052

V=1800 Š=1200 G=400mm AC181242

V=1800 Š=1200 G=500mm AC181252

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201042

V=2000 Š=1000 G=500mm AC201052

V=2000 Š=1000 G=600mm AC201062

V=2000 Š=1200 G=400mm AC201242

V=2000 Š=1200 G=500mm AC201252

V=2000 Š=1200 G=600mm AC201262

V=2000 Š=1600 G=400mm AC201642

Dvokrilne, brez montažne plošče

V=2000 Š=1000 G=400mm AC201043

V=2000 Š=1200 G=400mm AC201243

V=2000 Š=1200 G=600mm AC201263

w Vrstne razdelilne omare AC iz jeklene pločevine RAL 7035 

w Tigo Access Point (TAP)  

w Schrack Info 
• Brezžična dostopna točka
• Prenaša podatke do 300 TS4 Smart modulov Mesh - komunikacijska 
 arhitektura 

• Prenos podatkov v živo
• Možnost nadgradnje 
• Enostavna pritrditev brez orodja na okvir modula

• Glejte pregled sistema na strani 30, točka 5

Sestavni del kompleta PVC00110

w Tehnični podatki
Mehanske lastnosti

Mere (V x Š x G) 126,2 x 130,0 x 26,8 mm (z držalom)

Masa 227 g

Temperaturno območje -20 °C do +85 °C

Zaščitni razred IP68, tip 4R

w Komplet Tigo CCA & TAP
Zmogljivost

Vsak CCA podpira do 900 Smart fotonapetostnih modulov in 7 TAP-ov

Vsak TAP podpira do 300 Smart fotonapetostnih modulov v polmeru 35 m

Mehanske lastnosti

Mere ohišja za uporabo na prostem (V x Š x G) 115,00 x 278,4 x 203,00 mm

Masa (CCA v ohišju z napajanjem) 1,1 kg

Uporabniški vmesnik aplikacija na mobilnem telefonu: aplikacija Tigo SMART za Android in 
iOS večfunkcijski prikaz stanja z LED

Fotonapetostni sistemi, nadzor in varnost

Izdelek na zalogi v centralnem skladišču
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Fotonapetostni sistemi, nadzor in varnost

w Pregled sistema

1

23
4

4

5

 Moduli Tigo TS4 Smart

 Cloud Connect Advanced (CCA)

 Fotonapetostni razsmerniki

 Nadzor modula preko Clouda

 Tigo Access Point (TAP)

1

5

4

3

2
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w Opombe
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BELGIJA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A 
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNA IN HERCEGOVINA 
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O. 
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BOLGARIJA
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162, Druzhba-2 
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX  +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

ČEŠKA 
SCHRACK TECHNIK SPOL.SR.O. 
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264 
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

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

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

NEMČIJA
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

POLJSKA
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.Z.O.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

ROMUNIJA
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SLOVAŠKA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SRBIJA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SCHRACK HČERINSKA PODJETJA

SCHRACK TECHNIK D.O.O
Pameče 175
2380 Slovenj Gradec
TEL +386(0)2/8839 200
FAX +386(0)2/8843 471
E-MAIL info@schrack.si

SLOVENJ GRADEC
Pameče 175
2380 Slovenj Gradec
TEL +386(0)2/8839 200
FAX +386(0)2/8843 471
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

LJUBLJANA
Pot k sejmišču 30
1231 Ljubljana-Črnuče
TEL +386(0)1/5634 510
FAX +386(0)1/5632 118
E-MAIL schrack.lj@schrack.si

MARIBOR
Glaserjev trg 7
2311 Hoče
TEL +386(0)2/6185 060
FAX +386(0)2/6185 062
E-MAIL schrack.mb@schrack.si

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, AT-1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

CENTRALA POSLOVALNICE

CENTRALA AVSTRIJA

NASLOVI
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	w	Photovoltaikmodul X-Line Diamond Cell Technology Polykristallin
	w	Photovoltaikmodul HCUT Hocheffiziente Monokristalline HalfCut (halbe) Zellen
	w	Photovoltaikmodul X-Line All Black Monokristallin
	w	PLENTICORE plus: Der neue Standard - vielseitig und smart
	w	PIKO 12 - 20: Kompakt und schnell einsatzbereit

