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W Rozłączniki bezpiecznikowe QUADRON 185Power Speed z napędem migowym

w  SCHRACK-INFO

 •  Odkryj perfekcyjnie dopracowany system 185Power o niespotykanej łatwości montażu dzięki technologii CrossLink.  

System 185Power oferuje rodzinę rozłączników bezpiecznikowych QUADRON w nowej wersji QUADRON185Power Speed 

do pionowego montażu na systemie szyn 185mm. Po raz pierwszy kombinacja podstaw i rozłączników bezpiecznikowych NH 

może być połączona z innymi komponentami systemu 185mm. System zawiera zaciski podłączeniowe i moduły podłączeniowe 

CRITO185Power gwarantujące kompaktowe i elastyczne podłączenie kabli i szyn.

 • System 185Power oprócz kompleksowego programu rozłączników bezpiecznikowych NH, oferuje wszystkie elementy których  

   wymaga trwały i stabilny system: wsporniki szyn, elementy podłączeniowe i system osłon dla optymalnej ochrony przed dotykiem  

   oraz adaptery umożliwiające montaż wszystkich typów wyłączników.
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W Elementy systemu 185Power

W WSPORNIKI SZYN I SYSTEM OSŁON CrossLink® strona 8

 •Montaż wszystkich komponentów systemu na szynach bez wiercenia dzięki 
   bezpiecznemu systemowi osłon CrossLink®

 •System osłon CrossLink® zapewnia oddzielenie faz

 •Możliwy montaż i demontaż komponentów na pracującym systemie szyn

W KOMPONENTY ŁĄCZENIOWE I ADAPTERY DO WYŁĄCZNIKÓW KOMPAKTOWYCH strona 12

 •Adapter do podłączenia wszystkich rodzajów wyłączników kompaktowych

 •Adapter montowany bezpośrednio na systemie szyn

 •Podłączenie do szyn przewodów płaskich, okrągłych oraz końcówek kablowych 

 •Moduł podłączeniowy dla przewodów płaskich, okrągłych oraz końcówek kablowych

W QUADRON185Power Speed strona 16

 •Pełnią funkcję rozłączników bezpiecznikowych

 •Niezależny od siły nacisku mechanizm przełączania

 •Uniwersalne zastosowanie – wiele możliwości w zakresie jednego systemu

W LISTWOWE ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE NH, QUADRON185Power NH strona 20

 •Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe wielkości od 00 do 3, 
   z wkładkami od 160A do 630A do aplikacji do 1250A

 •Błyskawiczny, bezpieczny montaż komponentów na system szyn

 •Innowacyjny system rozpraszania ciepła i gazów łączeniowych
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1980
System szyn 
60Classic

1989
profile typu T i 2T 
zwiększają możliwości 
zastosowania systemu 
60mm do 1600A

1998
Seria rozłączników 
QUADRON®

2000
Seria rozłączników 
listwowych NH SECUR®

2002
Seria adapterów 
EQUES®

2001
Rozłączniki SECUR® D0

Modułowość
Wszystkie elementy systemu pozwalają 
na szeregową zabudowę i są perfekcyjnie 
dopasowane. Po raz pierwszy 
możliwe jest zestawienie rozłączników 
bezpiecznikowych NH z innymi 
komponentami systemu 185mm.

Prostota
Innowacyjny system łączeniowy CrossLink 
umożliwia prosty montaż bez konieczności 
wiercenia. Zaciski podłączeniowe 
pozwalają na pewne i łatwe łączenie 
elementów systemu.

Kompatybilność
Dzięki adapterom EQUES185Power 
możliwy jest szybki i prosty montaż 
wszystkich standardowych typów 
wyłączników kompaktowych.

Bezpieczeństwo
Dzięki systemowi 185Power 
bezpieczeństwo jest na najwyższym 
poziomie. Gwarantuje to kompleksowa 
ochrona przed dotykiem bezpośrednim dla 
systemu szyn i wszystkich jego elementów. 
Nowe rozłączniki bezpiecznikowe 
QUADRON185Power Speed reprezentują 
nowy wymiar bezpieczeństwa.

Wydajność
Perfekcyjnie dopasowane komponenty 
umożliwiają znaczny wzrost wydajności. 
Skutkuje to oszczędnością czasu 
w procesie projektowania, planowania, 
wyceny i montażu.

Uporządkowanie
Znormalizowane komponenty systemu 
zapewniają porządek i przejrzystość  
w rozdzielnicy elektrycznej.

W JEDEN SYSTEM, WIELE KORZYŚCI

w SCHRACK-INFO
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2006
Podstawy bezpiecznikowe 
AMBUS®

2009
System szyn 
30Compact

2013
Rozłączniki 
z zaciskami 
zatrzaskowymi 
SECUR® D0

2016
System rozłączników 
QUADRON®185Power 
Speed

2008
Technologia CrossLink®

2012
MOTUS® Softstarty

2014
System szyn 185Power

w SCHRACK-INFO
Na początku 1980 roku, Wohner zaprezentował innowacyjny system szyn zbiorczych 60mm. Technologia ta stała się standardem 

przemysłowym w Europie i została zaakceptowana na zróżnicowanych rynkach na całym świecie. Innowacyjność i ulepszana 

konstrukcja dla zapewnienia bezpieczeństwa w połączeniu z wysoką wydajnością, były cechą charakterystyczną systemu szyn 

60mm. Przedstawiony w 2014 roku system 185Power, będzie kontynuował sukces w nowym wymiarze. Nasz horyzont został 

znacząco rozszerzony.

W CIĄGŁY ROZWÓJ I INNOWACJA SYSTEMU
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WSPORNIKI SZYN I SYSTEM OSŁON CrossLink

OPTYMALNA OCHRONA PRZED DOTYKIEM
Płyta do osłony tylnej części systemu szyn zapewnia całkowitą ochronę. Podczas 

konserwacji czy prac eksploatacyjnych w tylnej części rozdzielnicy, elektryk jest 

optymalnie chroniony przed dotykiem części czynnych.

WSYSTEM 185POWER TO BEZPIECZEŃSTWO! 

W Wszechstronność i wygoda systemu

   Innowacyjna technologia CrossLink spełnia wymagania stawiane urządzeniom do dystrybucji energii, a dzięki łatwo dostępnym 

elementom modułowym, zapewnia wysoki poziom niezawodności systemu i bezpieczeństwa. System można zbudować 

w najbardziej przystępny sposób i dowolnie modyfikować w razie zmieniających się wymagań aplikacji. System CrossLink185Power 

będący częścią systemu 185Power, dzięki osłonom modułowym, płycie bazowej czy wspornikom szyn, zapewnia kompleksową 

ochronę przed dotykiem bezpośrednim. Zintegrowany system podziału skraca czas montażu i zapewnia wysoki stopień 

bezpieczeństwa dzięki idealnie dopasowanym komponentom.
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WSPORNIKI SZYN I SYSTEM OSŁON CrossLink

UNIWERSLANE  
WSPORNIKI SZYN
• Montaż szyn płaskich bez wiercenia

• Akcesoria: osłony wsporników szyn zapewniające ochronę  
przed dotykiem bezpośrednim

• Możliwa nadbudwa rozłączników listwowych NH bezpośrednio 
nad izolatorami, także z osłonami wsporników szyn

WOCHRONA PRZED DOTYKIEM OD SAMEGO POCZĄTKU

W System wsporników i osłon CrossLink185Power
Podstawą systemu 185Power są wsporniki które można zastosować dla różnych szerokości szyn. Umożliwiają szybki montaż bez 

konieczności wiercenia. Dzięki przemysłowej produkcji osłon CrossLink o szerokości 50mm i 100mm, niestandardowe rozwiązania 

prefabrykowane są już przeszłością. Wytyczne systemu CrossLink pozwalają na proste, bezpieczne pozycjonowanie elementów 

systemu w dowolnym momencie. Ryzyko zainicjowania zwarcia zewnętrznego, jest zminimalizowane.
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PEŁNA OCHRONA  
PRZED DOTYKIEM
• Elementy można montować 

i demontować na działającym 
systemie

• Podstawa bazowa posiada 
możliwość osłony również tylnej 
części systemu szyn. Wyeliminowano 
łączniki między płytami zmniejszając 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
zwarcia

• Otwory w podstawie bazowej 
służą do podłączenia zacisków 
i szybkiego montażu urządzeń 
takich jak rozłączniki listwowe 
NH czy adapterów wyłączników 
kompaktowych

POKRYWY SZCZELIN
• Osłony do szczelin w systemie 

CrossLink185Power

• Zapewniają stopień ochrony IP4x
WYSOKI POZIOM 
BEZPIECZEŃSTWA
• Płyty oddzielające 

pomiędzy fazami 
zapewniają 
wysoki poziom 
bezpieczeństwa

szerokość
100 mm

szerokość
50 mm

SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM 
BEZPOŚREDNIM CrossLink185Power
• Technologia CrossLink zapewnia optymalną ochronę 

przed dotykiem oraz bezpieczne podłączenie 
elementów do systemu szyn

• Dostępne moduły o szerokości 50mm oraz 100mm

• Prosty bez narzędziowy montaż.  
Ze względów bezpieczeństwa,  
narzędzia niezbędne przy demontażu 

• Dla tylnej osłony, płyta może być zatrzaśnięta 
w tylnej części systemu CrossLink185Power 

W System wsporników i osłon CrossLink185Power
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ELEMENTY ŁĄCZENIOWE I ADPTERY DO MONTAŻU WYŁĄCZNIKÓW KOMPAKTOWYCH

MODUŁY  
PODŁĄCZENIOWE
CRITO185Power
Trzy typy zacisków  
dla trzech różnych  
metod podłączeniowych:

Zaciski dla przewodów 
miedzianych i aluminiowych. 
Do zastosowania 
z przewodami okrągłymi do 
300mm2.

Zaciski do 1 lub 2 szyn  
o szerokości 60 lub 80mm.

Końcówki kablowe M12. 
Mogą zostać użyte dla 
maksymalnie 4 końcówek 
kablowych

WNAJPROSTSZY SPOSÓB PODŁĄCZENIA

W Elementy podłączeniowe CRITO185Power
 Rozwiązania dostępne w systemie CRITO185Power 

pozwalają na wygodne podłączenie przewodów 

okrągłych, końcówek kablowych oraz szyn. Bezpośrednio 

można podłączyć elementy zasilane prądem do 1600A. 

System jest całkowicie kompatybilny  z systemem osłon 

CrossLink.
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CRITO185Power
LISTWY PODŁĄCZENIOWE
Przewody, końcówki kablowe oraz szyny 
elastyczne, mogą zostać podłączone 
na szerokości zaledwie 100mm. Listwy 
podłączeniowe CRITO mogą być 
stosowane ze wszystkimi produktami 
z rodziny QUADRON185Power. 
Podobnie jak w przypadku innych 
elementów systemu, listwa podłączeniowa 
może być montowana nad wspornikiem 
szyn. Przednie osłony z dostępem 
serwisowym umożliwiają łatwy montaż 
i konserwację.

LISTWY PODŁĄCZENIOWE 
CRITO185Power
Możliwość podłączenia:

• elastycznych szyn miedzianych  
do 80mm szerokości

• przewodów miedzianych  
lub aluminiowych do 400mm2

• końcówek kablowych: 3x240mm2  
lub 2x300mm2



strona 

12

Osłony ochronne, 
chroniące przed 
bezpośrednim dotykiem 
zacisków łączących 
wyłącznik kompaktowy  
z adapterem.  
Stopień ochrony IP2x.

ELEMENTY ŁĄCZENIOWE I ADPTERY DO MONTAŻU WYŁĄCZNIKÓW KOMPAKTOWYCH

WNAJSZYBSZE PODŁĄCZENIE WSZYSTKICH KOMPONENTÓW

W Adaptery dla wyłączników kompaktowych EQUES®185Power
 Nasze adaptery zapewniają szybki i łatwy montaż na systemie szyn 185Power. Mogą zostać 

zastosowane dla każdego typu wyłączników kompaktowych do 1600A. Dzięki nowej serii 

adapterów EQUES185Power, system rozdziału energii 185mm może być rozbudowywany o inne 

aparaty – wyłączniki kompaktowe, rozłączniki kompaktowe.
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Dodatkowy wspornik poprzeczny 
pozwala utrzymać ciężar wyłącznika 
wraz z adapterem. Otwory 
gwintowane w górnej części 
adaptera umożliwiają mechaniczne 
przykręcenie wyłącznika do 
wspornika poprzecznego.

Płytki montażowe z otworami 
umiejscowionymi na różnych 
wysokościach, umożliwiają montaż 
wyłączników o różnej wielkości 
i różnych producentów.

Adapter EQUES185Power 
do wyłączników 
kompaktowych
• Podłączenie wyłączników  

od góry lub od dołu

• Płyty montażowe umożliwiające 
podłączenie wszystkich rodzajów 
wyłączników kompaktowych

• Prąd znamionowy: 400A, 630A, 
800A, 1000A, 1250A, 1600A

• Osłona zacisków dla ochrony przed 
dotykiem dostępna jako akcesoria. 
Zapewnia stopień ochrony IP2X

Szyny wyprofilowane  
z nakrętkami klatkowymi
Wyłączniki do 630A mogą 
zostać zamontowane na 
adpterach EQUES185Power 
do szyn typu C z nakrętkami 
klatkowymi.

Łatwy montaż  
wyłączników  
na adapterze
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MONTAŻ ADAPTERÓW
Są dwie metody montażu adapterów na systemie szyn. Pierwsza polega na 

tradycyjnym, bezpośrednim przykręceniu adapterów przy pomocy śrub, do 

otworów uprzednio wywierconych w szynach. Druga, bardziej przyjazna 

metoda polega na szybkim, bezpiecznym montażu adapterów bez konieczności 

wiercenia szyn. Nowe adaptery EQUES185Power dla wyłączników 

kompaktowych do 630A, są również dostępne z zaciskami bez ochrony przed 

dotykiem bezpośrednim (ochronę przed dotykiem zapewnia CrossLink).

Zintegrowany pomiar dzięki przekładnikom 
prądowym.

WZARZĄDZANIE ENERGIĄ W NAJLEPSZYM WYDANIU

W Przekładniki pomiarowe
Dla oszczędności miejsca w rozdzielnicy, przekładniki prądowe mogą zostać zintegrowane z adapterami EQUES185Power.

Przekładniki mogą łatwo być podłączone. Umożliwiają efektywne zarządzanie energią, dostarczając informację o mocy i poborze. 
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JEDNAKOWA GŁĘBOKOŚĆ

W przypadku montażu 
wyłączników na adapterze 
EQUES185Power, otrzymujemy 
ten sam poziom głębokości 
jak w przypadku rozłączników 
bezpiecznikowych 
QUADRON185Power.

W EQUES185Power ADAPTER DO WYŁĄCZNIKÓW KOMPAKTOWYCH  DO 630A
Poza adapterami dla wyłączników do 1600A, dostępne są także małe o szerokości 150mm  adaptery dla wyłączników 

kompaktowych do 630A. Ze względu na fakt, że nowe adaptery wyposażone są w dwie szyny o profilu C z nakrętkami klatkowymi, 

użytkownik może ograniczyć liczbę adapterów i ma zapewnioną elastyczność względem wymagań klienta. Jeden adapter - wiele 

możliwości. Nowy adapter jest całkowicie kompatybilny z systemem osłon CrossLink.
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WPRZEŁĄCZANIE LUB ROZŁĄCZANIE

w SCHRACK-INFO
Nowa rodzina rozłączników bezpiecznikowych QUADRON185Power Speed w rozmiarach od 00 do 3, z niezależnym 

od siły operatora zatrzaskowym mechanizmem przełączania. Uzupełnia ona system 185Power. Dzięki nowym rozłącznikom 

bezpiecznikowym, użytkownik wykorzystuje szereg zalet znanych z rozłączników listwowych NH: szybki i prosty montaż, wygodne 

podłączenie oraz zintegrowane przekładniki prądowe.   

NOWOŚĆ
Niezależnie od tego, z jaką siłą przesuwana jest dźwignia - automatyczny, zatrzaskowy 

mechanizm przełączania QUADRON185Speed, rozłącza rozłącznik bezpiecznikowy 

z określoną szybkością. Ryzyko iskrzenia jest wówczas zminimalizowane. Mechanizm 

zawsze rozłącza wkładki NH po obu stronach, zwiększając w ten sposób poziom 

bezpieczeństwa. Jest to podwójne rozłączanie z obydwu stron.
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W OSOBNY PRZEDZIAŁ KABLOWY NIE JEST WYMAGANY

Chcesz zastosować rozłączniki bezpiecznikowe, jednocześnie zaoszczędzić miejsce w rozdzielnicy 
na montażu aparatury modułowej i bez oddzielnego przedziału kablowego?

Dzięki systemowi pionowego montażu 185Power, wszystkie funkcje tych systemów można połączyć. 
Ponadto pionowy montaż pozwala również na redukcję przyrostów temperatury w rozdzielnicy, 
ponieważ konstrukcja rozłączników bezpiecznikowych QUADRON185Power, pozwala na 
skierowanie ciepła do góry.

Przyrosty temperatury obliczysz przy pomocy aplikacji SCHRACK CAD lub SCHRACK DESIGN.

W Podłączenie od góry lub od dołu
 Wszystkie rozłączniki QUADRON185Power 

Speed mają możliwość wyprowadzenia 
przewodów od dołu lub góry. 

Możliwość 
wbudowania 
przekładników 
prądowych

Czerwono-zielony 
wskaźnik położenia 
styków 

Rozłącznik bezpiecznikowy 
QUADRON185Power Speed
Rozmiar 1-3/185mm

Rozłączniki mogą zostać 
umieszczone na drzwiach, 
umożliwiając wykonywanie operacji 
łączeniowych nie otwierając 
rozdzielnicy 

Rozłącznik bezpiecznikowy 
QUADRON185Power Speed
Rozmiar 00/185mm
Dostępne dla dwóch wariantów 
głębokości. Rozłączniki mogą zostać 
umieszczone na drzwiach, umożliwiając 
wykonywanie operacji łączeniowych 
nie otwierając rozdzielnicy 

WSZEREG MOŻLIWOŚCI

W Wiele możliwości w obrębie jednego systemu 

W System 185Power

  ZALETY ROZŁĄCZNIKÓW QUADRON185Speed:
  •  Niezależny, podwójny mechanizm załączania i rozłączania

  •  Całkowita ochrona przed dotykiem części czynnych dzięki 

technologii CrossLink

  •  Pionowy montaż rozłączników QUADRON185Speed

  •  Możliwość podłączenia zarówno od góry jak i od dołu

  •  Możliwość mieszanej instalacji na jednym systemie szyn

  •  Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej strukturze

  •  Oszczędność czasu dzięki łatwemu montażowi

  •  Duża elastyczność - łatwa modernizacja i rozbudowanie
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W SYSTEM ZGODNY Z NORMAMI

Zatrzaskowy mechanizm łączeniowy wraz ze specjalną konstrukcją styków spełnia wymagania kategorii AC-23B zgodnie z normą 

PN-EN 60947-3. Rozłączniki bezpiecznikowe QUADRON185Power Speed są również zgodne z PN-EN 60204-1.

Kategoria pracy AC-23B sprawia, że rozłączniki bezpiecznikowe QUADRON185Power Speed mogą być stosowane w obwodach 

z silnikami i innymi odbiorami o charakterze indukcyjnym.

W BEZPIECZEŃSTWO: ZABEZPIECZENIE I BLOKADY

Rozłączniki bezpiecznikowe QUADRON185 można zabezpieczyć na kilka 

sposobów. Wszystkie fazy mogą zostać zablokowane przy pomocy kłódek 

o średnicy szekli 7mm (NH00) lub 8mm (NH1-3). Można skutecznie uniemożliwić 

wykonanie nieautoryzowanego załączenia. Dodatkowe blokady zabezpieczają 

przed manipulowaniem.

W BLOKADA OSŁONY

Zamek zintegrowany z podstawą bezpiecznikową może być w prosty sposób 

zablokowany. Dzięki możliwości dostępu do aparatów nawet gdy rozdzielnica 

jest zamknięta, funkcja ta zabezpiecza QUADRON185Power Speed przed 

nieautoryzowanym otwarciem przestrzeni bezpiecznikowej.

WOSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA – REDUKCJA KOSZTÓW

W Rozdzielnice niskiego napięcia z systemem 185Power

System 185Power pozwala na wdrożenie ekonomicznych systemów dystrybucji niskiego napięcia. Mieszana instalacja różnych 

aparatów elektrycznych, adapterów i zacisków podłączeniowych z osłoną zacisków, umieszczona na jednym systemie szyn, 

pozwala na oszczędność zarówno miejsca, jak i całkowitych kosztów systemu. Modułowa budowa zapewnia porządek 

i przejrzystość systemu. W przypadku konieczności przeprowadzenia zmian w istniejącym systemie, 185Power daje pełne 

bezpieczeństwo. Umożliwia to użytkownikowi zachować elastyczność w przypadku zmian w aplikacji rozdzielnicy.
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STEROWANIE NAWET PRZY ZAMKNIĘTYCH DRZWIACH
Dzięki zastosowaniu jednakowych głębokości elementów systemu QUADRON185Power, operacje łączeniowe mogą być 
wykonywane także przy zamkniętej rozdzielnicy.  
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W  KORZYŚCI
  •  Oszczędność czasu instalacji wkładek dzięki specjalnym zawiasom, umożliwiającym również ich wymianę bez konieczności 

demontażu rozłącznika

  •  Łatwy dostęp do zacisków 

  •  Możliwość zablokowania w pozycji otwartej i zamkniętej

  •  Sygnalizacja stanu rozłącznika

  •  Łatwość przeprowadzania operacji łączeniowych dzięki ergonomicznym uchwytom

  •  Szeroki zakres sposobów podłączenia przewodów

  •  Odejścia od góry lub od dołu

  •  Możliwość zaplombowania pokrywy

  Rozłącznik listwowy NH QUADRON185Power Size 00/185mm,
  wersja płaska

 • Możliwość rozłączania 1 lub 3 faz

 • Niewielka głębokość pozwalająca na oszczędność miejsca

 • Adapter pozwalający na montaż dwóch rozłączników listwowych NH o rozmiarze  

   00/185 w odstępie 100mm
  wersja wysoka

 • Możliwość rozłączania 1 lub 3 faz

 • Wysokość kompatybilna z rozłącznikami NH1-NH3

 • Łatwy demontaż wkładek bezpiecznikowych

Proste wysunięcie i wstawienie 
wkładki bezpiecznikowej

Łatwy dostęp do wkładek 
bezpiecznikowych

WMAKSYMALNE WYKORZYSTANIE MIEJSCA

W Rozłączniki listwowe NH systemu QUADRON185Power
Na systemie szyn 185Power można zamontować dowolną kombinacje rozłączników listwowych QUADRON185Power 

w rozmiarach od 00 do 3. Rozłączniki listwowe NH można  łatwo, szybko i bezpiecznie zamontować bez konieczności wiercenia 

lub przykręcić do wywierconych w szynach otworach.
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Rozłącznik listwowy NH 
QUADRON185Power
Wielkość 1-3/185mm

• Możliwość rozłączania  
1 lub 3 faz

• Rozłącznik 910A do 
podłączenia strony wtórnej 
transformatora 630kVA

ROZŁĄCZNIKI LISWOWE NH 
QUADRON185Power Z PODWÓJNĄ 
PRZERWĄ STYKOWĄ

• 1250A, 2xNH rozmiar 3

• Możliwość podłączenia od góry lub od 
dołu

• Wystarczająco duża pokrywa zacisków

• 4 końcówki kablowe na 1 fazę

PODSTAWA DLA WKŁADEK NH
Wersja otwarta, wielkość 00-3

• Montaż zapewniający ochronę przed 
dotykiem części czynnych

• Opcjonalne etykiety na płytkach między 
fazami

W WIĘCEJ WARIANTÓW ROZŁĄCZNIKÓW BEZPIECZNIKOWYCH QUADRON185Power
 • Rozmiary od NH00 do NH3 dostępny z elektronicznym monitoringiem wkładek

 • Dostępne ze wskaźnikiem LED stanu wkładki  

MOŻLIWOŚĆ BLOKOWANIA

Rozłączniki listwowe NH00
• rozłączanie 3 faz, blokowane  

3 kłódkami o średnicy szekla 5mm

• rozłączanie 3 faz, blokowane  
2 kłódkami o średnicy szekla 5mm

• rozłączanie 1 fazy, blokowane  
1 kłódkę na fazę

Rozłączniki listwowe NH, rozmiary 1-3
• rozłączanie 1 i 3 faz, blokowane 3x2 

kłódkami o średnicy szekla 5mm

• rozłączanie 3 faz, blokowane 3x2 
kłódkami o średnicy szekla 5mm

Pokrywy osłon wkładek bezpiecznikowych 
rozłączników listwowych NH mogą być 
zdemontowane. Można je odwrócić 
i zamontować z drugiej strony.
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WKOMPLETNA ELASTYCZNOŚĆ MONTAŻU

W Jeden system szyn - trzy możliwości podłączenia

w  SCHRACK-INFO
  Innowacyjny system 185Power to całkowicie nowy wymiar w zakresie montażu rozłączników listwowych NH. Wszystkie rozmiary od  

  NH00 do NH1-3 można zamontować na systemie szyn w jeden z trzech sposobów:

 • Montaż bez konieczności wiercenia na systemie CrossLink zapewniającym całkowitą ochronę przed dotykiem

 • Montaż bez konieczności wiercenia bezpośrednio na systemie szyn bez systemu osłon CrossLink

 • Montaż za pomocą śrub do wywierconych uprzednio otworów (M8/M12)

Wszystkie rozłączniki QUADRON185Power mogą być używane z zaciskami wyjściowymi na dole lub na górze aparatu.  

W rozłącznikach listwowych NH w takim przypadku, należy obrócić podstawę bezpiecznikową.  Dostępne są dwie wersje  

rozłączników bezpiecznikowych z zaciskami w górnej lub dolnej części obudowy.

Łatwo, bezpiecznie, wydajnie:

Montaż za pomocą zacisków na szyny 

z systemem ochrony przed dotykiem 

w systemie CrossLink®

W celu uniknięcia niepotrzebnych przerw 

w działaniu urządzeń elektrycznych, 

montaż może odbywać się na 

działającym systemie, przy zachowaniu 

maksymalnego bezpieczeństwa dla 

personelu obsługującego rozdzielnice.  
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• Rozłączniki listwowe mogą być 
bezpośrednio zamontowane na systemie 
szyn dzięki uchylnemu okienku.

• Ochrona styków IP10, przez pokrywę 
zewnętrzną

• IP20 po końcowym montażu

Beznarzędziowy montaż za pomocą zacisków mechanicznych
Możliwy jest również montaż za pomocą zacisków 
mechanicznych, bezpośrednio na systemie szyn bez osłon 
CrossLink. Wówczas aparaty są montowane na systemie szyn bez 
dodatkowej ochrony.

Montaż za pomocą śrub M8/M12
Trzy śruby M8/M12 mogą być użyte do tradycyjnego montażu 
rozłączników bezpiecznikowych NH do uprzednio wywierconych 
otworów w szynach .
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WRÓŻNE WARIANTY POŁĄCZENIA

W Łatwy dostęp do przedziału zaciskowego
Proste podłączenie to większa efektywność. We wszystkich rozłącznikach bezpiecznikowych ogromny nacisk położono na łatwy 

dostęp do przedziału podłączeniowego. W zależności od rodzaju osłony, może ona zostać otwarta albo wypchnięta i zdjęta - dla 

wszystkich typów połączeń.

Podłączenie 1
Zaciski ramowe
W przypadku podłączenia przy pomocy zacisków ramowych, nie ma konieczności 

stosowania dodatkowej osłony. 

Podłączenie 2
Końcówki kablowe
Podłączenie końcówek kablowych może zostać przeprowadzone na kilka sposobów. 

Elastycznie za pomocą nakrętek lub śrub dwustronnych - w zależności od wymagań. 

Przy użyciu końcówek kablowych – wymagana jest dodatkowa osłona. Osłony te 

można łączyć tworząc jedną dużą osłonę.

Podłączenie śrubowe przy pomocy śruby dwustronnej

MONTAŻ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH
Wszystkie rozłączniki NH z rodziny QUADRON185Power są przystosowane 

do montażu przekładników prądowych.  Dla oszczędności miejsca przekładniki 

można zintegrować z obudową rozłącznika. Przekładniki prądowe dostępne są we 

wszystkich standardowych zakresach pomiarowych i klasach dokładności.

Podłączenie śrubowe przy pomocy nakrętek
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WINNOWACYJNE CHŁODZENIE I WENTYLACJA

W Efektywne odprowadzanie gazów łączeniowych
Kanały boczne występują na całej długości rozłączników listwowych NH z rodziny QUADRON 185Power.  

Wytwarzają one swego rodzaju komin, pełniący funkcję chłodzenia i odprowadzenia ciepła oraz gazów powstałych w wyniku 

procesów łączeniowych. Metoda ta sprawia, że nie ma konieczności stosowania komór łukowych.  

Odprowadzenie gazów 
łączeniowych dla szybkiego 
gaszenia łuków elektrycznych

Można zamontować obok siebie 
dwa rozłączniki  bezpiecznikowe NH 
Quadron185Power, które utworzą 
kanał wentylacyjny, który - tak jak 
komin - będzie odprowadzał gorące 
powietrze.
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W ZOSTAW PO SOBIE DOBRE WRAŻENIE
 Atrakcyjny wygląd twojej rozdzielnicy jest tym, co ostatecznie pozostawia po Tobie niezatarte wrażenie u Twoich klientów.

w SCHRACK-INFO
Osłony ochronne CrossLink 50 i 100mm ułatwiają rozmieszczanie elementów i zapewnia maksimum bezpieczeństwa. Perfekcyjnie 

dopasowane elementy systemu podnoszą bezpieczeństwo oraz zmniejszają poziom skomplikowania przy instalacji, konserwacji 

i rozbudowie systemu. Wdrożenie systemu 185Power jest synonimem umiejętności i efektywności.

w SYSTEM SZYN 185Power

OPIS PRZEKRÓJ DOSTĘPNOŚĆ NR KAT.

Wspornik szyn i osłona szyn

Uniwersalny wspornik szyn 185mm dla szyn płaskich 30, 40, 60, 80, 
100,120 x 10

SI014300--

Osłona końcowa do SI014300 SI014310--

Osłona centralna do SI014300 SI014320--

Szyny miedziane, ocynowane, 2400mm długości

30 x 10 300 SI016250--

40 x 10 400 SI016260--

60 x 10 600 SI016280--

80 x 10 800 SI017650--

100 x 10 1000 SI017660--

120 x 10 1200 SI017670--

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)BRAK IKONKI– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BEZPIECZEŃSTWO

EFEKTYWNOŚĆ

PORZĄDEK

MODUŁOWOŚĆ

PROSTOTA

KOMPATYBILNOŚĆ
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w SYSTEM OSŁON CrossLink185Power

w MODUŁ CRITO®185Power

w ADAPTERY EQUES185Power

OPIS DOSTĘPNOŚĆ NR KAT.

System osłon przednich

Osłona CrossLink, szerokość 50mm SI014330--

Osłona CrossLink, szerokość 100mm SI014340--

Element dystansowy do montażu wsporników szyn

Element dystansowy do montażu wsporników szyn, 185mm, SI014300 SI014210--

Wzdłużne łączniki szyn

Zacisk przyłączeniowy 40mm dla szyn 30, 40, 80 x 10mm SI014800--

Zacisk przyłączeniowy 60mm dla szyn 60, 120 x 10mm SI014810--

dla podłączenia szyn 80 x 10mm, wymagany wzdłużny łącznik szyn SI014800--; dla podłączenia szyn 100 x 10mm, wymagany wzdłużny łącznik szyn SI014800--  
oraz SI014810--; dla podłączenia szyn 120 x 10mm, wymagany wzdłużny łącznik szyn SI014810--

OPIS DOSTĘPNOŚĆ NR KAT.

Moduł podłączeniowy 3-biegunowy, 240mm2, 100mm szerokości SI014380--

Akcesoria przyłączeniowe

Osłona podłączenia przewodów, 100mm szerokości, do SI014380-- SI337330--

Zacisk do montażu beznarzędziowego CrossLink185Power SI337380--

Zacisk przyłączeniowy SI337400--

OPIS DOSTĘPNOŚĆ NR KAT.

Adapter do wył. kompaktowych MC3 630A do systemu 185mm

Adapter o szerokości 150mm, górne podłączenie SI327420--

Adapter do wył. kompaktowych MC4 1600A, podłączenie śrubowe do szyn wierconych

Adapter do MC4, 1600A SI327800--

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)BRAK IKONKI– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

w QUADRON®185Power Speed, ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY, WIELKOŚĆ 00

OPIS WIELKOŚĆ
PRĄD 

ZNAMIONOWY
DOSTĘPNOŚĆ NR KAT.

QUADRON®185Power Speed, rozłącznik bezpiecznikowy, 3 pola rozłączane, montaż bez konieczności wiercenia oraz bez systemu 
ochrony przed dotykiem CrossLink, wersja płaska

Podłączenie od dołu, M8 00 160A SI336100--

Podłączenie od góry, M8 00 160A SI336120--

Podłączenie od dołu, M8, z monitoringiem przepalenia wkładki 00 160A SI336200--

Podłączenie od góry, M8, z monitoringiem przepalenia wkładki 00 160A SI336220--

Wszystkie typy z trzema zaciskami podłączeniowymi ze śrubami do podłączenia do 
systemu szyn

QUADRON®185Power Speed, rozłącznik bezpiecznikowy, 3 pola rozłączane, śruby w zestawie, wersja płaska

Podłączenie od dołu, M8 00 160A SI336110--

Podłączenie od góry, M8 00 160A SI336130--

Podłączenie od dołu, M8, z monitoringiem przepalenia wkładki 00 160A SI336210--

Podłączenie od góry, M8, z monitoringiem przepalenia wkładki 00 160A SI336230--

QUADRON®185Power Speed, rozłącznik bezpiecznikowy, 3 pola rozłączane, montaż bez konieczności wiercenia oraz bez systemu 
ochrony przed dotykiem CrossLink, wersja wysoka, kompatybilna z NH1-3

Podłączenie od dołu, M8 00 160A SI336140--

Podłączenie od góry, M8 00 160A SI336160--

Podłączenie od dołu, M8, z monitoringiem przepalenia wkładki 00 160A SI336240--

Podłączenie od góry, M8, z monitoringiem przepalenia wkładki 00 160A SI336260--

QUADRON®185Power Speed, rozłącznik bezpiecznikowy, 3 pola rozłączane, śruby w zestawie, wersja wysoka, kompatybilna z NH1-3

Podłączenie od dołu, M8 00 160A SI336150--

Podłączenie od góry, M8 00 160A SI336170--

Podłączenie od dołu, M8, z monitoringiem przepalenia wkładki 00 160A SI336250--

Podłączenie od góry, M8, z monitoringiem przepalenia wkładki 00 160A SI336270--
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– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)BRAK IKONKI– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

w QUADRON®185Power Speed, ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY, WIELKOŚĆ 1-3

w  AKCESORIA DLA ROZŁĄCZNIKOW BEZPIECZNIKOWYCH QUADRON®185Power Speed, 
WIELKOŚĆ 00

OPIS WIELKOŚĆ
PRĄD 

ZNAMIONOWY
DOSTĘPNOŚĆ NR KAT.

QUADRON®185Power Speed, rozłącznik bezpiecznikowy, 3 pola rozłączne

Podłączenie od dołu, M12, 250A, wielkość 1 1 250A SI336300--

Podłączenie od góry, M12, 250A, wielkość 1 1 250A SI336310--

Podłączenie od dołu, M12, 400A, wielkość 2 2 400A SI336320--

Podłączenie od góry, M12, 400A, wielkość 2 2 400A SI336330--

Podłączenie od dołu, M12, 630A, wielkość 3 3 630A SI336340--

Podłączenie od góry, M12, 630A, wielkość 3 3 630A SI336350--

Zaciski i śruby mocujące dodane jako akcesoria

QUADRON®185Power Speed, rozłącznik bezpiecznikowy, 3 pola rozłączne, z monitoringiem wkładki

Podłączenie od dołu, M12, 250A, wielkość 1 1 250A SI336360--

Podłączenie od góry, M12, 250A, wielkość 1 1 250A SI336370--

Podłączenie od dołu, M12, 400A, wielkość 2 2 400A SI336380--

Podłączenie od góry, M12, 400A, wielkość 2 2 400A SI336390--

Podłączenie od dołu, M12, 630A, wielkość 3 3 630A SI336400--

Podłączenie od góry, M12, 630A, wielkość 3 3 630A SI336410--

Zaciski i śruby mocujące dodane jako akcesoria

OPIS WIELKOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ NR KAT.

Osłona zacisków, wersja wysoka, do NH00, podłączenie od dołu 00 SI337320--

Tylna osłona zacisków do NH00 00 SI336530--

Zacisk podłączeniowy 16-70 mm2 do NH00 00 SI337550--

Zacisk pryzmowy 10-95 mm2 do NH00 00 SI337340--

Wspornik montażowy dla przedniego wykończenia, wielkość 00, 10 szt. 00 SI336450--

Listwa montażowa dla urządzeń zewnętrznych, wielkość 00-3, 3 00-3 SI337580--

Wsporniki dla listew montażowych, wielkość 00-3, 4 szt. 00-3 SI331130--

Przełącznik sygnalizacyjny z uchwytem, wielkość 00-3 00-3 SI336420--

Przekładnik prądowy, 80/5, klasa 1, wielkość 00 00 80A SI337410--

Przekładnik prądowy, 150/5, klasa 1, wielkość 00 0 150A SI337420--

Przekładnik prądowy, 100/5, klasa 0,5, wielkość 00 00 100A SI337490--

Przekładnik prądowy, 150/5, klasa 0,5, wielkość 00 0 150A SI337510--

Przekładnik prądowy, 100/5, klasa 0,5, wielkość 00, sprawdzony wg procedur oceny 
zgodności*

00 100A SI337500--

Przekładnik prądowy, 150/5, klasa 0,5, wielkość 00, sprawdzony wg procedur oceny 
zgodności*

0 150A SI337520--

*Należy uwzględnić przepisy krajowe
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– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)BRAK IKONKI– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

w  AKCESORIA DLA ROZŁĄCZNIKOW BEZPIECZNIKOWYCH QUADRON®185Power Speed, 
WIELKOŚĆ 1-3

w QUADRON®185Power, ROZŁĄCZNIK LISTWOWY NH, WIELKOŚĆ 00

OPIS WIELKOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ NR KAT.

Montaż na systemie szyn

Zestaw montażowy z 3 zaciskami do montażu bez konieczności wiercenia, z oraz bez 
systemu ochrony przed dotykiem CrossLink, wielkość 1-3

1-3 SI336510--

Izolowane rozszerzenie śrubowe dla SI336510-- 1-3 SI336520--

Akcesoria przyłączeniowe

Osłona zacisków, do NH1-3 1-3 SI337330--

Tylna osłona zacisków, rozmiar do NH1-3 1-3 SI336470--

Zaciski ramowe 70-240 mm2 z osłoną tylną do NH1-3 1-3 SI336480--

Zaciski ramowe 120-300 mm2 z osłoną tylną do NH1-3 1-3 SI336490--

Wykończenie boczne

Wspornik montażowy dla przedniego wykończenia, wielkość 1-3, 10 szt. 1-3 SI336460--

Listwa montażowa dla urządzeń zewnętrznych, wielkość 00-3, 2 szt. 00-3 SI337580--

Styk sygnalizacyjny

Styk sygnalizacyjny z uchwytem, wielkość 00-3 00-3 SI336420--

OPIS WIELKOŚĆ
PRĄD 

ZNAMIONOWY
DOSTĘPNOŚĆ NR KAT.

Rozłącznik listwowy NH, 3 pola rozłączane, podłączenie góra/dół

Śruba M8, 160A, wielkość 00 00 160A SI337000--

Zaciski ramowe, 160A, wielkość 00 00 160A SI337700--

Śruba M8, 160A, wielkość 00, wersja płaska 00 160A SI337040--

Zaciski ramowe, 160A, wielkość 00, wersja płaska 00 160A SI337730--

Śruba M8, 160A, wielkość 00, z monitoringiem wkładki 00 160A SI337200--

w  AKCESORIA DLA ROZŁĄCZNIKOW LISTWOWYCH QUADRON®185Power, WIELKOŚĆ 00

OPIS WIELKOŚĆ
PRĄD 

ZNAMIONOWY
DOSTĘPNOŚĆ NR KAT.

Adapter dla rozłącznika listwowego NH, wielkość 00, wersja płaska 185mm

Adapter podwójny 185/185 00 SI337280--

Akcesoria przyłączeniowe

Zacisk pryzmowy 10-95 mm2 do NH00 00 SI337340--

Osłona zacisków dolnych, wersja wysoka 00 SI337320--

Osłona zacisków dolnych, wersja płaska 00 SI337250--

Osłona zacisków górnych, wersja wysoka 00 SI337260--

Osłona zacisków górnych, wersja płaska 00 SI337270--

Styk sygnalizacyjny

Styk sygnalizacyjny otwarcia pokrywy, wielkość 0-3 00 SI331560--

Akcesoria do montażu bez konieczności wiercenia

Zaciski ramowe dla systemu CrossLink®185Power, wielkość 00 00 SI337370--

Zaciski ramowe, wielkość 00 00 SI337390--

Przekładniki prądowe, klasa 1, prąd wtórny 5A

Do integracji z systemem QUADRON®185Power 00 80A SI337410--

Przekładnik prądowy do adaptera SI337280--, wielkość 00, 150/5 00 150A SI337440--
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w AKCESORIA DLA ROZŁĄCZNIKÓW LISTWOWYCH QUADRON®185Power, WIELKOŚĆ 00

w DLA ROZŁĄCZNIKOW LISTWOWYCH QUADRON®185Power, WIELKOŚĆ 1-3

w QUADRON®185Power ROZŁĄCZNIK LISTWOWY NH, WIELKOŚĆ 1-3

OPIS WIELKOŚĆ
PRĄD 

ZNAMIONOWY
ILOŚĆ  

W OPAK.
DOSTĘPNOŚĆ NR KAT.

Przekładniki prądowe, możliwość kalibracji, klasa 0,5, prąd wtórny 5A

Do integracji z systemem QUADRON185®Power 00 100A 1 SI337490--

00 150A 1 SI337510--

Przekładniki prądowe, klasa 0,5, prąd wtórny 5A

Do integracji z systemem QUADRON185®Power 00 100A 1 SI337500--

00 150A 1 SI337520--

Sprawdzony wg procedur oceny zgodności. Należy uwzględnić przepisy krajowe.

Klips montażowy do przekładników prądowych

Do użycia przekładników prądowych na adapterach podwójnych 
SI337280

00 3 SI333000--

OPIS WIELKOŚĆ
PRĄD 

ZNAMIONOWY
ILOŚĆ  

W OPAK.
DOSTĘPNOŚĆ NR KAT.

Akcesoria podłączeniowe

Zaciski ramowe 70 - 240mm2, wielkość 1-2 1 + 2 3 SI337350--

Zaciski ramowe 120 - 400mm2, wielkość 3 3 3 SI337360--

Osłona zacisków, wielkość 1-3, szerokość 100mm 1-3 1 SI337330--

Styk sygnalizacyjny

Styk sygnalizacyjny otwarcia pokrywy, wielkość 0-3 1-3 1 SI331560--

Akcesoria dla montażu bez konieczności wiercenia

Zaciski ramowe dla systemu CrossLink®185Power, wielkość 1-3 1-3 3 SI337380--

Zaciski ramowe, wielkość 1-3 1-3 3 SI337400--

Przekładniki prądowe, klasa 1, prąd wtórny 5A 1-3

Przekładnik prądowy 150/5 1-3 150A 1 SI337440--

Przekładnik prądowy 200/5 1-3 200A SI337450--

Przekładnik prądowy 250/5 1-3 250A 1 SI337460--

Przekładnik prądowy 400/5 1-3 400A 1 SI337470--

Przekładnik prądowy 600/5 1-3 600A 1 SI337480--

OPIS WIELKOŚĆ
PRĄD 

ZNAMIONOWY
ILOŚĆ  

W OPAK.
DOSTĘPNOŚĆ NR KAT.

Rozłącznik listwowy NH, 3-pola rozłączane, podłączenie dół/góra

Rozłącznik listwowy NH1, M12, 250A 1 250A 1 SI337010--

Rozłącznik listwowy NH2, M12, 400A 2 400A 1 SI337020--

Rozłącznik listwowy NH3, M12, 630A 3 630A 1 SI337030--

Rozłącznik listwowy NH, 3-pola rozłączane, podłączenie dół/góra z monitoringiem wkładek

Rozłącznik listwowy NH1, M12, 250A 1 250A 1 SI337210--

Rozłącznik listwowy NH2, M12, 400A 2 400A 1 SI337220--

Rozłącznik listwowy NH3, M12, 630A 3 630A 1 SI337230--

Rozłącznik listwowy NH, 3-pola rozłączane, 1250A

Podwójny rozłącznik listwowy 2xNH3, 4xM12, 1250A 2 x 3 1250A 1 SI337310--
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– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)BRAK IKONKI– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
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Schrack 4 Home Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe

 W KOMPONENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO TSM (PPBKI, AMPARO, PPBK) 

 W KOMPONENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO TSM (PPBKI, AMPARO, PPBK)

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KATALOGOWY

Pigtail SC/APC 9μ m, SM G.657.A2, 2m PPHL9SCAPC

Adapter światłowodowy SC/APC Simplex, SM, z kołnierzem do paneli i TSM PPHLSCAPSX

Moduł keystone pusty dla adaptera światłowodowego LC Duplex/SC Simplex (SFA) HSEMRLLLWS

Moduł keystone RJ45, kat.5e/klasa D, UTP, ToollessLine (SFA) HSEMRJ5UWS

Moduł keystone RJ45, kat.6/klasa E, UTP, ToollessLine (SFA) HSEMRJ6UWS

Moduł keystone ToollessLine TV typu F-F HSEMRKFFWS 

Kaseta na 12/24 spawy światłowodowe HLZPZCC005

Pokrywa kasety spawów HLZPZCD-02

Osłona spawów światłowodowych 60mm, opakowanie 100 sztuk HCLSPHSCHR

Gniazdo 230V, 2-krotne z/u 16A IP20 PPBK1230

RG6 DIGI-SAT 3010 75Ω, 1.13/6.8mm Cu, 95dB, PVC, biały, 500m XC1609403 

Kabel Fttx 2x 9/125μm G.657.A2, kolor biały PPHSEFT129

Kabel U/UTP kat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, niebieski, 305m HSEKU424P1 

Kabel U/UTP kat.6, 4x2xAWG23/1, 300 MHz, PVC, niebieski HSEKU423P1 

Moduł keystone TV typu F-F 
HSEMRKFFWS 

Gniazdo 230V, 2-krotne z/u 16A IP20 
PPBK1230

Kabel U/UTP kat.5e, CU  
HSEKU424P1 

Adapter SC/APC simplex 
PPHLSCAPSX

Kaseta na 12/24 spawy światłowodowe  
HLZPZCC005

Kabel Fttx 2x 9/125μm G.657.A2  
PPHSEFT129

Moduł keystone RJ45 kat. 5e, UTP 
HSEMRJ5UWS

Moduł keystone pusty do SC/APC 
HSEMRLLLWS

Osłonka spawów 60mm 
HCLSPHSCHR

Moduł keystone RJ45 kat. 6, UTP 
HSEMRJ6UWS

Pigtail SC/APC 
PPHL9SCAPC

RG6 DIGI-SAT 3010 75Ω, 
1.13/6.8mm Cu 
XC1609403 

WWW.SCHRACK.PL

SCHRACH TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, a-1230 Wien
TEL. +43 (01) 866 85-5900
E-MAIL info@schrack.com

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
Prologis Park Warszawa II, Budynek 2
TEL. +48 22 / 205 31 00
FAX +48 22 / 205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

CENTRALA WIEDEŃ  
CENTRUM LOGISTYCZNE  
I KOMPETENCYJNE DLA POLSKI  
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Proste i szybkie projektowanie

WERYFIKACJA PRZYROSTU TEMPERATURY

PEŁNA DOKUMENTACJA

PROJEKTOWANIE ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Zgodnie  
z PN-EN 61439

Schrack CAD znacznie ułatwia projektowanie instalacji w środowisku CAD. To bezpłatna nakładka na AutoCAD 
lub BricsCAD do projektowania instalacji elektrycznych, teletechnicznych, oświetlanych oraz automatyki.

Schrack DESIGN to program autonomiczny, niewymagający środowiska CAD. Pozwala szybko i wygodnie 
wykonywać projekty standardowych rozdzielnic w oparciu o asortyment Schrack Technik oraz innych producentów.

Projektuj instalacje szybko, wygodnie i zgodnie z PN-EN 61439. Poznaj bezpłatne programy:

Pobierz za darmo  
www.schrack.pl


