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CONDIŢII GENERALE DE LIVRAREINFORMAŢII GENERALE

88.. GGaarraannţţiiaa  şşii  aacccceeppttaarreeaa  oobblliiggaaţţiieeii  ddee  rreemmeeddiieerree  aa  ddeeffeecctteelloorr
8.1 Odată ce condiţiile de plată convenite sunt îndeplinite, vânzătorul este obligat,

conform prezentelor dispoziţii, să remedieze orice defect existent în momentul
acceptării echipamentului, dacă acesta are la bază erori constructive sau defecte de
material ori de execuţie. Nu se pot face revendicări de garanţie pe baza informaţiilor
incluse în cataloage, prospecte, texte publicitare şi afirmaţiilor verbale sau scrise care
nu au fost incluse în contract.

8.2 Dacă nu au fost convenite termene de garanţie speciale pentru anumite componente
livrate, atunci termenul de garanţie este de 12 luni. Acest lucru este valabil şi pentru
bunurile livrate sau serviciile efectuate pentru bunurile furnizate, care sunt montate
ferm pe clădiri sau pe sol. Calcularea termenului de garanţie începe din momentul
transferării riscurilor conform punctului 6. 

8.3 Obligaţiile de garanţie sunt condiţionate de semnalarea în scris a defectelor de către
cumpărător, şi de primirea de către vânzător a acestei notificări. Cumpărătorul
trebuie să dovedească existenţa defecţiunii într-un termen rezonabil şi va pune la
dispoziţia vânzătorului toate materialele şi datele aflate în posesia sa. În cazul
existenţei unei defecţiuni ce intră sub incidenţa condiţiilor de garanţie, conform
punctului 8.1, la primirea unei astfel de notificări, vânzătorul va opta fie pentru
înlocuirea bunului defect sau a pieselor defecte sau pentru repararea acestora la
sediul cumpărătorului, fie pentru returnarea acestora în vederea reparării sau
acordarea unei reduceri de preţ corespunzătoare. 

8.4 Toate costurile generate de remedierea defecţiunilor (de ex. pentru montare şi
demontare, transport, casare, timp de deplasare şi lipsă) cad în sarcina
cumpărătorului. 

8.5 Pentru lucrările de garanţie la sediul cumpărătorului, acesta din urmă va asigura în
mod gratuit personal auxiliar, instalaţii de ridicare, schele, consumabile şi alte
articole neprevăzute. Piesele înlocuite devin proprietatea vânzătorului.

8.6 Dacă un articol este confecţionat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a
desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător,
garanţia vânzătorului se limitează numai la neconformitatea cu specificaţiile
cumpărătorului.

8.7 Sunt exceptate de la condiţiile de garanţie acele defectele provocate de asamblări şi
montaje neefectuate de către vânzător, de echipamente necorespunzătoare, de
nerespectarea cerinţelor de instalare şi a condiţiilor de utilizare, de suprasolicitarea
pieselor în afara parametrilor specificaţi de vânzător, de manipularea neglijentă sau
necorespunzătoare şi de folosirea de materiale de consum neadecvate; acest lucru
este valabil şi pentru defectele cauzate de materialele furnizate de către beneficiar.
Vânzătorul nu răspunde nici de daunele provocate de acţiunile terţilor, de descărcări
atmosferice, supratensiuni şi influenţe chimice. Garanţia nu se referă la înlocuirea
pieselor care fac obiectul uzurii naturale. Vânzătorul nu acordă garanţii pentru
vânzarea de bunuri uzate. Garanţia se anulează imediat, dacă, fără acordul scris al
vânzătorului, cumpărătorul însuşi sau un terţ, care nu a fost autorizat în scris şi în
mod expres de către vânzător, aduce modificări sau remedieri la articolele livrate.

8.8 Revendicările privitoare la garanţie se prescriu odată cu expirarea termenului
specificat la punctul 8.2.

8.9 Dispoziţiile menţionate la punctele de la 8.1 la 8.8 se aplică - mutatis mutandis - în
toate cazurile unde obligaţia de remediere a defectelor trebuie acceptată din alte
motive legale.

99.. DDeennuunnţţaarreeaa  ccoonnttrraaccttuulluuii
9.1 Cumpărătorul se poate retrage din contract numai în cazul unei întârzieri provocate

de neglijenţa gravă a vânzătorului şi numai după expirarea unei perioade de graţie
rezonabile. Retragerea din contract trebuie anunţată prin scrisoare recomandată.

9.2 Indiferent de celelalte drepturi ale sale, vânzătorul are dreptul să se retragă din
contract în următoarele situaţii:
a) în cazul excluderii livrării sau dacă începerea sau continuarea prestaţiei conform

contractului devin imposibile din motive imputabile cumpărătorului sau dacă
întârzierea depăşeşte perioada de graţie rezonabilă;

b) dacă au apărut suspiciuni în privinţa capacităţii de plată a cumpărătorului şi dacă
acesta, la cererea vânzătorului, nu efectuează nici plăţi în avans şi nici nu depune
garanţii viabile înaintea livrării, sau

c) dacă, din motivele menţionate la punctul 5.4, termenul de livrare se prelungeşte cu
mai mult de jumătate din termenul de livrare convenit iniţial sau cu cel puţin 6
luni.

9.3 Pentru motivele de mai sus, retragerea este posibilă şi pentru orice parte restantă a
livrării sau a prestaţiei contractate. 

9.4 În cazul în care împotriva uneia din părţile contractante se iniţiază procedura de
faliment sau o cerere pentru iniţierea procedurii de faliment este respinsă datorită
activelor insuficiente, cealaltă parte contractantă are dreptul să se retragă din
contract fără acordarea unei perioade de graţie. 

9.5 Fără a prejudicia solicitarea vânzătorului pentru plata daunelor respective, inclusiv
costurile premergătoare unui proces în instanţă, la retragerea din contract, livrările sau
prestaţiile integrale sau parţiale se vor factura şi achita conform contractului. Această
prevedere acoperă şi livrările sau prestaţiile care nu au fost încă acceptate de
cumpărător, precum şi acţiunile pregătitoare efectuate de către vânzător. Alternativ,
vânzătorul are totuşi posibilitatea de a solicita returnarea articolelor deja livrate. 

9.6 În afara celor de mai sus, orice alte consecinţe pentru retragerea din contract sunt
excluse.

9.7 Exercitarea revendicărilor în baza unei pagube excesive (laesio enormis), unei erori şi
anulării obiectului de către cumpărător este exclusă.

1100.. EElliimmiinnaarreeaa  ddeeşşeeuurriilloorr  ddee  eecchhiippaammeennttee  eelleeccttrriiccee  şşii  eelleeccttrroonniiccee
10.1 Cumpărătorul de echipamente electrice şi electronice în scopuri comerciale, cu sediul în

România, îşi asumă obligaţia de a finanţa colectarea şi tratarea deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice în conformitate cu Ordonanţa privind deşeurile de
echipamente electrice, în cazul în care acesta este utilizatorul efectiv al echipamentelor
electrice/electronice. Când cumpărătorul nu este utilizatorul final, acesta va transfera
obligaţia financiară completă către clientul său, pe baza unui contract, şi va transmite
vânzătorului dovada transferului respectiv.

10.2 Cumpărătorul cu sediul în România trebuie să pună la dispoziţia vânzătorului toate
informaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor vânzătorului în calitate de
producător/importator conform §§ 11 şi 24 ale Ordonanţei de reglementare a
gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi Legea gestionării deşeurilor.

10.3 Cumpărătorul cu sediul în România este responsabil faţă de vânzător pentru toate
daunele şi alte dezavantaje financiare suportate de vânzător datorită neîndeplinirii sau
îndeplinirii parţiale de către cumpărător a obligaţiilor sale financiare, precum şi a
oricăror obligaţii care îi revin conform punctului 10. Cumpărătorul trebuie să facă
dovada îndeplinirii acestei obligaţii.

1111.. RRăăssppuunnddeerreeaa  vvâânnzzăăttoorruulluuii
11.1 În afară de legea referitoare la responsabilitatea pentru produs, vânzătorul îşi asumă

responsabilitatea numai pentru produsele care au fost alese să funcţioneze la
parametrii nominali indicaţi în cataloagele Schrack sau în fişele tehnice. Răspunderea
vânzătorului este în limita valorii produsului din factură. Vânzătorul nu va răspunde de
daune provocate de acte de neglijenţă minoră, nici de daune de consecinţă şi daune
pentru pierderi economice, pierderi de economii sau de dobândă sau de daune ce
rezultă din pretenţii ale terţilor împotriva cumpărătorului.

11.2 Vânzătorul nu va răspunde pentru daune în cazul nerespectării condiţiilor de montaj, de
punere în funcţiune şi de exploatare (cum ar fi de exemplu cele din instrucţiunile de
utilizare) sau a condiţiilor de licenţiere. 

11.3 Pretenţiile care depăşesc penalităţile contractuale convenite sunt excluse din titlul
respectiv.

1122.. DDrreeppttuurriillee  ddee  pprroopprriieettaattee  iinndduussttrriiaallăă  şşii  ddrreeppttuurriillee  ddee  aauuttoorr
12.1 Dacă un produs este realizat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a

desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător,
cumpărătorul va compensa vânzătorul şi nu-l va implica în nicio revendicare pentru
încălcarea drepturilor de proprietate industrială solicitate împotriva cumpărătorului.

12.2 Documentaţia de execuţie, cum sunt planurile, desenele şi alte specificaţii tehnice,
precum şi eşantioanele, cataloagele, prospectele, ilustraţiile şi alte materiale similare,
vor fi întotdeauna proprietatea intelectuală a vânzătorului şi vor rămâne sub incidenţa
prevederilor legale referitoare la multiplicare, copiere, concurenţă etc. Punctul 2.2 se
aplică şi pentru documentaţia de proiectare.

1133 GGeenneerraalliittăăţţii
În cazul în care anumite prevederi ale prezentului contract sau ale acestor clauze nu
sunt valide, validitatea celorlalte prevederi nu este afectată. Prevederea nevalidă se va
înlocui cu o altă prevedere valabilă, cât mai asemănătoare scopului urmărit.

1144 JJuurriissddiiccţţiiaa  şşii  lleeggiissllaaţţiiaa  aapplliiccaabbiillăă
Orice dispută rezultată din contract - inclusiv litigiile referitoare la existenţa sau
inexistenţa acestora - va cădea în sarcina jurisdicţiei exclusive a instanţei competente
din teritoriul sediului vânzătorului.

W INFORMA� I I  GENERALE

- Toate desenele dimensionale sunt prezentate după posibilitatea spa�iului disponibil din pagină �i servesc
pentru orientare, fără obligativitate.
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Condiţii generale de livrare

1. Domeniul de valabilitate
1.1 Prezentele condiţii generale vor guverna tranzacţiile legale între întreprinderi, adică

livrarea de mărfuri şi - mutatis mutandis - prestarea de servicii. Tranzacţiile de
programe software, de montaje de curenţi tari şi slabi, sunt guvernate de legea
română.

1.2 Abaterile de la condiţiile menţionate la punctul 1.1 sunt valabile numai în cazul în
care sunt acceptate de către vânzător în mod expres şi în scris.

2. Ofertele
2.1 Ofertele vânzătorului vor fi considerate oferte ce nu implică niciun angajament.
2.2 Documentele de ofertare şi proiectare nu se vor multiplica şi nici nu se vor pune la

dispoziţia terţilor, fără permisiunea vânzătorului. Documentele pot fi întotdeauna
solicitate pentru a fi returnate şi se vor restitui imediat vânzătorului, în cazul în care
comanda este transmisă altui beneficiar.

3. Încheierea contractului
3.1 Contractul este considerat încheiat în momentul confirmării scrise de către vânzător a

unei oferte primite sau la efectuarea livrării.
3.2 Datele cuprinse în cataloage, prospecte etc., precum şi declaraţiile scrise sau verbale

devin obligatorii numai atunci când în confirmarea comenzii se face referire expresă
la acestea.

3.3 Modificările ulterioare şi completările aduse contractului vor face obiectul unei
confirmări scrise.

4. Preţurile
4.1 Preţurile vor fi cotate franco-uzină sau preţuri la depozitul furnizorului, fără taxa pe

valoarea adăugată, ambalaj şi ambalare, încărcare, demontare, returnare, precum şi
reciclarea şi eliminarea adecvată a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
în scopuri comerciale, în conformitate cu ordonanţa de reglementare a gestionării
deşeurilor de echipamente electrice. 
Cumpărătorul va răspunde de achitarea tuturor taxelor, impozitelor sau altor obligaţii
ce-i revin în legătură cu livrarea. În cazul în care termenii de livrare includ transportul
la o destinaţie desemnată de cumpărător, costurile de transport şi orice asigurare de
transport solicitată de cumpărător vor fi suportate de acesta din urmă. Totuşi, livrarea
nu include descărcarea şi manipularea ulterioară a produselor comandate. Ambalajul
se va returna numai în cazul unui acord expres.

4.2 În cazul în care comanda plasată diferă de comanda transmisă, vânzătorul îşi rezervă
dreptul de a modifica preţul în mod corespunzător.

4.3 Preţurile au la bază costurile din momentul primei oferte de preţ. În cazul în care
costurile au crescut până în momentul livrării, vânzătorul are dreptul să modifice
preţurile în mod corespunzător.

4.4 La comenzile de reparaţii, vânzătorul va asigura toate serviciile pe care le consideră
oportune şi pe care le va factura cumpărătorului în baza activităţii prestate şi/sau
cheltuielile ocazionate. Acelaşi lucru este valabil pentru orice prestaţie suplimentară,
a cărei utilitate devine evidentă numai în timpul executării reparaţiei. În acest caz, nu
este necesară notificarea specială a cumpărătorului.

4.5 Cheltuielile cu întocmirea devizelor de cost pentru reparaţii şi întreţinere şi pentru
expertize se facturează către cumpărător.

5 Livrarea
5.1 Termenul de livrare începe cu data cea mai recentă dintre următoarele date:

a) Data confirmării comenzii
b) Data îndeplinirii de către cumpărător a tuturor premizelor tehnice, economice sau

de altă natură, pentru care este responsabil;
c) Data la care vânzătorul primeşte un acont sau o garanţie, ce trebuie achitate

înaintea livrării mărfii în cauză.
5.2 Cumpărătorul va obţine autorizaţiile sau aprobările de la autorităţi sau terţi, necesare

execuţiei instalaţiei sau echipamentelor. Dacă aceste aprobări nu sunt obţinute la
termen, indiferent de motiv, termenul de livrare se prelungeşte în mod corespunzător.

5.3 Vânzătorul are dreptul să efectueze livrări parţiale sau în avans, pe care le va factura
către cumpărător. Dacă livrarea la cerere este acceptată, atunci marfa este
considerată ca fiind solicitată cel mai târziu la 1 an de la plasarea comenzii. 

5.4 În cazul unor situaţii imprevizibile sau care nu pot fi controlate de părţi, cum ar fi de
exemplu cazurile de forţă majoră ce împiedică respectarea termenului de livrare
convenit, acest termen se prelungeşte în orice caz cu perioada corespunzătoare
duratei situaţiei respective; astfel de situaţii includ în special conflictele armate,
intervenţiile autorităţilor şi interdicţiile, întârzierile în transport şi vămuire, daunele în
tranzit, întreruperea de energie şi lipsa materiilor prime, conflictele de muncă,
precum şi pierderea unui furnizor cheie, greu de înlocuit. Situaţiile menţionate mai
sus vor prevala, indiferent dacă afectează vânzătorul sau subcontractorul (ii) acestuia.

5.5 Dacă la încheierea contractului, părţile contractante au convenit penalităţi pentru
întârzierile de livrare, atunci acestea vor fi aplicate conform celor de mai jos şi nicio
abatere referitoare la aspecte individuale nu vor afecta celelalte prevederi:
În cazul unei întârzieri survenite în mod dovedit din vina exclusivă a vânzătorului,
cumpărătorul poate solicita, pentru fiecare săptămână încheiată a întârzierii, o
compensare de 0.5%, însă per total nu mai mult de 5%, din valoarea acelei părţi din
livrarea totală, care datorită nelivrării la termen nu poate fi utilizată, în cazul în care
cumpărătorul a suferit daune în limita acelei valori.
Exercitarea drepturilor de daune care depăşesc această limită este exclusă.

6. Transferul de risc şi locul de executare
6.1 Odată cu plecarea mărfii din fabrică, respectiv depozit, folosinţa şi riscurile se transferă

cumpărătorului, indiferent de oferta de preţ (de exemplu franco, CIF etc.). Acelaşi lucru
este valabil şi dacă livrarea are loc în legătură cu un montaj sau când transportul este
efectuat sau organizat şi condus de către vânzător. 

6.2 În cazul prestaţiilor, locul de executare este locul în care se realizează prestaţia.
Riscurile pentru o astfel de prestaţie sau pentru o prestaţie parţială care a fost
convenită se transferă cumpărătorului odată cu realizarea acesteia.

7. Plata
7.1 Dacă nu s-a convenit în alt mod, o treime din preţul de achiziţie este scadentă după

primirea de către cumpărător a confirmării comenzii de către vânzător, o treime la
jumătatea perioadei de livrare, iar restul la momentul livrării. 

7.2 La decontările parţiale, tranşele de plată separate devin scadente la primirea facturilor.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru sumele facturate pentru livrări suplimentare sau care
rezultă din contracte suplimentare care nu fac obiectul contractul original, indiferent de
termenii de plată conveniţi pentru livrarea principală.

7.3 Plăţile se vor realiza fără nicio reducere, la adresa vânzătorului, în valuta convenită.
Cecurile sau cambiile vor fi acceptate întotdeauna numai ca substitut de plată. Toate
dobânzile şi taxele legate de acestea (ca de exemplu taxele de răscumpărare şi
scontare) cad în sarcina cumpărătorului.

7.4 Cumpărătorul nu are dreptul să reţină sau să compenseze plăţi în baza revendicărilor de
garanţie sau a altor contra-revendicări. 

7.5 O plată este considerată că a fost efectuată la data la care suma respectivă este la
dispoziţia vânzătorului.

7.6 În cazul în care cumpărătorul nu respectă termenii de plată sau alte obligaţii ce decurg
din această tranzacţie sau din alte tranzacţii, vânzătorul poate, fără să-i fie afectate
celelalte drepturi:
a) Să suspende îndeplinirea obligaţiilor sale până la efectuarea plăţilor sau îndeplinirea

obligaţiilor, exercitându-şi dreptul de a prelungi termenul de livrare cu o perioadă de
timp rezonabilă;

b) Să prezinte scadente toate creanţele descoperite din această tranzacţie sau din alte
tranzacţii şi să perceapă dobânzi pentru aceste scadenţe de 1,25% pe lună, începând
cu data scadenţei, dacă vânzătorul nu face dovada unor costuri mai mari.

În orice caz, vânzătorul are dreptul să factureze toate cheltuielile aferente perioadei
premergătoare unui proces în instanţă, mai ales costurile de somare sau cheltuielile cu
avocatul. Discounturile sau bonificaţiile acordate sunt condiţionate de realizarea
integrală la termen a plăţilor.

7.7 Vânzătorul îşi menţine dreptul de proprietate asupra tuturor mărfurilor pe care le-a
livrat, până la momentul achitării integrale a sumelor facturate, plus dobânzi şi costuri.

7.8 În vederea garantării creanţelor valorii de achiziţie, cumpărătorul cesionează în acest
scop vânzătorului, pretenţiile sale de revânzare a mărfii reţinute, chiar dacă aceasta a
fost prelucrată, modificată sau combinată cu alte mărfuri. În caz de revânzare cu
acordare de amânare la plată, cumpărătorul va putea dispune de produs sub reţinerea
dreptului de proprietate, numai cu condiţia ca la revânzare cumpărătorul să notifice
celui de-al doilea cumpărător cesionarea garanţiilor de plată sau să înregistreze
cesiunea în registrele lui contabile. La cerere, cumpărătorul va pune la dispoziţie
vânzătorului creanţele cesionate şi creditorii acestora, precum şi toate informaţiile şi
documentele necesare recuperării creanţelor vânzătorului, comunicând terţului creditor
cesionarea. În cazul sechestrării sau solicitării altor drepturi, cumpărătorul are obligaţia
de a anunţa dreptul de proprietate al vânzătorului şi de a-l înştiinţa imediat pe acesta
cu privire la sechestru.
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Produsele din seria Design VISIO 50 ne impresionează datorită aspectului lor elegant și atemporal. 
Aparatele pot fi folosite in bucătarie, baie sau living.

Nu numai designul clasic este o caracteristică specială a seriei Design VISIO 50, ci și stabilitatea 
și durabilitatea acesteia. În plus puteți concepe numeroase combinații de întrerupătoare și prize în 
rame comune de până la 5 aparate.

Design VISIO 50

Ramă din sticlă albă, mată, aparate albe Ramă albă, aparate albe

Ramă antracit, aparate antracit Ramă argintie, aparate argintii



RAMELE DECOR - elegante și atemporale

Ramele VISIO 50, cu designul lor atemporal, sunt 
disponibile ca modele cu 1, 2, 3, 4 și 5 aparate și 
pot fi utilizate atât pe orizontală, cât și pe verticală. 
Ramele pot fi selectate în diferite culori care se  
potrivesc bine între ele și cu interiorul pentru a  
răspunde tendințelor modei de astăzi și de mâine.

SUPORTUL CLAPETEI - robust și durabil 

Suportul clapetei a fost optimizat pentru a fixa în 
mod fiabil balansorul permițând totuși schimbarea 
cu ușurință a acestuia, garantând o durabilitate 
extremă în utilizarea zilnică.

CLAPETA - simplă, dublă sau iluminată

O selecție de rame decor disponibile în mai multe 
culori pot primi clapete simple, duble sau iluminate.

INSERTUL - construcție robustă pentru utilizare 
îndelungată
Rama de montaj metalică cu o grosime de 1 mm 
ne garantează că aparatul instalat îndeplinește 
cerințele de rezistență. Conexiunile sunt marcate  
cu culori pentru facilitarea instalării.

Gheare de fixare cu un design 
special pentru a reduce riscul  
de rănire.

Ramă metalică rezistentă  
cu o grosime de 1 mm.

Pinii ramei de montaj ajută la realizarea alinierii 
orizontale sau verticale a aparatelor și la montarea 
corectă a ramei decor.



Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

Fusszeile_RO_neu:KAPITEL_02_AK1_korr  07.08.2015  9:46 Uhr  Seite 1



Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

Fusszeile_RO_neu:KAPITEL_02_AK1_korr  07.08.2015  9:46 Uhr  Seite 1



Design VISIO 50 - Prezentare generală

Întrerupătorare / 
Butoane

Pagina 10

Prize cu contacte 
PE laterale
Pagina 20

Clapete

Pagina 17

Prize cu contacte 
PE cu pin
Pagina 25

Prize pentru 
circuite speciale

Pagina 28

Cutii aparente

Pagina 36

Rame 

Pagina 30

Terminale antenă

Pagina 37

Terminale rețea 
TCP IP

Pagina 40

Detectoare de  
mișcare și prezență

Pagina 50

Dimmere / 
Potențiometre

Pagina 43

Controlere 
temperatură 
Pagina 60

Comandă 
jaluzele

Pagina 62

Multimedia 

Pagina 67

Timere

Pagina 65

Alte aparate
 

Pagina 70

Sonerii

Pagina 72

Teleruptoare
 

Pagina 74

Aparate 
electronice 
Pagina 74

Detectoare 
de fum 

Pagina 75



Pagina 

10

Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

Fusszeile_RO_neu:KAPITEL_02_AK1_korr  07.08.2015  9:46 Uhr  Seite 1

w Schrack-Info
Cleme elastice:
• Conductoare rigide din cupru 1,5mm² și 2,5mm²
Cleme cu șurub:
• Conductoare rigide din cupru 1,5mm² și 2,5mm²
• Conductoare flexibile din cupru de 1,5mm² și 2,5mm² cu bucși de sertizare

w Întrerupătoare cap-scară

EV100011

w Schrack-Info
La articolul EV100015 furnitura nu conţine LED-ul de semnalizare.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert întrerupător cap-scară cleme cu element elastic EV100011 

Insert întrerupător cap-scară cleme cu şurub EV100012 

Insert întrerupător cap-scară cu clemă de nul cleme cu element elastic EV100015 

Insert întrerupător cap-scară, cu lumină orientare cleme cu element elastic EV100013 

w Întrerupător dublu

EV100009

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert întrerupător dublu cleme cu element elastic EV100009 

Insert întrerupător dublu cleme cu şurub EV100010 

w Întrerupător cruce

EV100017

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert comutator cruce cleme cu element elastic EV100017 

Insert comutator cruce cleme cu şurub EV100018 

w Întrerupătoare cu 1 pol

EV100001

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert întrerupător cleme cu element elastic EV100001 

Insert întrerupător cleme cu şurub EV100002 

Insert întrerupător, cu lumină de control cleme cu element elastic EV100003 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Întrerupătoare / Butoane

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 
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w Schrack-Info
Cleme elastice:
• Conductoare rigide din cupru 1,5mm² și 2,5mm²
Cleme cu șurub:
• Conductoare rigide din cupru 1,5mm² și 2,5mm²
• Conductoare flexibile din cupru de 1,5mm² și 2,5mm² cu bucși de sertizare

w Întrerupătoare cap-scară

EV100011

w Schrack-Info
La articolul EV100015 furnitura nu conţine LED-ul de semnalizare.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert întrerupător cap-scară cleme cu element elastic EV100011 

Insert întrerupător cap-scară cleme cu şurub EV100012 

Insert întrerupător cap-scară cu clemă de nul cleme cu element elastic EV100015 

Insert întrerupător cap-scară, cu lumină orientare cleme cu element elastic EV100013 

w Întrerupător dublu

EV100009

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert întrerupător dublu cleme cu element elastic EV100009 

Insert întrerupător dublu cleme cu şurub EV100010 

w Întrerupător cruce

EV100017

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert comutator cruce cleme cu element elastic EV100017 

Insert comutator cruce cleme cu şurub EV100018 

w Întrerupătoare cu 1 pol

EV100001

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert întrerupător cleme cu element elastic EV100001 

Insert întrerupător cleme cu şurub EV100002 

Insert întrerupător, cu lumină de control cleme cu element elastic EV100003 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Întrerupătoare / Butoane

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 

EV100005

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250Vca

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert întrerupător, 10A cleme cu element elastic EV100005 

Insert întrerupător, 16A cleme cu şurub EV100006 

Insert întrerupător, cu lumină de control, 10A cleme cu element elastic EV100007 

Insert întrerupător, cu lumină de control, 16A cleme cu şurub EV100008 

w Întrerupător cap-scară dublu

EV100014

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert întrerupător cap-scară dublu cleme cu şurub EV100014 

Insert întrerupător cap-scară dublu cleme cu element elastic EV100031 

w Întrerupător 3 poli

EV100016

w Schrack-Info
Trei contacte ND și un contact comun racordare fază
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert întrerupător 3 poli cleme cu şurub EV100016 

w Buton 1 pol

EV100019

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert buton, un contact ND cleme cu element elastic EV100019 

Insert buton, un contact ND cleme cu şurub EV100020 

Insert buton, comutator cleme cu şurub EV100022 

w Buton 1 pol, cu LED

EV100021

w Schrack-Info
La articolele EV100029-- și EV100030-- lumina de orientare este conectată intern cu contactele respective. Astfel 
rămâne la dispoziție un contact cu cleme elastice pentru cablare continuă la alte butoane.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert buton, cu lumină orientare, un contact ND cleme cu element elastic EV100021 

Insert buton, cu lumină orientare L-L1, un contact ND cleme cu element elastic EV100029 

Insert buton, cu lumină orientare L-N, un contact ND cleme cu element elastic EV100030 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Întrerupător 2 poli

 Stoc depozit Viena 
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EV100023

w Schrack-Info
Executat cu două căi de curent separate.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert buton dublu, două contacte ND, căi separate de 
curent cleme cu element elastic EV100023 

Insert buton dublu, două contacte ND, căi separate de 
curent cleme cu şurub EV100024 

w Întrerupător / buton pentru jaluzele

EV100025

w Schrack-Info
Prevăzut cu un interblocaj astfel încât la o apăsare simultană pe cele două clapete să fie conectat un singur circuit.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert comutator comandă jaluzele cleme cu element elastic EV100025 

Insert buton comandă jaluzele cleme cu element elastic EV100027 

w LED-uri pentru orientare sau lumină de control

EV107003

w Schrack-Info
Cu cabluri flexibile de racordare.
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

LED pentru aparate cu cleme elastice, 230V, alb cleme cu element elastic EV107003 

LED pentru aparate cu cleme cu șurub, 230V, roșu cleme cu şurub EV107004 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Butoane de comandă duble

 Stoc depozit Viena 
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EV100023

w Schrack-Info
Executat cu două căi de curent separate.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert buton dublu, două contacte ND, căi separate de 
curent cleme cu element elastic EV100023 

Insert buton dublu, două contacte ND, căi separate de 
curent cleme cu şurub EV100024 

w Întrerupător / buton pentru jaluzele

EV100025

w Schrack-Info
Prevăzut cu un interblocaj astfel încât la o apăsare simultană pe cele două clapete să fie conectat un singur circuit.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert comutator comandă jaluzele cleme cu element elastic EV100025 

Insert buton comandă jaluzele cleme cu element elastic EV100027 

w LED-uri pentru orientare sau lumină de control

EV107003

w Schrack-Info
Cu cabluri flexibile de racordare.
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

LED pentru aparate cu cleme elastice, 230V, alb cleme cu element elastic EV107003 

LED pentru aparate cu cleme cu șurub, 230V, roșu cleme cu şurub EV107004 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Butoane de comandă duble

 Stoc depozit Viena 

w Schrack-Info
Cleme elastice:
• Conductoare rigide din cupru 1,5mm² și 2,5mm²
Cleme cu șurub:
• Conductoare rigide din cupru 1,5mm² și 2,5mm²
• Conductoare flexibile din cupru de 1,5mm² și 2,5mm² cu bucși de sertizare

w Întrerupătoare cu 1 pol

EV106001

w Schrack-Info
Set complet compus din insert întrerupător, clapetă și o ramă pentru 1 aparat.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător 1 pol complet, alb cleme cu element elastic EV106001 

Întrerupător 1 pol complet, alb cleme cu şurub EV106002 

w Întrerupător dublu

EV106009

w Schrack-Info
Set complet compus din insert întrerupător, clapetă și o ramă pentru un aparat.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător dublu, complet, alb cleme cu element elastic EV106009 

Întrerupător dublu, complet, alb cleme cu şurub EV106010 

w Întrerupătoare cap-scară

EV106011

w Schrack-Info
Set complet compus din insert întrerupător, clapetă și o ramă pentru un aparat.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător cap-scară complet, alb cleme cu element elastic EV106011 

Întrerupător cap-scară complet, alb cleme cu şurub EV106012 

w Butoane

EV106019

w Schrack-Info
Set complet compus din insert buton, clapetă și o ramă pentru un aparat.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Buton cu 1ND, complet, alb cleme cu element elastic EV106019 

Buton cu 1ND, complet, alb cleme cu şurub EV106020 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Întrerupătoare / butoane, inclusiv clapete și rame

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 
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EV109201

w Schrack-Info
Set complet compus din insert întrerupător cap-scară cu clapetă, insert întrerupător dublu cu clapetă și ramă pentru 2 
aparate.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător cap scară și întrerupător dublu, set complet, alb cleme cu şurub EV106201 

wAccesorii de montaj pentru VISIO 50 întrerupătoare și prize
w Protecție la zugrăvit pentru VISIO 50 întrerupătoare și prize

EVABDECK

w Schrack-Info
Pentru protecție la zugrăvit, întreruptoare și prize VISO 50.
Reutilizabil datorită materialului stabil.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Mască de protecţie la zugrăvit EVABDECK 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Aparate combinate - Întrerupător cap-scară și întrerupător dublu

 Stoc depozit Viena 
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EV109201

w Schrack-Info
Set complet compus din insert întrerupător cap-scară cu clapetă, insert întrerupător dublu cu clapetă și ramă pentru 2 
aparate.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător cap scară și întrerupător dublu, set complet, alb cleme cu şurub EV106201 

wAccesorii de montaj pentru VISIO 50 întrerupătoare și prize
w Protecție la zugrăvit pentru VISIO 50 întrerupătoare și prize

EVABDECK

w Schrack-Info
Pentru protecție la zugrăvit, întreruptoare și prize VISO 50.
Reutilizabil datorită materialului stabil.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Mască de protecţie la zugrăvit EVABDECK 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Aparate combinate - Întrerupător cap-scară și întrerupător dublu

 Stoc depozit Viena 

w Aparate cu montaj încastrat sau aplicat și profile-semicilindru

EL121900

EV102018

EL123010

w Schrack-Info
• EL121900--: Conexiune 4/2; (reversibil), reținere cu cheie
• EL121920--: Conexiune 4/1 (reversibil), reținere cu cheie, cu piesă pentru legarea la pământ a conductorului de 

protecție, IP44
• EL121930--: Conexiune 4/1 (reversibil)
• Curent nominal: 10A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Profil-semicilindru pentru întrerupătoare cu cheie, insert buton cu revenire acționabil cu cheie:
• Încuietoarea se poate monta în 8 poziții de acționare, aproximativ 42mm lungime
• Furnitura conține trei chei

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Insert întrerupător cu cheie 2 poli cleme cu şurub EL121900 

Insert întrerupător cu cheie 1 pol, conexiune 4/1, IP44 cleme cu şurub EL121920 

Insert buton (cu revenire) acţionabil cu cheie, conexiune 4/1 cleme cu şurub EL121930 

Măști de protecție

alb EV102018 

antracit EV112018 

argintiu EV122018 

Profil-semicilindru

Butuc semicilindru cu cheie, diferite profiluri EL123000 

Butuc semicilindru cu cheie, acelaşi profil EL123010 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Întrerupătoare și butoane cu cheie

 Stoc depozit Viena 
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w Schrack-Info
Întrerupătoarele Card Hotel servesc păstrării cardului de hotel, asigurării unui nivel ridicat de siguranță și economie de energie, pentru că la 
extragerea cardului toți consumatorii electrici alimentați cu energie se deconectează automat. La reintroducerea cardului circuitul prin 
întrerupător devine iarăși activ.
Întrerupătorul Card Hotel este dotat cu o iluminare de fundal cu LED-uri, pentru a permite identificarea ușoară în camere întunecate. După 
extragerea Card Hotel consumatorii racordați vor mai fi alimentați încă aproximativ 25s, pentru a permite părăsirea în siguranță a camerei. 
Ieșirea întrerupătorului de Card Hotel trebuie să alimenteze consumatorii prin intermediul unui releu sau contactor.
Tensiune nominală: 230V c.a.
Curent de conectare max. 150mA
Temperatura de funcționare: 0-45°C
Întârzierea la deconectare: aproximativ 25s

w Aparate din componente și complete

EV103023

EV103024

w Schrack-Info
Întrerupătoarele Card Hotel servesc păstrării cardului de hotel, asigurării unui nivel ridicat de siguranță și economie 
de energie, pentru că la extragerea cardului toți consumatorii electrici alimentați cu energie se deconectează 
automat. La reintroducerea cardului circuitul prin întrerupător devine iarăși activ.
Întrerupătorul Card Hotel este dotat cu o iluminare de fundal cu LED-uri, pentru a permite identificarea ușoară în 
camere întunecate. După extragerea Card Hotel consumatorii racordați vor mai fi alimentați încă aproximativ 25s, 
pentru a permite părăsirea în siguranță a camerei. Ieșirea întrerupătorului de Card Hotel trebuie să alimenteze 
consumatorii prin intermediul unui releu sau al unui contactor.
Tensiune nominală: 230Vca
Curent de conectare max. 150mA
Temperatura de funcționare: 0-45°C
Întârzierea la deconectare: aproximativ 25s

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Insert întrerupător Card Hotel 230V, temporizare 25s EV103023 

Măști de protecție

alb EV103024 

antracit EV113024 

argintiu EV123024 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Întrerupătoare Card Hotel

 Stoc depozit Viena 
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w Schrack-Info
Întrerupătoarele Card Hotel servesc păstrării cardului de hotel, asigurării unui nivel ridicat de siguranță și economie de energie, pentru că la 
extragerea cardului toți consumatorii electrici alimentați cu energie se deconectează automat. La reintroducerea cardului circuitul prin 
întrerupător devine iarăși activ.
Întrerupătorul Card Hotel este dotat cu o iluminare de fundal cu LED-uri, pentru a permite identificarea ușoară în camere întunecate. După 
extragerea Card Hotel consumatorii racordați vor mai fi alimentați încă aproximativ 25s, pentru a permite părăsirea în siguranță a camerei. 
Ieșirea întrerupătorului de Card Hotel trebuie să alimenteze consumatorii prin intermediul unui releu sau contactor.
Tensiune nominală: 230V c.a.
Curent de conectare max. 150mA
Temperatura de funcționare: 0-45°C
Întârzierea la deconectare: aproximativ 25s

w Aparate din componente și complete

EV103023

EV103024

w Schrack-Info
Întrerupătoarele Card Hotel servesc păstrării cardului de hotel, asigurării unui nivel ridicat de siguranță și economie 
de energie, pentru că la extragerea cardului toți consumatorii electrici alimentați cu energie se deconectează 
automat. La reintroducerea cardului circuitul prin întrerupător devine iarăși activ.
Întrerupătorul Card Hotel este dotat cu o iluminare de fundal cu LED-uri, pentru a permite identificarea ușoară în 
camere întunecate. După extragerea Card Hotel consumatorii racordați vor mai fi alimentați încă aproximativ 25s, 
pentru a permite părăsirea în siguranță a camerei. Ieșirea întrerupătorului de Card Hotel trebuie să alimenteze 
consumatorii prin intermediul unui releu sau al unui contactor.
Tensiune nominală: 230Vca
Curent de conectare max. 150mA
Temperatura de funcționare: 0-45°C
Întârzierea la deconectare: aproximativ 25s

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Insert întrerupător Card Hotel 230V, temporizare 25s EV103023 

Măști de protecție

alb EV103024 

antracit EV113024 

argintiu EV123024 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Întrerupătoare Card Hotel

 Stoc depozit Viena 

w Schrack-Info
Clapetă compusă din mască și placă purtătoare. Disponibilă în culorile alb, negru-antracit și argintiu.

w Clapetă

EV102001

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102001 

antracit EV112001 

argintiu EV122001 

w Clapete 2 M

EV102002

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102002 

antracit EV112002 

argintiu EV122002 

w Clapete cu simbol ,,lampă"

EV102005

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102005 

antracit EV112005 

argintiu EV122005 

w Clapete cu simbol clopoțel

EV102003

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102003 

antracit EV112003 

argintiu EV122003 

w Clapete cu simbol ,,cheie"

EV102004

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102004 

antracit EV112004 

argintiu EV122004 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wClapete
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EV102017

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102017 

antracit EV112017 

argintiu EV122017 

w Clapete cu simbol ,,ventilator"

EV102006

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102006 

antracit EV112006 

argintiu EV122006 

w Clapete cu simbol ,,săgeată" pentru butoane / comutatoare comandă jaluzele

EV102012

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102012 

antracit EV112012 

argintiu EV122012 

w Clapete cu indicator transparent

EV102007

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102007 

antracit EV112007 

argintiu EV122007 

w Clapete cu indicator transparent, roșu

EV102008

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102008 

antracit EV112008 

argintiu EV122008 

w Clapete cu indicator transparent și simbol ,,lampă''

EV102009

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102009 

antracit EV112009 

argintiu EV122009 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Clapete cu simbol ,,on/off"

 Stoc depozit Viena 
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EV102017

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102017 

antracit EV112017 

argintiu EV122017 

w Clapete cu simbol ,,ventilator"

EV102006

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102006 

antracit EV112006 

argintiu EV122006 

w Clapete cu simbol ,,săgeată" pentru butoane / comutatoare comandă jaluzele

EV102012

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102012 

antracit EV112012 

argintiu EV122012 

w Clapete cu indicator transparent

EV102007

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102007 

antracit EV112007 

argintiu EV122007 

w Clapete cu indicator transparent, roșu

EV102008

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102008 

antracit EV112008 

argintiu EV122008 

w Clapete cu indicator transparent și simbol ,,lampă''

EV102009

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102009 

antracit EV112009 

argintiu EV122009 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Clapete cu simbol ,,on/off"

 Stoc depozit Viena 

EV102010

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102010 

antracit EV112010 

argintiu EV122010 

w Clapete cu indicator transparent și simbol ventilator

EV102019

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102019 

antracit EV112019 

argintiu EV122019 

w Clapetă cu etichetă luminată

EV102011

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102011 

antracit EV112011 

argintiu EV122011 

w Clapete pentru întrerupătoare triple

EV102016

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102016 

antracit EV112016 

argintiu EV122016 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Clapete cu indicator transparent și simbol ,,clopoțel''

 Stoc depozit Viena 
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w Prize cu PE

EV101001

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză 16A, alb cleme cu element elastic EV101001 

Insert priză 16A, alb cleme cu şurub EV101002 

Insert priză 16A, antracit cleme cu element elastic EV111001 

Insert priză 16A, antracit cleme cu şurub EV111002 

Insert priză 16A, argintiu cleme cu element elastic EV121001 

Insert priză 16A, argintiu cleme cu şurub EV121002 

w Prize cu contact de protecție cu rame pentru un aparat

EV106101

w Schrack-Info
Set aparat complet format din insert priză cu contacte de protecție laterale și ramă pentru un aparat.
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză cu PE completă, alb cleme cu element elastic EV106101 

Priză cu PE completă, alb cleme cu şurub EV106102 

w Prize cu contact de protecție, cu potecție mărită la atingere (,,protecţie copii''), IP2XC

EV101003

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză 16A cu protecţie copii, alb cleme cu element elastic EV101003 

Insert priză 16A cu protecţie copii, alb cleme cu şurub EV101004 

Insert priză 16A cu protecţie copii, antracit cleme cu element elastic EV111003 

Insert priză 16A cu protecţie copii, antracit cleme cu şurub EV111004 

Insert priză 16A cu protecţie copii, argintiu cleme cu element elastic EV121003 

Insert priză 16A cu protecţie copii, argintiu cleme cu şurub EV121004 

w Prize cu contact de protecție, cu potecție mărită la atingere (,,protecţie copii''), IP2XC și ramă pentru 1 
aparat

EV106103

w Schrack-Info
Set aparat complet, format din insert priză cu contacte de protecție laterale, cu protecție mărită la atingere 
(,,protecție copii'') și ramă pentru un aparat.
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priza cu PE, cu prot copii, alb cleme cu element elastic EV106103 

Priza cu PE, cu prot copii, alb cleme cu şurub EV106104 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wPrize cu PE

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 
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w Prize cu PE

EV101001

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză 16A, alb cleme cu element elastic EV101001 

Insert priză 16A, alb cleme cu şurub EV101002 

Insert priză 16A, antracit cleme cu element elastic EV111001 

Insert priză 16A, antracit cleme cu şurub EV111002 

Insert priză 16A, argintiu cleme cu element elastic EV121001 

Insert priză 16A, argintiu cleme cu şurub EV121002 

w Prize cu contact de protecție cu rame pentru un aparat

EV106101

w Schrack-Info
Set aparat complet format din insert priză cu contacte de protecție laterale și ramă pentru un aparat.
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză cu PE completă, alb cleme cu element elastic EV106101 

Priză cu PE completă, alb cleme cu şurub EV106102 

w Prize cu contact de protecție, cu potecție mărită la atingere (,,protecţie copii''), IP2XC

EV101003

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză 16A cu protecţie copii, alb cleme cu element elastic EV101003 

Insert priză 16A cu protecţie copii, alb cleme cu şurub EV101004 

Insert priză 16A cu protecţie copii, antracit cleme cu element elastic EV111003 

Insert priză 16A cu protecţie copii, antracit cleme cu şurub EV111004 

Insert priză 16A cu protecţie copii, argintiu cleme cu element elastic EV121003 

Insert priză 16A cu protecţie copii, argintiu cleme cu şurub EV121004 

w Prize cu contact de protecție, cu potecție mărită la atingere (,,protecţie copii''), IP2XC și ramă pentru 1 
aparat

EV106103

w Schrack-Info
Set aparat complet, format din insert priză cu contacte de protecție laterale, cu protecție mărită la atingere 
(,,protecție copii'') și ramă pentru un aparat.
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priza cu PE, cu prot copii, alb cleme cu element elastic EV106103 

Priza cu PE, cu prot copii, alb cleme cu şurub EV106104 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wPrize cu PE

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 

EV101005

EV101005

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză 16A cu protecţie copii şi capac, alb cleme cu element elastic EV101005 

Insert priză 16A cu protecţie copii şi capac, alb cleme cu şurub EV101006 

Insert priză 16A cu protecţie copii şi capac, antracit cleme cu element elastic EV111005 

Insert priză 16A cu protecţie copii şi capac, antracit cleme cu şurub EV111006 

Insert priză 16A cu protecţie copii şi capac, argintiu cleme cu element elastic EV121005 

Insert priză 16A cu protecţie copii şi capac, argintiu cleme cu şurub EV121006 

w Prize cu contact de protecție cu etichetă de inscripționare

EL265014

w Schrack-Info
Dimensiunile câmpului de inscripționare: 38x7mm (LxÎ)
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
Fabricant: ELSO

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză cu etichetă de inscripţionare, alb EL265014 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Prize cu contact de protecție, cu potecție mărită la atingere (,,protecţie copii''), IP2XC și capac rabatabil

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 
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EV101020

EV101020

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză cu capac rabatabil și câmp de etichetare, alb cleme cu element elastic EV101020 

Priză cu capac rabatabi și câmp de etichetare, antracit cleme cu element elastic EV111020 

Priză cu capac rabatabi și câmp de etichetare, argintiu cleme cu element elastic EV121020 

w Priză cu contact de protecţie și modul de iluminare cu LED

EV265304

w Schrack-Info
LED-uri de culoare alb-cald, luminează zona de sub priză. Zona iluminată poate fi adaptată optim la cerințe prin 
modificarea nivelului de iluminat. La întuneric iluminatul cu LED-uri pornește automat, iar la lumină suficientă LED-ul se 
stinge. Pragul de luminozitate poate fi modificat confortabil din față fără demontarea plăcii frontale. Tot de pe placa 
frontală se pot deconecta aparatele cu funcționare automată, astfel încât iluminatul, de exemplu în timpul concediului, 
să rămână deconectat.
Putere absorbită de LED-uri: 1,7VA, (0,35W)
Durată de viață LED-uri: ≥50000h
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
DIN 49440
Fabricant: ELSO

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză cu contact de protecţie şi modul LED, alb cleme cu element elastic EL265304 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Prize cu contact de protecție cu etichetă de inscripționare și capac rabatabil, cleme elastice, protecție 
mărită la atingere

 Stoc depozit Viena 
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EV101020

EV101020

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză cu capac rabatabil și câmp de etichetare, alb cleme cu element elastic EV101020 

Priză cu capac rabatabi și câmp de etichetare, antracit cleme cu element elastic EV111020 

Priză cu capac rabatabi și câmp de etichetare, argintiu cleme cu element elastic EV121020 

w Priză cu contact de protecţie și modul de iluminare cu LED

EV265304

w Schrack-Info
LED-uri de culoare alb-cald, luminează zona de sub priză. Zona iluminată poate fi adaptată optim la cerințe prin 
modificarea nivelului de iluminat. La întuneric iluminatul cu LED-uri pornește automat, iar la lumină suficientă LED-ul se 
stinge. Pragul de luminozitate poate fi modificat confortabil din față fără demontarea plăcii frontale. Tot de pe placa 
frontală se pot deconecta aparatele cu funcționare automată, astfel încât iluminatul, de exemplu în timpul concediului, 
să rămână deconectat.
Putere absorbită de LED-uri: 1,7VA, (0,35W)
Durată de viață LED-uri: ≥50000h
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
DIN 49440
Fabricant: ELSO

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză cu contact de protecţie şi modul LED, alb cleme cu element elastic EL265304 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Prize cu contact de protecție cu etichetă de inscripționare și capac rabatabil, cleme elastice, protecție 
mărită la atingere

 Stoc depozit Viena 

EL365064

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză cu diferite încuietori, alb cleme cu element elastic EL365064 

Priză cu aceleași încuietori, alb cleme cu element elastic EL365074 

w Priză cu contact de protecție și sursă USB

EL365344

EL365354

w Schrack-Info
Curent nominal priză Schuko: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
EL365344: Prize Schuko cu protecție mărită la atingere (,,protecţie copii'') și două prize de încărcare USB 2.0.
Prize de încărcare USB, tensiune de ieșire: 4,75-5,25V c.c.
Curent nominal de ieșire: 1x2,4A sau 2x1,2A
EL365354: Prize Schuko cu protecție mărită la atingere (,,protecţie copii''), priză de încărcare USB tip A și tip C.
Curent nominal de ieșire USB tip A: 2,4A
Curent nominal de ieșire USB tip C: 3,0A

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză cu 2 adaptoare USB 2,4A, alb-pur cleme cu element elastic EL365344 

Alb-pur, 1x USB Tip A, 1x USB Tip C cleme cu element elastic EL365354 

w Prize duble cu contact de protecție

EV101013

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză dublă 16A, alb cleme cu şurub EV101013 

Priză dublă 16A, antracit cleme cu şurub EV111013 

Priză dublă 16A, argintiu cleme cu şurub EV121013 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Prize cu contact de protecție cu capac cu cheie și etichetă de inscripționare

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 



Pagina 

24

Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

Fusszeile_RO_neu:KAPITEL_02_AK1_korr  07.08.2015  9:46 Uhr  Seite 1

EV103051

EV103052

w Schrack-Info
Priză de încărcare USB, cu două ieșiri pentru încărcarea simultană a două aparate cu conector USB.
Tensiune nominală: 230V c.a.
Tensiune de ieșire: 5V c.c.
Curent nominal de ieșire: 1x2A (numai la utilizarea racordului din stânga) sau 2x1A

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Priză de încărcare USB 5V, 2A cleme cu şurub EV103051 

Măști de protecție

alb EV103052 

antracit EV113052 

argintiu EV123052 

w Descărcătoare de supratensiune pentru prize cu contact de protecție

IS010003

IS211450

w Schrack-Info
Elementele de protecție fină Schrack pentru montajul în combinație cu prize amplasate în doze sunt indicate pentru 
echiparea prizelor noi sau în egală măsură pentru echiparea ulterioară a prizelor Schuko existente. După o 
suprasolicitare, senzorul de semnal integrat semnalizează că aparatul este defect și trebuie înlocuit. Alimentarea cu 
tensiune a aparatelor terminale rămâne asigurată.
Dacă nu există un alt descărcător din clasa de testare 3, pentru aparate terminale sensibile este ideal ștecherul 
intermediar Schrack pentru protecția fină. Combinaţia dintre protecţia conductoarelor de energie şi conductoarele 
pentru transmiterea datelor cu conexiune F (antena TV), respectiv conexiunea pentru cablul de telefon (RJ11), 
protejează cele mai importante cabluri către televizor sau telefon.
Se instalează întotdeauna în combinaţie cu descărcătoare Protec, Combtec sau Vartec!

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Descărcător clasa T3(D), 255/3kA pt. prize ST IS010003 

Adaptor intermediar cu prot. Cl. T3 (D) pt. 230VAC/16A+TV+RJ11 IS211450 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Priză de încărcare USB

 Stoc depozit Viena 
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EV103051

EV103052

w Schrack-Info
Priză de încărcare USB, cu două ieșiri pentru încărcarea simultană a două aparate cu conector USB.
Tensiune nominală: 230V c.a.
Tensiune de ieșire: 5V c.c.
Curent nominal de ieșire: 1x2A (numai la utilizarea racordului din stânga) sau 2x1A

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Priză de încărcare USB 5V, 2A cleme cu şurub EV103051 

Măști de protecție

alb EV103052 

antracit EV113052 

argintiu EV123052 

w Descărcătoare de supratensiune pentru prize cu contact de protecție

IS010003

IS211450

w Schrack-Info
Elementele de protecție fină Schrack pentru montajul în combinație cu prize amplasate în doze sunt indicate pentru 
echiparea prizelor noi sau în egală măsură pentru echiparea ulterioară a prizelor Schuko existente. După o 
suprasolicitare, senzorul de semnal integrat semnalizează că aparatul este defect și trebuie înlocuit. Alimentarea cu 
tensiune a aparatelor terminale rămâne asigurată.
Dacă nu există un alt descărcător din clasa de testare 3, pentru aparate terminale sensibile este ideal ștecherul 
intermediar Schrack pentru protecția fină. Combinaţia dintre protecţia conductoarelor de energie şi conductoarele 
pentru transmiterea datelor cu conexiune F (antena TV), respectiv conexiunea pentru cablul de telefon (RJ11), 
protejează cele mai importante cabluri către televizor sau telefon.
Se instalează întotdeauna în combinaţie cu descărcătoare Protec, Combtec sau Vartec!

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Descărcător clasa T3(D), 255/3kA pt. prize ST IS010003 

Adaptor intermediar cu prot. Cl. T3 (D) pt. 230VAC/16A+TV+RJ11 IS211450 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Priză de încărcare USB

 Stoc depozit Viena 

w Prize cu PE tip pin

EV101049

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză cu PE tip pin, alb cleme cu element elastic EV101049 

Insert priză cu PE tip pin, alb cleme cu şurub EV101050 

Insert priză cu PE tip pin, antracit cleme cu element elastic EV111049 

Insert priză cu PE tip pin, antracit cleme cu şurub EV111050 

Insert priză cu PE tip pin, argintiu cleme cu element elastic EV121049 

Insert priză cu PE tip pin, argintiu cleme cu şurub EV121050 

w Prize cu PE tip pin și ramă pentru 1 aparat

EV106149

w Schrack-Info
Set aparat complet compus din insert priză cu PE tip pin și o ramă pentru un aparat.
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză cu PE tip pin, completa, alb cleme cu element elastic EV106149 

Priză cu PE tip pin, completa, alb cleme cu şurub EV106150 

w Prize cu PE tip pin, cu protecție mărită la atingere (,,protecţie copii''), IP2XC

EV101051

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză 16A cu pin PE, protecţie copii, alb cleme cu element elastic EV101051 

Insert priză 16A cu pin PE, protecţie copii, alb cleme cu şurub EV101052 

Insert priză 16A cu pin PE, protecţie copii, antracit cleme cu element elastic EV111051 

Insert priză 16A cu pin PE, protecţie copii, antracit cleme cu şurub EV111052 

Insert priză 16A cu pin PE, protecţie copii, argintiu cleme cu element elastic EV121051 

Insert priză 16A cu pin PE, protecţie copii, argintiu cleme cu şurub EV121052 

w Prize cu PE tip pin, cu protecție mărită la atingere (,,protecţie copii''), IP2XC și ramă pentru 1 aparat

EV106151

w Schrack-Info
Set aparat complet compus din insert priză cu PE tip pin, protecție mărită la atingere şi o ramă pentru un aparat.
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză, PE tip pin, protecție copii, completă, alb cleme cu element elastic EV106151 

Priză, PE tip pin, protecție copii, completă, alb cleme cu şurub EV106152 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wPrize cu PE tip pin

 Stoc depozit Viena 
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EV101053

EV101053

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză 16A pin PE, protecție copii şi capac, alb cleme cu element elastic EV101053 

Insert priză 16A pin PE, protecție copii şi capac, alb cleme cu şurub EV101054 

Insert priză 16A pin PE, protecție copii şi capac, antracit cleme cu element elastic EV111053 

Insert priză 16A pin PE, protecție copii şi capac, antracit cleme cu şurub EV111054 

Insert priză 16A pin PE, protecție copii şi capac, argintiu cleme cu element elastic EV121053 

Insert priză 16A pin PE, protecție copii şi capac, argintiu cleme cu şurub EV121054 

w Prize cu PE tip pin, cu protecție mărită la atingere (,,protecţie copii''), IP2XC și capac rabatabil, etichetă de 
inscripționare

EV101070

EV101070

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză cu capac rabatabil şi pin PE, câmp de etichetare, alb cleme cu element elastic EV101070 

Priză cu capac rabatabil şi pin PE, câmp de etichetare, 
antracit cleme cu element elastic EV111070 

Priză cu capac rabatabil şi pin PE, câmp de etichetare, 
argintiu cleme cu element elastic EV121070 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Prize cu PE tip pin, cu protecție mărită la atingere integrată (Shutter), IP2XC și capac rabatabil

 Stoc depozit Viena 
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EV101053

EV101053

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză 16A pin PE, protecție copii şi capac, alb cleme cu element elastic EV101053 

Insert priză 16A pin PE, protecție copii şi capac, alb cleme cu şurub EV101054 

Insert priză 16A pin PE, protecție copii şi capac, antracit cleme cu element elastic EV111053 

Insert priză 16A pin PE, protecție copii şi capac, antracit cleme cu şurub EV111054 

Insert priză 16A pin PE, protecție copii şi capac, argintiu cleme cu element elastic EV121053 

Insert priză 16A pin PE, protecție copii şi capac, argintiu cleme cu şurub EV121054 

w Prize cu PE tip pin, cu protecție mărită la atingere (,,protecţie copii''), IP2XC și capac rabatabil, etichetă de 
inscripționare

EV101070

EV101070

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză cu capac rabatabil şi pin PE, câmp de etichetare, alb cleme cu element elastic EV101070 

Priză cu capac rabatabil şi pin PE, câmp de etichetare, 
antracit cleme cu element elastic EV111070 

Priză cu capac rabatabil şi pin PE, câmp de etichetare, 
argintiu cleme cu element elastic EV121070 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Prize cu PE tip pin, cu protecție mărită la atingere integrată (Shutter), IP2XC și capac rabatabil

 Stoc depozit Viena 

EV25040319

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
Fabricant: Merten

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză cu PE tip pin și modul LED, alb cleme cu element elastic EV25040319 

w Priză dublă cu PE tip pin

EV101061

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză dublă 16A cu pin PE, alb cleme cu şurub EV101061 

Priză dublă 16A cu pin PE, antracit cleme cu şurub EV111061 

Priză dublă 16A cu pin PE, argintiu cleme cu şurub EV121061 

w Prize duble cu PE tip pin rotit la 45°

EV101062

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză dublă 16A cu pin PE rotit 45°, alb cleme cu element elastic EV101062 

Priză dublă 16A cu pin PE rotit 45°, antracit cleme cu element elastic EV111062 

Priză dublă 16A cu pin PE rotit 45°, argintiu cleme cu element elastic EV121062 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Priză cu PE tip pin, cu protecție mărită la atingere (,,protecţie copii''), IP2XC și modul de iluminare cu LED

 Stoc depozit Viena 
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w Schrack-Info
Prizele colorate își găsesc frecvent utilizare în domenii unde siguranța este importantă cum ar fi, de exemplu, spitalele. Pentru o codare a 
culorilor prizelor nu există încă o normă general valabilă, dar uzanțe tipice ar fi:
• ROȘU: EDV (Prelucrarea Electronică a Datelor) prize cu protecție la supratensiune în aplicații unde scurte întreruperi, de câteva secunde, pot fi 

suportate.
• PORTOCALIU: alimentare centrală / suplimentară de siguranță pentru rețele cu surse neîntreruptibile (UPS) și cu protecție la supratensiune, 

pentru alimentarea continuă a consumatorilor critici.
• VERDE: alimentare de siguranţă pentru reţele cu surse neîntreruptibile (UPS) și protecţie la supratensiune pentru alimentarea în caz de urgenţă 

a consumatorilor critici (de exemplu iluminatul în sălile de operaţie).

w Prize cu contact de protecție, de culoare ROȘU

EV101007

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză 16A, roșu cleme cu element elastic EV101007 

Insert priză 16A, roșu cleme cu şurub EV101008 

Insert priză 16A, protecţie copii, roșu cleme cu element elastic EV101014 

w Prize cu contact de protecție, de culoare PORTOCALIU

EV101009

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză 16A, portocaliu cleme cu element elastic EV101009 

Insert priză 16A, portocaliu cleme cu şurub EV101010 

w Prize cu contact de protecție, de culoare VERDE

EV101011

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză 16A, verde cleme cu element elastic EV101011 

Insert priză 16A, verde cleme cu şurub EV101012 

Insert priză 16A, protecție copii, verde cleme cu element elastic EV101015 

w Prize cu PE tip pin și protecție mărită la atingere(,,protecţie copii''), IP2XC, de culoare ROȘU

EV101055

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză 16A pin PE, protecţie copii, roșu cleme cu element elastic EV101055 

Insert priză 16A pin PE, protecţie copii, roșu cleme cu şurub EV101056 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wPrize pentru circuite speciale

 Stoc depozit Viena 
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w Schrack-Info
Prizele colorate își găsesc frecvent utilizare în domenii unde siguranța este importantă cum ar fi, de exemplu, spitalele. Pentru o codare a 
culorilor prizelor nu există încă o normă general valabilă, dar uzanțe tipice ar fi:
• ROȘU: EDV (Prelucrarea Electronică a Datelor) prize cu protecție la supratensiune în aplicații unde scurte întreruperi, de câteva secunde, pot fi 

suportate.
• PORTOCALIU: alimentare centrală / suplimentară de siguranță pentru rețele cu surse neîntreruptibile (UPS) și cu protecție la supratensiune, 

pentru alimentarea continuă a consumatorilor critici.
• VERDE: alimentare de siguranţă pentru reţele cu surse neîntreruptibile (UPS) și protecţie la supratensiune pentru alimentarea în caz de urgenţă 

a consumatorilor critici (de exemplu iluminatul în sălile de operaţie).

w Prize cu contact de protecție, de culoare ROȘU

EV101007

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză 16A, roșu cleme cu element elastic EV101007 

Insert priză 16A, roșu cleme cu şurub EV101008 

Insert priză 16A, protecţie copii, roșu cleme cu element elastic EV101014 

w Prize cu contact de protecție, de culoare PORTOCALIU

EV101009

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză 16A, portocaliu cleme cu element elastic EV101009 

Insert priză 16A, portocaliu cleme cu şurub EV101010 

w Prize cu contact de protecție, de culoare VERDE

EV101011

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză 16A, verde cleme cu element elastic EV101011 

Insert priză 16A, verde cleme cu şurub EV101012 

Insert priză 16A, protecție copii, verde cleme cu element elastic EV101015 

w Prize cu PE tip pin și protecție mărită la atingere(,,protecţie copii''), IP2XC, de culoare ROȘU

EV101055

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză 16A pin PE, protecţie copii, roșu cleme cu element elastic EV101055 

Insert priză 16A pin PE, protecţie copii, roșu cleme cu şurub EV101056 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wPrize pentru circuite speciale

 Stoc depozit Viena 

EV101057

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză 16A pin PE, protecţie copii, portocaliu cleme cu element elastic EV101057 

Insert priză 16A pin PE, protecţie copii, portocaliu cleme cu şurub EV101058 

w Prize cu PE tip pin și protecție mărită la atingere(,,protecţie copii''), IP2XC, de culoare VERDE

EV101059

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză 16A pin PE, protecţie copii, verde cleme cu element elastic EV101059 

Insert priză 16A pin PE, protecţie copii, verde cleme cu şurub EV101060 

wAccesorii de montaj pentru VISIO 50 întrerupătoare și prize
w Protecție la zugrăvit pentru VISIO 50 întrerupătoare și prize

EVABDECK

w Schrack-Info
Pentru protecție la zugrăvit, întreruptoare și prize VISO 50.
Reutilizabil datorită materialului stabil.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Mască de protecţie la zugrăvit EVABDECK 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Prize cu PE tip pin și protecție mărită la atingere(,,protecţie copii''), IP2XC, de culoare PORTOCALIU

 Stoc depozit Viena 
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w Pentru 1 aparat

EV105001

w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x81mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV105001 

antracit EV115001 

argintiu EV125001 

w Pentru 2 aparate

EV105002

w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x154mm
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV105002 

antracit EV115002 

argintiu EV125002 

w Pentru 3 aparate

EV105003

w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x225mm
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV105003 

antracit EV115003 

argintiu EV125003 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wRame decorative

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 
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w Pentru 1 aparat

EV105001

w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x81mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV105001 

antracit EV115001 

argintiu EV125001 

w Pentru 2 aparate

EV105002

w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x154mm
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV105002 

antracit EV115002 

argintiu EV125002 

w Pentru 3 aparate

EV105003

w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x225mm
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV105003 

antracit EV115003 

argintiu EV125003 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wRame decorative

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 

EV105004

w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x296mm
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV105004 

antracit EV115004 

argintiu EV125004 

w Pentru 5 aparate

EV105005

w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x367mm
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV105005 

antracit EV115005 

argintiu EV125005 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Pentru 4 aparate

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 



Pagina 

32

Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

Fusszeile_RO_neu:KAPITEL_02_AK1_korr  07.08.2015  9:46 Uhr  Seite 1

EV107001

EV107002

EV107005

w Schrack-Info
Set etanșare întrerupător, set etanșare priză, IP44.
În setul EV107005-- sunt cuprinse garnituri pentru două întrerupătoare și două prize, împreună cu o garnitură mare 
pentru două aparate.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Set etanșare IP44 pentru întrerupătoare EV107001 

Set etanșare IP44 pentru prize EV107002 

Set garnitură IP44 pt. 2 aparate EV107005 

w Desen cotat

w Adaptoare de distanțare

EV105011

w Schrack-Info
Adaptorul de distanţare 50x50mm servește pentru egalizarea înălţimii (distanţa dintre ramă și placa centrală) la 
integrarea unor produse străine.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Adaptor distanţare pentru integrare în VISIO 50 (1 UA = 5buc) EV105011 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Seturi de etanșare IP44

 Stoc depozit Viena 
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EV107001

EV107002

EV107005

w Schrack-Info
Set etanșare întrerupător, set etanșare priză, IP44.
În setul EV107005-- sunt cuprinse garnituri pentru două întrerupătoare și două prize, împreună cu o garnitură mare 
pentru două aparate.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Set etanșare IP44 pentru întrerupătoare EV107001 

Set etanșare IP44 pentru prize EV107002 

Set garnitură IP44 pt. 2 aparate EV107005 

w Desen cotat

w Adaptoare de distanțare

EV105011

w Schrack-Info
Adaptorul de distanţare 50x50mm servește pentru egalizarea înălţimii (distanţa dintre ramă și placa centrală) la 
integrarea unor produse străine.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Adaptor distanţare pentru integrare în VISIO 50 (1 UA = 5buc) EV105011 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Seturi de etanșare IP44

 Stoc depozit Viena 

w Pentru 1 aparat

EV145001W

w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x81mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Sticlă albă mată EV145001W 

w Pentru 2 aparate

EV145002W

w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x154 mm
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Sticlă albă mată EV145002W 

w Pentru 3 aparate

EV145003W

w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x225 mm
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Sticlă albă mată EV145003W 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wRame decorative din sticlă

 Stoc depozit Viena 
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EV145004W

w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x296 mm
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Sticlă albă mată EV145004W 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Pentru 4 aparate

 Stoc depozit Viena 
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EV145004W

w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x296 mm
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Sticlă albă mată EV145004W 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Pentru 4 aparate

 Stoc depozit Viena 

w Rame pentru 1 aparat, 55x55mm

EV105201

w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x81mm

VISIO 50 Rame pt. 1 aparat, pentru integrarea de produse cu plăci centrale de dimensiune 55x55mm.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Ramă pentru 1 aparat cu dimensiuni de 55x55mm, alb EV105021 

Ramă pentru 1 aparat cu dimensiuni de 55x55mm, antracit EV115021 

Ramă pentru 1 aparat cu dimensiuni de 55x55mm, argintiu EV125021 

w Rame pentru 2 aparate, 55x55mm

EV105022

w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x154mm
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.

VISIO 50 Rame pt. 2 aparate, pentru integrarea de produse cu plăci centrale de dimensiune 55x55mm.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Ramă pentru 2 aparate cu dimensiuni de 55x55mm, alb EV105022 

Ramă pentru 2 aparate cu dimensiuni de 55x55mm, antracit EV115022 

Ramă pentru 2 aparate cu dimensiuni de 55x55mm, argintiu EV125022 

w Rame pentru 3 aparate, 55x55mm

EV105023

w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x225mm
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.

VISIO 50 Rame pt. 3 aparate, pentru integrarea de produse cu plăci centrale de dimensiune 55x55mm.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Ramă pentru 3 aparate cu dimensiuni de 55x55mm, alb EV105023 

Ramă pentru 3 aparate cu dimensiuni de 55x55mm, antracit EV115023 

Ramă pentru 3 aparate cu dimensiuni de 55x55mm, argintiu EV125023 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wRame decorative 55x55mm

 Stoc depozit Viena 
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EV105012

w Schrack-Info
Servesc pentru montarea unor produse ale seriei VISIO 50 în rame VISIO de 55x55mm.

Rame adaptoare, 55x55mm la 50x50mm.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV105012 

antracit EV115012 

argintiu EV125012 

wCarcase aplicate
w Pentru 1 aparat

EV105006

w Schrack-Info
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.
Pentru completare trebuie folosită rama 1 aparat EV1x50x1--.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV105006 

antracit EV115006 

argintiu EV125006 

w Pentru 2 aparate

EV105007

w Schrack-Info
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.
Pentru completare trebuie folosită rama 2 aparate EV1x50x2--.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV105007 

antracit EV115007 

argintiu EV125007 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Rame adaptoare, 55x55mm la 50x50mm

 Stoc depozit Viena 
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EV105012

w Schrack-Info
Servesc pentru montarea unor produse ale seriei VISIO 50 în rame VISIO de 55x55mm.

Rame adaptoare, 55x55mm la 50x50mm.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV105012 

antracit EV115012 

argintiu EV125012 

wCarcase aplicate
w Pentru 1 aparat

EV105006

w Schrack-Info
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.
Pentru completare trebuie folosită rama 1 aparat EV1x50x1--.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV105006 

antracit EV115006 

argintiu EV125006 

w Pentru 2 aparate

EV105007

w Schrack-Info
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.
Pentru completare trebuie folosită rama 2 aparate EV1x50x2--.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV105007 

antracit EV115007 

argintiu EV125007 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Rame adaptoare, 55x55mm la 50x50mm

 Stoc depozit Viena 

w Schrack-Info
Există, pe de o parte, prize SAT pentru frecvenţe de transmisie de până la 2.200MHz (DVB-S) specifice tehnicii sateliţilor și, pe de altă parte 
prize BK, (cabluri de bandă largă) pentru frecvenţe de transmisie de până la 1.000MHz (DVB-C (CATV), DVB-T).
În funcţie de structura de amplasare adoptată (stea sau serie) se pot utiliza următoarele tipuri de prize:
• prize satelit terminale (pentru stea) care se conectează direct prin cablu coaxial la aparatul distribuitor de semnal (de ex.: Multiswitch, Ouad-

LNB) și care se termină cu un rezistor intern de 75Ω.
• prize satelit de trecere (pentru serie) care se conectează prin cablu coaxial, una după cealaltă, la aparatul de semnal. Ultima priză din cablu 

trebuie să fie terminată cu un rezistor de 75Ω sau trebuie să fie de tip priză satelit terminală.

w Priză pentru circuite de antenă BK, de bandă largă, seria M

HSBKD2M

w Schrack-Info
• Priză de capăt 2 porturi, Radio/CATV
• Clasa A
• 4 - 1.000MHz
• Fără trecere de curent continuu
• Potrivit pentru canalele de retur
• Carcasa: zamac

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

BK Priză de capăt 2 porturi, Radio/CATV, 4-1.000MHz, 2dB,Clasă A, cu ramă și 
doză aplicată 80x80mm, RAL9010 HSBKD2M 

w Prize de trecere pentru circuite de antenă BK, seria M

HSBKDDM08

w Schrack-Info
• Priză de trecere 2 porturi, Radio / CATV
• Clasa A
• 4 - 1.000MHz
• Fără trecere de curent continuu
• Potrivit pentru canalele de retur
• Carcasa: zamac

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

BK Priză trecere 2 porturi, Radio/CATV, 4 - 1.000MHz, Clasa A, 8dB, cu ramă și 
doză aplicată 80x80mm, Alb RAL9010 HSBKDDM08 

BK Priză trecere 2 porturi, Radio/CATV, 4 - 1.000MHz, Clasa A, 10dB, cu ramă și 
doză aplicată 80x80mm, Alb RAL9010 HSBKDDM10 

BK Priză trecere 2 porturi, Radio/CATV, 4 - 1.000MHz, Clasa A, 14dB, cu ramă și 
doză aplicată 80x80mm, Alb RAL9010 HSBKDDM14 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wCircuite antene
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HSATD3M

w Schrack-Info
• Priză de capăt / ramură
• 4 porturi Radio / CATV / 2xSAT
• 3 porturi Radio / CATV / SAT
• Clasa A
• Domeniu de frecvenţă: 4 - 2.400MHz
• Fără trecere de curent continuu
• Potrivit pentru canalele de retur
• Ieșire TV de bandă largă
• Carcasa: zamac

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză terminală 3 porturi, Radio/CATV/SAT, 4 - 2.400MHz, Clasa A, 2dB, cu ramă și 
doză aplicată 80x80mm, Alb RAL9010 HSATD3M 

Priză terminală 4 porturi, Radio/CATV/2xSAT, 4 - 2.400MHz, Clasa A, 3dB, cu 
ramă și doză aplicată 80x80mm, Alb RAL9010 HSATD4M 

w Priză SAT de trecere, seria M

HSATDDM

w Schrack-Info
• Priză de trecere 3 porturi, Radio / CATV / SAT
• Clasa A
• 4 - 2.400MHz
• Fără trecere de curent continuu
• Potrivit pentru canalele de retur
• Ieșire TV de bandă largă
• Carcasa: zamac

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză trecere 3 porturi, Radio/CATV/SAT, 4 - 2.400MHz, Clasa A, 10,5dB, cu ramă 
și doză aplicată 80x80mm, Alb RAL9010 HSATDDM 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Prize SAT terminale, seria M

 Stoc depozit Viena 
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HSATD3M

w Schrack-Info
• Priză de capăt / ramură
• 4 porturi Radio / CATV / 2xSAT
• 3 porturi Radio / CATV / SAT
• Clasa A
• Domeniu de frecvenţă: 4 - 2.400MHz
• Fără trecere de curent continuu
• Potrivit pentru canalele de retur
• Ieșire TV de bandă largă
• Carcasa: zamac

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză terminală 3 porturi, Radio/CATV/SAT, 4 - 2.400MHz, Clasa A, 2dB, cu ramă și 
doză aplicată 80x80mm, Alb RAL9010 HSATD3M 

Priză terminală 4 porturi, Radio/CATV/2xSAT, 4 - 2.400MHz, Clasa A, 3dB, cu 
ramă și doză aplicată 80x80mm, Alb RAL9010 HSATD4M 

w Priză SAT de trecere, seria M

HSATDDM

w Schrack-Info
• Priză de trecere 3 porturi, Radio / CATV / SAT
• Clasa A
• 4 - 2.400MHz
• Fără trecere de curent continuu
• Potrivit pentru canalele de retur
• Ieșire TV de bandă largă
• Carcasa: zamac

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză trecere 3 porturi, Radio/CATV/SAT, 4 - 2.400MHz, Clasa A, 10,5dB, cu ramă 
și doză aplicată 80x80mm, Alb RAL9010 HSATDDM 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Prize SAT terminale, seria M

 Stoc depozit Viena 

EV104009

EV104011

w Schrack-Info
Măști pentru prize Schrack, seria M

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

2 decupaje, alb EV104009 

2 decupaje, antracit EV114009 

2 decupaje, argintiu EV124009 

3 decupaje, alb EV104010 

3 decupaje, antracit EV114010 

3 decupaje, argintiu EV124010 

4 decupaje, alb EV104011 

4 decupaje, antracit EV114011 

4 decupaje, argintiu EV124011 

w Cabluri coaxiale DIGI-SAT

XC1608901

XC1608901

w Schrack-Info
Pentru a putea asigura o transmisie sigură și fără perturbații a frecvențelor înalte (cca 950 până la 2150MHz) de la 
LNB trecând prin Multiswitch, priza SAT și până la SAT-Receiver, trebuie utilizate cabluri coaxiale de calitate. 
Performanțele cablurilor noastre de înaltă frecvență sunt garantate de materialele utilizate, de precizia proceselor de 
producție și de numărul de ecranări.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Cablu coaxial DIGI-SAT 3000, 75 Ohm, 1,02/4,6/6,6mm OlCu, dublu ecranat, 
90dB, Clasa A, PVC Alb, colac 100m XC1608901 

Cablu coaxial DIGI-SAT 3000, 75 Ohm, 1,02/4,6/6,6mm OlCu, dublu ecranat, 
90dB, Clasa A, PVC Alb, tambur 500m XC1608903 

Cablu coaxial DIGI-SAT 3030, 75 Ohm, 1,02/4,6/6,8mm Cu, triplu ecranat, 
100dB, Clasa A, PVC Alb, colac 100m XC1609901 

Cablu coaxial DIGI-SAT 3030, 75 Ohm, 1,02/4,6/6,8mm Cu, triplu ecranat, 
100dB, Clasa A, PVC Alb, tambur 500m XC1609903 

w Accesorii

XC16004983

XC1600720

w Schrack-Info
Conectorii noștri coaxiali, deși diferă după tipul cablului, al firului central, și al diametrului dielectricului
sunt adecvați pentru toate cablurile noastre DIGI-SAT. În general recomandăm utilizarea de conectori coaxiali cu 
compresie.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Conector-F coaxial, cu compresie pentru cabluri 1.0mm, DIGI-SAT 3000 
(XC16089xx), DIGI-SAT 3030 (XC160990x) și DIGI-SAT 3040 (XC160980x) XC16004983 

Sculă compresie coaxial pentru conectori XC16004983, XC16005183 și XC160051PE XC1600720 

DIGI-SAT Clește dezizolat cablu coaxial XC160... Cu diametre de 6,6-6,8mm și 11mm XC1600710 

Rezistor capăt 75Ohm pentru priză HSATDD/HSBKDD HSZUDDR75 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Măşti pentru prize BK/SAT
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w TOOLLESS LINE Cat.6A / Cat.6, în format B (SFB) Schrack

HSEMRJ6GBA

HSED02UWBS

EV104012

w Schrack-Info
Conectorii TOOLLESS LINE RJ45 sunt module în Schrack Format B (SFB). Sunt conectori care se pot racorda fără 
unelte speciale. Prin aceasta se obține un confort mărit la instalare și timpi scurți de execuție. Conectorii dispun de 
punct de racordare a potențialului (FastOn), iar la nevoie pot fi deschiși din nou.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Conectori

Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6A 10GB (SFB) 4PPoE, 100W HSEMRJ6GBA 

Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6 (SFB) HSEMRJ6GBS 

Insert

Ramă suport pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFB), 80x80mm, înclinată, Alb pur 
RAL9010 HSED02UWBS 

Măști de protecție

alb EV104012 

antracit EV114012 

argintiu EV124012 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wRețelistică
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w TOOLLESS LINE Cat.6A / Cat.6, în format B (SFB) Schrack

HSEMRJ6GBA

HSED02UWBS

EV104012

w Schrack-Info
Conectorii TOOLLESS LINE RJ45 sunt module în Schrack Format B (SFB). Sunt conectori care se pot racorda fără 
unelte speciale. Prin aceasta se obține un confort mărit la instalare și timpi scurți de execuție. Conectorii dispun de 
punct de racordare a potențialului (FastOn), iar la nevoie pot fi deschiși din nou.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Conectori

Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6A 10GB (SFB) 4PPoE, 100W HSEMRJ6GBA 

Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6 (SFB) HSEMRJ6GBS 

Insert

Ramă suport pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFB), 80x80mm, înclinată, Alb pur 
RAL9010 HSED02UWBS 

Măști de protecție

alb EV104012 

antracit EV114012 

argintiu EV124012 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wRețelistică

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 

HSEMRJ6GWA

EV104005

EV104003

EV104004

w Schrack-Info
Conectorii TOOLLESS LINE RJ45 sunt module în Schrack Format A (SFA). Sunt conectori care se pot racorda fără 
unelte speciale. Prin aceasta se obține un confort mărit la instalare și timpi scurți de execuție. Conectorii dispun de 
punct de racordare a potențialului (FastOn), iar la nevoie pot fi deschiși din nou.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Conectori

Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6A 10GB (SFA) 4PPoE (100W) HSEMRJ6GWA 

Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Clasa EA 10GB (SFA) 4PPoE,100W HSEMRJ6GWT 

Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6 (SFA) HSEMRJ6GWS 

Modul TOOLLESS LINE RJ45 neecranat, Cat.6 (SFA) HSEMRJ6UWS 

Modul TOOLLESS LINE, RJ45 ecranat, Cat.5e (SFA) HSEMRJ5GWS 

Modul TOOLLESS LINE RJ45 neecranat, Cat.5e (SFA) HSEMRJ5UWS 

Insert

Insert modul priză 2*RJ45 Toolless Line Module EV104005 

Măști de protecție

1 aparat, alb EV104003 

1 aparat, antracit EV114003 

1 aparat, argintiu EV124003 

2 aparate, alb EV104004 

2 aparate, antracit EV114004 

2 aparate, argintiu EV124004 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w TOOLLESS LINE Cat5e / Cat.6 / Cat.6A, în format A (SFA) Schrack
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HSEDG2UW6V

EV104012

HKRONELSA

w Schrack-Info
Prizele de date se pretează a fi montate în canalele de cabluri (EK), (ST), respectiv, în rame separate chiar și în 
montaj aparent (PT). Prin ruperea ecliselor de fixare, superioare și inferioare, montajul devine posibil chiar și în doze 
de pardoseală (BT). Referitor la design, soluția adoptată este optimă, pentru că prin schimbarea plăcii centrale 
prizele de date devin compatibile vizual cu toate tipurile de comutatoare care au o placă frontală UAE. Ele au o 
carcasă din zamac. Codarea culorilor pentru racordarea cablurilor se face conform TIA 568A și 568B.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Prize de date

Priză de date DE-EMBEDDED LINE, ecranată, 2xRJ45, 10GB, clasă Ea, 4PPoE 
(100W), UAE, înclinată, 80x80mm, Alb pur RAL9010 HSEDG2UW6V 

Măști de protecție

alb EV104012 

antracit EV114012 

argintiu EV124012 

Accesorii

Cleşte sertizor pentru LSA, gri HKRONELSA 

w Cabluri de date

HSEKP4233P

w Schrack-Info
Cabluri de date. Adecvate pentru toate aplicațiile de clasă D până F (de ex.: 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, 
ATM) ca și VoIP, PoE.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Cablu S/FTP Cat.7A, 4x2xAWG22/1, 1.200MHz LS0H-3, B2ca-s1-d1-a1, 50%, 
albastru HSEKP422HB 

Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.00Mhz, LS0H, B2ca-s1a-d1-a1, 30%, 
albastru HSEKP423BB 

Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz LS0H-3, albastru HSEKP4233K 

Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz, LS0H, Dca-s2-d1-a1, 30%, albastru HSEKP423HP 

Cablu U/FTP Cat.6A, 4x2xAWG23/1, 500Mhz, LS0H, Dca-s2-d1-a1, albastru HSEKF423HB 

Cablu U/UTP Cat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, LS0H, Eca, albastru HSEKU423H1 

Cablu SF/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, Albastru HSEKS424PP 

Cablu U/UTP Cat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, PVC, Eca, albastru HSEKU423P1 

Cablu U/FTP Cat.6A, 2x(4x2xAWG23/1), 500Mhz, LS0H, Dca-s2-d1-a1, albastru HSEKF823HB 

Cablu U/FTP Cat.6A, 2x(4x2xAWG23/1), 500Mhz, LS0H, Dca-s2-d1-a1, albastru HSKF823HB5 

Cablu U/FTP Cat.6A, 2x(4x2xAWG23/1), 500Mhz, LS0H, Dca-s2-d1-a1, albastru HSKF823HB9 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Prize de date RJ45 ecranate Cat.5 / Cat.6, cu placă centrală UAE
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HSEDG2UW6V

EV104012

HKRONELSA

w Schrack-Info
Prizele de date se pretează a fi montate în canalele de cabluri (EK), (ST), respectiv, în rame separate chiar și în 
montaj aparent (PT). Prin ruperea ecliselor de fixare, superioare și inferioare, montajul devine posibil chiar și în doze 
de pardoseală (BT). Referitor la design, soluția adoptată este optimă, pentru că prin schimbarea plăcii centrale 
prizele de date devin compatibile vizual cu toate tipurile de comutatoare care au o placă frontală UAE. Ele au o 
carcasă din zamac. Codarea culorilor pentru racordarea cablurilor se face conform TIA 568A și 568B.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Prize de date

Priză de date DE-EMBEDDED LINE, ecranată, 2xRJ45, 10GB, clasă Ea, 4PPoE 
(100W), UAE, înclinată, 80x80mm, Alb pur RAL9010 HSEDG2UW6V 

Măști de protecție

alb EV104012 

antracit EV114012 

argintiu EV124012 

Accesorii

Cleşte sertizor pentru LSA, gri HKRONELSA 

w Cabluri de date

HSEKP4233P

w Schrack-Info
Cabluri de date. Adecvate pentru toate aplicațiile de clasă D până F (de ex.: 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, 
ATM) ca și VoIP, PoE.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Cablu S/FTP Cat.7A, 4x2xAWG22/1, 1.200MHz LS0H-3, B2ca-s1-d1-a1, 50%, 
albastru HSEKP422HB 

Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.00Mhz, LS0H, B2ca-s1a-d1-a1, 30%, 
albastru HSEKP423BB 

Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz LS0H-3, albastru HSEKP4233K 

Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz, LS0H, Dca-s2-d1-a1, 30%, albastru HSEKP423HP 

Cablu U/FTP Cat.6A, 4x2xAWG23/1, 500Mhz, LS0H, Dca-s2-d1-a1, albastru HSEKF423HB 

Cablu U/UTP Cat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, LS0H, Eca, albastru HSEKU423H1 

Cablu SF/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, Albastru HSEKS424PP 

Cablu U/UTP Cat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, PVC, Eca, albastru HSEKU423P1 

Cablu U/FTP Cat.6A, 2x(4x2xAWG23/1), 500Mhz, LS0H, Dca-s2-d1-a1, albastru HSEKF823HB 

Cablu U/FTP Cat.6A, 2x(4x2xAWG23/1), 500Mhz, LS0H, Dca-s2-d1-a1, albastru HSKF823HB5 

Cablu U/FTP Cat.6A, 2x(4x2xAWG23/1), 500Mhz, LS0H, Dca-s2-d1-a1, albastru HSKF823HB9 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Prize de date RJ45 ecranate Cat.5 / Cat.6, cu placă centrală UAE

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 

w Dimmere cu decuparea formei de undă 6-100W / VA, RL (adecvate pentru LED-uri)

EV103020

EV102013

w Schrack-Info
Dimmer cu control prin decuparea fazei, cu buton ON/OFF, pentru sarcini rezistive sau inductive.
Date tehnice:
• Cu buton cu revenire
• Adecvat pentru utilizare într-un circuit de comutare
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Potențiometru pentru reglarea luminozității de bază
• Protecție electronică la suprasarcină
• Protecție la scurtcircuit cu siguranțe de 0,5A
• Conductorul de nul de lucru nu este necesar

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Insert dimmer, 6-100W/VA, RL (adecvat pt. LED-uri) EV103020 

Măști de protecție

alb EV102013 

antracit EV112013 

argintiu EV122013 

1 2 3 4 5 6 7
Min. 6W 6W 6W --- 6W --- ---
Max. 100W 100W 100W --- 100W --- ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED 12V dimabilă
4 … Transformator electronic

Aparataj terminal Design VISIO 50

wDimmere/Potențiometre

 Stoc depozit Viena 



Pagina 

44

Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

Fusszeile_RO_neu:KAPITEL_02_AK1_korr  07.08.2015  9:46 Uhr  Seite 1

EV103025

EV103025

w Schrack-Info
Dimmer LED cu control prin decuparea fazei, cu buton ON/OFF. Cu ajutorul potențiometrului încorporat se poate 
regla un nivel de iluminare de bază, adică o valoare constantă a iluminării, care va fi aceeași la fiecare conectare. 
Placa frontală dimmer este cuprinsă în furnitură și nu trebuie comandată separat. Conductorul de nul de lucru nu este 
necesar.
Date tehnice:
• Cu buton cu revenire
• Adecvat pentru utilizare într-un circuit de comutare
• Capacitiv, rezistiv
• 3 - 400W/VA
• 230V c.a. / 50Hz
• Șuruburi și gheare
• Temperatura ambiantă: 0°C până la 35°C
• Conductorul de nul de lucru nu este necesar

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer 3-400VA, RC, cu capac (pt. LED-uri dimabile) EV103025 

1 2 3 4 5 6 7
Min. 3W 3W --- 3W --- 3W ---
Max. 400W 400W --- 320W --- 320W ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 …Transformator convențional 7 … Bandă LED 12V dimabilă
4 … Transformator electronic

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Dimmer cu decuparea formei de undă, cu buton rotativ 3-400W/VA, RC (adecvat pentru LED-uri)

 Stoc depozit Viena 
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EV103025

EV103025

w Schrack-Info
Dimmer LED cu control prin decuparea fazei, cu buton ON/OFF. Cu ajutorul potențiometrului încorporat se poate 
regla un nivel de iluminare de bază, adică o valoare constantă a iluminării, care va fi aceeași la fiecare conectare. 
Placa frontală dimmer este cuprinsă în furnitură și nu trebuie comandată separat. Conductorul de nul de lucru nu este 
necesar.
Date tehnice:
• Cu buton cu revenire
• Adecvat pentru utilizare într-un circuit de comutare
• Capacitiv, rezistiv
• 3 - 400W/VA
• 230V c.a. / 50Hz
• Șuruburi și gheare
• Temperatura ambiantă: 0°C până la 35°C
• Conductorul de nul de lucru nu este necesar

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer 3-400VA, RC, cu capac (pt. LED-uri dimabile) EV103025 

1 2 3 4 5 6 7
Min. 3W 3W --- 3W --- 3W ---
Max. 400W 400W --- 320W --- 320W ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 …Transformator convențional 7 … Bandă LED 12V dimabilă
4 … Transformator electronic

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Dimmer cu decuparea formei de undă, cu buton rotativ 3-400W/VA, RC (adecvat pentru LED-uri)

 Stoc depozit Viena 

EV103003

EV102013

w Schrack-Info
Dimmer cu control prin decuparea fazei, cu buton ON/OFF, pentru sarcini rezistive sau inductive.
Date tehnice:
• Cu buton cu revenire
• Adecvat pentru utilizare într-un circuit de comutare
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Temperatura ambiantă: 0°C până la +35°C
• Protecție electronică la suprasarcină
• Protecție la scurtcircuit cu siguranțe de 2A
• Conductorul de nul de lucru nu este necesar

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Insert Dimmer 60-400W/VA, RL EV103003 

Măști de protecție

alb EV102013 

antracit EV112013 

argintiu EV122013 

1 2 3 4 5 6 7
Min. 60W 60W 60VA --- --- --- ---
Max. 400W 400W 400VA --- --- --- ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED 12V dimabilă
4 … Transformator electronic

w Dimmer montat în doză LED 4-100/350VA (cablat)

EHLED350D

w Schrack-Info
Dimmerul EHLED350D cu montaj în doză, special conceput pentru LED-uri, cu comandă prin taste, poate fi utilizat ca 
dimmer cu control prin decuparea începutului sau sfârșitului de fază. Este confortabil datorită coductoarelor 
prefabricate care duc la o instalare simplă. Reglaje se pot face prin intermediul unui potențiometru rotativ aflat pe 
partea frontală. Setările trebuie adaptate corespunzător specificațiilor de pe corpul de iluminat.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a., 50/60Hz
• Putere absorbită de dimmer: 2VA
• Temperatura ambiantă: 0°C + 40°C
• Funcție de memorare (opțională)
• Protecţie integrată la scurtcircuit, suprasarcină și supraîncălzire 
• Dimensiuni: 45x45x12mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer montat în doză LED 4-350VA cablat, RLC EHLED350D 

1 2 3 4 5 6 7
Min. 4W 4W 4W 4W 4W 4W ---
Max. 350W 350W 100W 350W 100W 350W ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Dimmer comandă cu decuparea formei de undă, cu buton rotativ 60-400W / VA, RL

 Stoc depozit Viena 
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EHLED350K

w Schrack-Info
Dimmerul EHLED350K cu montaj în doză, special conceput pentru LED-uri, cu comandă prin taste, poate fi utilizat ca 
dimmer cu control prin decuparea începutului sau sfârșitului de fază. Setările se pot efectua prin intermediul unui 
potențiometru rotativ aflat pe partea frontală. Setările trebuie adaptate corespunzător specificațiilor de pe corpul de 
iluminat.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a., 50/60Hz
• Putere absorbită de dimmer: 2VA
• Temperatura ambiantă: 0°C + 40°C
• Funcție de memorare (opțională)
• Protejat la scurtcircuit, suprasarcină și supraîncălzire
• Dimensiuni: 46x46x19mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer montat în doză LED 4-350VA cablat, RLC EHLED350K 

1 2 3 4 5 6 7
Min. 4W 4W 4W 4W 4W 4W ---
Max. 350W 350W 100W 350W 100W 350W ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

w Dimmer benzi LED 8A încastrat 12-48V c.c.

EHLEDSTRIP

w Schrack-Info
Dimmerul EHLEDSTRIP este special conceput pentru comanda benzilor LED monocolore 12-48V c.c. până la max. 
8A. Execuția sa plană, cu o grosime de numai 19 mm, este perfectă pentru instalarea într-o doză de conexiuni. 
Suplimentar oferă o protecţie automată la suprasarcină și scurtcircuit și dispune de o funcție de protecție reversibilă la 
supratemperatură până la 125°C.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 12- 48V c.c.
• Curent absorbit de dimmer: 12mA
• Temperatura ambiantă: 0°C + 40°C
• Funcție de memorare (opțională)
• Protejat la scurtcircuit și suprasarcină
• Dimensiuni: 46x46x19mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer pentru benzi LED 8A încastrat 12-48V c.c. EHLEDSTRIP 

1 2 3 4 5 6 7
Max. --- --- --- --- --- --- 96W/ 12V
Max. --- --- --- --- --- --- 192W /24V
Max. --- --- --- --- --- --- 288W/ 36V
Max. --- --- --- --- --- --- 384W/ 48V

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED
4 … Transformator electronic

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Dimmer montat în doză LED 4-100/350VA (cu cleme cu șurub)

 Stoc depozit Viena 
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EHLED350K

w Schrack-Info
Dimmerul EHLED350K cu montaj în doză, special conceput pentru LED-uri, cu comandă prin taste, poate fi utilizat ca 
dimmer cu control prin decuparea începutului sau sfârșitului de fază. Setările se pot efectua prin intermediul unui 
potențiometru rotativ aflat pe partea frontală. Setările trebuie adaptate corespunzător specificațiilor de pe corpul de 
iluminat.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a., 50/60Hz
• Putere absorbită de dimmer: 2VA
• Temperatura ambiantă: 0°C + 40°C
• Funcție de memorare (opțională)
• Protejat la scurtcircuit, suprasarcină și supraîncălzire
• Dimensiuni: 46x46x19mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer montat în doză LED 4-350VA cablat, RLC EHLED350K 

1 2 3 4 5 6 7
Min. 4W 4W 4W 4W 4W 4W ---
Max. 350W 350W 100W 350W 100W 350W ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

w Dimmer benzi LED 8A încastrat 12-48V c.c.

EHLEDSTRIP

w Schrack-Info
Dimmerul EHLEDSTRIP este special conceput pentru comanda benzilor LED monocolore 12-48V c.c. până la max. 
8A. Execuția sa plană, cu o grosime de numai 19 mm, este perfectă pentru instalarea într-o doză de conexiuni. 
Suplimentar oferă o protecţie automată la suprasarcină și scurtcircuit și dispune de o funcție de protecție reversibilă la 
supratemperatură până la 125°C.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 12- 48V c.c.
• Curent absorbit de dimmer: 12mA
• Temperatura ambiantă: 0°C + 40°C
• Funcție de memorare (opțională)
• Protejat la scurtcircuit și suprasarcină
• Dimensiuni: 46x46x19mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer pentru benzi LED 8A încastrat 12-48V c.c. EHLEDSTRIP 

1 2 3 4 5 6 7
Max. --- --- --- --- --- --- 96W/ 12V
Max. --- --- --- --- --- --- 192W /24V
Max. --- --- --- --- --- --- 288W/ 36V
Max. --- --- --- --- --- --- 384W/ 48V

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED
4 … Transformator electronic

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Dimmer montat în doză LED 4-100/350VA (cu cleme cu șurub)

 Stoc depozit Viena 

EHUDR300

w Schrack-Info
Dimmerul universal EHUDR300-- LED cu comandă prin tastă, este un aparat modular pentru montare pe șină DIN de 
35mm, de un modul lățime. Poate fi utilizat la alegere ca dimmer cu tăierea începutului sau sfârșitului de fază. 
Reglabil, fie prin intermediul unui buton de acționare încastrat, disponibil în comerț (contact ND), fie direct prin 
potențiometrul încorporat în partea frontală. Acest lucru permite reglarea dimării direct pe aparat fără a fi nevoie de a 
conecta un buton extern. Mai multe dimmere pot fi conectate în conexiunea Master/Slave pentru a majora sarcina 
maximă dimabilă. Suplimentar acesta oferă protecție la supratemperatură, deconectând corpurile de iluminat în caz 
de supraîncălzire a dimmerului.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a. 50Hz
• Putere absorbită de dimmer: 3VA
• Temperatura ambiantă: 0°C + 40°C
• Funcție de memorare Master/Slave
• Protecţie integrată la scurtcircuit, suprasarcină și supraîncălzire
• Dimensiuni: 60x90x17,5mm (1 modul)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer universal montaj pe şină DIN 4-300VA, RLC EHUDR300 

1 2 3 4 5 6 7
Min. 10W 10W --- 20W 4W 4W 4W
Max. 300W 300W --- 300W 80W 300W 300W

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Dimmer universal pentru șină DIN 4-300VA

 Stoc depozit Viena 
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EHANTD1200

w Schrack-Info
EHANTD1200 este un dimmer cu decupare de fază utilizând - TRIAC - pentru corpuri de iluminat 230V c.a. cu LED-
uri dimabile. Acest dimmer este prevăzut pentru montarea pe șină DIN de 35mm. Comanda se face prin intermediul 
unui buton (cu sau fără funcție de memorie), unui potențiometru (încorporat sau extern) sau unui semnal 0-10V c.c.. 
Dispune de asemenea de o funcție Master/Slave care îi permite să dimeze mai multe corpuri de iluminat. Mai 
departe dispune de o protecție împotriva supratemperaturii, care deconectează toate corpurile de iluminat în cazul 
unei supraîncălziri. Punctul său forte este funcția antipanică pentru sistemele de securitate. Aceasta face ca toate 
lămpile să lumineze la maxim atunci când circuitul "panică" este deschis.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a. 50Hz
• Putere absorbită de dimmer: 2,5W
• Temperatura ambiantă: -10°C + 55°C
• Funcție de memorare
• Master/Slave
• Protecţie integrată la scurtcircuit, suprasarcină și supraîncălzire
• Dimensiuni: 66x90x87,5mm (5 module)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer cu montaj pe şină DIN 1200VA, RL EHANTD1200 

1 2 3 4 5 6 7
Min. --- --- --- --- 7W --- ---
Max. --- --- --- --- 1200W --- ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Dimmer cu decupare de fază pentru montaj pe șină DIN, 1200VA

 Stoc depozit Viena 
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EHANTD1200

w Schrack-Info
EHANTD1200 este un dimmer cu decupare de fază utilizând - TRIAC - pentru corpuri de iluminat 230V c.a. cu LED-
uri dimabile. Acest dimmer este prevăzut pentru montarea pe șină DIN de 35mm. Comanda se face prin intermediul 
unui buton (cu sau fără funcție de memorie), unui potențiometru (încorporat sau extern) sau unui semnal 0-10V c.c.. 
Dispune de asemenea de o funcție Master/Slave care îi permite să dimeze mai multe corpuri de iluminat. Mai 
departe dispune de o protecție împotriva supratemperaturii, care deconectează toate corpurile de iluminat în cazul 
unei supraîncălziri. Punctul său forte este funcția antipanică pentru sistemele de securitate. Aceasta face ca toate 
lămpile să lumineze la maxim atunci când circuitul "panică" este deschis.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a. 50Hz
• Putere absorbită de dimmer: 2,5W
• Temperatura ambiantă: -10°C + 55°C
• Funcție de memorare
• Master/Slave
• Protecţie integrată la scurtcircuit, suprasarcină și supraîncălzire
• Dimensiuni: 66x90x87,5mm (5 module)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer cu montaj pe şină DIN 1200VA, RL EHANTD1200 

1 2 3 4 5 6 7
Min. --- --- --- --- 7W --- ---
Max. --- --- --- --- 1200W --- ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Dimmer cu decupare de fază pentru montaj pe șină DIN, 1200VA

 Stoc depozit Viena 

EHABTD1000

w Schrack-Info
EHABTD1000 este un dimmer cu decupare de fază utilzând - IGBT (MOSFET) - pentru corpuri de iluminat 230V c.a. 
cu LED-uri dimabile. Este un aparat modular pevăzut pentru montarea pe șină DIN. Comanda se face prin intermediul 
unui buton (cu sau fără funcție de memorie), unui potențiometru (încorporat sau extern) sau unui semnal 0-10V c.c.. 
Dispune de asemenea de o funcție Master/Slave care îi permite să dimeze mai multe corpuri de iluminat. Mai 
departe dispune de o protecție împotriva supratemperaturii, care deconectează toate corpurile de iluminat în cazul 
unei supraîncălziri. Punctul său forte este funcția antipanică pentru sistemele de securitate. Aceasta face ca toate 
lămpile să lumineze la maxim atunci când funcția "panică" este activată.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a. 50Hz
• Putere absorbită de dimmer: 1,5VA
• Temperatura ambiantă: -10°C + 55°C
• Funcție de memorare
• Master/Slave
• Protecţie integrată la scurtcircuit, suprasarcină și supraîncălzire
• Dimensiuni: 66x90x87,5mm (5 module)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer cu montaj pe şină DIN 1000VA, RC EHABTD1000 

1 2 3 4 5 6 7
Min. --- --- --- --- --- 5W ---
Max. --- --- --- --- --- 1000W ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

w Potențiometre

EV103021

EV102013

w Schrack-Info
Potențiometru electronic pentru comanda balasturilor electronice dimabile (EVG) cu o tensiune de comandă de la 1 - 
10V c.c..
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Tensiune de comandă: 0,8 până la 11V
• Curent de comandă: max. 50mA
• Curentul comutat la 230V c.a.: sarcină rezistivă 6A (cu un contactor extern, cu curent de pornire peste 6A)
• Temperatura ambiantă: +5°C până la +35°C

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Potențiometre

Potenţiometru electronic, 1-10V c.c. EV103021 

Plăci frontale potențiometre

alb EV102013 

antracit EV112013 

argintiu EV122013 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Dimmer cu decupare de fază pentru șină DIN ,1000VA

 Stoc depozit Viena 
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w Schrack-Info
Detectoarele de prezență funcționează după același principiu ca și detectoarele de mișcare. Ele măsoară radiația termică din aria lor de 
detecție. Dacă înregistrează o radiație termică emisă, de exemplu, de către o persoană care se apropie, detectorul de prezență transformă 
radiația într-un semnal electric, măsurabil și lumina este aprinsă.
Diferența dintre detectoarele de mișcare și cele de prezență stă în sensibilitatea senzorilor. Detectoarele de prezență dispun de senzori 
semnificativ mai sensibili decât detectoarele de mișcare și înregistrează astfel chiar și cele mai mici mișcări. O altă deosebire între detectoarele 
de prezență și detectoarele de mișcare o reprezintă măsurarea luminii. Un detector de mișcare măsoară luminozitatea o singură dată, atunci 
când, pe baza unei mișcări aprinde lumina. Dacă în continuare el înregistrează mișcare, de exemplu în decursul dimineții într-un birou, atunci 
iluminatul comandat de el rămâne cuplat, chiar dacă lumina zilei a devenit între timp suficientă și luminozitatea reglată este mult depășită.

w Detector de mişcare 180° cu 3 fire, încastrat

EV103031

EV103033

w Schrack-Info
• Detector de mișcare cu 3 fire, montaj încastrat
• Reglarea duratei: de la 10s până la 20min
• Domeniu de luminozitate: de la 5 până la 250lux
• Sarcini: rezistive 2300W, inductive/capacitive: 1500VA, sarcini LED: 60W
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Raza de detecție până la Ø8m, 180°

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de mișcare

Insert detector de mişcare EV103031 

Plăci frontale

alb EV103033 

antracit EV113033 

argintiu EV123033 

Traversare / Mers spre detector Ø 8m

Interval de reglare a luminozității 5 - 200lx
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare ---
Aplicație funcționare în paralel, număr de detectoare Da, max. 5
Canal 1 
Canale iluminat 1
Contacte Contact ND/contact cu potențial
Acționare / temporizare iluminat impuls/aproximativ. 5s - 12min.
Lămpi cu incandescență / halogen cos φ 1 800W
Transformator electronic 6x20VA
Lămpi fluorescente /economice cos φ 0,5 6x36W
Lămpi LED 60x20VA
Temperatura ambiantă 0°C...+35°C
Grad de protecție IP20
Opțiuni de reglaj Potențiometru

Aparataj terminal Design VISIO 50

wDetectoare de mișcare / de prezență

 Stoc depozit Viena 

ESM055010

ESM410024

ESM055270

w Schrack-Info
• Detector de mișcare, montaj aparent, zonă de detecție180°
• Senzor acustic integrat pentru utilizare optimă în încăperi cu vizibilitate redusă și cu spații unghiulare ascunse, fără 

lumină naturală sau cu lumină naturală redusă
• Releu de putere 16A (contact cu anticipare din Wolfram)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de mișcare

Detector de mişcare MD 180i/R ST IP20, ieşire releu ESM055010 

MD/PD Detector de mişcare/prezenţă ST 8m, Slave 180° ESM410024 

Accesorii

Mască albă pentru detector de mişcare şi prezenţă MD 180 cu rame 55x55mm ESM055270 

Ramă pentru 1 aparat cu dimensiuni de 55x55mm, alb EV105021 

Telecomanda service universală pentru senzori PDi/MDi, argintie ESM425509 

Perpendicular spre detector aproximativ Ø 16m
Frontal spre detector. aproximativ Ø 3m

MD 180i/R
Interval de reglare a luminozități 5 - 2000lx
Potrivit pentru surse LED Precontact tungsten
Curent la pornire 800A / 200µs
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare ---
Aplicație conectare în paralel, număr de detectoare Da, max. 6
Canal 1
Canale iluminat 1
Contacte Contact ND / contact cu potențial
Acționare / temporizare iluminat Impuls / aproximativ 12s - 60min.
Lămpi cu incandescență / cu halogen, cos φ 1 2300W / 10A
Lămpi fluorescente / compacte, cos φ 0,5 1150VA / 5A
Lămpi LED 600W
Temperatura ambiantă 0°C...+50°C

Grad de protecție
IP20,

IP44 în funcție de capac 
(opțional)

Opțiuni de reglaj
Buton de reglare / Potențiometru

Telecomandă IR

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Detector de mişcare cu 3 fire, încastrat, cu senzor integrat și semnal acustic 180°

 Stoc depozit Viena 
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w Schrack-Info
Detectoarele de prezență funcționează după același principiu ca și detectoarele de mișcare. Ele măsoară radiația termică din aria lor de 
detecție. Dacă înregistrează o radiație termică emisă, de exemplu, de către o persoană care se apropie, detectorul de prezență transformă 
radiația într-un semnal electric, măsurabil și lumina este aprinsă.
Diferența dintre detectoarele de mișcare și cele de prezență stă în sensibilitatea senzorilor. Detectoarele de prezență dispun de senzori 
semnificativ mai sensibili decât detectoarele de mișcare și înregistrează astfel chiar și cele mai mici mișcări. O altă deosebire între detectoarele 
de prezență și detectoarele de mișcare o reprezintă măsurarea luminii. Un detector de mișcare măsoară luminozitatea o singură dată, atunci 
când, pe baza unei mișcări aprinde lumina. Dacă în continuare el înregistrează mișcare, de exemplu în decursul dimineții într-un birou, atunci 
iluminatul comandat de el rămâne cuplat, chiar dacă lumina zilei a devenit între timp suficientă și luminozitatea reglată este mult depășită.

w Detector de mişcare 180° cu 3 fire, încastrat

EV103031

EV103033

w Schrack-Info
• Detector de mișcare cu 3 fire, montaj încastrat
• Reglarea duratei: de la 10s până la 20min
• Domeniu de luminozitate: de la 5 până la 250lux
• Sarcini: rezistive 2300W, inductive/capacitive: 1500VA, sarcini LED: 60W
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Raza de detecție până la Ø8m, 180°

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de mișcare

Insert detector de mişcare EV103031 

Plăci frontale

alb EV103033 

antracit EV113033 

argintiu EV123033 

Traversare / Mers spre detector Ø 8m

Interval de reglare a luminozității 5 - 200lx
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare ---
Aplicație funcționare în paralel, număr de detectoare Da, max. 5
Canal 1 
Canale iluminat 1
Contacte Contact ND/contact cu potențial
Acționare / temporizare iluminat impuls/aproximativ. 5s - 12min.
Lămpi cu incandescență / halogen cos φ 1 800W
Transformator electronic 6x20VA
Lămpi fluorescente /economice cos φ 0,5 6x36W
Lămpi LED 60x20VA
Temperatura ambiantă 0°C...+35°C
Grad de protecție IP20
Opțiuni de reglaj Potențiometru

Aparataj terminal Design VISIO 50

wDetectoare de mișcare / de prezență

 Stoc depozit Viena 

ESM055010

ESM410024

ESM055270

w Schrack-Info
• Detector de mișcare, montaj aparent, zonă de detecție180°
• Senzor acustic integrat pentru utilizare optimă în încăperi cu vizibilitate redusă și cu spații unghiulare ascunse, fără 

lumină naturală sau cu lumină naturală redusă
• Releu de putere 16A (contact cu anticipare din Wolfram)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de mișcare

Detector de mişcare MD 180i/R ST IP20, ieşire releu ESM055010 

MD/PD Detector de mişcare/prezenţă ST 8m, Slave 180° ESM410024 

Accesorii

Mască albă pentru detector de mişcare şi prezenţă MD 180 cu rame 55x55mm ESM055270 

Ramă pentru 1 aparat cu dimensiuni de 55x55mm, alb EV105021 

Telecomanda service universală pentru senzori PDi/MDi, argintie ESM425509 

Perpendicular spre detector aproximativ Ø 16m
Frontal spre detector. aproximativ Ø 3m

MD 180i/R
Interval de reglare a luminozități 5 - 2000lx
Potrivit pentru surse LED Precontact tungsten
Curent la pornire 800A / 200µs
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare ---
Aplicație conectare în paralel, număr de detectoare Da, max. 6
Canal 1
Canale iluminat 1
Contacte Contact ND / contact cu potențial
Acționare / temporizare iluminat Impuls / aproximativ 12s - 60min.
Lămpi cu incandescență / cu halogen, cos φ 1 2300W / 10A
Lămpi fluorescente / compacte, cos φ 0,5 1150VA / 5A
Lămpi LED 600W
Temperatura ambiantă 0°C...+50°C

Grad de protecție
IP20,

IP44 în funcție de capac 
(opțional)

Opțiuni de reglaj
Buton de reglare / Potențiometru

Telecomandă IR

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Detector de mişcare cu 3 fire, încastrat, cu senzor integrat și semnal acustic 180°

 Stoc depozit Viena 
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ESM410017

ESM410024

ESM055270

w Schrack-Info
• Detector de prezență 180°, montaj aparent
• Comanda automată a iluminatului în funcţie de prezenţă persoane și luminozitate
• Releu de putere 16A (contact cu anticipare din Wolfram)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de prezență

Detector de prezenţă încastrat PD 180i/R MASTER IR 180° ESM410017 

MD/PD Detector de mişcare/prezenţă ST 8m, Slave 180° ESM410024 

Accesorii

Mască albă pentru detector de mişcare şi prezenţă MD 180 cu rame 55x55mm ESM055270 

Ramă pentru 1 aparat cu dimensiuni de 55x55mm, alb EV105021 

Telecomanda service universală pentru senzori PDi/MDi, argintie ESM425509 

Detectare deplasare laterală Ø 16m
Detectare deplasare frontală Ø 6m
Detectare prezență Ø 4m

PD 180i/R
Interval de reglare a luminozității 5 - 2000lx
Potrivit pentru surse LED Precontact din tungsten
Curent de pornire 800A / 200µs
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare Da, max. 6
Aplicație conectare în paralel, număr de detectoare ---
Canal 1
Canale iluminat 1
Contacte Contact ND / contact cu potențial
Acționare / temporizare iluminat Impuls/aproximativ 12s - 60min.
Lămpi cu incandescență/ halogen cos φ 1 2300W / 10A
Lămpi fluorescente/ descărcări în gaz/ compacte cos φ 0,5 1150VA / 5A
Lămpi LED 600W
Canal 2
Canale prezență / HVAC 1

Contacte prezență / HVAC
Contact ND / contact fără 

potențial
Acționare temporizare prezență / HVAC Impuls/aprox. 5Min. - 120Min.
Temperatura ambiantă 0 °C...+50 °C

Grad de protecție
IP20,

IP44 cu capac

Opțiuni de reglaj
Buton de reglaj /Potențiometru

Telecomandă IR

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Detector de prezență 180° cu 3 fire, încastrat, cu senzor integrat și semnal acustic PD 180i/R

 Stoc depozit Viena 

ESP425875

w Schrack-Info
MD-C360i/8
• Detector de mișcare cu arie de detecție de 360° cu montare pe tavan
• Arie de acțiune de până la 8 m în diametru, la o înălțime de montare recomandată de 3 m (înălțime maximă de 

montare 5m), pentru utilizare în încăperi mici și zone de trecere cu lumină naturală foarte redusă sau inexistentă
• Releu de putere 16A (contact cu anticipare din Wolfram)
• Programare din fabrică pentru utilizare imediată
MD-C360i/8 MIC
• ca și MD-C360i/8, dar cu senzor acustic integrat

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de mișcare

Senzor mişcare MD-C360i/8 alb, IR 360°, încastrat, Ø 8m ESP055393 

Senzor mişcare MD-C360i/8 alb, IR 360°, încastrat, Ø 8m ESP425875 

Accesorii

Doza aplicata IP 20 pentru PD-C360 și MD-C360, alb ESM425370 

Doza aplicata IP 54 pentru PD-C360 și MD-C360 ESM425905 

Telecomanda service universală pentru senzori PDi/MDi, argintie ESM425509 

Doză aplicată IP54 pentru senzori din seria C, Neagră ESP426940 

3m
5m

Ø 6 m

360°
Ø 8 m

Detectare laterală, aproximativ Ø 8m
Detectare frontală, aproximativ Ø 4m

MD-C 360i 8 MIC MD-C 360i 8
Interval de reglare a luminozității 5 - 2000lx
Potrivit pentru surse LED Precontact de tungsten
Curent de pornire 800A / 200µs
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare ---
Aplicație conectare în paralel, număr de detectoare Da, max. 10
Canal 1
Canale iluminat 1
Contacte Contact ND/ contact cu potențial
Acționare/ temporizare iluminat Impuls/aproximativ 1min. - 30min.
Lămpi cu incandescență/ halogen cos φ 1 2300W / 10A
Lămpi fluorescente/descărcări în gaz/ compacte cos φ 0,5 1150VA / 5A
Lămpi LED 600W
Temperatura ambiantă -25°C...+50°C

Grad de protecție
IP20 versiunea încastrată in tavan,

IP20 versiunea încastrată in doză (opțional)
IP20/IP54 cu cutie aparentă (opțional),

Opțiuni de reglaj
Buton de reglaj /Potențiometru

Telecomandă IR

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Detectoare de mișcare încastrate, sau cu montare pe tavan COMPACT MD-C360i/8

 Stoc depozit Viena 
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ESM410017

ESM410024

ESM055270

w Schrack-Info
• Detector de prezență 180°, montaj aparent
• Comanda automată a iluminatului în funcţie de prezenţă persoane și luminozitate
• Releu de putere 16A (contact cu anticipare din Wolfram)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de prezență

Detector de prezenţă încastrat PD 180i/R MASTER IR 180° ESM410017 

MD/PD Detector de mişcare/prezenţă ST 8m, Slave 180° ESM410024 

Accesorii

Mască albă pentru detector de mişcare şi prezenţă MD 180 cu rame 55x55mm ESM055270 

Ramă pentru 1 aparat cu dimensiuni de 55x55mm, alb EV105021 

Telecomanda service universală pentru senzori PDi/MDi, argintie ESM425509 

Detectare deplasare laterală Ø 16m
Detectare deplasare frontală Ø 6m
Detectare prezență Ø 4m

PD 180i/R
Interval de reglare a luminozității 5 - 2000lx
Potrivit pentru surse LED Precontact din tungsten
Curent de pornire 800A / 200µs
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare Da, max. 6
Aplicație conectare în paralel, număr de detectoare ---
Canal 1
Canale iluminat 1
Contacte Contact ND / contact cu potențial
Acționare / temporizare iluminat Impuls/aproximativ 12s - 60min.
Lămpi cu incandescență/ halogen cos φ 1 2300W / 10A
Lămpi fluorescente/ descărcări în gaz/ compacte cos φ 0,5 1150VA / 5A
Lămpi LED 600W
Canal 2
Canale prezență / HVAC 1

Contacte prezență / HVAC
Contact ND / contact fără 

potențial
Acționare temporizare prezență / HVAC Impuls/aprox. 5Min. - 120Min.
Temperatura ambiantă 0 °C...+50 °C

Grad de protecție
IP20,

IP44 cu capac

Opțiuni de reglaj
Buton de reglaj /Potențiometru

Telecomandă IR

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Detector de prezență 180° cu 3 fire, încastrat, cu senzor integrat și semnal acustic PD 180i/R

 Stoc depozit Viena 

ESP425875

w Schrack-Info
MD-C360i/8
• Detector de mișcare cu arie de detecție de 360° cu montare pe tavan
• Arie de acțiune de până la 8 m în diametru, la o înălțime de montare recomandată de 3 m (înălțime maximă de 

montare 5m), pentru utilizare în încăperi mici și zone de trecere cu lumină naturală foarte redusă sau inexistentă
• Releu de putere 16A (contact cu anticipare din Wolfram)
• Programare din fabrică pentru utilizare imediată
MD-C360i/8 MIC
• ca și MD-C360i/8, dar cu senzor acustic integrat

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de mișcare

Senzor mişcare MD-C360i/8 alb, IR 360°, încastrat, Ø 8m ESP055393 

Senzor mişcare MD-C360i/8 alb, IR 360°, încastrat, Ø 8m ESP425875 

Accesorii

Doza aplicata IP 20 pentru PD-C360 și MD-C360, alb ESM425370 

Doza aplicata IP 54 pentru PD-C360 și MD-C360 ESM425905 

Telecomanda service universală pentru senzori PDi/MDi, argintie ESM425509 

Doză aplicată IP54 pentru senzori din seria C, Neagră ESP426940 

3m
5m

Ø 6 m

360°
Ø 8 m

Detectare laterală, aproximativ Ø 8m
Detectare frontală, aproximativ Ø 4m

MD-C 360i 8 MIC MD-C 360i 8
Interval de reglare a luminozității 5 - 2000lx
Potrivit pentru surse LED Precontact de tungsten
Curent de pornire 800A / 200µs
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare ---
Aplicație conectare în paralel, număr de detectoare Da, max. 10
Canal 1
Canale iluminat 1
Contacte Contact ND/ contact cu potențial
Acționare/ temporizare iluminat Impuls/aproximativ 1min. - 30min.
Lămpi cu incandescență/ halogen cos φ 1 2300W / 10A
Lămpi fluorescente/descărcări în gaz/ compacte cos φ 0,5 1150VA / 5A
Lămpi LED 600W
Temperatura ambiantă -25°C...+50°C

Grad de protecție
IP20 versiunea încastrată in tavan,

IP20 versiunea încastrată in doză (opțional)
IP20/IP54 cu cutie aparentă (opțional),

Opțiuni de reglaj
Buton de reglaj /Potențiometru

Telecomandă IR

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Detectoare de mișcare încastrate, sau cu montare pe tavan COMPACT MD-C360i/8

 Stoc depozit Viena 
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ESB430428

ESB430497

w Schrack-Info
MD 360i/8 Basic
• Detector de mișcare cu arie de detecție de 360° cu montare pe tavan
• Arie de detecție de până la 8 m în diametru, la o înălțime de montare recomandată de 3 m, pentru utilizare în 

încăperi mici și zone de trecere cu lumină naturală foarte redusă sau inexistentă
• Releu de putere 10A
• Comutare la trecerea prin zero pentru protecţia contactelor releului
• Se poate regla de la distanță cu telecomandă
• Setări din fabrică pentru utilizare imediată
MD 360/8 Basic
• Ca și MD 360i/8 Basic, dar nu poate fi reglat de la distanță
MD 360i/8 Basic SMB
• Ca și MD 360i/8 Basic, dar în plus cu spațiu de cablare mai mare
• Mențiune: aparatele sunt adecvate numai pentru montaj aparent
MD 360/8 Basic SMB
• Ca și MD 360i/8 Basic SMB, dar nu poate fi reglat de la distanță

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de mișcare

MD 360i/8 Basic montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430428 

MD 360/8 Basic montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430404 

MD 360i/8 Basic SMB, montare pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430466 

MD 360/8 Basic SMB, montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430497 

Lentile BASIC 8 (piese de schimb) ESB423093 

Accesorii

Telecomanda service universală pentru senzori PDi/MDi, argintie ESM425509 

Distanțor pentru seria BASIC, alb ESB423130 

Ø 6 mØ 8 m

3m
5m

360°

Detectare mișcare frontală.Ø 8m
Detectare mișcare laterală.Ø 6m

MD 360i/8 
BASIC

MD 360i/8
 BASIC SMB

Interval de reglare a luminozității 5 - 1000lx
Potrivit pentru sursele LED Comutare la trecerea prin zero
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare ---
Aplicație conectare în paralel, număr de detectoare Da, max. 6
Canal 1
Canal iluminat 1
Acționare/ temporizare iluminat Impuls /aproximativ 15s - 30min.
Lampi cu incandescență/halogen, cos φ 1 2300W / 10A
Lampi fluorescente/descărcări în gaz/compacte cos φ 0,5 1150VA / 5A
Lămpi LED 600W
Temperatura ambiantă 0°C...+50°C
Grad de protecție IP40

Opțiuni de reglaj
Buton de reglare / Potențiometru

Telecomandă IR

Ø 101mm

33
m

m

  
MD 360i/8 BASIC

Ø 101mm
50

m
m

MD 360i/8 BASIC SMB

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Detectoare de mișcare cu montare pe tavan BASIC MD 360i/8

 Stoc depozit Viena 
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ESB430428

ESB430497

w Schrack-Info
MD 360i/8 Basic
• Detector de mișcare cu arie de detecție de 360° cu montare pe tavan
• Arie de detecție de până la 8 m în diametru, la o înălțime de montare recomandată de 3 m, pentru utilizare în 

încăperi mici și zone de trecere cu lumină naturală foarte redusă sau inexistentă
• Releu de putere 10A
• Comutare la trecerea prin zero pentru protecţia contactelor releului
• Se poate regla de la distanță cu telecomandă
• Setări din fabrică pentru utilizare imediată
MD 360/8 Basic
• Ca și MD 360i/8 Basic, dar nu poate fi reglat de la distanță
MD 360i/8 Basic SMB
• Ca și MD 360i/8 Basic, dar în plus cu spațiu de cablare mai mare
• Mențiune: aparatele sunt adecvate numai pentru montaj aparent
MD 360/8 Basic SMB
• Ca și MD 360i/8 Basic SMB, dar nu poate fi reglat de la distanță

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de mișcare

MD 360i/8 Basic montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430428 

MD 360/8 Basic montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430404 

MD 360i/8 Basic SMB, montare pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430466 

MD 360/8 Basic SMB, montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430497 

Lentile BASIC 8 (piese de schimb) ESB423093 

Accesorii

Telecomanda service universală pentru senzori PDi/MDi, argintie ESM425509 

Distanțor pentru seria BASIC, alb ESB423130 

Ø 6 mØ 8 m

3m
5m

360°

Detectare mișcare frontală.Ø 8m
Detectare mișcare laterală.Ø 6m

MD 360i/8 
BASIC

MD 360i/8
 BASIC SMB

Interval de reglare a luminozității 5 - 1000lx
Potrivit pentru sursele LED Comutare la trecerea prin zero
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare ---
Aplicație conectare în paralel, număr de detectoare Da, max. 6
Canal 1
Canal iluminat 1
Acționare/ temporizare iluminat Impuls /aproximativ 15s - 30min.
Lampi cu incandescență/halogen, cos φ 1 2300W / 10A
Lampi fluorescente/descărcări în gaz/compacte cos φ 0,5 1150VA / 5A
Lămpi LED 600W
Temperatura ambiantă 0°C...+50°C
Grad de protecție IP40

Opțiuni de reglaj
Buton de reglare / Potențiometru

Telecomandă IR

Ø 101mm

33
m

m

  
MD 360i/8 BASIC

Ø 101mm

50
m

m

MD 360i/8 BASIC SMB

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Detectoare de mișcare cu montare pe tavan BASIC MD 360i/8

 Stoc depozit Viena 

ESB430435

ESB430473

w Schrack-Info
PD 360i/8 Basic
• Detector de prezență 360°, cu montare pe tavan
• Arie de detecție de până la 8 m în diametru, la o înălțime de montare recomandată de 3 m
• Releu de putere 10A
• Comutare la trecerea prin zero pentru protecţia contactelor releului
• Se poate regla de la distanță cu telecomanda
• Setări din fabrică pentru utilizare imediată
PD 360i/8 Basic SMB
• Ca și PD 360i/8 Basic, dar cu spațiu de cablare mai mare
PD 360/8 Basic și PD 360/8 Basic SMB
• Ca și PD 360i/8 Basic și PD 360i/ 8 Basic SMB, dar nu pot fi reglate de la distanță

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de prezență

PD 360i/8 Basic, montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430435 

PD 360/8 Basic, montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430411 

PD 360i/8 Basic SMB, montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430473 

PD 360/8 Basic SMB, montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430480 

Accesorii

Telecomanda service universală pentru senzori PDi/MDi, argintie ESM425509 

Lentile BASIC 8 (piese de schimb) ESB423093 

Distanțor pentru seria BASIC, alb ESB423130 

3m
5m

Ø 4 m

360°
Ø 6 m

Ø 8 m

Detectare mișcare  laterală Ø 8m
Detectare mișcare frontală Ø 6m
Detectare prezență Ø 4m

PD 360i/8 
BASIC

PD 360i/8
 BASIC SMB

Interval de reglaj a luminozității 5 - 2000lx
Potrivit pentru surse LED Comutare la trecerea prin zero
Aplicație Master/Slave, număr de detectoare ---
Aplicație conectare în paralel, număr de detectoare Da, max. 6
Canal 1
Canale iluminat 1
Contacte iluminat Contact ND/ cu potențial
Acționare/ temporizare iluminat Impuls/ aproximativ 15s - 30min.
Lămpi cu incandescență/ halogencos φ 1 2300W / 10A
Lămpi fluorescente/ descărcări în gaz/ compacte cos φ 
0,5

1150VA / 5A

Lămpi LED 600W
Temperatura ambiantă 0°C...+50°C
Grad de protecție IP40

Opțiuni de reglaj
Buton de reglare / Potențiometru 

Telecomandă IR

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Detectoare de prezență cu montare pe tavan PD 360/8 BASIC

 Stoc depozit Viena 
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ESS10360D

w Schrack-Info
• Loc de montare: montaj pe tavan
• Material: plastic stabilizat UV
• Senzori: analog sau digital
• Senzorul digital este compatibil cu LED-uri
• Culoare: alb
• Unghi de detecție: 360°
• Înălţime de montaj: 2,8m
• Rază: 9m
• Setări de timp: 10 s ± 1 s / 5 min ± 10 s
• Comandă ieșire: max. 1000W lămpi cu incandescenţă, 400W lămpi fluorescente
• Domeniul operaţional de temperatură: -20°C ... + 40°C

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Digital

Detector de mişcare, Motus MS-W 360°, Ø9m, adecvat LED, montaj tavan, IP20, alb ESS10360D 

Ø 9 m

2,8m

360°

Detectare mișcare laterală Ø 9m

MS-D 360
Interval de reglaj a luminozității 5 - 2000 lx
Potrivit pentru surse LED Comutare la trecerea prin zero
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare ---
Aplicație funcționare în paralel, număr de detectoare Da, max. 10
Canal 1
Canale iluminat 1
Contact iluminat Contact ND/ cu potențial
Acționare/ Temporizare iluminat Impuls/ aproximativ 5s - 5min.
Lămpi cu incandescență/ halogen cos φ 1 1000W
Lămpi fluorescente/ descărcări în gaz/ compacte cos φ 
0,5

400W

Lămpi LED 6x58W
Temperatura ambiantă -20°C...+40°C
Grad de protecție IP20
Mod de reglaj Buton de reglaj / potențiometru

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Detectoare de mișcare seria Motus, montaj pe tavan, IP20

 Stoc depozit București  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 
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ESS10360D

w Schrack-Info
• Loc de montare: montaj pe tavan
• Material: plastic stabilizat UV
• Senzori: analog sau digital
• Senzorul digital este compatibil cu LED-uri
• Culoare: alb
• Unghi de detecție: 360°
• Înălţime de montaj: 2,8m
• Rază: 9m
• Setări de timp: 10 s ± 1 s / 5 min ± 10 s
• Comandă ieșire: max. 1000W lămpi cu incandescenţă, 400W lămpi fluorescente
• Domeniul operaţional de temperatură: -20°C ... + 40°C

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Digital

Detector de mişcare, Motus MS-W 360°, Ø9m, adecvat LED, montaj tavan, IP20, alb ESS10360D 

Ø 9 m

2,8m

360°

Detectare mișcare laterală Ø 9m

MS-D 360
Interval de reglaj a luminozității 5 - 2000 lx
Potrivit pentru surse LED Comutare la trecerea prin zero
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare ---
Aplicație funcționare în paralel, număr de detectoare Da, max. 10
Canal 1
Canale iluminat 1
Contact iluminat Contact ND/ cu potențial
Acționare/ Temporizare iluminat Impuls/ aproximativ 5s - 5min.
Lămpi cu incandescență/ halogen cos φ 1 1000W
Lămpi fluorescente/ descărcări în gaz/ compacte cos φ 
0,5

400W

Lămpi LED 6x58W
Temperatura ambiantă -20°C...+40°C
Grad de protecție IP20
Mod de reglaj Buton de reglaj / potențiometru

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Detectoare de mișcare seria Motus, montaj pe tavan, IP20

 Stoc depozit București  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 

ESP426001

w Schrack-Info
MD-C360i/8 mini
• Detector de mișcare miniatură cu zonă de detecție de 360° cu montare pe tavan
• Zona de acțiune de până la 8 m în diametru, la o înălțime de montare recomandată de 3 m (înălțime maximă de 

montare 5m), pentru utilizare în încăperi mici și zone de trecere cu lumină naturală foarte redusă sau inexistentă
• Releu de putere 16A (contact cu anticipare din Wolfram)
• Reglaj din fabrică pentru utilizare imediată
MD-C360i/8-3m
• Ca și MD-C360i/8 mini, dar precablat cu 3 m cablu

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de mișcare

Detector mişcare mini MD-C360i/8 IR 360°, Ø 8 m, IP55, alb ESP426001 

Detector mişcare mini MD-C360i/8-3m IR 360°, Ø 8 m, IP55, alb ESP427008 

Accesorii

Telecomanda service universală pentru senzori PDi/MDi, argintie ESM425509 

3m
5m

Ø 5 m

360°
Ø 8 m

Detectare mișcare laterală Ø 8m
Detectare mișcare frontală Ø 5m

MD-C 360i/8 
mini-3m MD-C 360i/8 mini

Interval de reglaj luminozitate 5 - 2000lx
Potrivit pentru surse LED Precontact de tungsten
Curent de pornire 800A / 200µs
Funcționare Master/ Slave, număr de detectoare ---
Funcționare în paralel, număr de detectoare Da, max.10
Canal 1
Canale iluminat 1
Comandă / temporizare iluminat Impuls/ aproximativ 1min. - 15min.
Tipul contactului Contact ND / cu potențial
Lămpi cu incandescență/ halogen cos φ 1 2300W / 10A
Lămpi fluorescente/ descărcări în gaze/ compacte cos φ 
0,5

1150VA / 5A

Lămpi LED 600W
Temperatura ambiantă -25°C...+50°C
Grad de protecție IP55
Opțiuni de reglaj Telecomandă IR

25mm

45
m

m
15

m
m

33mm

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Detectoare de mișcare MINI MD-C360i/8 mini

 Stoc depozit Viena 
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ESM055089

ESM05508

w Schrack-Info
MD 180 Basic
• Detector de mișcare cu unghi de detecție de 180° pentru comanda precisă a iluminatului
• Ajustarea zonei de detecție se face prin tehnologia capului cu bilă rotativ și înclinabil
MD 180 Basic L
• Ca și MD 180 Basic, dar cu spațiu de cablare mai mare

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de mișcare

MD 180 Basic, Detector de mișcare montaj mural, 180°, Ø20m, IP44, alb ESM055089 

MD 180 Basic, Detector de mișcare montaj mural, 180 °, Ø20m, IP44, negru ESM055096 

MD 180 Basic L, Detector de mișcare montaj mural, 180°, Ø20m, IP44, alb ESM055508 

MD 180 Basic L, Detector de mișcare montaj mural, 180 °, Ø20m, IP44, negru ESM055515 

2,5m
3m

20 m

180°

Detectare mișcare laterală Ø 20m

MD 200 
Interval de reglare luminozitate 5 - 1000lx
Potrivit pentru sursele LED Comutare la trecerea prin zero
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare ---
Aplicație conectare în paralel, număr de detectoare Da, max. 6
Canal 1 
Canal iluminat 1
Contact iluminat Contact ND/ cu potențial
Acționare/ temporizare iluminat Impuls/ aproximativ 10s - 15min.
Lămpi cu incandescență/ halogen cos φ 1 1000W / 5A
Lămpi fluorescente/ descărcări în gaz/ compacte cos φ 0,5 500VA/ 2,5
Lămpi LED 250W
Temperatura ambiantă -20°C...+40°C
Grad de protecție IP44
Opțiuni de reglaj Telecomandă IR

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Detectoare de mișcare de exterior MD180 Basic

 Stoc depozit Viena 
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ESM055089

ESM05508

w Schrack-Info
MD 180 Basic
• Detector de mișcare cu unghi de detecție de 180° pentru comanda precisă a iluminatului
• Ajustarea zonei de detecție se face prin tehnologia capului cu bilă rotativ și înclinabil
MD 180 Basic L
• Ca și MD 180 Basic, dar cu spațiu de cablare mai mare

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de mișcare

MD 180 Basic, Detector de mișcare montaj mural, 180°, Ø20m, IP44, alb ESM055089 

MD 180 Basic, Detector de mișcare montaj mural, 180 °, Ø20m, IP44, negru ESM055096 

MD 180 Basic L, Detector de mișcare montaj mural, 180°, Ø20m, IP44, alb ESM055508 

MD 180 Basic L, Detector de mișcare montaj mural, 180 °, Ø20m, IP44, negru ESM055515 

2,5m
3m

20 m

180°

Detectare mișcare laterală Ø 20m

MD 200 
Interval de reglare luminozitate 5 - 1000lx
Potrivit pentru sursele LED Comutare la trecerea prin zero
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare ---
Aplicație conectare în paralel, număr de detectoare Da, max. 6
Canal 1 
Canal iluminat 1
Contact iluminat Contact ND/ cu potențial
Acționare/ temporizare iluminat Impuls/ aproximativ 10s - 15min.
Lămpi cu incandescență/ halogen cos φ 1 1000W / 5A
Lămpi fluorescente/ descărcări în gaz/ compacte cos φ 0,5 500VA/ 2,5
Lămpi LED 250W
Temperatura ambiantă -20°C...+40°C
Grad de protecție IP44
Opțiuni de reglaj Telecomandă IR

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Detectoare de mișcare de exterior MD180 Basic

 Stoc depozit Viena 

ESS10180D

w Schrack-Info
• Montaj: mural (tehnologia capului cu bilă)
• Material: plastic stabilizat UV
• Senzori: analog sau digital
• Senzorul digital este compatibil cu LED-uri
• Culoare: alb
• Unghi de detecţie: 180°
• Înălţime de montaj: 2,2m
• Raza de detecție: 12m
• Reglaj timp: 10s. ± 1 s. / 5min. ± 10 s.
• Comandă ieșire: max. 1000W lămpi cu incandescenţă, 400W lămpi fluorescente.
• Domeniul operaţional de temperatură: -20°C ... + 40°C
• Este posibilă alimentarea în paralel a până la 6 senzori

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Digital

Detector de mişcare, Motus MS-W 180° Ø9m, adecvat LED, montaj mural, IP44, Alb ESS10180D 

Detectare mișcare laterală Ø 8m

MS-W 180
Interval de reglare luminozitate 2- 2000lx
Potrivit pentru sursele LED Comutare la trecerea prin zero
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare ---
Aplicație conectare în paralel, număr de detectoare Da, max. 10
Canal 1
Canal iluminat 1
Contact iluminat Contact ND/ cu potențial
Acționare/temporizare iluminat Impuls/ aproximativ 5s - 5min.
Lămpi cu incandescență/ halogen, cos φ 1 1000W
Lămpi fluorescente/ descărcări în gaze/ compacte, cos φ 
0,5

 400W

Lămpi LED 6x58W
Temperatura ambiantă -20°C...+55°C
Grad de protecție IP44
Opțiuni de reglaj Buton de reglare/ potențiometru

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Detectoare de mişcare, seria Motus, montaj mural, IP44

 Stoc depozit București 
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w Regulator de temperatură cameră, digital, încălzire

EV103009

EV103010

w Schrack-Info
Regulator de temperatură digital cu programare săptămânală pentru reglare manuală sau programată a temperaturii 
în spaţii închise și uscate.
• Mod de operare: încălzire
• Domeniul de temperatură: 0 - 30°C
• Comutare automată oră de vară / iarnă
• 4 zone de operare pe zi
• 3 moduri de operare: confort / standby / noapte (24°C / 18°C / 21°C setare din fabrică)
• Contacte: 1 x ND 10(4)A, 1 x NÎ 5(2)A
• Tensiune nominală: 230V c.a.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Insert termostat electronic de cameră, încălzire EV103009 

Plăci frontale

Digital, alb EV103010 

Digital, antracit EV113010 

Digital, argintiu EV123010 

w Regulator de temperatură cameră, analog, încălzire

EV103009

EV103011

w Schrack-Info
Regulator de temperatură cameră, analog, cu comutator Pornit / Oprit.
• Mod de operare: încălzire
• Domeniul de temperatură: 0 - 30°C
• Regim de protecție la îngheț 5°C
• Contacte: 1 x ND 10(4)A, 1 x NÎ 5(2)A
• Tensiune nominală: 230V c.a.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Insert termostat electronic de cameră, încălzire EV103009 

Plăci frontale

Analog, alb EV103011 

Analog, antracit EV113011 

Analog, argintiu EV123011 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wTermostat de cameră

 Stoc depozit Viena 
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w Regulator de temperatură cameră, digital, încălzire

EV103009

EV103010

w Schrack-Info
Regulator de temperatură digital cu programare săptămânală pentru reglare manuală sau programată a temperaturii 
în spaţii închise și uscate.
• Mod de operare: încălzire
• Domeniul de temperatură: 0 - 30°C
• Comutare automată oră de vară / iarnă
• 4 zone de operare pe zi
• 3 moduri de operare: confort / standby / noapte (24°C / 18°C / 21°C setare din fabrică)
• Contacte: 1 x ND 10(4)A, 1 x NÎ 5(2)A
• Tensiune nominală: 230V c.a.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Insert termostat electronic de cameră, încălzire EV103009 

Plăci frontale

Digital, alb EV103010 

Digital, antracit EV113010 

Digital, argintiu EV123010 

w Regulator de temperatură cameră, analog, încălzire

EV103009

EV103011

w Schrack-Info
Regulator de temperatură cameră, analog, cu comutator Pornit / Oprit.
• Mod de operare: încălzire
• Domeniul de temperatură: 0 - 30°C
• Regim de protecție la îngheț 5°C
• Contacte: 1 x ND 10(4)A, 1 x NÎ 5(2)A
• Tensiune nominală: 230V c.a.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Insert termostat electronic de cameră, încălzire EV103009 

Plăci frontale

Analog, alb EV103011 

Analog, antracit EV113011 

Analog, argintiu EV123011 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wTermostat de cameră

 Stoc depozit Viena 

EV103061

EV103062

w Schrack-Info
Regulator de temperatură digital cu programare săptămânală pentru reglare manuală sau programată a temperaturii 
în spaţii închise și uscate.
• Moduri de operare: încălzire sau răcire
• Domeniul de temperatură: 0 - 30°C
• Comutare automată oră de vară / iarnă
• 4 zone de operare pe zi
• 3 moduri de operare: confort / standby / noapte (24°C / 18°C / 21°C setare din fabrică)
• Contacte: 1 x ND 6(2)A, 1 x NÎ 4(1)A
• Tensiune nominală: 230V c.a.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert

Insert termostat digital/analog, încălzire/răcire EV103061 

Plăci frontale

Digital, alb EV103062 

Digital, antracit EV113062 

Digital, argintiu EV123062 

w Regulator de temperatură cameră, analog, încălzire / răcire

EV103061

EV103019

w Schrack-Info
Regulator de temperatură cameră, analog, cu comutator Pornit / Oprit.
• Moduri de operare: încălzire sau răcire
• Domeniul de temperatură: 0 - 30°C
• Regim de protecție la îngheț 5°C
• Contacte: 1 x ND 6(2)A, 1 x NÎ 4(1)A
• Tensiune nominală: 230V c.a.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Insert termostat digital/analog, încălzire/răcire EV103061 

Plăci frontale

Analog, alb EV103019 

Analog, antracit EV113019 

Analog, argintiu EV123019 

w Regulator temperatură de pardoseală, cu senzor exterior

EL176131

EL367204

w Schrack-Info
Regulator de temperatură de pardoseală cu comutator Pornit / Oprit, pentru încălzirea electrică a pardoselii, cu 
senzor NTC (2kΩ).
• Domeniul de temperatură: 10 - 50°C
• Racord separat pentru comanda în timp a scăderii temperaturii de noapte cu aproximativ 5°
• Senzor extern cu cablu de 4m, poate fi prelungit cu un cablu cu 2 fire până la maxim 50m

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Insert regulator de temperatură, de pardoseală cu comutator, cu senzor exterior și 
cablu de 4m EL176131 

Plăci frontale

Placă frontală pentru regulator de încălzire în pardoseală EL367204 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Regulator de temperatură cameră, digital, încălzire / răcire

 Stoc depozit Viena 
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EL176301

EL367164

w Schrack-Info
Higrostatul este un regulator în două puncte pentru controlul umidității relative în încăperile cu aer condiționat (birouri, 
săli de calculatoare) și pentru controlul dezumidificării băilor interioare, a piscinelor, respectiv a halelor de 
depozitare.
• Pentru reglarea umidității relative între 35 și 85%
• Comutator 5(0,2) dezumidificare, 2(0,2) umidificare
• Insert cu fixare fără ghiare

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Higrostat 24 – 250V c.a., 50Hz EL176301 

Plăci frontale

Placă frontală pt. higrostat EL367164 

wComenzi jaluzele și rolete
w Buton dublu pentru comandă jaluzele

EV100025

EV102012

w Schrack-Info
Prevăzut cu un interblocaj mecanic astfel încât cele două butoane nu pot fi conectate simultan.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Insert comutator comandă jaluzele cleme cu element elastic EV100025 

Insert buton comandă jaluzele cleme cu element elastic EV100027 

Clapete

alb EV102012 

antracit EV112012 

argintiu EV122012 

w Comutator digital pentru jaluzele

EV103007

EV103008

w Schrack-Info
Comutator digital pentru jaluzele cu program săptămânal pentru acționare manuală și programată a unei jaluzele / 
rolete / marchiză.
• Comutare automată oră de vară / iarnă
• Program aleatoriu
• 4 zone de operare pe zi
• Tensiune nominală: 230V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert comutator digital pentru jaluzele cleme cu şurub EV103007 

Placă frontală comutator digital pentru jaluzele, albă EV103008 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Higrostat 24 – 250Vca, 50Hz
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EL176301

EL367164

w Schrack-Info
Higrostatul este un regulator în două puncte pentru controlul umidității relative în încăperile cu aer condiționat (birouri, 
săli de calculatoare) și pentru controlul dezumidificării băilor interioare, a piscinelor, respectiv a halelor de 
depozitare.
• Pentru reglarea umidității relative între 35 și 85%
• Comutator 5(0,2) dezumidificare, 2(0,2) umidificare
• Insert cu fixare fără ghiare

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Higrostat 24 – 250V c.a., 50Hz EL176301 

Plăci frontale

Placă frontală pt. higrostat EL367164 

wComenzi jaluzele și rolete
w Buton dublu pentru comandă jaluzele

EV100025

EV102012

w Schrack-Info
Prevăzut cu un interblocaj mecanic astfel încât cele două butoane nu pot fi conectate simultan.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Insert comutator comandă jaluzele cleme cu element elastic EV100025 

Insert buton comandă jaluzele cleme cu element elastic EV100027 

Clapete

alb EV102012 

antracit EV112012 

argintiu EV122012 

w Comutator digital pentru jaluzele

EV103007

EV103008

w Schrack-Info
Comutator digital pentru jaluzele cu program săptămânal pentru acționare manuală și programată a unei jaluzele / 
rolete / marchiză.
• Comutare automată oră de vară / iarnă
• Program aleatoriu
• 4 zone de operare pe zi
• Tensiune nominală: 230V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert comutator digital pentru jaluzele cleme cu şurub EV103007 

Placă frontală comutator digital pentru jaluzele, albă EV103008 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Higrostat 24 – 250Vca, 50Hz
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EV51650000

EV51100300

EL367504

w Schrack-Info
Pentru comanda locală a unui motor de acționare jaluzele / rolete, cu limitator de capăt de cursă. Insertul dispune de 
două contacte de releu, blocate electric între ele, care previn într-un mod fiabil comanda simultană a celor două ieșiri 
de releu.
Funcții:
• Prin modul se stabilește felul și modul de funcționare a insertului.
• Poziționarea lamelelor la jaluzele.
• Comandă externă prin două intrări PlusLink
Tensiune nominală: 220/230V CA, 50/60Hz
Ieșiri: 2 ND (interblocate)
Sarcină motor: 1 motor, max. 1000VA
Conductor de nul de lucru: este necesar (sistem cu 3 conductoare)
Secțiune conectabilă: max. 2x2,5mm²
Fabricant: Merten

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert comandă jaluzele EV51650000 

Tastă comandă jaluzele EL367504 

Modul tastă Basic pt. 1 aparat EV51130300 

w Releu control jaluzele, încastrat

EV103041

w Schrack-Info
Releul de comandă jaluzele permite realizarea de comenzi pe grupe și comenzi centralizate pentru rolete și jaluzele. 
Pentru aceasta fiecare jaluzea este controlabilă individual prin intermediul unui buton de comandă jaluzele și 
suplimentar, poate fi realizată o comandă prioritară prin intrarea centrală.
Important: trebuie folosite doar butoane de comandă jaluzele și nu întrerupătoare de comandă jaluzele!
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Capacitate de comutare, max.: 8A(AC1) / 3A (inductiv)
• Dimensiuni: 54x49x21mm
Pentru scheme de conexiuni vezi anexa tehnică.
Prin forma contructivă plată, de numai 21mm grosime, releul de comandă jaluzele poate fi montat într-o doză de 
aparat ST standard. Se recomandă totuși instalarea într-o doză de aparat adâncă.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Releu de control jaluzele, încastrat cleme cu şurub EV103041 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Module pentru comandă jaluzele

 Stoc depozit Viena 
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EH952JRM

EH940RS

EH940WS

EH941LUX

w Schrack-Info
Modul autonom, pentru controlul max. 12 obloane/jaluzele/copertine 
• Extensibil până la 20 de obloane/jaluzele (EH940JRM, EH94024EMR)
• Funcţionare locală a 3 grupuri liber configurabile - Funcţie pentru comutare manuală/automată
• Extensibil pana la trei senzori de zori (senzori de lumină)
• 3 intrări pentru senzori (senzor de vânt, ploaie, zori)
• 6 intrări pentru 3 grupuri
• 1 intrare pentru comutare automată 
• 2 intrări pentru control central (SUS/JOS) 
• 24 iesiri 230VAC, sarcina motor 1A 
• Display LCD iluminat 
• Ceas integrat 
• Setarea senzorului, precum și ceasul pot fi setate pe afișaj

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Module de control jaluzele

Modul jaluzele/rolete, 12 motoare EH952JRM 

Module pentru expansiune

Modul extensie intrări, 16 intrări EH94024EMR 

Modul extensie ieșiri, 4 motoare EH940JRM 

Senzori

Unitate de evaluare pentru senzor de vânt EH940WSAE 

Senzor de vânt cu cablu de conectare EH940WS 

Senzor de ploaie, monitorizare precipitații EH940RS 

Suport montaj mural senzori vânt, ploaie EH94WSRS 

Unitate evaluare, iluminat, extensie EH941LUXR 

Senzor de luminozitate cu unitate de evaluare EH941LUX 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Module de control jaluzele cu senzori de vânt, ploaie și lumină
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EH952JRM

EH940RS

EH940WS

EH941LUX

w Schrack-Info
Modul autonom, pentru controlul max. 12 obloane/jaluzele/copertine 
• Extensibil până la 20 de obloane/jaluzele (EH940JRM, EH94024EMR)
• Funcţionare locală a 3 grupuri liber configurabile - Funcţie pentru comutare manuală/automată
• Extensibil pana la trei senzori de zori (senzori de lumină)
• 3 intrări pentru senzori (senzor de vânt, ploaie, zori)
• 6 intrări pentru 3 grupuri
• 1 intrare pentru comutare automată 
• 2 intrări pentru control central (SUS/JOS) 
• 24 iesiri 230VAC, sarcina motor 1A 
• Display LCD iluminat 
• Ceas integrat 
• Setarea senzorului, precum și ceasul pot fi setate pe afișaj

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Module de control jaluzele

Modul jaluzele/rolete, 12 motoare EH952JRM 

Module pentru expansiune

Modul extensie intrări, 16 intrări EH94024EMR 

Modul extensie ieșiri, 4 motoare EH940JRM 

Senzori

Unitate de evaluare pentru senzor de vânt EH940WSAE 

Senzor de vânt cu cablu de conectare EH940WS 

Senzor de ploaie, monitorizare precipitații EH940RS 

Suport montaj mural senzori vânt, ploaie EH94WSRS 

Unitate evaluare, iluminat, extensie EH941LUXR 

Senzor de luminozitate cu unitate de evaluare EH941LUX 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Module de control jaluzele cu senzori de vânt, ploaie și lumină
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w Ceasuri temporizatoare mecanice

EL177030

EL223084

w Schrack-Info
Inserturi ceas temporizator mecanic, 2 poli, 4A pentru motoare, montaj ST
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 230V c.a.

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Insert ceas temporizator montaj ST, 2 poli, 15min EL177030 

Insert ceas temporizator montaj ST, 2 poli, 120min EL177040 

Măști frontale

alb, 15min EL223084 

alb, 120min EL223094 

w Ceasuri programabile digitale

EV51510000

EV57550319

w Schrack-Info
Insert ceas programabil electronic (EV51510000): pentru sarcini rezistive sau inductive, cum ar fi lămpi cu 
incandescență și iluminat cu lămpi cu halogeni de jt, cu transformatoare convenționale. Capacitate de comutare: 
50-420VA.
Conductor nul de lucru: nu este necesar (sistem cu 2 conductoare)
Insert ceas programabil cu releu (EV5161000): pentru sarcini rezistive, inductive, sau capacitive cum ar fi lămpi cu 
incandescență, lămpi fluorescente compacte, iluminat cu lămpi cu halogeni de jt cu transformatoare convenționale, 
transformatoare electronice, lămpi fluorescente. Puterea max. de comutare per canal: lămpi cu incandescenţă: 
2200W, lămpi cu halogeni jt: 2000W, lămpi cu halogeni j.t. cu transformatoare bobinate: 500VA, transformatoare 
electronice: 1050W, sarcini capacitive: 10A/140µF, lămpi fluorescente compacte: 100VA, sarcini motoare: 
1000VA. Conductor nul de lucru: este necesar (sistem cu 3 conductoare)
Modul frontal ceas comutator digital (EV57550319): pentru acţionarea programată și temporizată a consumatorilor 
ca de ex. iluminatul sau motoarele jaluzelelor / roletelor.
• Data și ora reglabile
• Per canal: 2 cicluri de comutare / zi
• Timpi pre-reglați (în grupe libere)
• Funcție astro (comandă prin calcul astronomic a orelor de răsărit și apus ale soarelui)
• Comutare simplă oră de vară / oră de iarnă
• Acționarea manuală este oricând posibilă
• Rezervă de funcționare > 6 ore
• Fabricant: Merten

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Insert ceas programabil electronic EV51510000 

Insert ceas programabil cu releu EV51610000 

Măști frontale

Modul frontal ceas programabil digital, Alb EV57550319 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wCeasuri programabile
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BZT26440

BZT18D011W

BZT18D012W

w Schrack-Info
BZT26440
• Ceasuri digitale programabile, cu program săptămânal
• 1 canal
• 56 locații de memorie
• montaj pe șină profilată DIN
• timpi de comutare PORNIT - OPRIT
• PORNIT / OPRIT permanent
• 1 modul lățime
BZT18D011W
• Ceasuri digitale cu program zilnic și săptămânal
• 1 canal
• 42 locații de memorie
• montaj pe șină profilată DIN
• timpi de comutare PORNIT - OPRIT
• PORNIT / OPRIT permanent
• 2 module lățime
BZT18D012W
• Ceasuri digitale cu program zilnic și săptămânal
• 2 canale
• 42 locații de memorie
• montaj pe șină profilată DIN
• timpi de comutare PORNIT - OPRIT
• PORNIT / OPRIT permanent
• 2 module lățime

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Ceas pr. cu ciclu săptămânal, 1CC, 1UH, Tempus D BZT26440 

Ceas pr. zilnic/săptămânal digital 1CC, 2UH, Tempus D BZT18D011W 

Ceas pr. zilnic/săptămânal digital 2CC, 2UH, Tempus D BZT18D012W 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Ceasuri programabile digitale cu montare pe șină DIN
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BZT26440

BZT18D011W

BZT18D012W

w Schrack-Info
BZT26440
• Ceasuri digitale programabile, cu program săptămânal
• 1 canal
• 56 locații de memorie
• montaj pe șină profilată DIN
• timpi de comutare PORNIT - OPRIT
• PORNIT / OPRIT permanent
• 1 modul lățime
BZT18D011W
• Ceasuri digitale cu program zilnic și săptămânal
• 1 canal
• 42 locații de memorie
• montaj pe șină profilată DIN
• timpi de comutare PORNIT - OPRIT
• PORNIT / OPRIT permanent
• 2 module lățime
BZT18D012W
• Ceasuri digitale cu program zilnic și săptămânal
• 2 canale
• 42 locații de memorie
• montaj pe șină profilată DIN
• timpi de comutare PORNIT - OPRIT
• PORNIT / OPRIT permanent
• 2 module lățime

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Ceas pr. cu ciclu săptămânal, 1CC, 1UH, Tempus D BZT26440 

Ceas pr. zilnic/săptămânal digital 1CC, 2UH, Tempus D BZT18D011W 

Ceas pr. zilnic/săptămânal digital 2CC, 2UH, Tempus D BZT18D012W 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Ceasuri programabile digitale cu montare pe șină DIN
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w Receptor Bluetooth cu difuzor

EV0301201

EV0301201

w Schrack-Info
Acest receptor Bluetooth ST, cu amplificator stereo și sursă de 230V este montat pe o placă centrală de 55x55mm. În 
varianta actuală de receptor Bluetooth, confortul de operare a fost îmbunătățit. Astfel, aparatul poate fi cuplat simplu 
prin apăsarea tastelor și se realizează cuplarea cu telefonul mobil. După conectarea cu succes cu aparatul 
dumneavoastră mobil se aprinde un LED albastru. În continuare se poate asculta muzica din aparatul pereche prin 
difuzoarele montate ST. Dotări:
• Line-Out / ieșire pentru difuzor (Stereo)
• Receptor Bluetooth (Versiunea 2.1, Profil A2DP)
• Amplificator
• Sursă
• Tensiune nominală: 230Vca
• Fabricant: WHD
• În furnitură: modul receptor Bluetooth și difuzor ST

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Receptor bluetooth cu difuzor, alb EV50301201 

w Priză pentru boxe stereo, ST

EL662003

EV104007

w Schrack-Info
Pe partea din spate se găsește un racord cu șuruburi, secţiune conductor, max. 10mm²
Pentru completare trebuie utilizate placile centrale EV1x4007--.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert

Priză pentru boxe stereo, ST EL662003 

Măști de protecție

alb EV104007 

antracit EV114007 

argintiu EV124007 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wMultimedia
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EV104008

w Schrack-Info
Priză audio Cinch, cleme cu șurub.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi cu mască inclusă

alb EV104008 

antracit EV114008 

argintiu EV124008 

w Priză de încărcare USB

EV103051

EV103052

w Schrack-Info
Priză de încărcare USB, cu două ieșiri pentru încărcarea simultană a două aparate cu conector USB.
Tensiune nominală: 230V c.a.
Tensiune de ieșire: 5V c.c.
Curent nominal de ieșire: 1x2A (numai la utilizarea racordului din stânga) sau 2x1A

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert

Priză de încărcare USB 5V, 2A EV103051 

Măști de protecție

alb EV103052 

antracit EV113052 

argintiu EV123052 

w Priză TDO

EV104013

EV104007

w Schrack-Info
Priza TDO a fost concepută pentru conectarea aparatelor de telefonie analogă, respectiv, a dispozitivelor auxiliare, 
care sunt dotate cu conectori conform normelor austriece.
Racorduri cu șurub 3x10

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert

Insert priză telefon TDO EV104013 

Măști de protecție

alb EV104007 

antracit EV114007 

argintiu EV124007 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Priză audio Cinch
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EV104008

w Schrack-Info
Priză audio Cinch, cleme cu șurub.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi cu mască inclusă

alb EV104008 

antracit EV114008 

argintiu EV124008 

w Priză de încărcare USB

EV103051

EV103052

w Schrack-Info
Priză de încărcare USB, cu două ieșiri pentru încărcarea simultană a două aparate cu conector USB.
Tensiune nominală: 230V c.a.
Tensiune de ieșire: 5V c.c.
Curent nominal de ieșire: 1x2A (numai la utilizarea racordului din stânga) sau 2x1A

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert

Priză de încărcare USB 5V, 2A EV103051 

Măști de protecție

alb EV103052 

antracit EV113052 

argintiu EV123052 

w Priză TDO

EV104013

EV104007

w Schrack-Info
Priza TDO a fost concepută pentru conectarea aparatelor de telefonie analogă, respectiv, a dispozitivelor auxiliare, 
care sunt dotate cu conectori conform normelor austriece.
Racorduri cu șurub 3x10

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert

Insert priză telefon TDO EV104013 

Măști de protecție

alb EV104007 

antracit EV114007 

argintiu EV124007 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Priză audio Cinch
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EV104055

EV104056

w Schrack-Info
Priză cu conector mamă
Se recomandă utilizarea dozei adânci de instalație, de 60mm adâncime.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert

Insert priză USB EV104055 

Măști de protecție

alb EV104056 

antracit EV114056 

argintiu EV124056 

w Priză HDMI

EV104050

EV104051

w Schrack-Info
Priză cu conector mamă
Insertul HDMI Keystone se livrează inclusiv cu cablul de legătură. Se recomandă utilizarea dozei adânci de instalație, 
de 60mm adâncime.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert

Insert priză HDMI EV104050 

Măști de protecție

alb EV104051 

antracit EV114051 

argintiu EV124051 

w Prize VGA

EV104052

EV104054

w Schrack-Info
Priză VGA (EV104052--) cu conector mamă
Priză VGA, (EV104053--): racord cu șuruburi
Se recomandă utilizarea dozei adânci de instalație, de 60mm adâncime.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Insert priză VGA, conexiune fără șuruburi EV104052 

Insert priză VGA, conexiune cu şurub EV104053 

Măști de protecție

alb EV104054 

antracit EV114054 

argintiu EV124054 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Priză USB
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w Măști oarbe

EV102015

w Schrack-Info
Măşti obturatoare, inclusiv plăci metalice de suport

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102015 

antracit EV112015 

argintiu EV122015 

w Placă centrală pt. aparate de comandă și semnalizare, Ø22,5mm

EV393819

w Schrack-Info
Servește pentru montajul aparatelor de comandă și semnalizare (de exemplu lămpi de semnalizare, selectoare,...) cu 
diametrul de montaj de 22,5mm.

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV393819 

w Doze terminale cablu, cu capac

EV102014

w Schrack-Info
Servește ca mască acoperire spaţiu gol și doză cu ieșire cablu de 9 mm, inclusiv detensionare

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102014 

antracit EV112014 

argintiu EV122014 

w Lampă cu semnal luminos E10

EL376014

w Schrack-Info
În furnitură sunt cuprinse placa centrală, un dispersor roșu și o lampă cu neon (2W). Pentru doze de conexiune cu 
fixare cu șuruburi

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Lampă cu semnal luminos E10, cu neon şi capac roşu EL376014 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wAlte rame suport și doze de legături

 Stoc depozit Viena 
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w Măști oarbe

EV102015

w Schrack-Info
Măşti obturatoare, inclusiv plăci metalice de suport

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102015 

antracit EV112015 

argintiu EV122015 

w Placă centrală pt. aparate de comandă și semnalizare, Ø22,5mm

EV393819

w Schrack-Info
Servește pentru montajul aparatelor de comandă și semnalizare (de exemplu lămpi de semnalizare, selectoare,...) cu 
diametrul de montaj de 22,5mm.

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV393819 

w Doze terminale cablu, cu capac

EV102014

w Schrack-Info
Servește ca mască acoperire spaţiu gol și doză cu ieșire cablu de 9 mm, inclusiv detensionare

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb EV102014 

antracit EV112014 

argintiu EV122014 

w Lampă cu semnal luminos E10

EL376014

w Schrack-Info
În furnitură sunt cuprinse placa centrală, un dispersor roșu și o lampă cu neon (2W). Pentru doze de conexiune cu 
fixare cu șuruburi

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Lampă cu semnal luminos E10, cu neon şi capac roşu EL376014 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wAlte rame suport și doze de legături

 Stoc depozit Viena 

EL123209

EL367054

w Schrack-Info
• Date tehnice: 150 – 230V c.a., 50Hz, 1,3W
• În furnitură: 6 folii de orientare preimprimate (lift cu săgeată, toaletă cu săgeată, scări în jos cu săgeată, scări în sus 

cu săgeată, "Exit" cu săgeată la stânga, "EXIT" cu săgeată la dreapta)
• Se pot utiliza, de asemenea, folii disponibile în comerț

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Insert semnalizare cu LED roșu, 230Vca EL123209 

Insert semnalizare cu LED verde EL1232071 

Măști de protecție

Placă frontală cu indicator transparent pentru inserturi semnalizare cu LED EL367054 

w Insert semnalizare cu LED roșu / verde

EL1232001

EL367054

w Schrack-Info
• Date tehnice: 150 – 230V c.a., 50Hz, 1,3W
• În furnitură: 5 folii indicatoare pretipărite (Clopoțel barat / Cameristă, „OCCUPIED/FREE“, „BELEGT/FREI“, „BITTE 

NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER AUFRÄUMEN“, „DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM“)
• Se pot utiliza, de asemenea, folii disponibile în comerț

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 
aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Măști de protecție

Placă frontală cu indicator transparent pentru inserturi semnalizare cu LED EL367054 

w Doze de conexiune pentru aparate şi maşini de gătit

EL999991

w Schrack-Info
EL999991-- : Doză de conexiune PT/ST cleme 5x2,5mm² pentru maşină de gătit
EL999992-- : Doză plată de conexiune 11mm, ST, cu capac, cleme 5x2,5mm², pentru maşină de gătit
EL999993-- : Doză plată de conexiuni, cu capac, PT/ST cleme: 5x2,5 până la 6 mm² (la secţiuni de conductoare 
mai mari de 5x2,5 mm² detensionare externă)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doză de conexiune PT/ST cleme 5x2,5mm² pentru maşină de gătit, alb EL999991 

Doză plată de conexiune pt. maşină de gătit ST-5x2,5mm², alb EL999992 

Doză plată de conexiune ST/PT-5x2,5-6mm², alb EL999993 

Doză plată de conexiuni, fixare cu ghiare, incastrată, albă, 5x2.5mmp EL999994 

Doză plată de conexiuni, fixare cu ghiare, incastrată sau aparentă, albă, 5x2.5-6mmp EL999995 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Insert semnalizare cu LED roșu, resp. verde 150 – 230Vca, 50Hz, 1,3 W

 Stoc depozit Viena 
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w Sonerie cu sunet de clopoţel, PT, 230Vca

EL800001

w Schrack-Info
• Sunet dublu
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• 75dB
• Cote / masă: 118x109x46mm, 286g

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Sonerie cu sunet de clopoţel PT 230Vca, cca 75dB EL800001 

w Sonerie cu sunet de clopoţel, pentru montaj pe șină DIN

BZ926338-A

w Schrack-Info
• Utilizare de durată, până la 12h
• Tensiune bobină: 230V c.a.
• Consum propriu: 4,5VA
• Secțiune conductor: max.10 mm²
• 75dB
• Lățime constructivă 17,5mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Sonerie clopoțel, 230 V c.a. BZ926338-A 

Sonerie sunet continuu, 230V c.a. BZ926339-A 

Clopoţel 12V c.a. BZ926351-A 

wAutomate de scară
w Automate de scară TIMON

BZ327210-A

w Schrack-Info
Comutator electronic cu temporizare pentru casa scărilor, cu funcție de reinițializare (conform EN 60669-2-3). 
Intrarea de comandă permite racordarea de butoane cu indicator luminos, cu un curent de descărcare luminiscentă 
de până la 100mA și poate fi utilizat în montaje cu 3 sau 4 conductoare. După un interval de cuplare de aproximaiv 
5s, aparatul se poate decupla printr-o apăsare lungă a butonului (≥2s) (Funcția de economisire a energiei).
Date tehnice:
• Domeniu de temporizare 0,5 până la 30 minute
• Zgomot redus la cuplare
• Capacitate bună de cuplare, curent de vârf la cuplare 80A
• Identificare automată a schemelor cu 3 / 4 conductoare
• Sarcină lămpi cu neon, până la 100 mA
• Lățime constructivă 17,5mm
• Formă constructivă modulară

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Automat de scară electronic 0,5-30min. BZ327210-A 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wClopote și sonerii

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 
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w Sonerie cu sunet de clopoţel, PT, 230Vca

EL800001

w Schrack-Info
• Sunet dublu
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• 75dB
• Cote / masă: 118x109x46mm, 286g

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Sonerie cu sunet de clopoţel PT 230Vca, cca 75dB EL800001 

w Sonerie cu sunet de clopoţel, pentru montaj pe șină DIN

BZ926338-A

w Schrack-Info
• Utilizare de durată, până la 12h
• Tensiune bobină: 230V c.a.
• Consum propriu: 4,5VA
• Secțiune conductor: max.10 mm²
• 75dB
• Lățime constructivă 17,5mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Sonerie clopoțel, 230 V c.a. BZ926338-A 

Sonerie sunet continuu, 230V c.a. BZ926339-A 

Clopoţel 12V c.a. BZ926351-A 

wAutomate de scară
w Automate de scară TIMON

BZ327210-A

w Schrack-Info
Comutator electronic cu temporizare pentru casa scărilor, cu funcție de reinițializare (conform EN 60669-2-3). 
Intrarea de comandă permite racordarea de butoane cu indicator luminos, cu un curent de descărcare luminiscentă 
de până la 100mA și poate fi utilizat în montaje cu 3 sau 4 conductoare. După un interval de cuplare de aproximaiv 
5s, aparatul se poate decupla printr-o apăsare lungă a butonului (≥2s) (Funcția de economisire a energiei).
Date tehnice:
• Domeniu de temporizare 0,5 până la 30 minute
• Zgomot redus la cuplare
• Capacitate bună de cuplare, curent de vârf la cuplare 80A
• Identificare automată a schemelor cu 3 / 4 conductoare
• Sarcină lămpi cu neon, până la 100 mA
• Lățime constructivă 17,5mm
• Formă constructivă modulară

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Automat de scară electronic 0,5-30min. BZ327210-A 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wClopote și sonerii

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 

BZ327350

w Schrack-Info
Comutatoare electronice cu temporizare pentru casa scărilor, cu avertizare preliminară la decuplare. Intrarea de 
comandă permite racordarea de butoane cu indicator luminos, cu un curent de descărcare luminiscentă de până la 
100mA și poate fi utilizat în montaje cu 3 sau 4 conductoare. Aparatul se poate cupla ulterior folosind unul din 
butoanele de comandă din schemă, sau decupla printr-o apăsare lungă a butonului (Funcția de economisire a 
energiei).
Date tehnice:
• Avertizare preliminară la decuplare
• Posibilitate de cuplare ulterioară, funcție de lungă durată programabilă
• Funcție de economisire a energiei
• Mod de funcționare: comutator cu comandă în impuls, selectabil
• Zgomot redus la cuplare
• Capacitate mare de cuplare, curent de vârf la cuplare 80A
• Identificare automată a schemelor cu 3 / 4 conductoare
• Sarcină lămpi cu neon, până la 100 mA
• Lățime constructivă 17,5mm
• Formă constructivă modulară

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Automat de scară electronic VOWA BZ327350 

Automat de scară electronic VOWA-PLUS BZ327360 

w Automat de scară, seria BZ

BZ326350-A

w Schrack-Info
• Domeniu de reglare de la 1 până la 7 min, se poate regla în pași de 15s.
• Curent nominal 16 A la 230V c.a., cos φ =1
• Sarcina lămpilor de semnalizare cu descărcare luminiscentă, max. 50mA
• Conexiune cu 3 respectiv, 4 conductoare
• Utilizabil și ca releu de temporizare
• Reconectabil după aproximativ 30s.
• Lămpi cu incandescență, tuburi fluorescente de până la 2300W

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Automat de scară, modular, electromecanic, 1-7min BZ326350-A 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Automate de scară VOWA
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w Teleruptoare modulare seria LQ6

LQ612230

LQ690001

w Schrack-Info
Teleruptoarele modulare de la Schrack Technik permit realizarea confortabilă de procese de comutare din mai multe 
locații. Teleruptoarele sunt disponibile cu bobine având tensiunea nominală de 230V c.a.. Pentru aplicația 
dumneavoastră puteți selecta diferite variante de configurație ale contactelor (ND, NÎ, sau CC).
Compensare: în cazul utilizării de butoane cu lumină de orientare, se recomandă combinarea cu modulele noastre de 
condensatoare.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

230Vca

4 contacte ND, 230V c.a. LQ610230 

1 contact ND, 230V c.a. LQ611230 

2 contacte ND, 230V c.a. LQ612230 

1 contact comutator, 230V c.a. LQ617230 

2 contacte comutatoare, 230V c.a. LQ618230 

Accesorii

Modul condensator, 240V c.a., 1,5µF LQ690001 

w Teleruptor electronic, serie STELLA

LQ540000

w Schrack-Info
Teleruptor electronic cu funcție de economisire a energiei, care poate fi cuplat respectiv decuplat prin apăsare de 
buton. Dacă lămpile nu se sting în timpul presetat, se produce decuplarea automată prin funcţia de economisire a 
energiei. Intrarea de comandă permite conectarea butoanelor cu indicator luminos, cu un curent de descărcare 
luminiscentă de până la 100mA și face posibilă utilizarea de montaje cu 3 sau 4 conductoare.
Date tehnice:
• Zgomot redus la cuplare
• Funcție suplimentară de economisire a energiei, reglabilă de la 0,5 până la 30minute
• Capacitate mare de cuplare, curent de vârf la cuplare 80A
• Indicator cu LED

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Teleruptor electronic, 230V c.a., 16A LQ540000 

w Teleruptoare cu montaj în doză

LQ203230-A

w Schrack-Info
Teleruptoarele cu montaj în doză sunt concepute pentru montare ST. Sunt disponibile cu mai multe variante de 
contacte, la diverse tensiuni de alimentare.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

230V c.a., 1 contact cu 2 secvențe LQ203230-A 

24V c.a., 1 contact cu 2 secvențe LQ207024-A 

230V c.a., 2 contacte cu câte 2 secvențe LQ207230-A 

w Releu modular pentru LED, seria ALEXA

BZ651230

w Schrack-Info
• Capacitate mare de cuplare, până la 120A (timp de 20ms)
• Sarcină de durată 16A
• Lățime constructivă 17,5mm
• Formă constructivă modulară

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Releu modular pt. cuplări cu vârf de curent, seria ALEXA, 1ND, 230V c.a. BZ651230 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wAparate de comandă în impulsuri / Teleruptoare, Relee modulare
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w Teleruptoare modulare seria LQ6

LQ612230

LQ690001

w Schrack-Info
Teleruptoarele modulare de la Schrack Technik permit realizarea confortabilă de procese de comutare din mai multe 
locații. Teleruptoarele sunt disponibile cu bobine având tensiunea nominală de 230V c.a.. Pentru aplicația 
dumneavoastră puteți selecta diferite variante de configurație ale contactelor (ND, NÎ, sau CC).
Compensare: în cazul utilizării de butoane cu lumină de orientare, se recomandă combinarea cu modulele noastre de 
condensatoare.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

230Vca

4 contacte ND, 230V c.a. LQ610230 

1 contact ND, 230V c.a. LQ611230 

2 contacte ND, 230V c.a. LQ612230 

1 contact comutator, 230V c.a. LQ617230 

2 contacte comutatoare, 230V c.a. LQ618230 

Accesorii

Modul condensator, 240V c.a., 1,5µF LQ690001 

w Teleruptor electronic, serie STELLA

LQ540000

w Schrack-Info
Teleruptor electronic cu funcție de economisire a energiei, care poate fi cuplat respectiv decuplat prin apăsare de 
buton. Dacă lămpile nu se sting în timpul presetat, se produce decuplarea automată prin funcţia de economisire a 
energiei. Intrarea de comandă permite conectarea butoanelor cu indicator luminos, cu un curent de descărcare 
luminiscentă de până la 100mA și face posibilă utilizarea de montaje cu 3 sau 4 conductoare.
Date tehnice:
• Zgomot redus la cuplare
• Funcție suplimentară de economisire a energiei, reglabilă de la 0,5 până la 30minute
• Capacitate mare de cuplare, curent de vârf la cuplare 80A
• Indicator cu LED

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Teleruptor electronic, 230V c.a., 16A LQ540000 

w Teleruptoare cu montaj în doză

LQ203230-A

w Schrack-Info
Teleruptoarele cu montaj în doză sunt concepute pentru montare ST. Sunt disponibile cu mai multe variante de 
contacte, la diverse tensiuni de alimentare.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

230V c.a., 1 contact cu 2 secvențe LQ203230-A 

24V c.a., 1 contact cu 2 secvențe LQ207024-A 

230V c.a., 2 contacte cu câte 2 secvențe LQ207230-A 

w Releu modular pentru LED, seria ALEXA

BZ651230

w Schrack-Info
• Capacitate mare de cuplare, până la 120A (timp de 20ms)
• Sarcină de durată 16A
• Lățime constructivă 17,5mm
• Formă constructivă modulară

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Releu modular pt. cuplări cu vârf de curent, seria ALEXA, 1ND, 230V c.a. BZ651230 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wAparate de comandă în impulsuri / Teleruptoare, Relee modulare

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 

w CYRUS cu baterie utilizabilă 10 ani

ESR135782

w Schrack-Info
10 ani, detector de fum certificat VdS, certificat Q conform normei VdS 3131
• Detecție foto-optică a fumului
• Aria de detecție a fumului: 20-40m²
• Intensitate sonoră: cca 85dB
• Indicare optică a disponibilității și alarmei
• Buton mare de test
• Montaj simplu
• Certificat Q conform normei VdS 3131 (testare specifică pentru detectoarele de fum de calitate)
• Semnal acustic pentru baterie descărcată audibil aproximativ 30 de zile
• Baterie cu litiu 10 ani (nedemontabilă)
• Loc de montare: montaj pe tavan
• Certificare: CE, VdS, sigla calității Q
• Dimensiuni: Ø10x33mm (ØxÎmm)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

CYRUS 10-ani, detector fum, alb ESR135782 

w CYRUS detector de fum, cu comunicare radio

ESR151925

w Schrack-Info
Suplimentar față de camera de fum integrată, acest detector de fum cu comunicare radio, are un senzor de căldură 
încorporat (pentru incendii fără fum) care declanșează alarma la o temperatură cuprinsă între 54 și 70°.
• Numărul de detectoare de fum într-o grupă: max. 30 detectoare.
• Comunicare bidirecțională (emițător și receptor într-un singur aparat), frecvență radio: 433MHz, codat
• Raza de acțiune radio: până la 100m (câmp deschis), ≤20m (în interior)
• În cazul unei alarme false, de ex. cauzată de aburul de gătit, detectorul poate fi comutat pe mute prin apăsare de 

buton, efect temporar pentru alarmă de aproximativ 10 minute.
• Diferite tonuri de alarmă pentru a distinge între alarma de fum, de căldură sau de cea transmisă mai departe
• Loc de montare: montaj pe tavan
• CE conform EN 14604
• Dimensiuni: înălțime 38 x Ø120mm (ÎxØmm)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

CYRUS detector de fum wireless cu detector căldură integrat, alb ESR151925 

w CYRUS Basic 9V, detector de fum

ESR151929

w Schrack-Info
Basic 9V, detector de fum
• DC9V (1604S 6F22) baterii alcaline
• Curent absorbit: ≤10µA (standby), ≤30mA (alarmă)
• Intensitate sonoră: cca 85dB/3m
• Interval de umiditate: 5%-95% umiditate relativă a aerului (RH)
• Temperatura ambiantă admisă: 0°C (32°F) până la 40°C (104°F)
• Loc de montare: montaj pe tavan
• Conforme cu EN14604:2005/AC:2008
• Dimensiuni: înălțime 33 x Ø9mm (ÎxØmm)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

CYRUS Basic 9V, detector de fum, alb ESR151929 

Aparataj terminal Design VISIO 50

wDetectoare de fum
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ESR154422

ESM425608

w Schrack-Info
Montare și înlocuire ușoară a bateriei datorită atașării magnetice a detectorului de fum la tavan. O parte este lipită în 
locul dorit pe tavan, iar cealaltă parte este atașată la detectorul de fum. În continuare plasați detectorul de fum pe 
partea fixată de tavan, cei doi magneți integrați îl vor fixa fără șuruburi sau dibluri.
Dimensiuni: înălțime 5 x Ø50mm (ÎxØmm)

Coș de protecție pentru senzori/tavan
• Împiedică îndepărtarea neautorizată și protejează împotriva vandalismului
• Montaj foarte simplu
• Dimensiuni: înălțime 90 x Ø180mm (ESM425608-); înălțime 70 x Ø165mm (ESM425615-) (ÎxØmm)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Fixare magnetică pentru detectoare de fum CYRUS ESR154422 

Coș de protecție alb 180/90 pt.senzori de perete/tavan ESM425608 

Coș de protecție alb 165/70 pt.senzori de perete/tavan ESM425615 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Accesorii pentru detectoare de fum CYRUS

 Stoc depozit Viena 
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ESR154422

ESM425608

w Schrack-Info
Montare și înlocuire ușoară a bateriei datorită atașării magnetice a detectorului de fum la tavan. O parte este lipită în 
locul dorit pe tavan, iar cealaltă parte este atașată la detectorul de fum. În continuare plasați detectorul de fum pe 
partea fixată de tavan, cei doi magneți integrați îl vor fixa fără șuruburi sau dibluri.
Dimensiuni: înălțime 5 x Ø50mm (ÎxØmm)

Coș de protecție pentru senzori/tavan
• Împiedică îndepărtarea neautorizată și protejează împotriva vandalismului
• Montaj foarte simplu
• Dimensiuni: înălțime 90 x Ø180mm (ESM425608-); înălțime 70 x Ø165mm (ESM425615-) (ÎxØmm)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Fixare magnetică pentru detectoare de fum CYRUS ESR154422 

Coș de protecție alb 180/90 pt.senzori de perete/tavan ESM425608 

Coș de protecție alb 165/70 pt.senzori de perete/tavan ESM425615 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Accesorii pentru detectoare de fum CYRUS

 Stoc depozit Viena 

ESR018916

w Schrack-Info
PROTECTOR K 230V c.a. este un detector de fum fotoelectronic cu alimentare la 230V, cu modul funcțional pentru 
releul de comutaţie PROTECTOR K. Detectorul de fum oferă siguranţă prin funcţiile de autotest și indicarea erorilor de 
funcţionare. Asigurare suplimentară se poate obţine printr-un test electronic în camera de fum integrată, la o apăsare 
de buton. Protecție la o alarmă falsă asigurată de camera de fum antistatică.
• Tensiune rețea: 230V c.a., 50Hz
• Funcţionare cu baterii: 9V (modulul de baterii inclus)
• Loc de montare: montaj pe tavan
• Intensitate sonoră: cca 85dB/3m
• Putere absorbită: cca 0,4W
• Legare în reţea: max. 30 detectoare pe circuit
• Comunicare radio: nu
• Autotest automat la un interval de cca 45s. cu indicarea unei erori de funcţionare
• Test electronic în camera de fum: la o apăsare de buton
• Dimensiuni: înălțime 48x Ø106mm (ÎxØmm)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detector fotoelectric de fum și gaz PROTECTOR K, 230V, alb ESR018916 

w Accesorii pentru PROTECTOR K

ESR018923

ESM425608

w Schrack-Info
Releul de comutație este destinat cuplării unor aparate externe, ca de ex. sirene, lămpi cu lumini blitz și hupe. 
Utilizabil cu detectoarele de fum PROTECTOR K 9V, PROTECTOR K 9V LITHIUM și PROTECTOR K 230V c.a..
• Funcţionare cu baterii: 9V c.c.
• Capacitate de cuplare releu: 24V c.c. / 10A, 230V c.a. / 5A
• Contact liber de potențial: NÎ / ND
• Verificat conform: DIN EN 14604, VdS, TÜV
• Dimensiuni: 41x23x28mm (LxÎxA mm)

Doza aplicată PROTECTOR K, H27mm este adecvată montării releului de cuplare.
• Dimensiuni: înălțime 20 x Ø106mm și înălțime 27 x Ø106mm (ÎxØ mm)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Coș de protecție alb 180/90 pt.senzori de perete/tavan ESM425608 

Coș de protecție alb 165/70 pt.senzori de perete/tavan ESM425615 

Releu 230V pt. senzor PROTECTOR K ESR018923 

Doza aplicată este adecvată montării releului de cuplare PROTECTOR K, H27mm, alb ESR018985 

Aparataj terminal Design VISIO 50

w Detector de fum fotoelectric PROTECTOR K - 230V

 Stoc depozit Viena 
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VISIO 45 este o gamă polivalentă de aparataj terminal, cu o mare varietate de culori. Această 
gamă versatilă poate fi utilizată într-o varietate de moduri și poate fi instalată în egală măsură în 
doze rotunde și dreptunghiulare. Aparatele asociate se pot instala orizontal sau vertical.

Ramele de montaj disponibile pot fi montate ușor și flexibil (ghiare de fixare, numeroase găuri 
pentru șuruburi). Mai multe rame de montaj pot fi conectate împreună și formează o unitate stabilă 
și aliniată precis.

Dreaptă, alb Dreaptă, bej Dreaptă, argintiu

Dreaptă, negru mat Dreaptă, nisip auriu Dreaptă, negru

Dreaptă, albastru impuls Dreaptă, antracit Dreaptă, titan

Dreaptă, alb piatră Curbă, alb

Design VISIO 45



1/2M

2M

2M

1/3M

2/3M

2/3M

4M

2x2M

2x2M

4x2M

3x2M

Soluţii pentru combinaţie de 4 întrerupătoare

Doză de montaj dreptunghiulară Doză de montaj rotundă
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VISIO 45 SOLUȚIA MODULARĂ PENTRU DOZE DE MONTAJ DREPTUNGHIULARE

Datorită formei dreptunghiulare a dozelor de montaj încastrate, inserturi diferite pot fi instalate într-o manieră  
adaptabilă și modulară. Cadrul de montaj permite atașarea cu ușurință a inserturilor funcționale (de exemplu,  
priză, priză de încărcare USB, comutator etc.). Soluția special dezvoltată „click-on-click-off”, ușor accesibilă  
din față, ajută la scurtarea considerabilă a timpului de montaj.

Click-ON-Click-OFF

3M

4M

7M

Doză de montaj dreptunghiulară



VISIO 45 MODULARITATE PRIN UTILIZAREA DOZELOR DE MONTAJ ROTUNDE

VISIO 45 este versatilă și poate fi instalată și în doze de montaj rotunde. Acestea pot fi utilizate orizontal sau vertical, 
precum și individual sau în combinații (de exemplu, 2 x 2M). Ramele de montaj disponibile pot fi montate ușor și flexibil 
(gheare de fixare, numeroase găuri pentru șuruburi). Mai multe rame de montaj pot fi conectate împreună și formează 
o unitate stabilă și precis aliniată.

Click-ON-Click-OFF

2M

2 x 2M

3 x 2M

4 x 2M

Doză de montaj rotundă



3M

4M

7M

        Doze de montaj      Rame de montaj                  Comutatoare și clapete        Rame decor

Schemă pentru combinaţia de întrerupătoare

1M

1/3M

2/3M

3M

4M

7M

Doză de montaj dreptunghiulară



2M

2 x 2M

3 x 2M

          Doze de montaj Rame de montaj         Comutatoare și clapete Rame decor

2M

2x2M

3x2M

4x2M

Doză de montaj rotundă
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Design VISIO 45 - Prezentare generală

Întrerupătoare / 
Butoane

Pagina 88

Prize cu contact 
de protecție
Pagina 95

Clapete

Pagina 91

Prize pentru 
circuite speciale

Pagina 96

Terminale 
rețea

Pagina 103

Dimere

Pagina 104

Terminale 
antena

Pagina 100

Detectoare de mișcare 
și de prezență

Pagina 111

Termostate

Pagina 119

Timere

Pagina 122

Multimedia 
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Alte aparate
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Rame decor

Pagina 129

Rame de montaj

Pagina 127
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și aparente
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w Schrack-Info
Cleme cu șurub:
• Conductoare rigide din cupru 1,5mm² și 2,5mm²
• Conductoare flexibile din cupru de 1,5mm² și 2,5mm² cu bucși de sertizare

w Întrerupătoare cap-scară

ET100007

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert întrerupător cap-scară cleme cu şurub ET100007 

w Întrerupător cruce

ET100010

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert comutator cruce cleme cu şurub ET100010 

w Întrerupătoare cu 1 pol

ET100001

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A (ET100001--), 20A (ET100003--)
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert întrerupător, 16A cleme cu şurub ET100001 

Insert întrerupător, 20A cleme cu şurub ET100003 

w Întrerupător 2 poli

ET100004

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert întrerupător cleme cu şurub ET100004 

w Set întrerupătoare pentru baie

ET100011

w Schrack-Info
Setul de întrerupătoare pentru baie cuprinde 3 întrerupătoare de 20A cu lampă inclusă care se montează într-o doză 
4M. Pe clapetele de acționare sunt marcate simbolurile pentru lumină, boiler și încălzire electrică.
Curent nominal: 3 x 20A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Set întrerupător baie, 3x cleme cu şurub ET100011 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Întrerupătoare

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 
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w Schrack-Info
Cleme cu șurub:
• Conductoare rigide din cupru 1,5mm² și 2,5mm²
• Conductoare flexibile din cupru de 1,5mm² și 2,5mm² cu bucși de sertizare

w Întrerupătoare cap-scară

ET100007

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert întrerupător cap-scară cleme cu şurub ET100007 

w Întrerupător cruce

ET100010

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert comutator cruce cleme cu şurub ET100010 

w Întrerupătoare cu 1 pol

ET100001

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A (ET100001--), 20A (ET100003--)
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert întrerupător, 16A cleme cu şurub ET100001 

Insert întrerupător, 20A cleme cu şurub ET100003 

w Întrerupător 2 poli

ET100004

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert întrerupător cleme cu şurub ET100004 

w Set întrerupătoare pentru baie

ET100011

w Schrack-Info
Setul de întrerupătoare pentru baie cuprinde 3 întrerupătoare de 20A cu lampă inclusă care se montează într-o doză 
4M. Pe clapetele de acționare sunt marcate simbolurile pentru lumină, boiler și încălzire electrică.
Curent nominal: 3 x 20A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Set întrerupător baie, 3x cleme cu şurub ET100011 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Întrerupătoare

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 

ET100002

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert buton, contact ND cleme cu şurub ET100002 

w Butoane comutatoare

ET100009

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert buton cap scară cleme cu şurub ET100008 

Insert buton comutator cu şnur, alb cleme cu şurub ET100009 

Insert buton comutator cu şnur, negru cleme cu şurub ET110009 

w Întrerupător / buton pentru jaluzele

ET100005

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert omutator comandă jaluzele cleme cu şurub ET100005 

Insert buton comandă jaluzele cleme cu şurub ET100006 

w Întrerupătoare Card Hotel

ET103007

w Schrack-Info
Întrerupătoarele Card Hotel servesc păstrării cardului de hotel, asigurării unui nivel ridicat de siguranță și economie 
de energie, pentru că la extragerea cardului toți consumatorii electrici alimentați cu energie se deconectează automat.
La reintroducerea cardului circuitul prin întrerupător devine iarăși activ.
După extragerea cardului consumatorii racordaţi vor mai fi alimentaţi încă 15-20 s, pentru a permite părăsirea în 
siguranţă a camerei. Ieșirea întrerupătorului Card Hotel trebuie să alimenteze consumatorii prin intermediul unui releu 
sau al unui contactor.
Releu de ieșire: 3A
Tensiune nominală: 230V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător HOTELCARD, 3A, 3M, alb cleme cu şurub ET103007 

Întrerupător HOTELCARD, 3A, 3M, negru cleme cu şurub ET113007 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Buton
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ET107001

w Schrack-Info
Lămpi LED cu cabluri flexibile de racordare.
Tensiune nominală: 250V c.a.
Filtru RC pentru LED, lumină de orientare pentru lămpi LED cu flicker.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Lampă LED

LED roşu 0,4W ET107001 

LED alb 0,4W ET107002 

Accesorii

Filtru RC pentru LED, lumină de orientare ET107006 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w LED-uri pentru orientare sau lumină de control

 Stoc depozit Viena 
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ET107001

w Schrack-Info
Lămpi LED cu cabluri flexibile de racordare.
Tensiune nominală: 250V c.a.
Filtru RC pentru LED, lumină de orientare pentru lămpi LED cu flicker.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Lampă LED

LED roşu 0,4W ET107001 

LED alb 0,4W ET107002 

Accesorii

Filtru RC pentru LED, lumină de orientare ET107006 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w LED-uri pentru orientare sau lumină de control

 Stoc depozit Viena 

w Schrack-Info
Clapetă compusă din mască și placă purtătoare. Disponibilă în culorile alb și negru.

w Clapete 1M

ET102001

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102001 

negru ET112001 

w Clapete 2M

ET102002

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102002 

negru ET112002 

w Clapete cu simbol lampă, 1M

ET102007

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102007 

negru ET112007 

w Clapete cu simbol clopoțel, 1M

ET102006

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102006 

negru ET112006 

w Clapete cu simbol cheie, 1M

ET102008

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102008 

negru ET112008 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wClapete
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ET102004

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102004 

negru ET112004 

w Clapete cu simbol ventilator, 1M

ET102009

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102009 

negru ET112009 

w Clapete cu simbol săgeată, 1M

ET102005

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102005 

negru ET112005 

w Clapete cu simbol dimmer, 1M

ET102003

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102003 

negru ET112003 

w Clapete cu indicator transparent, 1M

ET102010

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102010 

negru ET112010 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Clapete cu simbol O / I, 1M

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 
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ET102004

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102004 

negru ET112004 

w Clapete cu simbol ventilator, 1M

ET102009

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102009 

negru ET112009 

w Clapete cu simbol săgeată, 1M

ET102005

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102005 

negru ET112005 

w Clapete cu simbol dimmer, 1M

ET102003

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102003 

negru ET112003 

w Clapete cu indicator transparent, 1M

ET102010

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102010 

negru ET112010 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Clapete cu simbol O / I, 1M

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 

ET102019

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102019 

negru ET112019 

w Clapete cu indicator transparent și simbol clopoțel, 2M

ET102021

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102021 

negru ET112021 

w Clapete cu indicator transparent și simbol lampă, 1M

ET102012

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102012 

negru ET112012 

w Clapete cu indicator transparent și simbol clopoțel, 1M

ET102011

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102011 

negru ET112011 

w Clapete cu indicator transparent și simbol cheie, 1M

ET102013

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102013 

negru ET112013 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Clapete cu indicator transparent, 2M

 Stoc depozit Viena 
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ET102022

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102022 

negru ET112022 

w Clapete cu indicator transparent și simbol boiler, 1M

ET102023

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102023 

negru ET112023 

w Clapete cu indicator transparent și simbol încălzire, 1M

ET102024

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102024 

negru ET112024 

w Clapete cu indicator transparent și simbol mașină de spălat, 1M

ET102025

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102025 

negru ET112025 

w Clapete cu indicator transparent și simbol priză, 1M

ET102026

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102026 

negru ET112026 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Clapete cu indicator transparent și simbol ventilator, 1M
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ET102022

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102022 

negru ET112022 

w Clapete cu indicator transparent și simbol boiler, 1M

ET102023

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102023 

negru ET112023 

w Clapete cu indicator transparent și simbol încălzire, 1M

ET102024

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102024 

negru ET112024 

w Clapete cu indicator transparent și simbol mașină de spălat, 1M

ET102025

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102025 

negru ET112025 

w Clapete cu indicator transparent și simbol priză, 1M

ET102026

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102026 

negru ET112026 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Clapete cu indicator transparent și simbol ventilator, 1M

w Prize cu contact de protecție, cu protecție mărită la atingere (,,protecţie copii''), IP2XC

ET101001

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză cu protecţie mărită, 16A, alb cleme cu şurub ET101001 

Insert priză cu protecţie mărită, 16A, negru cleme cu şurub ET111001 

w Prize cu contact de protecție și capac, cu protecție mărită la atingere (,,protecţie copii''), IP2XC

ET101002

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză cu protecţie mărită, capac,16A, alb cleme cu şurub ET101002 

Insert priză cu protecţie mărită, capac,16A, negru cleme cu şurub ET111002 

Priză albă, capac alb cleme cu şurub ET101019 

Priză albă, capac negru cleme cu şurub ET111019 

w Descărcătoare de supratensiune pentru prize cu contact de protecție

IS010003

IS211450

w Schrack-Info
IS010003: Elementele de protecție fină Schrack pentru montajul în combinație cu prize ST sunt indicate pentru prize 
noi sau pentru echiparea ulterioară a prizelor Schuko existente. După o suprasolicitare, senzorul de semnal integrat 
semnalizează că aparatul este defect și trebuie înlocuit. Alimentarea cu tensiune a aparatelor terminale rămâne 
asigurată.
IS211450: Dacă nu există un alt descărcător din clasa de testare 3, pentru aparate terminale sensibile este ideal 
ștecherul intermediar Schrack pentru protecția fină. Combinaţia dintre protecţia conductoarelor de energie şi 
conductoarele pentru transmiterea datelor cu conexiune F (antena TV), respectiv conexiunea pentru cablul de telefon 
(RJ11), protejează cele mai importante cabluri către televizor sau telefon. Instalarea elementelor de protecție 
împotriva supratensiunilor din clasa de testare 3 (D) întotdeauna în combinație cu elemente de protecție din clasa de 
testare 2 respectiv, din clasele de testare 1 și 2!

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Descărcător clasa T3(D), 255/3kA pt. prize ST IS010003 

Adaptor intermediar cu prot. Cl. T3 (D) pt. 230VAC/16A+TV+RJ11 IS211450 

wPrize cu PE tip pin
w Prize cu PE tip pin, cu protecție mărită la atingere (,,protecţie copii''), IP2XC

ET101006

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză cu pin PE,protecţie mărită,16A, alb cleme cu şurub ET101006 

Insert priză cu pin PE,protecţie mărită,16A, negru cleme cu şurub ET111006 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wPrize cu PE
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ET101007

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză cu pin PE,protecţie mărită, capac, 16A, alb cleme cu şurub ET101007 

Insert priză cu pin PE,protecţie mărită, capac, 16A, negru cleme cu şurub ET111007 

Insert priză cu capac pin PE,protecţie mărită,16A,cl. cu 
şurub,alb cleme cu şurub ET101020 

Insert priză cu capac pin PE,protecţie mărită,16A,cl. cu 
şurub, negru cleme cu şurub ET111020 

wPrize pentru circuite speciale
w Schrack-Info

Prizele colorate își găsesc frecvent utilizare în domenii unde siguranța este importantă cum ar fi, de exemplu, spitalele. Pentru o codare a
culorilor prizelor nu există încă o normă general valabilă, dar uzanțe tipice ar fi:
• ROȘU: EDV (Prelucrarea Electronică a Datelor) prize cu protecție la supratensiune în aplicații unde scurte întreruperi, de câteva secunde, pot fi 

suportate.
• PORTOCALIU: alimentare centrală / suplimentară de siguranță pentru rețele cu surse neîntreruptibile (UPS) și cu protecție la supratensiune, 

pentru alimentarea continuă a consumatorilor critici.
• VERDE: alimentare de siguranţă pentru reţele cu surse neîntreruptibile (UPS) și protecţie la supratensiune pentru alimentarea în caz de urgenţă 

a consumatorilor critici (de exemplu iluminatul în sălile de operaţie).

w Prize cu contact de protecție, de culoare ROȘU

ET101003

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

roșu cleme cu şurub ET101003 

w Prize cu contact de protecție, de culoare PORTOCALIU

ET101004

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

portocaliu cleme cu şurub ET101004 

w Prize cu contact de protecție, de culoare VERDE

ET101005

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

verde cleme cu şurub ET101005 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Prize cu PE tip pin, cu protecție mărită la atingere (,,protecţie copii''), IP2XC și capac transparent, rabatabil
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ET101007

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză cu pin PE,protecţie mărită, capac, 16A, alb cleme cu şurub ET101007 

Insert priză cu pin PE,protecţie mărită, capac, 16A, negru cleme cu şurub ET111007 

Insert priză cu capac pin PE,protecţie mărită,16A,cl. cu 
şurub,alb cleme cu şurub ET101020 

Insert priză cu capac pin PE,protecţie mărită,16A,cl. cu 
şurub, negru cleme cu şurub ET111020 

wPrize pentru circuite speciale
w Schrack-Info

Prizele colorate își găsesc frecvent utilizare în domenii unde siguranța este importantă cum ar fi, de exemplu, spitalele. Pentru o codare a
culorilor prizelor nu există încă o normă general valabilă, dar uzanțe tipice ar fi:
• ROȘU: EDV (Prelucrarea Electronică a Datelor) prize cu protecție la supratensiune în aplicații unde scurte întreruperi, de câteva secunde, pot fi 

suportate.
• PORTOCALIU: alimentare centrală / suplimentară de siguranță pentru rețele cu surse neîntreruptibile (UPS) și cu protecție la supratensiune, 

pentru alimentarea continuă a consumatorilor critici.
• VERDE: alimentare de siguranţă pentru reţele cu surse neîntreruptibile (UPS) și protecţie la supratensiune pentru alimentarea în caz de urgenţă 

a consumatorilor critici (de exemplu iluminatul în sălile de operaţie).

w Prize cu contact de protecție, de culoare ROȘU

ET101003

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

roșu cleme cu şurub ET101003 

w Prize cu contact de protecție, de culoare PORTOCALIU

ET101004

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

portocaliu cleme cu şurub ET101004 

w Prize cu contact de protecție, de culoare VERDE

ET101005

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

verde cleme cu şurub ET101005 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Prize cu PE tip pin, cu protecție mărită la atingere (,,protecţie copii''), IP2XC și capac transparent, rabatabil

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 

ET101008

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250Vca

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

roșu cleme cu şurub ET101008 

w Prize cu PE tip pin, de culoare PORTOCALIU

ET101009

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

portocaliu cleme cu şurub ET101009 

w Prize cu PE tip pin, de culoare VERDE

ET101010

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

verde cleme cu şurub ET101010 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Prize cu PE tip pin, de culoare ROȘU
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w Prize fără contact PE

ET101013

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză fără PE, 1M, alb cleme cu şurub ET101013 

Insert priză fără PE, 1M, negru cleme cu şurub ET111013 

w Prize pentru aparate de ras, 3M

ET101012

w Schrack-Info
Prize pentru aparat de ras, cu transformator de separație 20VA
• Intrare: 230V c.a., 50 - 60Hz
• Ieșire: 230V c.a. pentru fișe Eurostecker 2 poli, 2,5A sau 125V c.a. pentru fișe americane 2 poli, 15A
• Clasa de protecție II
• Conform EN 61558-2-5

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză aparat de ras, alb cleme cu şurub ET101012 

Insert priză aparat de ras, negru cleme cu şurub ET111012 

w Prize 2 surse USB 1M

ET101017

w Schrack-Info
• Două prize de date USB 2.0, tip A
• Intrare: 230V c.a., 50 - 60Hz
• Ieșire: 2,4A, 5V c.a. dacă se folosește o priză respectiv câte 1,2A dacă se folosesc amândouă
• Clasa de protecție II
• Corespunde normei EN 60950-1

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

1M, alb cleme cu şurub ET101017 

1M, negru cleme cu şurub ET111017 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wPrize pentru aplicații speciale
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w Prize fără contact PE

ET101013

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză fără PE, 1M, alb cleme cu şurub ET101013 

Insert priză fără PE, 1M, negru cleme cu şurub ET111013 

w Prize pentru aparate de ras, 3M

ET101012

w Schrack-Info
Prize pentru aparat de ras, cu transformator de separație 20VA
• Intrare: 230V c.a., 50 - 60Hz
• Ieșire: 230V c.a. pentru fișe Eurostecker 2 poli, 2,5A sau 125V c.a. pentru fișe americane 2 poli, 15A
• Clasa de protecție II
• Conform EN 61558-2-5

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză aparat de ras, alb cleme cu şurub ET101012 

Insert priză aparat de ras, negru cleme cu şurub ET111012 

w Prize 2 surse USB 1M

ET101017

w Schrack-Info
• Două prize de date USB 2.0, tip A
• Intrare: 230V c.a., 50 - 60Hz
• Ieșire: 2,4A, 5V c.a. dacă se folosește o priză respectiv câte 1,2A dacă se folosesc amândouă
• Clasa de protecție II
• Corespunde normei EN 60950-1

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

1M, alb cleme cu şurub ET101017 

1M, negru cleme cu şurub ET111017 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wPrize pentru aplicații speciale

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 

ET101018

w Schrack-Info
• Sursă USB 5V, 3A
• Pentru încărcarea dispozitivelor electronice prin porturi USB standard (compatibile cu ultimele aparate Apple)
• Alimentare: 100-230V c.a., 50/60Hz
• Consum: 300mA la 100V c.a./150mA la 230V c.a.
• Consum în standby: 30mW la 230V c.a.
• Ieșire: 5V c.c. (± 5%) SELV
• Vârfuri tensiune: 150mV
• Curent ieșire: 3A (±10%)
• Tip conector: USB A / USB C
• Eficiență: maxim 77%
• Temperatura de funcționare: 0°C/+45°C (interior)
• Grad de protecție: IP20, doar la interior
• Dispozitiv clasă II
• Categoria de supratensiune (EN 62109): Class III
• Contacte cu șuruburi: max. 2.5mm²
• Dispozitiv cu un spațiu de contact de cel puțin 3 mm 
• Conform cu EN 60950-1 și directivele JT + CEM

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

1M, alb cleme cu şurub ET101018 

1M, negru cleme cu şurub ET111018 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Prize 2 surse USB 2M, USB-A și USB-C

 Stoc depozit Viena 
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w Prize TV, 1M

ET104001

w Schrack-Info
• Prize TV
• Amortizare 0dB
• Conectorul din spate: standard F

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET104001 

negru ET114001 

w Prize TV punct terminal, 1M

ET104002

w Schrack-Info
• Prize TV punct terminal
• Lățime bandă de transfer 5–2400MHz
• Amortizare ≤1dB
• Conforme cu EN 50083-1
• Cleme cu șurub

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET104002 

negru ET114002 

w Prize TV de trecere 1M

ET104003

w Schrack-Info
• Prize TV de trecere
• Lățime bandă de transfer 5–2400MHz
• Amortizare ≤10dB
• Conforme cu EN 50083-1
• Cleme cu șurub

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET104003 

negru ET114003 

w Prize antenă SAT, 1M

ET104004

w Schrack-Info
• Prize antenă SAT
• Amortizare 0dB
• Conectorul din spate: standard F

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET104004 

negru ET114004 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wCircuite antene
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w Prize TV, 1M

ET104001

w Schrack-Info
• Prize TV
• Amortizare 0dB
• Conectorul din spate: standard F

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET104001 

negru ET114001 

w Prize TV punct terminal, 1M

ET104002

w Schrack-Info
• Prize TV punct terminal
• Lățime bandă de transfer 5–2400MHz
• Amortizare ≤1dB
• Conforme cu EN 50083-1
• Cleme cu șurub

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET104002 

negru ET114002 

w Prize TV de trecere 1M

ET104003

w Schrack-Info
• Prize TV de trecere
• Lățime bandă de transfer 5–2400MHz
• Amortizare ≤10dB
• Conforme cu EN 50083-1
• Cleme cu șurub

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET104003 

negru ET114003 

w Prize antenă SAT, 1M

ET104004

w Schrack-Info
• Prize antenă SAT
• Amortizare 0dB
• Conectorul din spate: standard F

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET104004 

negru ET114004 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wCircuite antene

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 

ET104005

w Schrack-Info
• Prize antenă SAT, punct terminal
• Lăţime bandă de transfer 5-2400MHz
• Amortizare ≤1dB
• Conforme cu EN 50083-1
• Cleme cu șurub

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET104005 

negru ET114005 

w Prize antenă SAT-TV, punct terminal, 2M

ET104008

w Schrack-Info
• Prize antenă SAT-TV, punct terminal
• Lățime bandă de transfer 5–2400MHz
• Amortizare ≤1dB
• Conforme cu EN 50083-1
• Cleme cu șurub

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET104008 

negru ET114008 

w Priză radio, 1M

ET104006

w Schrack-Info
• Priză radio
• Amortizare 0dB
• Conectorul din spate: standard F

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET104006 

negru ET114006 

w Cabluri coaxiale DIGI-SAT

XC1608901

XC1608901

w Schrack-Info
Pentru a putea asigura o transmisie sigură și fără perturbații a frecvențelor înalte (de la 950 până la 2150MHz) de la 
LNB trecând prin Multiswitch, priză antenă SAT și până la SAT-Receiver, trebuie utilizate cabluri coaxiale de calitate. 
Performanțele cablurilor noastre de înaltă frecvență sunt garantate de materialele utilizate, de precizia proceselor de 
producție și de numărul de ecranări.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Cablu coaxial DIGI-SAT 3000, 75 Ohm, 1,02/4,6/6,6mm OlCu, dublu ecranat, 
90dB, Clasa A, PVC Alb, colac 100m XC1608901 

Cablu coaxial DIGI-SAT 3000, 75 Ohm, 1,02/4,6/6,6mm OlCu, dublu ecranat, 
90dB, Clasa A, PVC Alb, tambur 500m XC1608903 

Cablu coaxial DIGI-SAT 3030, 75 Ohm, 1,02/4,6/6,8mm Cu, triplu ecranat, 
100dB, Clasa A, PVC Alb, colac 100m XC1609901 

Cablu coaxial DIGI-SAT 3030, 75 Ohm, 1,02/4,6/6,8mm Cu, triplu ecranat, 
100dB, Clasa A, PVC Alb, tambur 500m XC1609903 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Prize antenă SAT, punct terminal, 1M

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 



Pagina 

102

Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

Fusszeile_RO_neu:KAPITEL_02_AK1_korr  07.08.2015  9:46 Uhr  Seite 1

XC16004983

XC1600720

w Schrack-Info
Conectorii noștri coaxiali, deși diferă după tipul cablului, al firului central și al diametrului dielectricului sunt adecvați 
pentru toate cablurile DIGI-SAT comercializate de noi. În general recomandăm utilizarea de conectori coaxiali cu 
compresie.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Conector-F coaxial, cu compresie pentru cabluri 1.0mm, DIGI-SAT 3000 
(XC16089xx), DIGI-SAT 3030 (XC160990x) și DIGI-SAT 3040 (XC160980x) XC16004983 

Sculă compresie coaxial pentru conectori XC16004983, XC16005183 și XC160051PE XC1600720 

DIGI-SAT Clește dezizolat cablu coaxial XC160... Cu diametre de 6,6-6,8mm și 11mm XC1600710 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Accesorii

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 
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XC16004983

XC1600720

w Schrack-Info
Conectorii noștri coaxiali, deși diferă după tipul cablului, al firului central și al diametrului dielectricului sunt adecvați 
pentru toate cablurile DIGI-SAT comercializate de noi. În general recomandăm utilizarea de conectori coaxiali cu 
compresie.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Conector-F coaxial, cu compresie pentru cabluri 1.0mm, DIGI-SAT 3000 
(XC16089xx), DIGI-SAT 3030 (XC160990x) și DIGI-SAT 3040 (XC160980x) XC16004983 

Sculă compresie coaxial pentru conectori XC16004983, XC16005183 și XC160051PE XC1600720 

DIGI-SAT Clește dezizolat cablu coaxial XC160... Cu diametre de 6,6-6,8mm și 11mm XC1600710 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Accesorii

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 

w TOOLLESS LINE Cat5e / Cat.6 / Cat.6A, în format A (SFA) Schrack

HSEMRJ6GWA

ET102017

ET102018

w Schrack-Info
Conectorii TOOLLESS LINE RJ45 sunt module în Schrack Format A (SFA). Sunt conectori care se pot racorda fără 
unelte speciale. Prin aceasta se obține un confort mărit la instalare și timpi scurți de execuție. Conectorii dispun de 
punct de racordare a potențialului (FastOn), iar la nevoie pot fi deschiși din nou.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Conectori

Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6A 10GB (SFA) 4PPoE (100W) HSEMRJ6GWA 

Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Clasa EA 10GB (SFA) 4PPoE,100W HSEMRJ6GWT 

Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6 (SFA) HSEMRJ6GWS 

Modul TOOLLESS LINE RJ45 neecranat, Cat.6 (SFA) HSEMRJ6UWS 

Modul TOOLLESS LINE, RJ45 ecranat, Cat.5e (SFA) HSEMRJ5GWS 

Modul TOOLLESS LINE RJ45 neecranat, Cat.5e (SFA) HSEMRJ5UWS 

Măști cu și fără protecție la praf

Fără protecţie la praf, alb ET102017 

Fără protecţie la praf, negru ET112017 

Capac pentru protecţie la praf, alb ET102018 

Capac pentru protecţie la praf, negru ET112018 

Adaptor și insert pentru 2 mufe Toolless cu ieșire oblică

Placă centrală pentru 2 conectori Toolless line pentru HSEMD02W2F ET105083 

Ramă adaptoare 2 module (SFA)(SFB), 45x45mm, înclinată, RAL9010 HSEMD02W2F 

w Cabluri de date

HSEKP4233P

w Schrack-Info
Cabluri de date. Adecvate pentru toate aplicațiile de clasă D până F (de ex.: 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, 
ATM) ca și VoIP, PoE.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Cablu S/FTP Cat.7A, 4x2xAWG22/1, 1.200MHz LS0H-3, B2ca-s1-d1-a1, 50%, 
albastru HSEKP422HB 

Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.00Mhz, LS0H, B2ca-s1a-d1-a1, 30%, 
albastru HSEKP423BB 

Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz LS0H-3, albastru HSEKP4233K 

Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz, LS0H, Dca-s2-d1-a1, 30%, albastru HSEKP423HP 

Cablu U/FTP Cat.6A, 4x2xAWG23/1, 500Mhz, LS0H, Dca-s2-d1-a1, albastru HSEKF423HB 

Cablu U/UTP Cat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, LS0H, Eca, albastru HSEKU423H1 

Cablu SF/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, Albastru HSEKS424PP 

Cablu U/FTP Cat.6A, 2x(4x2xAWG23/1), 500Mhz, LS0H, Dca-s2-d1-a1, albastru HSEKF823HB 

Cablu U/FTP Cat.6A, 2x(4x2xAWG23/1), 500Mhz, LS0H, Dca-s2-d1-a1, albastru HSKF823HB5 

Cablu U/FTP Cat.6A, 2x(4x2xAWG23/1), 500Mhz, LS0H, Dca-s2-d1-a1, albastru HSKF823HB9 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wRețelistică
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w Dimmere universale, comandă cu buton rotativ, 0-60W/VA, RLC (adecvate pentru LED-uri)

ET103023

w Schrack-Info
Dimmer modular universal, comandă cu buton rotativ, cu buton ON/OFF, pentru sarcini rezistive, inductive și 
capacitive. adecvate pentru utilizare în circuite de tip cap scară.
Date tehnice:
• Cu buton prin apăsare
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Temperatura ambiantă: +5°C până la +35°C
• Conductorul de nul de lucru nu este necesar
• Atenţie: se pot conecta maxim 6 corpuri de iluminat cu LED-uri!

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert dimmer cu buton rotativ, RLC 0-60W/VA, alb cleme cu şurub ET103023 

Insert dimmer cu buton rotativ, RLC 0-60W/VA, negru cleme cu şurub ET113023 

1 2 3 4 5 6 7
Min. 0W 0W 0W 0W 0W 0W ---
Max. 60W 60W 60W 60W 60W 60W ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

w Dimmere universale, comandă cu buton rotativ, 0-180W/VA, RLC (adecvate pentru LED-uri)

ET103024

w Schrack-Info
Dimmer modular universal, comandă cu buton rotativ, cu buton ON/OFF, pentru sarcini rezistive, inductive și 
capacitive, adecvate pentru utilizare în circuite de tip cap scară.
Date tehnice:
• Cu buton prin apăsare
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Temperatura ambiantă: +5°C până la +35°C
• Conductorul de nul de lucru nu este necesar
• Atenţie: se pot conecta maxim 20 corpuri de iluminat cu LED-uri!

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert dimmer cu buton rotativ, LED RLC 0-180W/VA, alb cleme cu şurub ET103024 

Insert dimmer cu buton rotativ, LED RLC 0-180W/VA, negru cleme cu şurub ET113024 

1 2 3 4 5 6 7
Min. 0W 0W 0W 0W 0W 0W ---
Max. 180W 180W 180W 180W 180W 180W ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

Aparataj terminal Design VISIO 45

wDimmere/Potențiometre

 Stoc depozit Viena 
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w Dimmere universale, comandă cu buton rotativ, 0-60W/VA, RLC (adecvate pentru LED-uri)

ET103023

w Schrack-Info
Dimmer modular universal, comandă cu buton rotativ, cu buton ON/OFF, pentru sarcini rezistive, inductive și 
capacitive. adecvate pentru utilizare în circuite de tip cap scară.
Date tehnice:
• Cu buton prin apăsare
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Temperatura ambiantă: +5°C până la +35°C
• Conductorul de nul de lucru nu este necesar
• Atenţie: se pot conecta maxim 6 corpuri de iluminat cu LED-uri!

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert dimmer cu buton rotativ, RLC 0-60W/VA, alb cleme cu şurub ET103023 

Insert dimmer cu buton rotativ, RLC 0-60W/VA, negru cleme cu şurub ET113023 

1 2 3 4 5 6 7
Min. 0W 0W 0W 0W 0W 0W ---
Max. 60W 60W 60W 60W 60W 60W ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

w Dimmere universale, comandă cu buton rotativ, 0-180W/VA, RLC (adecvate pentru LED-uri)

ET103024

w Schrack-Info
Dimmer modular universal, comandă cu buton rotativ, cu buton ON/OFF, pentru sarcini rezistive, inductive și 
capacitive, adecvate pentru utilizare în circuite de tip cap scară.
Date tehnice:
• Cu buton prin apăsare
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Temperatura ambiantă: +5°C până la +35°C
• Conductorul de nul de lucru nu este necesar
• Atenţie: se pot conecta maxim 20 corpuri de iluminat cu LED-uri!

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert dimmer cu buton rotativ, LED RLC 0-180W/VA, alb cleme cu şurub ET103024 

Insert dimmer cu buton rotativ, LED RLC 0-180W/VA, negru cleme cu şurub ET113024 

1 2 3 4 5 6 7
Min. 0W 0W 0W 0W 0W 0W ---
Max. 180W 180W 180W 180W 180W 180W ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

Aparataj terminal Design VISIO 45

wDimmere/Potențiometre

 Stoc depozit Viena 

ET103020-S

ET103020

w Schrack-Info
Dimmere universale, controlate prin taste, sunt comandate de un microprocesor și permit pornirea / oprirea și 
dimarea corpurilor de iluminat dimabile. Microprocesorul integrat recunoaște automat tipul de lampă și adaptează 
corespunzător modul de funcţionare. Funcția de memorare integrată permite ca la decuplare dimmerul să memoreze 
ultima setare. Funcţia de pornire lentă mărește durata de viaţă a lămpilor. În tasta de impuls a dimmerului este integrat 
un LED cu posibilităţi de reglare pentru 8 culori și luminozităţi diferite.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Identificare automată a tipului de sarcină
• Posibilă combinarea cu până la 5 dimmere-slave controlabile cu tastă
• Protecție integrată la scurtcircuit, suprasarcină și supraîncălzire
• Este necesară conectarea conductorului de nul de lucru
• Cu cleme cu șurub

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

SET, master touch 2M, Alb ET103020-S 

Unitate Master touch 2M, Alb ET103020 

Unitate Slave, 2M, Alb ET103021 

Unitate Master, 2M, negru ET113020 

Unitate Slave, 2M, negru ET113021 

Filtru frecvenţă pt.dimmer universal ET103020-- ET107004 

1 2 3 4 5 6 7
Min. 0W 0W 0VA 0VA 0VA 0VA ---
Max. 300W 300W 120VA 120VA 120VA 120VA ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Dimmere universale, comandă prin taste, 0-300W/VA, RLC
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EHLED350D

w Schrack-Info
Dimmerul cu montaj în doză, special conceput pentru LED-uri, cu comandă prin taste EHLED350K, poate fi utilizat la 
alegere, ca dimmer cu control cu decuparea începutului sau sfârșitului de fază. Este ușor de utilizat datorită 
conexiunilor prefabricate și a instalării simple. Reglaje se pot face prin intermediul unui buton rotativ aflat pe partea 
frontală. Setările trebuie adaptate corespunzător specificațiilor de pe corpul de iluminat.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a. 50/60Hz
• Putere absorbită de dimmer: 2VA
• Temperatura ambiantă: 0°C + 40°C
• Funcție de memorare
• Protecţie integrată la scurtcircuit, suprasarcină și supraîncălzire
• Dimensiuni: 45x45x12mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer montat în doză LED 4-350VA cablat, RLC EHLED350D 

1 2 3 4 5 6 7
Min. 4W 4W 4W 4W 4W 4W ---
Max. 350W 350W 100W 350W 100W 350W ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

w Dimmer montat în doză LED 4-100/350VA (cu cleme cu șurub)

EHLED350K

w Schrack-Info
Dimmerul cu montaj în doză, special conceput pentru LED-uri, cu comandă prin taste EHLED350K, poate fi utilizat la 
alegere, ca dimmer cu control cu decuparea începutului sau sfârșitului de fază. Setările se pot efectua prin intermediul 
unui potențiometru rotativ aflat pe partea frontală. Setările trebuie adaptate corespunzător specificațiilor de pe corpul 
de iluminat.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a. 50/60Hz
• Putere absorbită de dimmer: 2VA
• Temperatura ambiantă: 0°C + 40°C
• Funcție de memorare
• Protejat la scurtcircuit, suprasarcină și supraîncălzire
• Dimensiuni: 46x46x19mm

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer montat în doză LED 4-350VA cablat, RLC cleme cu şurub EHLED350K 

1 2 3 4 5 6 7
Min. 4W 4W 4W 4W 4W 4W ---
Max. 350W 350W 100W 350W 100W 350W ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Dimmer montat în doză LED 4-100/350VA (cablat)

 Stoc depozit Viena 
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EHLED350D

w Schrack-Info
Dimmerul cu montaj în doză, special conceput pentru LED-uri, cu comandă prin taste EHLED350K, poate fi utilizat la 
alegere, ca dimmer cu control cu decuparea începutului sau sfârșitului de fază. Este ușor de utilizat datorită 
conexiunilor prefabricate și a instalării simple. Reglaje se pot face prin intermediul unui buton rotativ aflat pe partea 
frontală. Setările trebuie adaptate corespunzător specificațiilor de pe corpul de iluminat.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a. 50/60Hz
• Putere absorbită de dimmer: 2VA
• Temperatura ambiantă: 0°C + 40°C
• Funcție de memorare
• Protecţie integrată la scurtcircuit, suprasarcină și supraîncălzire
• Dimensiuni: 45x45x12mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer montat în doză LED 4-350VA cablat, RLC EHLED350D 

1 2 3 4 5 6 7
Min. 4W 4W 4W 4W 4W 4W ---
Max. 350W 350W 100W 350W 100W 350W ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

w Dimmer montat în doză LED 4-100/350VA (cu cleme cu șurub)

EHLED350K

w Schrack-Info
Dimmerul cu montaj în doză, special conceput pentru LED-uri, cu comandă prin taste EHLED350K, poate fi utilizat la 
alegere, ca dimmer cu control cu decuparea începutului sau sfârșitului de fază. Setările se pot efectua prin intermediul 
unui potențiometru rotativ aflat pe partea frontală. Setările trebuie adaptate corespunzător specificațiilor de pe corpul 
de iluminat.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a. 50/60Hz
• Putere absorbită de dimmer: 2VA
• Temperatura ambiantă: 0°C + 40°C
• Funcție de memorare
• Protejat la scurtcircuit, suprasarcină și supraîncălzire
• Dimensiuni: 46x46x19mm

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer montat în doză LED 4-350VA cablat, RLC cleme cu şurub EHLED350K 

1 2 3 4 5 6 7
Min. 4W 4W 4W 4W 4W 4W ---
Max. 350W 350W 100W 350W 100W 350W ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Dimmer montat în doză LED 4-100/350VA (cablat)

 Stoc depozit Viena 

EHLEDSTRIP

w Schrack-Info
Dimmerul EHLEDSTRIP este special conceput pentru comanda benzilor LED monocolore 12-48V c.c. până la max. 
8A. Execuția sa ultra-plană, cu o grosime de numai 19 mm, este perfectă pentru instalarea într-o doză de conexiuni. 
Suplimentar oferă o protecţie automată la suprasarcină și scurtcircuit precum și o protecție reversibilă la 
supratemperatură activată la 125°C.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 12- 48V c.c.
• Curent absorbit de dimmer: 12mA
• Temperatura ambiantă: 0˚C +40˚C
• Funcție de memorare
• Protejat la scurtcircuit, suprasarcină și supratemperatură
• Dimensiuni: 46x46x19mm

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer pentru benzi LED 8A încastrat 12-48V c.c. cleme cu şurub EHLEDSTRIP 

1 2 3 4 5 6 7
Max. --- --- --- --- --- --- 96W/ 12V
Max. --- --- --- --- --- --- 192W /24V
Max. --- --- --- --- --- --- 288W/ 36V
Max. --- --- --- --- --- --- 384W/ 48V

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED
4 … Transformator electronic

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Dimmer benzi LED 8A îngropat 12-48VCC

 Stoc depozit Viena 
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EHUDR300

w Schrack-Info
Dimmerul universal EHUDR300-- LED cu comandă prin tastă, este un aparat modular pentru montare pe șină DIN de 
35mm, de un modul lățime. Poate fi utilizat la alegere ca dimmer cu tăierea începutului sau sfârșitului de fază. 
Reglabil, fie prin intermediul unui buton de acționare încastrat, disponibil în comerț (contact ND), fie direct prin 
potențiometrul încorporat în partea frontală. Acest lucru permite reglarea dimării direct pe aparat fără a fi nevoie de a 
conecta un buton extern. Mai multe dimmere pot fi conectate în conexiunea Master/Slave pentru a majora sarcina 
maximă dimabilă. Suplimentar acesta oferă protecție la supratemperatură, deconectând corpurile de iluminat în caz 
de supraîncălzire a dimmerului.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a. 50Hz
• Putere absorbită de dimmer: 3VA
• Temperatura ambiantă: 0°C + 40°C
• Funcție de memorare Master/Slave
• Protecţie integrată la scurtcircuit, suprasarcină și supraîncălzire
• Dimensiuni: 60x90x17,5 (1 modul) mm

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer universal montaj pe şină DIN 4-300VA, RLC cleme cu şurub EHUDR300 

1 2 3 4 5 6 7
Min. 10W 10W --- 20W 4W 4W 4W
Max. 300W 300W --- 300W 80W 300W 300W

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Dimmer universal pentru șină DIN 4-300VA

 Stoc depozit Viena 
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EHUDR300

w Schrack-Info
Dimmerul universal EHUDR300-- LED cu comandă prin tastă, este un aparat modular pentru montare pe șină DIN de 
35mm, de un modul lățime. Poate fi utilizat la alegere ca dimmer cu tăierea începutului sau sfârșitului de fază. 
Reglabil, fie prin intermediul unui buton de acționare încastrat, disponibil în comerț (contact ND), fie direct prin 
potențiometrul încorporat în partea frontală. Acest lucru permite reglarea dimării direct pe aparat fără a fi nevoie de a 
conecta un buton extern. Mai multe dimmere pot fi conectate în conexiunea Master/Slave pentru a majora sarcina 
maximă dimabilă. Suplimentar acesta oferă protecție la supratemperatură, deconectând corpurile de iluminat în caz 
de supraîncălzire a dimmerului.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a. 50Hz
• Putere absorbită de dimmer: 3VA
• Temperatura ambiantă: 0°C + 40°C
• Funcție de memorare Master/Slave
• Protecţie integrată la scurtcircuit, suprasarcină și supraîncălzire
• Dimensiuni: 60x90x17,5 (1 modul) mm

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer universal montaj pe şină DIN 4-300VA, RLC cleme cu şurub EHUDR300 

1 2 3 4 5 6 7
Min. 10W 10W --- 20W 4W 4W 4W
Max. 300W 300W --- 300W 80W 300W 300W

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Dimmer universal pentru șină DIN 4-300VA

 Stoc depozit Viena 

EHANTD1200

w Schrack-Info
EHANTD1200 este un dimmer cu decupare de fază utilizând - TRIAC - pentru corpuri de iluminat 230V c.a. cu LED-
uri dimabile. Acest dimmer este prevăzut pentru montarea pe șină DIN de 35mm. Comanda se face prin intermediul 
unui buton (cu sau fără funcție de memorie), al unui potențiometru (încorporat sau extern) sau al unui semnal 0-10V 
c.c.. Dispune de asemenea de o funcție Master/Slave care îi permite să dimeze mai multe corpuri de iluminat. Mai 
departe dispune de o protecție împotriva supratemperaturii, care deconectează toate corpurile de iluminat în cazul 
unei supraîncălziri. Punctul său forte este funcția antipanică pentru sistemele de securitate. Aceasta face ca toate 
lămpile să lumineze la maxim atunci când comanda "panică" este activată.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a. 50Hz
• Putere absorbită de dimmer: 2,5W
• Temperatura ambiantă: -10˚C + 55˚C
• Funcție de memorare
• Master/Slave
• Protecţie integrată la scurtcircuit, suprasarcină și supraîncălzire
• Dimensiuni: 66x90x87,5 (5 module) mm

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer cu montaj pe şină DIN 1200VA, RL cleme cu şurub EHANTD1200 

1 2 3 4 5 6 7
Min. --- --- --- --- 7W --- ---
Max. --- --- --- --- 1200W --- ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Dimmer cu decupare de fază pentru montaj pe șină DIN, 1200VA

 Stoc depozit Viena 
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EHABTD1000

w Schrack-Info
EHABTD1000 este un dimmer cu decupare de fază utilzând - IGBT (MOSFET) - pentru corpuri de iluminat 230V c.a. 
cu LED-uri dimabile. Este un aparat modular pevăzut pentru montarea pe șină DIN. Comanda se face prin intermediul 
unui buton (cu sau fără funcție de memorie), al unui potențiometru (încorporat sau extern) sau al unui semnal 0-10V 
c.c.. Dispune de asemenea de o funcție Master/Slave care îi permite să dimeze mai multe corpuri de iluminat. Mai 
departe dispune de o protecție împotriva supratemperaturii, care deconectează toate corpurile de iluminat în cazul 
unei supraîncălziri. Punctul său forte este funcția antipanică pentru sistemele de securitate. Aceasta face ca toate 
lămpile să lumineze la maxim atunci când comanda "panică" este activată.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a. 50Hz
• Putere absorbită de dimmer: 1,5VA
• Temperatura ambiantă: -10˚C + 55˚C
• Funcție de memorare
• Master/Slave
• Protecţie integrată la scurtcircuit, suprasarcină și supraîncălzire
• Dimensiuni: 66x90x87,5 (5 module) mm

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer cu montaj pe şină DIN 1000VA, RC cleme cu şurub EHABTD1000 

1 2 3 4 5 6 7
Min. --- --- --- --- --- 5W ---
Max. --- --- --- --- --- 1000W ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Dimmer cu decupare a fazei pentru șină DIN, 1000VA

 Stoc depozit Viena 
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EHABTD1000

w Schrack-Info
EHABTD1000 este un dimmer cu decupare de fază utilzând - IGBT (MOSFET) - pentru corpuri de iluminat 230V c.a. 
cu LED-uri dimabile. Este un aparat modular pevăzut pentru montarea pe șină DIN. Comanda se face prin intermediul 
unui buton (cu sau fără funcție de memorie), al unui potențiometru (încorporat sau extern) sau al unui semnal 0-10V 
c.c.. Dispune de asemenea de o funcție Master/Slave care îi permite să dimeze mai multe corpuri de iluminat. Mai 
departe dispune de o protecție împotriva supratemperaturii, care deconectează toate corpurile de iluminat în cazul 
unei supraîncălziri. Punctul său forte este funcția antipanică pentru sistemele de securitate. Aceasta face ca toate 
lămpile să lumineze la maxim atunci când comanda "panică" este activată.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a. 50Hz
• Putere absorbită de dimmer: 1,5VA
• Temperatura ambiantă: -10˚C + 55˚C
• Funcție de memorare
• Master/Slave
• Protecţie integrată la scurtcircuit, suprasarcină și supraîncălzire
• Dimensiuni: 66x90x87,5 (5 module) mm

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer cu montaj pe şină DIN 1000VA, RC cleme cu şurub EHABTD1000 

1 2 3 4 5 6 7
Min. --- --- --- --- --- 5W ---
Max. --- --- --- --- --- 1000W ---

1 … Lampă cu incandescență 5 … Lampă LED 230V dimabilă (LE)
2 … Lampă cu halogen 6 … Lampă LED 230V dimabilă (TE)
3 … Transformator convențional 7 … Bandă LED dimabilă
4 … Transformator electronic

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Dimmer cu decupare a fazei pentru șină DIN, 1000VA

 Stoc depozit Viena 

w Schrack-Info
Detectoarele de prezență funcționează după același principiu ca și detectoarele de mișcare. Ele măsoară radiația termică din aria lor de 
detecție. Dacă înregistrează o radiație termică emisă, de exemplu, de către o persoană care se apropie, detectorul de prezență transformă 
radiația într-un semnal electric, măsurabil și lumina este aprinsă.
Diferența dintre detectoarele de mișcare și cele de prezență stă în sensibilitatea senzorilor. Detectoarele de prezență dispun de senzori 
semnificativ mai sensibili decât detectoarele de mișcare și înregistrează astfel chiar și cele mai mici mișcări. O altă deosebire între detectoarele 
de prezență și detectoarele de mișcare o reprezintă măsurarea luminii. Un detector de mișcare măsoară luminozitatea o singură dată, atunci 
când, pe baza unei mișcări aprinde lumina. Dacă în continuare el înregistrează mișcare, de exemplu în decursul dimineții într-un birou, atunci 
iluminatul comandat de el rămâne cuplat, chiar dacă lumina zilei a devenit între timp suficientă și luminozitatea reglată este mult depășită.

w Detectoare de mişcare cu infraroșii ST, 3 fire și senzor integrat 110°

ET103030

w Schrack-Info
Detectoare de mișcare IR
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Contact releu: 5A / 250V ca cu ieșire de impedanţă mare pentru limitarea curentului la cuplare
• Sarcini: lămpi cu incandescență / lămpi cu halogeni 800W, elemente de încălzire rezistive 5A, transformatoare 

electronice 6x20VA, tuburi fluorescente 4(6)x36W, lămpi fluorescente compacte 6x23VA, lămpi cu LED-uri 6x20VA
• Grad de protecție: IP20
• Unghiul de supraveghere: până la 110°, la 20°C
• Raza de detecție: aproximativ 8m, la 20°C
• Reglarea temporizării: de la 5s până la 12min
• Reglarea luminozității: de la 5 până la 200lux
• Temperatura de funcționare: de la 0 până la +40°C
• Nu este potrivit pentru montarea în doze adânci de 45mm și în carcase montate aparent IP20
• Pentru utilizare în interior

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

1M, alb cleme cu şurub ET103030 

1M, negru cleme cu şurub ET113030 

Detectare mișcare laterală Ø 8m

MD 180i/R
Interval de reglare luminozitate 5 - 2000lx
Potrivit pentru sursele LED Comutare la trecerea prin zero
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare Da, max. 5
Aplicație funcționare în paralel, număr de detectoare
Canal 1
Canal iluminat 1
Contact iluminat Contact ND/ cu potențial
Acționare/ temporizare iluminat Impuls/ aproximativ 12s - 12min.
Lămpi cu incandescență/ halogen, cos φ 1 800W
Lămpi fluorescente/ descărcări în gaz, cos φ 0,5 200W (max 6x36W)
Lămpi fluorescente compacte cos φ 0,5 7W - 23W (max. 6)
Temperatura ambiantă 0°C...+40°C
Grad de protecție IP20

Aparataj terminal Design VISIO 45

wDetectoare de mișcare / de prezență

 Stoc depozit Viena 
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ESP425875

w Schrack-Info
MD-C360i/8
• Detector de mișcare cu arie de detecție de 360° cu montare pe tavan
• Arie de acțiune de până la 8 m în diametru, la o înălțime de montare recomandată de 3 m (înălțime maximă de 

montare 5m), pentru utilizare în încăperi mici și zone de trecere cu lumină naturală foarte redusă sau inexistentă
• Releu de putere 16A (contact cu anticipare din tungsten)
• Reglat din fabrică pentru utilizare imediată
MD-C360i/8 MIC
• ca și MD-C360i/8, dar cu senzor acustic integrat

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de mișcare

Senzor mişcare MD-C360i/8 alb, IR 360°, încastrat, Ø 8m ESP425875 

Senzor mişcare MD-C360i/8 alb, IR 360°, încastrat, Ø 8m ESP055393 

Accesorii

Doza aplicata IP 20 pentru PD-C360 și MD-C360, alb ESM425370 

Doza aplicata IP 54 pentru PD-C360 și MD-C360 ESM425905 

Telecomanda service universală pentru senzori PDi/MDi, argintie ESM425509 

Doză aplicată IP54 pentru senzori din seria C, Neagră ESP426940 

3m
5m

Ø 6 m

360°
Ø 8 m

Detectare laterală, aproximativ Ø 8m
Detectare frontală, aproximativ Ø 4m

MD-C 360i 8 MIC MD-C 360i 8
Interval de reglare a luminozității 5 - 2000lx
Potrivit pentru surse LED Precontact de tungsten
Curent de pornire 800A / 200µs
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare ---
Aplicație conectare în paralel, număr de detectoare Da, max. 10
Canal 1
Canale iluminat 1
Contacte Contact ND/ contact cu potențial
Acționare/ temporizare iluminat Impuls/aproximativ 1min. - 30min.
Lămpi cu incandescență/ halogen cos φ 1 2300W / 10A
Lămpi fluorescente/descărcări în gaz/ compacte cos φ 0,5 1150VA / 5A
Lămpi LED 600W
Temperatura ambiantă -25°C...+50°C

Grad de protecție
IP20 versiunea încastrată in tavan,

IP20 versiunea încastrată in doză (opțional)
IP20/IP54 cu cutie aparentă (opțional),

Opțiuni de reglaj
Buton de reglaj /Potențiometru

Telecomandă IR

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Detectoare de mișcare încastrate, sau cu montare tavan COMPACT MD-C360i/8
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ESP425875

w Schrack-Info
MD-C360i/8
• Detector de mișcare cu arie de detecție de 360° cu montare pe tavan
• Arie de acțiune de până la 8 m în diametru, la o înălțime de montare recomandată de 3 m (înălțime maximă de 

montare 5m), pentru utilizare în încăperi mici și zone de trecere cu lumină naturală foarte redusă sau inexistentă
• Releu de putere 16A (contact cu anticipare din tungsten)
• Reglat din fabrică pentru utilizare imediată
MD-C360i/8 MIC
• ca și MD-C360i/8, dar cu senzor acustic integrat

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de mișcare

Senzor mişcare MD-C360i/8 alb, IR 360°, încastrat, Ø 8m ESP425875 

Senzor mişcare MD-C360i/8 alb, IR 360°, încastrat, Ø 8m ESP055393 

Accesorii

Doza aplicata IP 20 pentru PD-C360 și MD-C360, alb ESM425370 

Doza aplicata IP 54 pentru PD-C360 și MD-C360 ESM425905 

Telecomanda service universală pentru senzori PDi/MDi, argintie ESM425509 

Doză aplicată IP54 pentru senzori din seria C, Neagră ESP426940 

3m
5m

Ø 6 m

360°
Ø 8 m

Detectare laterală, aproximativ Ø 8m
Detectare frontală, aproximativ Ø 4m

MD-C 360i 8 MIC MD-C 360i 8
Interval de reglare a luminozității 5 - 2000lx
Potrivit pentru surse LED Precontact de tungsten
Curent de pornire 800A / 200µs
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare ---
Aplicație conectare în paralel, număr de detectoare Da, max. 10
Canal 1
Canale iluminat 1
Contacte Contact ND/ contact cu potențial
Acționare/ temporizare iluminat Impuls/aproximativ 1min. - 30min.
Lămpi cu incandescență/ halogen cos φ 1 2300W / 10A
Lămpi fluorescente/descărcări în gaz/ compacte cos φ 0,5 1150VA / 5A
Lămpi LED 600W
Temperatura ambiantă -25°C...+50°C

Grad de protecție
IP20 versiunea încastrată in tavan,

IP20 versiunea încastrată in doză (opțional)
IP20/IP54 cu cutie aparentă (opțional),

Opțiuni de reglaj
Buton de reglaj /Potențiometru

Telecomandă IR

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Detectoare de mișcare încastrate, sau cu montare tavan COMPACT MD-C360i/8

 Stoc depozit Viena 

ESB430428

ESB430497

w Schrack-Info
MD 360i/8 Basic
• Detector de mișcare cu zonă de detecție de 360° cu montare pe tavan
• Zonă de detecție de până la 8 m în diametru, la o înălțime de montare recomandată de 3 m, pentru utilizare în 

încăperi mici și zone de trecere cu lumină naturală foarte redusă sau inexistentă
• Releu de putere 10A
• Comutare la trecerea prin zero pentru protecţia contactelor releului
• Acționabil de la distanță
• Setare din fabrică pentru utilizare imediată
MD 360/8 Basic
• Ca și MD 360i/8 Basic, dar nu poate fi reglat de la distanță cu telecomanda
MD 360i/8 Basic SMB
• Ca și MD 360i/8 Basic, dar în plus cu spațiu de cablare mai mare
• Mențiune: aparatele sunt adecvate numai pentru montaj aparent
MD 360/8 Basic SMB
• Ca și MD 360i/8 Basic SMB, dar nu poate fi reglat de la distanță cu telecomanda 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de mișcare

MD 360i/8 Basic montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430428 

MD 360/8 Basic montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430404 

MD 360i/8 Basic SMB, montare pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430466 

MD 360/8 Basic SMB, montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430497 

Accesorii

Telecomanda service universală pentru senzori PDi/MDi, argintie ESM425509 

Lentile BASIC 8 (piese de schimb) ESB423093 

Distanțor pentru seria BASIC, alb ESB423130 

Ø 6 mØ 8 m

3m
5m

360°

Detectare mișcare frontală.Ø 8m
Detectare mișcare laterală.Ø 6m

MD 360i/8 
BASIC

MD 360i/8
 BASIC SMB

Interval de reglare a luminozității 5 - 1000lx
Potrivit pentru sursele LED Comutare la trecerea prin zero
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare ---
Aplicație conectare în paralel, număr de detectoare Da, max. 6
Canal 1
Canal iluminat 1
Acționare/ temporizare iluminat Impuls /aproximativ 15s - 30min.
Lampi cu incandescență/halogen, cos φ 1 2300W / 10A
Lampi fluorescente/descărcări în gaz/compacte cos φ 0,5 1150VA / 5A
Lămpi LED 600W
Temperatura ambiantă 0°C...+50°C
Grad de protecție IP40

Opțiuni de reglaj
Buton de reglare / Potențiometru

Telecomandă IR

Ø 101mm

33
m

m

  
MD 360i/8 BASIC

Ø 101mm
50

m
m

MD 360i/8 BASIC SMB

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Detector de mișcare MD 360i/8 BASIC, montaj aparent pe tavan

 Stoc depozit Viena 
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ESB430435

ESB430473

w Schrack-Info
PD 360i/8 BASIC
• Detector de prezență 360°, cu montare pe tavan
• Arie de detecție de până la 8 m în diametru, la o înălțime de montare recomandată de 3 m
• Releu de putere 10A
• Comutare la trecerea prin zero pentru protecţia contactelor releului
• Acționabil de la distanță
• Reglat din fabrică pentru utilizare imediată
PD 360i/8 Basic SMB
• Ca și PD 360i/8 Basic, dar cu spațiu de cablare mai mare
PD 360/8 Basic și PD 360/8 Basic SMB
• Ca și PD 360i/8 Basic respectiv PD 360i/8 Basic SMB, dar nu pot fi reglate de la distanță cu telecomanda

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de prezență

PD 360i/8 Basic, montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430435 

PD 360/8 Basic, montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430411 

PD 360i/8 Basic SMB, montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430473 

PD 360/8 Basic SMB, montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430480 

Accesorii

Telecomanda service universală pentru senzori PDi/MDi, argintie ESM425509 

Lentile BASIC 8 (piese de schimb) ESB423093 

Distanțor pentru seria BASIC, alb ESB423130 

3m
5m

Ø 4 m

360°
Ø 6 m

Ø 8 m

Detectare mișcare  laterală Ø 8m
Detectare mișcare frontală Ø 6m
Detectare prezență Ø 4m

PD 360i/8 
BASIC

PD 360i/8
 BASIC SMB

Interval de reglaj a luminozității 5 - 2000lx
Potrivit pentru surse LED Comutare la trecerea prin zero
Aplicație Master/Slave, număr de detectoare ---
Aplicație conectare în paralel, număr de detectoare Da, max. 6
Canal 1
Canale iluminat 1
Contacte iluminat Contact ND/ cu potențial
Acționare/ temporizare iluminat Impuls/ aproximativ 15s - 30min.
Lămpi cu incandescență/ halogencos φ 1 2300W / 10A
Lămpi fluorescente/ descărcări în gaz/ compacte cos φ 
0,5

1150VA / 5A

Lămpi LED 600W
Temperatura ambiantă 0°C...+50°C
Grad de protecție IP40

Opțiuni de reglaj
Buton de reglare / Potențiometru 

Telecomandă IR

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Detector de prezență cu montare pe tavan PD 360/8 BASIC
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ESB430435

ESB430473

w Schrack-Info
PD 360i/8 BASIC
• Detector de prezență 360°, cu montare pe tavan
• Arie de detecție de până la 8 m în diametru, la o înălțime de montare recomandată de 3 m
• Releu de putere 10A
• Comutare la trecerea prin zero pentru protecţia contactelor releului
• Acționabil de la distanță
• Reglat din fabrică pentru utilizare imediată
PD 360i/8 Basic SMB
• Ca și PD 360i/8 Basic, dar cu spațiu de cablare mai mare
PD 360/8 Basic și PD 360/8 Basic SMB
• Ca și PD 360i/8 Basic respectiv PD 360i/8 Basic SMB, dar nu pot fi reglate de la distanță cu telecomanda

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de prezență

PD 360i/8 Basic, montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430435 

PD 360/8 Basic, montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430411 

PD 360i/8 Basic SMB, montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430473 

PD 360/8 Basic SMB, montaj pe plafon, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430480 

Accesorii

Telecomanda service universală pentru senzori PDi/MDi, argintie ESM425509 

Lentile BASIC 8 (piese de schimb) ESB423093 

Distanțor pentru seria BASIC, alb ESB423130 

3m
5m

Ø 4 m

360°
Ø 6 m

Ø 8 m

Detectare mișcare  laterală Ø 8m
Detectare mișcare frontală Ø 6m
Detectare prezență Ø 4m

PD 360i/8 
BASIC

PD 360i/8
 BASIC SMB

Interval de reglaj a luminozității 5 - 2000lx
Potrivit pentru surse LED Comutare la trecerea prin zero
Aplicație Master/Slave, număr de detectoare ---
Aplicație conectare în paralel, număr de detectoare Da, max. 6
Canal 1
Canale iluminat 1
Contacte iluminat Contact ND/ cu potențial
Acționare/ temporizare iluminat Impuls/ aproximativ 15s - 30min.
Lămpi cu incandescență/ halogencos φ 1 2300W / 10A
Lămpi fluorescente/ descărcări în gaz/ compacte cos φ 
0,5

1150VA / 5A

Lămpi LED 600W
Temperatura ambiantă 0°C...+50°C
Grad de protecție IP40

Opțiuni de reglaj
Buton de reglare / Potențiometru 

Telecomandă IR

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Detector de prezență cu montare pe tavan PD 360/8 BASIC

 Stoc depozit Viena 

ESS10360D

w Schrack-Info
• Loc de montare: montaj pe tavan
• Material: plastic stabilizat UV
• Senzori: analog sau digital
• Senzorul digital este compatibil cu LED-uri
• Culoare: alb
• Unghi de detecție: 360°
• Înălţime de montaj: 2,8m
• Rază: 9m
• Setări de timp: 10 s ± 1 s / 5 min ± 10 s
• Comandă ieșire: max. 1000W lămpi cu incandescenţă, 400W lămpi fluorescente
• Domeniul operaţional de temperatură: -20°C ... + 40°C

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Digital

Detector de mişcare, Motus MS-W 360°, Ø9m, adecvat LED, montaj tavan, IP20, alb ESS10360D 

Ø 9 m

2,8m

360°

Detectare mișcare laterală Ø 9m

MS-D 360
Interval de reglaj a luminozității 5 - 2000 lx
Potrivit pentru surse LED Comutare la trecerea prin zero
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare ---
Aplicație funcționare în paralel, număr de detectoare Da, max. 10
Canal 1
Canale iluminat 1
Contact iluminat Contact ND/ cu potențial
Acționare/ Temporizare iluminat Impuls/ aproximativ 5s - 5min.
Lămpi cu incandescență/ halogen cos φ 1 1000W
Lămpi fluorescente/ descărcări în gaz/ compacte cos φ 
0,5

400W

Lămpi LED 6x58W
Temperatura ambiantă -20°C...+40°C
Grad de protecție IP20
Mod de reglaj Buton de reglaj / potențiometru

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Detectoare de mișcare seria Motus, montaj pe tavan, IP20

 Stoc depozit București  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 



Pagina 

116

Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

Fusszeile_RO_neu:KAPITEL_02_AK1_korr  07.08.2015  9:46 Uhr  Seite 1

ESP426001

w Schrack-Info
MD-C360i/8 mini
• Detector de mișcare miniatură cu arie de detecție de 360° cu montare pe tavan
• Arie de acțiune de până la 8 m în diametru, la o înălțime de montare recomandată de 3 m (înălțime maximă de 

montare 5m), pentru utilizare în încăperi mici și zone de trecere cu lumină naturală foarte redusă sau inexistentă
• Releu de putere 16A (contact cu anticipare din Wolfram)
• Programare din fabrică pentru utilizare imediată
MD-C360i/8-3m
• Ca și MD-C360i/8 mini, dar cu 3 m cablu pentru instalații

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de mișcare

Detector mişcare mini MD-C360i/8 IR 360°, Ø 8 m, IP55, alb ESP426001 

Detector mişcare mini MD-C360i/8-3m IR 360°, Ø 8 m, IP55, alb ESP427008 

Accesorii

Telecomanda service universală pentru senzori PDi/MDi, argintie ESM425509 

3m
5m

Ø 5 m

360°
Ø 8 m

Detectare mișcare laterală Ø 8m
Detectare mișcare frontală Ø 5m

MD-C 360i/8 
mini-3m MD-C 360i/8 mini

Interval de reglaj luminozitate 5 - 2000lx
Potrivit pentru surse LED Precontact de tungsten
Curent de pornire 800A / 200µs
Funcționare Master/ Slave, număr de detectoare ---
Funcționare în paralel, număr de detectoare Da, max.10
Canal 1
Canale iluminat 1
Comandă / temporizare iluminat Impuls/ aproximativ 1min. - 15min.
Tipul contactului Contact ND / cu potențial
Lămpi cu incandescență/ halogen cos φ 1 2300W / 10A
Lămpi fluorescente/ descărcări în gaze/ compacte cos φ 
0,5

1150VA / 5A

Lămpi LED 600W
Temperatura ambiantă -25°C...+50°C
Grad de protecție IP55
Opțiuni de reglaj Telecomandă IR

25mm

45
m

m
15

m
m

33mm

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Detector de mișcare MINI MD-C360i/8 mini

 Stoc depozit Viena 
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ESP426001

w Schrack-Info
MD-C360i/8 mini
• Detector de mișcare miniatură cu arie de detecție de 360° cu montare pe tavan
• Arie de acțiune de până la 8 m în diametru, la o înălțime de montare recomandată de 3 m (înălțime maximă de 

montare 5m), pentru utilizare în încăperi mici și zone de trecere cu lumină naturală foarte redusă sau inexistentă
• Releu de putere 16A (contact cu anticipare din Wolfram)
• Programare din fabrică pentru utilizare imediată
MD-C360i/8-3m
• Ca și MD-C360i/8 mini, dar cu 3 m cablu pentru instalații

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de mișcare

Detector mişcare mini MD-C360i/8 IR 360°, Ø 8 m, IP55, alb ESP426001 

Detector mişcare mini MD-C360i/8-3m IR 360°, Ø 8 m, IP55, alb ESP427008 

Accesorii

Telecomanda service universală pentru senzori PDi/MDi, argintie ESM425509 

3m
5m

Ø 5 m

360°
Ø 8 m

Detectare mișcare laterală Ø 8m
Detectare mișcare frontală Ø 5m

MD-C 360i/8 
mini-3m MD-C 360i/8 mini

Interval de reglaj luminozitate 5 - 2000lx
Potrivit pentru surse LED Precontact de tungsten
Curent de pornire 800A / 200µs
Funcționare Master/ Slave, număr de detectoare ---
Funcționare în paralel, număr de detectoare Da, max.10
Canal 1
Canale iluminat 1
Comandă / temporizare iluminat Impuls/ aproximativ 1min. - 15min.
Tipul contactului Contact ND / cu potențial
Lămpi cu incandescență/ halogen cos φ 1 2300W / 10A
Lămpi fluorescente/ descărcări în gaze/ compacte cos φ 
0,5

1150VA / 5A

Lămpi LED 600W
Temperatura ambiantă -25°C...+50°C
Grad de protecție IP55
Opțiuni de reglaj Telecomandă IR

25mm

45
m

m
15

m
m

33mm

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Detector de mișcare MINI MD-C360i/8 mini

 Stoc depozit Viena 

ESM055089

ESM055508

w Schrack-Info
MD 180 Basic
• Detector de mișcare cu unghi de detecție de 180° pentru inițierea comodă a iluminatului
• Ajustarea zonei de detecție se face prin tehnologia capului cu bilă rotativ și înclinabil
MD 180 Basic L
• Ca și MD 180 Basic, dar cu spațiu de cablare suplimentar

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de mișcare

MD 180 Basic, Detector de mișcare montaj mural, 180°, Ø20m, IP44, alb ESM055089 

MD 180 Basic, Detector de mișcare montaj mural, 180 °, Ø20m, IP44, negru ESM055096 

MD 180 Basic L, Detector de mișcare montaj mural, 180°, Ø20m, IP44, alb ESM055508 

MD 180 Basic L, Detector de mișcare montaj mural, 180 °, Ø20m, IP44, negru ESM055515 

2,5m
3m

20 m

180°

Detectare mișcare laterală Ø 20m

MD 200 
Interval de reglare luminozitate 5 - 1000lx
Potrivit pentru sursele LED Comutare la trecerea prin zero
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare ---
Aplicație conectare în paralel, număr de detectoare Da, max. 6
Canal 1 
Canal iluminat 1
Contact iluminat Contact ND/ cu potențial
Acționare/ temporizare iluminat Impuls/ aproximativ 10s - 15min.
Lămpi cu incandescență/ halogen cos φ 1 1000W / 5A
Lămpi fluorescente/ descărcări în gaz/ compacte cos φ 0,5 500VA/ 2,5
Lămpi LED 250W
Temperatura ambiantă -20°C...+40°C
Grad de protecție IP44
Opțiuni de reglaj Telecomandă IR

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Detector de mișcare de exterior MD180 Basic

 Stoc depozit Viena 
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ESS10180D

w Schrack-Info
• Montaj: mural (tehnologia capului cu bilă)
• Material: plastic stabilizat UV
• Senzori: analog sau digital
• Senzorul digital este compatibil cu LED-uri
• Culoare: alb
• Unghi de detecţie: 180°
• Înălţime de montaj: 2,2m
• Raza de detecție: 12m
• Reglaj timp: 10s. ± 1 s. / 5min. ± 10 s.
• Comandă ieșire: max. 1000W lămpi cu incandescenţă, 400W lămpi fluorescente.
• Domeniul operaţional de temperatură: -20°C ... + 40°C
• Este posibilă alimentarea în paralel a până la 6 senzori

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Digital

Detector de mişcare, Motus MS-W 180° Ø9m, adecvat LED, montaj mural, IP44, Alb ESS10180D 

Detectare mișcare laterală Ø 8m

MS-W 180
Interval de reglare luminozitate 2- 2000lx
Potrivit pentru sursele LED Comutare la trecerea prin zero
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare ---
Aplicație conectare în paralel, număr de detectoare Da, max. 10
Canal 1
Canal iluminat 1
Contact iluminat Contact ND/ cu potențial
Acționare/temporizare iluminat Impuls/ aproximativ 5s - 5min.
Lămpi cu incandescență/ halogen, cos φ 1 1000W
Lămpi fluorescente/ descărcări în gaze/ compacte, cos φ 
0,5

 400W

Lămpi LED 6x58W
Temperatura ambiantă -20°C...+55°C
Grad de protecție IP44
Opțiuni de reglaj Buton de reglare/ potențiometru

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Detectoare de mişcare, seria Motus, montaj mural, IP44

 Stoc depozit București 
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ESS10180D

w Schrack-Info
• Montaj: mural (tehnologia capului cu bilă)
• Material: plastic stabilizat UV
• Senzori: analog sau digital
• Senzorul digital este compatibil cu LED-uri
• Culoare: alb
• Unghi de detecţie: 180°
• Înălţime de montaj: 2,2m
• Raza de detecție: 12m
• Reglaj timp: 10s. ± 1 s. / 5min. ± 10 s.
• Comandă ieșire: max. 1000W lămpi cu incandescenţă, 400W lămpi fluorescente.
• Domeniul operaţional de temperatură: -20°C ... + 40°C
• Este posibilă alimentarea în paralel a până la 6 senzori

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Digital

Detector de mişcare, Motus MS-W 180° Ø9m, adecvat LED, montaj mural, IP44, Alb ESS10180D 

Detectare mișcare laterală Ø 8m

MS-W 180
Interval de reglare luminozitate 2- 2000lx
Potrivit pentru sursele LED Comutare la trecerea prin zero
Aplicație Master/ Slave, număr de detectoare ---
Aplicație conectare în paralel, număr de detectoare Da, max. 10
Canal 1
Canal iluminat 1
Contact iluminat Contact ND/ cu potențial
Acționare/temporizare iluminat Impuls/ aproximativ 5s - 5min.
Lămpi cu incandescență/ halogen, cos φ 1 1000W
Lămpi fluorescente/ descărcări în gaze/ compacte, cos φ 
0,5

 400W

Lămpi LED 6x58W
Temperatura ambiantă -20°C...+55°C
Grad de protecție IP44
Opțiuni de reglaj Buton de reglare/ potențiometru

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Detectoare de mişcare, seria Motus, montaj mural, IP44

 Stoc depozit București 

w Regulator analog de temperatură cameră

ET103040

w Schrack-Info
Termostatul are rolul de a regla temperatura din cameră. Sunt posibile două modalități de operare, "încălzire" sau 
"răcire". Termostatele sunt prevăzute cu două funcţii de protecţie: prevenire îngheţ (în regim de încălzire), prevenire 
supraîncălzire (în regim de răcire) și un indicator de funcţionare cu LED-uri. Reglarea se face prin rotirea butonului de 
stabilire a temperaturii și prin butoanele tactile.
Date tehnice:
• Moduri de operare: încălzire / răcire / oprit
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Ieșire: 6(2)A, 230V c.a., comutație prin releu
• Domeniu de reglaj: +10°C până la +30°C
• Histereza: ±0,5°C, Durată de acționare DA = 20min
• Prevenire îngheț (mod de operare: încălzire): +6°C
• Prevenire supraîncălzire (mod de operare: răcire): + 32°C
• Indicator de funcționare cu LED-uri
• Nu sunt adecvate pentru încălzirea electrică în pardoseală
Funcția ECO:
• permite coborârea temperaturii cu 3°C timp de 6 ore, în modul de operare încălzire și creșterea temperaturii cu 3°C 

timp de 6 ore, în modul de operare răcire
• Se realizează în fiecare zi, la aceeași oră, coborârea temperaturii cu 3°C timp de 6 ore - în modul de operare 

încălzire, respectiv, creșterea temperaturii cu 3°C timp de 6 ore - în modul de operare răcire
• Există posibilitatea comandării din exterior a funcției ECO prin intermediul unei intrări separate

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Termostat alb ET103040 

Termostat negru ET113040 

Termostat de încălzire, 5-30°C, 5A, 2M, alb ET103041 

Termostat de încălzire, 5-30°C, 5A, 2M, negru ET113041 

Termostat pentru incălzire/răcire, 5-30°C, 3A, 2M, alb ET103042 

Termostat pentru incălzire/răcire, 5-30°C, 3A, 2M, negru ET113042 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wRegulatoare de temperatură

 Stoc depozit Viena 
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w Întrerupător / buton pentru jaluzele

ET100005

ET102005

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Insert omutator comandă jaluzele cleme cu şurub ET100005 

Insert buton comandă jaluzele cleme cu şurub ET100006 

Clapete

alb ET102005 

negru ET112005 

w Releu control jaluzele, încastrat

EV103041

w Schrack-Info
Releul de comandă jaluzele permite realizarea de comenzi pe grupe și comenzi centralizate pentru rolete și jaluzele. 
Pentru aceasta fiecare jaluzea este controlabilă individual prin intermediul unui buton de comandă jaluzele și 
suplimentar, poate fi realizată o comandă prioritară prin intrarea centrală.
Important: trebuie folosite doar butoane de comandă jaluzele și nu întrerupătoare de comandă jaluzele!
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Capacitate de comutare, max.: 8A(AC1) / 3A (inductiv)
• Dimensiuni: 54x49x21mm
Pentru scheme de conexiuni vezi anexa tehnică.
Prin forma contructivă plată, de numai 21mm grosime, releul de comandă jaluzele poate fi montat într-o doză de 
aparat standard. Se recomandă totuși instalarea într-o doză de aparat adâncă.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Releu de control jaluzele, încastrat cleme cu şurub EV103041 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wAcționare jaluzele / rolete

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 
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w Întrerupător / buton pentru jaluzele

ET100005

ET102005

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Inserturi

Insert omutator comandă jaluzele cleme cu şurub ET100005 

Insert buton comandă jaluzele cleme cu şurub ET100006 

Clapete

alb ET102005 

negru ET112005 

w Releu control jaluzele, încastrat

EV103041

w Schrack-Info
Releul de comandă jaluzele permite realizarea de comenzi pe grupe și comenzi centralizate pentru rolete și jaluzele. 
Pentru aceasta fiecare jaluzea este controlabilă individual prin intermediul unui buton de comandă jaluzele și 
suplimentar, poate fi realizată o comandă prioritară prin intrarea centrală.
Important: trebuie folosite doar butoane de comandă jaluzele și nu întrerupătoare de comandă jaluzele!
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Capacitate de comutare, max.: 8A(AC1) / 3A (inductiv)
• Dimensiuni: 54x49x21mm
Pentru scheme de conexiuni vezi anexa tehnică.
Prin forma contructivă plată, de numai 21mm grosime, releul de comandă jaluzele poate fi montat într-o doză de 
aparat standard. Se recomandă totuși instalarea într-o doză de aparat adâncă.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Releu de control jaluzele, încastrat cleme cu şurub EV103041 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wAcționare jaluzele / rolete

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 

EH952JRM

EH940RS

EH940WS

EH941LUX

w Schrack-Info
Modul autonom, pentru controlul max. 12 obloane/jaluzele/copertine
•  Extensibil până la 20 de obloane/jaluzele (EH940JRM, EH94024EMR)
•  Funcţionare locală a 3 grupuri liber configurabile - Funcţie pentru comutare manuală/automată
•  Extensibil pana la trei senzori de zori (senzori de lumină)
•  3 intrări pentru senzori (senzor de vânt, ploaie, zori)
•  6 intrări pentru 3 grupuri
•  1 intrare pentru comutare automată
•  2 intrări pentru control central (SUS/JOS)
•  24 iesiri 230VAC, sarcina motor 1A
•  Display LCD iluminat
•  Ceas integrat
•  Setarea senzorului, precum și ceasul pot fi setate pe afișaj

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Module de control jaluzele

Modul jaluzele/rolete, 12 motoare EH952JRM 

Module pentru expansiune

Modul extensie intrări, 16 intrări EH94024EMR 

Modul extensie ieșiri, 4 motoare EH940JRM 

Senzori

Unitate de evaluare pentru senzor de vânt EH940WSAE 

Senzor de vânt cu cablu de conectare EH940WS 

Senzor de ploaie, monitorizare precipitații EH940RS 

Suport montaj mural senzori vânt, ploaie EH94WSRS 

Unitate evaluare, iluminat, extensie EH941LUXR 

Senzor de luminozitate cu unitate de evaluare EH941LUX 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Module de control jaluzele cu senzori de vânt, ploaie și lumină

 Stoc depozit Viena 
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w Ceasuri programabile digitale cu montare pe șină DIN

BZT26440

BZT18D011W

BZT18D012W

w Schrack-Info
BZT26440
• Ceasuri digitale programabile, cu program săptămânal
• 1 canal
• 56 locații de memorie
• Montaj pe șină profilată DIN
• Timpi de comutare PORNIT - OPRIT
• PORNIT / OPRIT permanent
• 1 modul
BZT18D011W
• Ceasuri digitale cu program zilnic și săptămânal
• 1 canal
• 42 locații de memorie
• Montaj pe șină profilată DIN
• Timpi de comutare PORNIT - OPRIT
• PORNIT / OPRIT permanent
• 2 module
BZT18D012W
• Ceasuri digitale cu program zilnic și săptămânal
• 2 canale
• 42 locații de memorie
• Montaj pe șină profilată DIN
• Timpi de comutare PORNIT - OPRIT
• PORNIT / OPRIT permanent
• 2 module

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Ceas pr. cu ciclu săptămânal, 1CC, 1UH, Tempus D BZT26440 

Ceas pr. zilnic/săptămânal digital 1CC, 2UH, Tempus D BZT18D011W 

Ceas pr. zilnic/săptămânal digital 2CC, 2UH, Tempus D BZT18D012W 

wTelecomunicații
w Prize telefon RJ11

ET104009

w Schrack-Info
Prize telefon cu cleme cu șurub
• RJ11 6/4
• Conformă cu CEI60603-7
• Cleme cu șurub

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET104009 

negru ET114009 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wCeasuri programabile

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 
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w Ceasuri programabile digitale cu montare pe șină DIN

BZT26440

BZT18D011W

BZT18D012W

w Schrack-Info
BZT26440
• Ceasuri digitale programabile, cu program săptămânal
• 1 canal
• 56 locații de memorie
• Montaj pe șină profilată DIN
• Timpi de comutare PORNIT - OPRIT
• PORNIT / OPRIT permanent
• 1 modul
BZT18D011W
• Ceasuri digitale cu program zilnic și săptămânal
• 1 canal
• 42 locații de memorie
• Montaj pe șină profilată DIN
• Timpi de comutare PORNIT - OPRIT
• PORNIT / OPRIT permanent
• 2 module
BZT18D012W
• Ceasuri digitale cu program zilnic și săptămânal
• 2 canale
• 42 locații de memorie
• Montaj pe șină profilată DIN
• Timpi de comutare PORNIT - OPRIT
• PORNIT / OPRIT permanent
• 2 module

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Ceas pr. cu ciclu săptămânal, 1CC, 1UH, Tempus D BZT26440 

Ceas pr. zilnic/săptămânal digital 1CC, 2UH, Tempus D BZT18D011W 

Ceas pr. zilnic/săptămânal digital 2CC, 2UH, Tempus D BZT18D012W 

wTelecomunicații
w Prize telefon RJ11

ET104009

w Schrack-Info
Prize telefon cu cleme cu șurub
• RJ11 6/4
• Conformă cu CEI60603-7
• Cleme cu șurub

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET104009 

negru ET114009 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wCeasuri programabile

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 

w Prize 2 surse USB 1M

ET101017

w Schrack-Info
• Două prize de date USB 2.0, tip A
• Intrare: 230V c.a., 50 - 60Hz
• Ieșire: 5V c.a., 2,4A o priză, 1,2A ambele prize
• Clasa de protecție II
• Corespunde normei EN 60950-1

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

1M, alb cleme cu şurub ET101017 

1M, negru cleme cu şurub ET111017 

w Prize 2 surse USB 1M USB-A, USB-C

ET101018

w Schrack-Info
• Sursă USB 5V, 3A 
• Pentru încărcarea dispozitivelor electronice prin porturi USB standard (compatibile cu ultimele aparate Apple) 
• Alimentare: 100-230V c.a., 50/60Hz 
• Consum: 300mA la 100V c.a./150mA la 230V c.a. 
• Consum în standby: 30mW la 230V c.a. 
• Ieșire: 5V c.c. (± 5%) SELV 
• Vârfuri tensiune: 150mV 
• Curent ieșire: 3A (±10%) 
• Tip conector: USB A / USB C 
• Eficiență: maxim 77% 
• Temperatura de funcționare: 0°C/+45°C (interior) 
• Grad de protecție: IP20, doar la interior 
• Dispozitiv clasă II 
• Categoria de supratensiune (EN 62109): Clasa III 
• Contacte cu șuruburi: max. 2.5mm² 
• Dispozitiv cu un spațiu de contact de cel puțin 3 mm 
• Conform cu EN 60950-1 și directivele JT + CEM

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

1M, alb cleme cu şurub ET101018 

1M, negru cleme cu şurub ET111018 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wMultimedia

 Stoc depozit Viena 
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ET104010

w Schrack-Info
• Prize de date USB 2.0, tip A
• Cleme cu șurub, pas 5mm, 1,5mm², 1x2P + 1x3P
• Cablare:

∘ PIN 1: V c.c. (+5V, conductor roșu)
∘ PIN 2: Semnal date – (conductor alb)
∘ PIN 3: Semnal date – (conductor verde)
∘ PIN 4: Masă (conductor negru)
∘ S: Ecran

• Corespund directivei 2011/95/EU (RoHS2)

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

alb cleme cu şurub ET104010 

negru cleme cu şurub ET114010 

w Adaptoare HDMI / USB

ET102020

w Schrack-Info
• Standard de montare Keystone
• Adecvate pentru HDMI, USB
• Fără modul de comunicare

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Adaptor

alb ET102020 

negru ET112020 

Accesorii

Cuplă HDMI, Albă, TOOLLESS LINE, mamă-mamă HSEMRHDMWS 

w Prize pentru boxe audio

ET104007

w Schrack-Info
• Prize audio 2xRCA
• Terminalul de cablu trebuie cositorit în spate

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET104007 

negru ET114007 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Prize de date USB 2.0

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 
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ET104010

w Schrack-Info
• Prize de date USB 2.0, tip A
• Cleme cu șurub, pas 5mm, 1,5mm², 1x2P + 1x3P
• Cablare:

∘ PIN 1: V c.c. (+5V, conductor roșu)
∘ PIN 2: Semnal date – (conductor alb)
∘ PIN 3: Semnal date – (conductor verde)
∘ PIN 4: Masă (conductor negru)
∘ S: Ecran

• Corespund directivei 2011/95/EU (RoHS2)

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

alb cleme cu şurub ET104010 

negru cleme cu şurub ET114010 

w Adaptoare HDMI / USB

ET102020

w Schrack-Info
• Standard de montare Keystone
• Adecvate pentru HDMI, USB
• Fără modul de comunicare

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Adaptor

alb ET102020 

negru ET112020 

Accesorii

Cuplă HDMI, Albă, TOOLLESS LINE, mamă-mamă HSEMRHDMWS 

w Prize pentru boxe audio

ET104007

w Schrack-Info
• Prize audio 2xRCA
• Terminalul de cablu trebuie cositorit în spate

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET104007 

negru ET114007 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Prize de date USB 2.0

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 

w Măști obturatoare 1M și 2M

ET102015

ET102016

w Schrack-Info
Obturatoare pentru înclichetare în rama de montaj

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

1M, alb ET102015 

1M, negru ET112015 

2M, alb ET102016 

2M, negru ET112016 

w Măşti pentru preluare cablu

ET102014

w Schrack-Info
Mască pentru preluare cablu, cu înclichetare în rama de montaj

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb ET102014 

negru ET112014 

w Lămpi cu LED monocolor

ET103008

w Schrack-Info
Inserturi lampă cu LED pentru scări și coridoare
• Tensiunea de alimentare 230V c.a., 50Hz, 0,8W
• Clasa de protecție II
• În conformitate cu EN 60598-1
• Poate fi utilizată ca lampă de orientare sau semnalizare
• Posibilitatea tipăririi laser a oricărui simbol

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert lampă cu LED alb, 230V 0,8W, 2M cleme cu şurub ET103008 

Insert lampă cu LED albastru, 230V 0,8W, 2M cleme cu şurub ET103010 

Insert lampă cu LED roșu, 230V 0,8W, 2M cleme cu şurub ET103011 

Insert lampă cu LED verde, 230V, 0,8W, 2M cleme cu şurub ET103012 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wAlte rame suport și doze de legături
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ET103009

w Schrack-Info
Insert lampă cu LED cu 2 culori (roșu/verde)
• Tensiunea de alimentare 230V c.a., 50Hz, 2x0,4W
• Clasa de protecție II
• În conformitate cu EN 60598-1
• Cu simbol afișat
• Posibilitatea tipăririi laser a oricărui simbol

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert lampă cu LED roşu/verde, 230V, 2x0,4W, 2M cleme cu şurub ET103009 

w Lampă LED cu acumulator, montaj aparent

ET103013

w Schrack-Info
• Tensiunea de alimentare 230V c.a., 50Hz, 3x0,5W
• Corp LED E10, se poate înlocui
• Acumulator NiMh1150 mAh, se poate înlocui
• Autonomie 6 ore, timp de încărcare 4 ore
• Clasa de protecție II
• În conformitate cu EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22
• Intensitate luminoasă: 3 LED-uri x 10cd – 6500°K

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Lampă de veghe cu LED montaj ST, 7M, 6 ore 250V 1,5W NiMh ET103013 

w Doze de conexiune pentru aparate şi maşini de gătit

EL999991

w Schrack-Info
EL999991-- : Doză de conexiune PT/ST cleme 5x2,5mm² pentru maşină de gătit
EL999992-- : Doză plată de conexiune 11mm, ST, cu capac, cleme 5x2,5mm², pentru maşină de gătit
EL999993-- : Doză plată de conexiuni, cu capac, PT/ST cleme: 5x2,5 până la 6 mm² (la secţiuni de conductoare 
mai mari de 5x2,5 mm² detensionare externă)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doză de conexiune PT/ST cleme 5x2,5mm² pentru maşină de gătit, alb EL999991 

Doză plată de conexiune pt. maşină de gătit ST-5x2,5mm², alb EL999992 

Doză plată de conexiune ST/PT-5x2,5-6mm², alb EL999993 

Doză plată de conexiuni, fixare cu ghiare, incastrată, albă, 5x2.5mmp EL999994 

Doză plată de conexiuni, fixare cu ghiare, incastrată sau aparentă, albă, 5x2.5-6mmp EL999995 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Lampă cu LED dual color

 Stoc depozit Viena 
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ET103009

w Schrack-Info
Insert lampă cu LED cu 2 culori (roșu/verde)
• Tensiunea de alimentare 230V c.a., 50Hz, 2x0,4W
• Clasa de protecție II
• În conformitate cu EN 60598-1
• Cu simbol afișat
• Posibilitatea tipăririi laser a oricărui simbol

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert lampă cu LED roşu/verde, 230V, 2x0,4W, 2M cleme cu şurub ET103009 

w Lampă LED cu acumulator, montaj aparent

ET103013

w Schrack-Info
• Tensiunea de alimentare 230V c.a., 50Hz, 3x0,5W
• Corp LED E10, se poate înlocui
• Acumulator NiMh1150 mAh, se poate înlocui
• Autonomie 6 ore, timp de încărcare 4 ore
• Clasa de protecție II
• În conformitate cu EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22
• Intensitate luminoasă: 3 LED-uri x 10cd – 6500°K

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Lampă de veghe cu LED montaj ST, 7M, 6 ore 250V 1,5W NiMh ET103013 

w Doze de conexiune pentru aparate şi maşini de gătit

EL999991

w Schrack-Info
EL999991-- : Doză de conexiune PT/ST cleme 5x2,5mm² pentru maşină de gătit
EL999992-- : Doză plată de conexiune 11mm, ST, cu capac, cleme 5x2,5mm², pentru maşină de gătit
EL999993-- : Doză plată de conexiuni, cu capac, PT/ST cleme: 5x2,5 până la 6 mm² (la secţiuni de conductoare 
mai mari de 5x2,5 mm² detensionare externă)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doză de conexiune PT/ST cleme 5x2,5mm² pentru maşină de gătit, alb EL999991 

Doză plată de conexiune pt. maşină de gătit ST-5x2,5mm², alb EL999992 

Doză plată de conexiune ST/PT-5x2,5-6mm², alb EL999993 

Doză plată de conexiuni, fixare cu ghiare, incastrată, albă, 5x2.5mmp EL999994 

Doză plată de conexiuni, fixare cu ghiare, incastrată sau aparentă, albă, 5x2.5-6mmp EL999995 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Lampă cu LED dual color

 Stoc depozit Viena 

w Rame de montaj 1 / 2 M

ET105001

w Schrack-Info
Rame de montaj 1 / 2M, de exemplu pentru un întrerupător 1M într-o ramă 2M
• Cu sau fără ghiare
• Montaj recomandat într-o doză de montaj rotundă de Ø60mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

cu ghiare de fixare ET105001 

fără ghiare de fixare ET105002 

w Rame de montaj 2M

ET105003

ET1050031

w Schrack-Info
Rame de montaj 2M , de ex. pentru două întrerupătoare 1M, sau o priză 2M într-o ramă 2M
• Cu și fără ghiare
• Montaj recomandat într-o doză de montaj rotundă de Ø60mm
• Pentru realizarea combinațiilor de 2x2M, 3x2M și 4x2M, se pot lega, vertical sau orizontal, mai multe rame de 

montaj 2M între ele.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Material plastic

cu ghiare de fixare ET105003 

fără ghiare de fixare ET105004 

Metal

cu ghiare de fixare ET1050031 

fără ghiare de fixare ET1050041 

w Ramă de montaj 2 / 3M

ET105005

w Schrack-Info
Ramă de montaj 2 / 3M , de ex. pentru două întrerupătoare 1M, sau o priză 2M într-o ramă 3M
• Cu și fără ghiare
• Montaj recomandat într-o doză de montaj rotundă de Ø60mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

cu ghiare de fixare ET105005 

w Ramă de montaj 3M

ET105006

w Schrack-Info
Ramă de montaj 3M , de ex. pentru trei întrerupătoare 1M într-o ramă 3M
• Cu șuruburi pentru fixare în doza de montaj 3M

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

fixare cu șuruburi ET105006 

w Ramă de montaj 4M

ET105007

w Schrack-Info
Rame de montaj 4M , de ex. pentru două prize 2M într-o ramă 4M
• Cu șuruburi pentru fixare în doza de montaj 4M

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

fixare cu șuruburi ET105007 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wRame de montaj
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ET105008

w Schrack-Info
Ramă de montaj pentru set baie
• Cu șuruburi pentru fixare în doza de montaj 4M

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

fixare cu șuruburi ET105008 

w Ramă de montaj 7M

ET105009

w Schrack-Info
Ramă de montaj 7M , de ex. pentru trei întrerupătoare 1M și două prize 2M într-o ramă 7M
• Cu șuruburi pentru fixare în doza de montaj 7M

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

fixare cu șuruburi ET105009 

w Ramă de montaj 2x7M

ET1050091

w Schrack-Info
Două rame de montaj 7M amplasate una sub cealaltă
• Cu șuruburi pentru fixare în doza de montaj 2x7M

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

fixare cu șuruburi ET1050091 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Ramă de montaj pentru set baie
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ET105008

w Schrack-Info
Ramă de montaj pentru set baie
• Cu șuruburi pentru fixare în doza de montaj 4M

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

fixare cu șuruburi ET105008 

w Ramă de montaj 7M

ET105009

w Schrack-Info
Ramă de montaj 7M , de ex. pentru trei întrerupătoare 1M și două prize 2M într-o ramă 7M
• Cu șuruburi pentru fixare în doza de montaj 7M

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

fixare cu șuruburi ET105009 

w Ramă de montaj 2x7M

ET1050091

w Schrack-Info
Două rame de montaj 7M amplasate una sub cealaltă
• Cu șuruburi pentru fixare în doza de montaj 2x7M

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

fixare cu șuruburi ET1050091 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Ramă de montaj pentru set baie

 Stoc depozit București  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 

w 2M

ET105014

ET105052

w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 80x80mm
• Design soft: 84x64mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, drept ET105014 

negru, drept ET115014 

bej, drept ET125014 

argintiu, drept ET135014 

albastru impuls, drept ET145014IB 

auriu, drept ET145014SG 

negru mat, drept ET145014SM 

alb piatră, drept ET145014SW 

antracit, drept ET145014AT 

titan, drept ET145014TI 

alb, curb ET105052 

w 2x2M

ET105018

ET105054

w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 151x80mm
• Design soft: 155x84mm
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, drept ET105018 

negru, drept ET115018 

bej, drept ET125018 

argintiu, drept ET135018 

albastru impuls, drept ET145018IB 

auriu, drept ET145018SG 

negru mat, drept ET145018SM 

alb piatră, drept ET145018SW 

antracit, drept ET145018AT 

titan, drept ET145018TI 

alb, curb ET105054 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wRame decorative pentru montaj în doze rotunde
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ET105020

w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 222x80mm
• Design soft: 226x84mm
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, drept ET105020 

negru, drept ET115020 

bej, drept ET125020 

argintiu, drept ET135020 

albastru impuls, drept ET145020IB 

auriu, drept ET145020SG 

negru mat, drept ET145020SM 

alb piatră, drept ET145020SW 

antracit, drept ET145020AT 

titan, drept ET145020TI 

alb, curb ET105055 

w 4x2M

ET105022

w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 293x80mm
• Design soft: 297x84mm
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, drept ET105022 

negru, drept ET115022 

bej, drept ET125022 

argintiu, drept ET135022 

albastru impuls, drept ET145022IB 

auriu, drept ET145022SG 

negru mat, drept ET145022SM 

alb piatră, drept ET145022SW 

antracit, drept ET145022AT 

titan, drept ET145022TI 

alb, curb ET105056 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w 3x2M
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ET105020

w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 222x80mm
• Design soft: 226x84mm
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, drept ET105020 

negru, drept ET115020 

bej, drept ET125020 

argintiu, drept ET135020 

albastru impuls, drept ET145020IB 

auriu, drept ET145020SG 

negru mat, drept ET145020SM 

alb piatră, drept ET145020SW 

antracit, drept ET145020AT 

titan, drept ET145020TI 

alb, curb ET105055 

w 4x2M

ET105022

w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 293x80mm
• Design soft: 297x84mm
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, drept ET105022 

negru, drept ET115022 

bej, drept ET125022 

argintiu, drept ET135022 

albastru impuls, drept ET145022IB 

auriu, drept ET145022SG 

negru mat, drept ET145022SM 

alb piatră, drept ET145022SW 

antracit, drept ET145022AT 

titan, drept ET145022TI 

alb, curb ET105056 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w 3x2M

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 

ET105060

w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 364x80mm
Adecvate pentru montaj vertical și orizontal.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, drept ET105060 

bej, drept ET125060 

argintiu, drept ET135060 

negru mat, drept ET145060SM 

antracit, drept ET145060AT 

titan, drept ET145060TI 

wRame decorative pentru montaj în doze dreptunghiulare
w 3M

ET105024

ET105057

w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 122x80mm
• Design soft: 122x84mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, drept ET105024 

negru, drept ET115024 

bej, drept ET125024 

argintiu, drept ET135024 

albastru impuls, drept ET145024IB 

auriu, drept ET145024SG 

negru mat, drept ET145024SM 

alb piatră, drept ET145024SW 

antracit, drept ET145024AT 

titan, drept ET145024TI 

alb, curb ET105057 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w 5x2M
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ET105026

ET105058

w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 149x80mm
• Design soft: 144x84mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, drept ET105026 

negru, drept ET115026 

bej, drept ET125026 

argintiu, drept ET135026 

albastru impuls, drept ET145026IB 

auriu, drept ET145026SG 

negru mat, drept ET145026SM 

alb piatră, drept ET145026SW 

antracit, drept ET145026AT 

titan, drept ET145026TI 

alb, curb ET105058 

w 7M

ET105030

ET105059

w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 207x80mm
• Design soft: 212x84mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, drept ET105030 

negru, drept ET115030 

bej, drept ET125030 

argintiu, drept ET135030 

albastru impuls, drept ET145030IB 

auriu, drept ET145030SG 

negru mat, drept ET145030SM 

alb piatră, drept ET145030SW 

antracit, drept ET145030AT 

titan, drept ET145030TI 

alb, curb ET105059 

w 2x7M

ET105040

w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design soft: 212x158mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, curb ET105040 

bej, curb ET125040 

argintiu, curb ET135040 

negru mat, curb ET145040SM 

antracit, curb ET145040AT 

titan, curb ET145040TI 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w 4M
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ET105026

ET105058

w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 149x80mm
• Design soft: 144x84mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, drept ET105026 

negru, drept ET115026 

bej, drept ET125026 

argintiu, drept ET135026 

albastru impuls, drept ET145026IB 

auriu, drept ET145026SG 

negru mat, drept ET145026SM 

alb piatră, drept ET145026SW 

antracit, drept ET145026AT 

titan, drept ET145026TI 

alb, curb ET105058 

w 7M

ET105030

ET105059

w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 207x80mm
• Design soft: 212x84mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, drept ET105030 

negru, drept ET115030 

bej, drept ET125030 

argintiu, drept ET135030 

albastru impuls, drept ET145030IB 

auriu, drept ET145030SG 

negru mat, drept ET145030SM 

alb piatră, drept ET145030SW 

antracit, drept ET145030AT 

titan, drept ET145030TI 

alb, curb ET105059 

w 2x7M

ET105040

w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design soft: 212x158mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, curb ET105040 

bej, curb ET125040 

argintiu, curb ET135040 

negru mat, curb ET145040SM 

antracit, curb ET145040AT 

titan, curb ET145040TI 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w 4M

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 

w 1/2M

ET105010

ET105050

w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 80x80mm
• Design soft: 84x84mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, drept ET105010 

negru, drept ET115010 

bej, drept ET125010 

argintiu, drept ET135010 

albastru impuls, drept ET145010IB 

auriu, drept ET145010SG 

negru mat, drept ET145010SM 

alb piatră, drept ET145010SW 

antracit, drept ET145010AT 

titan, drept ET145010TI 

alb, curb ET105050 

w 1/3M

ET105012

ET105051

w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 122x80mm
• Design soft: 122x84mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, drept ET105012 

negru, drept ET115012 

bej, drept ET125012 

argintiu, drept ET135012 

albastru impuls, drept ET145012IB 

auriu, drept ET145012SG 

negru mat, drept ET145012SM 

alb piatră, drept ET145012SW 

antracit, drept ET145012AT 

titan, drept ET145012TI 

alb, curb ET105051 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wRame decorative pentru montaj în doze rotunde şi dreptunghiulare

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 
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ET105016

ET105053

w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 122x80mm
• Design soft: 122x84mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, drept ET105016 

negru, drept ET115016 

bej, drept ET125016 

argintiu, drept ET135016 

albastru impuls, drept ET145016IB 

auriu, drept ET145016SG 

negru mat, drept ET145016SM 

alb piatră, drept ET145016SW 

antracit, drept ET145016AT 

titan, drept ET145016TI 

alb, curb ET105053 

wRame set baie
w 4M

ET105028

w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 150x90mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, drept ET105028 

negru, drept ET115028 

bej, drept ET125028 

argintiu, drept ET135028 

albastru impuls, drept ET145028IB 

auriu, drept ET145028SG 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w 2/3M

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 
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ET105016

ET105053

w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 122x80mm
• Design soft: 122x84mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, drept ET105016 

negru, drept ET115016 

bej, drept ET125016 

argintiu, drept ET135016 

albastru impuls, drept ET145016IB 

auriu, drept ET145016SG 

negru mat, drept ET145016SM 

alb piatră, drept ET145016SW 

antracit, drept ET145016AT 

titan, drept ET145016TI 

alb, curb ET105053 

wRame set baie
w 4M

ET105028

w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 150x90mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, drept ET105028 

negru, drept ET115028 

bej, drept ET125028 

argintiu, drept ET135028 

albastru impuls, drept ET145028IB 

auriu, drept ET145028SG 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w 2/3M

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 

w Set etanșare IP44 pentru întrerupătoare, 2M

ET105041

w Schrack-Info
• Potrivit pentru spaţii umede
• Grad de protecție IP44 pentru toate întrerupătoarele
• Întrerupătorul și clapeta nu sunt cuprinse în set
• Ramă curbă-soft 2M cu etichetă inscripţionabilă
• Conform cu CEI60669-1

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, curb ET105041 

w Set etanșare IP44 pentru prize, 2M

ET105042

w Schrack-Info
• Potrivit pentru spaţii umede
• Grad de protecție IP44 numai în combinație cu priza cu protecție mărită și capac rabatabil (ET1x1002--, 

ET1x1007--)
• Prizele nu sunt cuprinse în set
• Ramă curbă-soft 2M cu etichetă inscripţionabilă
• Conform cu CEI60884-1

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

alb, curb ET105042 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wSeturi de etanșare IP44

 Stoc depozit Viena 
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w Pentru pereţi din cărămidă

ET106001

ET106020

ET106005

w Schrack-Info
• 650°C, 400V c.a.
• Corespunde CEI 60670-1
• Fără halogenuri
• Pentru desene cotate vezi anexa tehnică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doze de montaj

Doză ST, 3M ET106001 

Doză ST, adâncă, 3M ET106002 

Doză ST, 4M ET106006 

Dosă ST, adâncă, 4M ET106007 

Doză ST, 7M ET106011 

Doză ST, adâncă, 7M ET106012 

Doză ST pentru zidărie 2x7M ET106016 

Capace de protecţie în timpul tencuirii

Capac protecție 3M (1VE=20 piese) ET106020 

Capac protecție 4M (1VE=20 piese) ET106021 

Capac proţectie 7M (1VE=10 piese) ET106022 

Măşti oarbe

Capac doză, 3M ET106005 

Capac doză, 4M ET106010 

Capac doză, 7M ET106015 

Distanțier

Piesă de distantare pentru doză dreptunghiulară (1VE=50 buc) ET107005 

w Pentru pereţi din gipscarton

ET106003

w Schrack-Info
• 850°C, 400V c.a.
• Corespunde CEI 60670-1
• Fără halogenuri
• Pentru desene cotate vezi anexa tehnică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doză ST pentru perete de gipscarton, 3M ET106003 

Doză ST pentru perete de gipscarton, 4M ET106008 

Doză ST pentru perete de gipscarton, 7M ET106013 

Doză ST pentru perete de gipscarton, 2x7M ET106018 

w Pentru pereţi din beton

ET106004

w Schrack-Info
• 650°C, 400V c.a.
• Corespunde CEI 60670-1
• Pentru desene cotate vezi anexa tehnică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doză pentru perete din beton, 3M ET106004 

Doză pentru perete din beton, 4M ET106009 

Doză pentru perete din beton, 7M ET106014 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wDoze pentru montaj încastrat şi măşti

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 
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w Pentru pereţi din cărămidă

ET106001

ET106020

ET106005

w Schrack-Info
• 650°C, 400V c.a.
• Corespunde CEI 60670-1
• Fără halogenuri
• Pentru desene cotate vezi anexa tehnică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doze de montaj

Doză ST, 3M ET106001 

Doză ST, adâncă, 3M ET106002 

Doză ST, 4M ET106006 

Dosă ST, adâncă, 4M ET106007 

Doză ST, 7M ET106011 

Doză ST, adâncă, 7M ET106012 

Doză ST pentru zidărie 2x7M ET106016 

Capace de protecţie în timpul tencuirii

Capac protecție 3M (1VE=20 piese) ET106020 

Capac protecție 4M (1VE=20 piese) ET106021 

Capac proţectie 7M (1VE=10 piese) ET106022 

Măşti oarbe

Capac doză, 3M ET106005 

Capac doză, 4M ET106010 

Capac doză, 7M ET106015 

Distanțier

Piesă de distantare pentru doză dreptunghiulară (1VE=50 buc) ET107005 

w Pentru pereţi din gipscarton

ET106003

w Schrack-Info
• 850°C, 400V c.a.
• Corespunde CEI 60670-1
• Fără halogenuri
• Pentru desene cotate vezi anexa tehnică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doză ST pentru perete de gipscarton, 3M ET106003 

Doză ST pentru perete de gipscarton, 4M ET106008 

Doză ST pentru perete de gipscarton, 7M ET106013 

Doză ST pentru perete de gipscarton, 2x7M ET106018 

w Pentru pereţi din beton

ET106004

w Schrack-Info
• 650°C, 400V c.a.
• Corespunde CEI 60670-1
• Pentru desene cotate vezi anexa tehnică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doză pentru perete din beton, 3M ET106004 

Doză pentru perete din beton, 4M ET106009 

Doză pentru perete din beton, 7M ET106014 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wDoze pentru montaj încastrat şi măşti

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 

w Carcase aplicate IP20

ET105038

ET105038

w Schrack-Info
• Carcase aplicate cu grad de protecție IP20
• Cu perete spate
• Nu sunt necesare rame decor sau rame de montaj
• Corespunde EN60669-1, EN60884-1
• Pentru desene cotate vezi anexa tehnică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

1M, alb ET105043 

2M, alb ET105036 

4M, alb ET105037 

6M, alb ET105038 

w Carcase aplicate IP55

ET105035

ET105044

w Schrack-Info
• Carcase aplicate cu grad de protecție IP55
• Potrivit pentru spaţii umede
• Corespund CEI23-48, EN60670
• Pentru desene cotate vezi anexa tehnică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

2M, alb ET105035 

2x2M, alb ET105044 

3M, alb ET105046 

wCarcase încastrate
w Carcase încastrate IP55

ET105045

w Schrack-Info
• Carcase încastrate IP55
• Adecvate pentru spații umede și prăfuite

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Carcasă pentru exterior, încastrat, IP55, 2M, capac transparent, alb ET105045 

Carcasă pentru exterior, încastrat, IP55, 3M, capac transparent,alb ET105047 

wAdaptoare pentru șină DIN
w Adaptoare pentru șină DIN, 1M și 2M

ET105081

w Schrack-Info
• Adaptoare pentru șină DIN de 35mm
• Conform standardului EN 50022

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Adaptor pt. şină DIN 35mm, 1M ET105081 

Adaptor pt. şină DIN 35mm, 2M ET105082 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wCarcase PT

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 
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w Schrack-Info
• Doze de pardoseală din metal, în culoare argintie RAL 9006, includ ramele de montaj; 
• Grosimea podelei de până la 11,5 mm
• Casete încastrate pentru doze de pardoseală din metal zincat, pentru montare în pavaj, sau podele duble
• Corespund EN 50085-1 și EN 50085-2-2

w Doză de pardoseală cu casetă de montaj şi capac

Schema de montaj pentru doza de pardoseală cu casetă de montaj si capac

w Schrack-Info
•  Doze de pardoseală din metal, în culoare argintie RAL 9006, 

includ ramele de montaj; 
•  Casete încastrate pentru doze de pardoseală din metal galvanizat, 

pentru montare în pavaj, sau podele duble
• Grosimea podelei de până la 11,5 mm
• Corespund EN 50085-1 și EN 50085-2-2

w 4M

ET10801

ET108011

ET1080111

w Schrack-Info
Doză pardoseală RB 4M, 160x191x84mm (ET10801---)
Casetă de montaj pt doză pardoseală RB 4M, deschidere de montaj 208,5x182, adâncime 83mm, inațime 
ajustabilă 83-128mm (ET108011--)
Capac pentru doză de pardoseală RB 4M, 200,5x177x17,5mm (ET1080111-), grosimea podelei 11,5mm.
Pentru desene dimensionale și tabel vezi anexa tehnică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doză de pardoseală

Doză de pardoseală RB 4M, 160x191x84mm ET10801 

Casetă de montaj

Casetă încastrată pentru ET10801---, 208,5x182x83-128mm ET108011 

Capac pentru doză de pardoseală

Capac pentru doză de pardoseală RB 4M, 200,5x177x17,5mm ET1080111 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wDoze în pardoseală
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w Schrack-Info
• Doze de pardoseală din metal, în culoare argintie RAL 9006, includ ramele de montaj; 
• Grosimea podelei de până la 11,5 mm
• Casete încastrate pentru doze de pardoseală din metal zincat, pentru montare în pavaj, sau podele duble
• Corespund EN 50085-1 și EN 50085-2-2

w Doză de pardoseală cu casetă de montaj şi capac

Schema de montaj pentru doza de pardoseală cu casetă de montaj si capac

w Schrack-Info
•  Doze de pardoseală din metal, în culoare argintie RAL 9006, 

includ ramele de montaj; 
•  Casete încastrate pentru doze de pardoseală din metal galvanizat, 

pentru montare în pavaj, sau podele duble
• Grosimea podelei de până la 11,5 mm
• Corespund EN 50085-1 și EN 50085-2-2

w 4M

ET10801

ET108011

ET1080111

w Schrack-Info
Doză pardoseală RB 4M, 160x191x84mm (ET10801---)
Casetă de montaj pt doză pardoseală RB 4M, deschidere de montaj 208,5x182, adâncime 83mm, inațime 
ajustabilă 83-128mm (ET108011--)
Capac pentru doză de pardoseală RB 4M, 200,5x177x17,5mm (ET1080111-), grosimea podelei 11,5mm.
Pentru desene dimensionale și tabel vezi anexa tehnică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doză de pardoseală

Doză de pardoseală RB 4M, 160x191x84mm ET10801 

Casetă de montaj

Casetă încastrată pentru ET10801---, 208,5x182x83-128mm ET108011 

Capac pentru doză de pardoseală

Capac pentru doză de pardoseală RB 4M, 200,5x177x17,5mm ET1080111 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wDoze în pardoseală

ET10802

ET108021

ET1080211

w Schrack-Info
Doze de pardoseală RB 7M: insert pentru caseta încastrată RB 7M (insert ET10802---)
Casete încastrate pentru doze de pardoseală, cu capac RB 7M: deschidere de montaj 273x182,5 mm, adâncime 
83mm, înălțime ajustabilă 83-128 mm (ET108021--) , grosimea podelei 11,5mm.
Pentru desene cotate vezi anexa tehnică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doze de pardoseală

Doză de pardoseală RB 7M, 162x255x84mm ET10802 

Casetă de montaj

Casetă de montaj pentru RB 7M, 273x182,5x83-128mm ET108021 

Capac pentru doză de pardoseală

Capac pentru doză de pardoseală 7M, 265x178x17,5mm ET1080211 

w 2x7M

ET10803

ET108031

ET1080311

w Schrack-Info
Doze de pardoseală RB 2x7M: insert pentru caseta încastrată RB 7M (insert ET10803---)
Casete încastrate pentru doze de pardoseală, cu capac RB 2x7M: deschidere de montaj 273x269,5 mm, adâncime 
83mm, înălțime ajustabilă 83-128 mm (ET108031--) , grosimea podelei 11,5mm.
Pentru desene cotate vezi anexa tehnică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doze de pardoseală

Doză de pardoseală RB 2x7M, 250x255x84mm ET10803 

Casetă de montaj

Casetă de montaj pentru RB 2x7M, 273x269,5x83-128mm ET108031 

Capac pentru doză de pardoseală

Capac pentru doză de pardoseală RB 2x7M, 265x265x17,5mm ET1080311 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w 7M

 Stoc depozit Viena 
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ET10803

ET108041

ET1080411

w Schrack-Info
Doză de pardoseală RB 4x7M, 250x255x84mm (ET10803---): insert pentru Capac dublu RB 4x7M
 Capac dublu pentru doza de pardoseala RB 4x7M: deschidere de montaj 265x516,5mm, adâncime 100mm, 
înălţime ajustabilă 100-145mm, grosimea podelei de 11,5mm (ET10804111)
 Pentru desene dimensionale și tabel vezi anexa tehnică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doze de pardoseală

Doză de pardoseală RB 2x7M, 250x255x84mm ET10803 

Casetă de montaj

Casetă de montaj 4x7M pt 2x doză RB 2x7M, 273x521x83-128mm ET108041 

Capac pentru doză de pardoseală

Capac 4x7M pt. 2x doză RB 2x7M, 265x516,5x17,5mm ET1080411 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w 4x7M
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ET10803

ET108041

ET1080411

w Schrack-Info
Doză de pardoseală RB 4x7M, 250x255x84mm (ET10803---): insert pentru Capac dublu RB 4x7M
 Capac dublu pentru doza de pardoseala RB 4x7M: deschidere de montaj 265x516,5mm, adâncime 100mm, 
înălţime ajustabilă 100-145mm, grosimea podelei de 11,5mm (ET10804111)
 Pentru desene dimensionale și tabel vezi anexa tehnică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doze de pardoseală

Doză de pardoseală RB 2x7M, 250x255x84mm ET10803 

Casetă de montaj

Casetă de montaj 4x7M pt 2x doză RB 2x7M, 273x521x83-128mm ET108041 

Capac pentru doză de pardoseală

Capac 4x7M pt. 2x doză RB 2x7M, 265x516,5x17,5mm ET1080411 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w 4x7M

Schema de montaj pentru doza de pardoseală cu 2 casete de montaj si capac dublu

w Schrack-Info
•  Doze de pardoseală din metal, în culoare argintie RAL 9006, 

includ ramele de montaj
•  Cadru dublu cu capac fabricat din metal galvanizat, pentru 

podele de grosimi de până la 11,5mm și adâncime ajustabilă de la 
100 până la 145 de mm

• Conform normativelor EN 50085-1 și EN 50085-2-2

w 4M

ET10801

ET10801111

w Schrack-Info
Doză pardoseală RB 4M, 160x191x84mm (ET10801---): insert pentru Capac dublu RB 4M
Capac dublu pentru doza de pardoseala RB 4M: deschidere de montaj 200,5x177mm, adâncime 100mm, înălţime 
ajustabilă 100-145mm, grosimea podelei de 11,5mm (ET10801111)
Pentru desene dimensionale și tabel vezi anexa tehnică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doză de pardoseală

Doză de pardoseală RB 4M, 160x191x84mm ET10801 

Capac dublu pt doză de pardoseală

Capac dublu pt doză de pardoseală RB 4M, 200,5x177x100-145mm ET10801111 

w 7M

ET10802

ET10802111

w Schrack-Info
Doză de pardoseală RB 7M, 162x255x84mm (ET10802---): insert pentru Capac dublu RB 7M
Capac dublu pentru doza de pardoseala RB 7M: deschidere de montaj 265x178mm, adâncime 100mm, înălţime 
ajustabilă 100-145mm, grosimea podelei de 11,5mm (ET10802111)
Pentru desene dimensionale și tabel vezi anexa tehnică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doză de pardoseală

Doză de pardoseală RB 7M, 162x255x84mm ET10802 

Capac dublu pt doză de pardoseală

Capac dublu pt doză de pardoseală RB 7M, 265x178x100-145mm ET10802111 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Doză de pardoseală cu două casete de montaj şi capac

 Stoc depozit Viena 



Pagina 

142

Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

Fusszeile_RO_neu:KAPITEL_02_AK1_korr  07.08.2015  9:46 Uhr  Seite 1

ET10803

ET10803111

w Schrack-Info
Doză de pardoseală RB 2x7M, 250x255x84mm (ET10803---): insert pentru Capac dublu RB 2x7M
Capac dublu pentru doza de pardoseala RB 2x7M: deschidere de montaj 265x265mm, adâncime 100mm, înălţime 
ajustabilă 100-145mm, grosimea podelei de 11,5mm (ET10803111)
Pentru desene dimensionale și tabel vezi anexa tehnică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doză de pardoseală

Doză de pardoseală RB 2x7M, 250x255x84mm ET10803 

Capac dublu pt doză de pardoseală

Capac dublu pt doză de pardoseală RB 2x7M, 265x265x100-145mm ET10803111 

w 4x7M

ET10803

ET10804111

w Schrack-Info
Doză de pardoseală RB 4x7M, 250x255x84mm (ET10803---): insert pentru Capac dublu RB 4x7M
Capac dublu pentru doza de pardoseala RB 4x7M: deschidere de montaj 265x516,5 mm, adâncime 100mm, 
înălţime ajustabilă 100-145mm, grosimea podelei de 11,5mm (ET10804111)
Pentru desene dimensionale și tabel vezi anexa tehnică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doză de pardoseală

Doză de pardoseală RB 2x7M, 250x255x84mm ET10803 

Capac dublu pt doză de pardoseală

Capac dublu RB 4x7M, 265x516,5x100mm pentru doză de pardoseală RB 2x7M, 
250x255x84mm ET10804111 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w 2x7M
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ET10803

ET10803111

w Schrack-Info
Doză de pardoseală RB 2x7M, 250x255x84mm (ET10803---): insert pentru Capac dublu RB 2x7M
Capac dublu pentru doza de pardoseala RB 2x7M: deschidere de montaj 265x265mm, adâncime 100mm, înălţime 
ajustabilă 100-145mm, grosimea podelei de 11,5mm (ET10803111)
Pentru desene dimensionale și tabel vezi anexa tehnică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doză de pardoseală

Doză de pardoseală RB 2x7M, 250x255x84mm ET10803 

Capac dublu pt doză de pardoseală

Capac dublu pt doză de pardoseală RB 2x7M, 265x265x100-145mm ET10803111 

w 4x7M

ET10803

ET10804111

w Schrack-Info
Doză de pardoseală RB 4x7M, 250x255x84mm (ET10803---): insert pentru Capac dublu RB 4x7M
Capac dublu pentru doza de pardoseala RB 4x7M: deschidere de montaj 265x516,5 mm, adâncime 100mm, 
înălţime ajustabilă 100-145mm, grosimea podelei de 11,5mm (ET10804111)
Pentru desene dimensionale și tabel vezi anexa tehnică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doză de pardoseală

Doză de pardoseală RB 2x7M, 250x255x84mm ET10803 

Capac dublu pt doză de pardoseală

Capac dublu RB 4x7M, 265x516,5x100mm pentru doză de pardoseală RB 2x7M, 
250x255x84mm ET10804111 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w 2x7M

w Sonerie cu sunet de clopoţel, PT, 230Vca

EL800001

w Schrack-Info
• Sunet dublu
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• 75dB
• Cote / masa: 118x109x46mm, 286g

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Sonerie cu sunet de clopoţel PT 230Vca, cca 75dB EL800001 

w Sonerie cu sunet de clopoţel, pentru montaj pe șină DIN

BZ926338-A

w Schrack-Info
• Utilizare de durată, până la 12h
• Tensiune bobină: 230V c.a.
• Consum propriu: 4,5VA
• Secțiune conductor: max.10 mm²
• 75dB
• Lățime constructivă 17,5mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Sonerie clopoțel, 230 V c.a. BZ926338-A 

Sonerie sunet continuu, 230V c.a. BZ926339-A 

Clopoţel 12V c.a. BZ926351-A 

wAutomate de scară
w Automat de scară TIMON

BZ327210-A

w Schrack-Info
Comutator electronic cu temporizare pentru casa scărilor, cu funcție de reinițializare (conform EN 60669-2-3). 
Intrarea de comandă permite racordarea de butoane cu indicator luminos, cu un curent de descărcare luminiscentă 
de până la 100mA și poate fi utilizat în montaje cu 3 sau 4 conductoare. După un interval de cuplare de aproximaiv 
5s, aparatul se poate decupla printr-o apăsare lungă a butonului (≥2s) (Funcție de economisire a energiei).
Date tehnice:
• Domeniu de temporizare 0,5 până la 30 minute
• Zgomot redus la cuplare
• Capacitate bună de cuplare, curent de vârf la cuplare 80A
• Identificare automată a schemelor cu 3 / 4 conductoare
• Sarcină lămpi cu neon, până la 100 mA
• Lățime constructivă 17,5mm
• Formă constructivă modulară

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Automat de scară electronic 0,5-30min. BZ327210-A 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wClopote și sonerii

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 
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BZ327350

w Schrack-Info
Comutatoare electronice cu temporizare pentru casa scărilor, cu avertizare preliminară la decuplare. Intrarea de 
comandă permite racordarea de butoane cu indicator luminos, cu un curent de descărcare luminiscentă de până la 
100mA și poate fi utilizat în montaje cu 3 sau 4 conductoare. Aparatul se poate cupla ulterior folosind unul din 
butoanele de comandă din schemă, sau decupla printr-o apăsare lungă a butonului (Funcție de economisire a 
energiei).
Date tehnice:
• Avertizare preliminară la decuplare
• Posibilitate de cuplare ulterioară, funcție de lungă durată programabilă
• Funcție de economisire a energiei
• Mod de funcționare: comutator cu comandă în impuls, selectabil
• Zgomot redus la cuplare
• Capacitate mare de cuplare, curent de vârf la cuplare 80A
• Identificare automată a schemelor cu 3 / 4 conductoare
• Sarcină lămpi cu neon, până la 100 mA
• Lățime constructivă 17,5mm
• Formă constructivă modulară

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Automat de scară electronic VOWA BZ327350 

Automat de scară electronic VOWA-PLUS BZ327360 

w Automate de scară, serie BZ

BZ326350-A

w Schrack-Info
• Domeniu de reglare de la 1 până la 7min, se poate regla în pași de 15s. 
• Curent nominal 16 A la 230V c.a., cos φ =1
• Sarcina lămpilor de semnalizare cu descărcare luminiscentă, max. 50mA
• Conexiune cu 3 respectiv, 4 conductoare
• Utilizabil și ca releu de temporizare
• Reconectabil după aproximativ 30s.
• Lămpi cu incandescență, tuburi fluorescente de până la 2300W

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Automat de scară, modular, electromecanic, 1-7min BZ326350-A 

wAparate de comandă în impulsuri / Teleruptoare, Relee modulare
w Teleruptoare modulare seria LQ6

LQ612230

LQ690001

w Schrack-Info
Teleruptoarele modulare de la Schrack Technik permit realizarea confortabilă de procese de comutare din mai multe 
locații. Teleruptoarele sunt disponibile cu bobine având tensiunea nominală de 230V c.a.. Pentru aplicația 
dumneavoastră puteți selecta diferite variante de configurație ale contactelor (ND, NÎ, sau CC).
Compensare: în cazul utilizării de butoane cu lumină de orientare, se recomandă combinarea cu modulele noastre de 
condensatoare.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

230Vca

4 contacte ND, 230V c.a. LQ610230 

1 contact ND, 230V c.a. LQ611230 

2 contacte ND, 230V c.a. LQ612230 

1 contact comutator, 230V c.a. LQ617230 

2 contacte comutatoare, 230V c.a. LQ618230 

Accesorii

Modul condensator, 240V c.a., 1,5µF LQ690001 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Automate de scară VOWA
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BZ327350

w Schrack-Info
Comutatoare electronice cu temporizare pentru casa scărilor, cu avertizare preliminară la decuplare. Intrarea de 
comandă permite racordarea de butoane cu indicator luminos, cu un curent de descărcare luminiscentă de până la 
100mA și poate fi utilizat în montaje cu 3 sau 4 conductoare. Aparatul se poate cupla ulterior folosind unul din 
butoanele de comandă din schemă, sau decupla printr-o apăsare lungă a butonului (Funcție de economisire a 
energiei).
Date tehnice:
• Avertizare preliminară la decuplare
• Posibilitate de cuplare ulterioară, funcție de lungă durată programabilă
• Funcție de economisire a energiei
• Mod de funcționare: comutator cu comandă în impuls, selectabil
• Zgomot redus la cuplare
• Capacitate mare de cuplare, curent de vârf la cuplare 80A
• Identificare automată a schemelor cu 3 / 4 conductoare
• Sarcină lămpi cu neon, până la 100 mA
• Lățime constructivă 17,5mm
• Formă constructivă modulară

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Automat de scară electronic VOWA BZ327350 

Automat de scară electronic VOWA-PLUS BZ327360 

w Automate de scară, serie BZ

BZ326350-A

w Schrack-Info
• Domeniu de reglare de la 1 până la 7min, se poate regla în pași de 15s. 
• Curent nominal 16 A la 230V c.a., cos φ =1
• Sarcina lămpilor de semnalizare cu descărcare luminiscentă, max. 50mA
• Conexiune cu 3 respectiv, 4 conductoare
• Utilizabil și ca releu de temporizare
• Reconectabil după aproximativ 30s.
• Lămpi cu incandescență, tuburi fluorescente de până la 2300W

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Automat de scară, modular, electromecanic, 1-7min BZ326350-A 

wAparate de comandă în impulsuri / Teleruptoare, Relee modulare
w Teleruptoare modulare seria LQ6

LQ612230

LQ690001

w Schrack-Info
Teleruptoarele modulare de la Schrack Technik permit realizarea confortabilă de procese de comutare din mai multe 
locații. Teleruptoarele sunt disponibile cu bobine având tensiunea nominală de 230V c.a.. Pentru aplicația 
dumneavoastră puteți selecta diferite variante de configurație ale contactelor (ND, NÎ, sau CC).
Compensare: în cazul utilizării de butoane cu lumină de orientare, se recomandă combinarea cu modulele noastre de 
condensatoare.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

230Vca

4 contacte ND, 230V c.a. LQ610230 

1 contact ND, 230V c.a. LQ611230 

2 contacte ND, 230V c.a. LQ612230 

1 contact comutator, 230V c.a. LQ617230 

2 contacte comutatoare, 230V c.a. LQ618230 

Accesorii

Modul condensator, 240V c.a., 1,5µF LQ690001 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Automate de scară VOWA

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 

LQ540000

w Schrack-Info
Teleruptor electronic cu funcție de economisire a energiei, care poate fi cuplat respectiv decuplat prin apăsare de 
buton. Dacă lămpile nu se sting în timpul presetat, se produce decuplarea automată prin funcţia de economisire a 
energiei. Intrarea de comandă permite conectarea butoanelor cu indicator luminos, cu un curent de descărcare 
luminiscentă de până la 100mA și face posibilă utilizarea de montaje cu 3 sau 4 conductoare.
Date tehnice:
• Zgomot redus la cuplare
• Funcție suplimentară de economisire a energiei, reglabilă de la 0,5 până la 30minute
• Capacitate mare de cuplare, curent de vârf la cuplare 80A
• Indicator cu LED

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Teleruptor electronic, 230V c.a., 16A LQ540000 

w Teleruptoare cu montaj în doză

LQ203230-A

w Schrack-Info
Teleruptoarele cu montaj în doză sunt concepute pentru montare ST. Sunt disponibile cu mai multe variante de 
contacte, la diverse tensiuni de alimentare.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

230V c.a., 1 contact cu 2 secvențe LQ203230-A 

24V c.a., 1 contact cu 2 secvențe LQ207024-A 

230V c.a., 2 contacte cu câte 2 secvențe LQ207230-A 

w Releu modular pentru LED, seria ALEXA

BZ651230

w Schrack-Info
• Capacitate mare de cuplare, până la 120A (timp de 20ms)
• Sarcină de durată 16A
• Lățime constructivă 17,5mm
• Formă constructivă modulară

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Releu modular pt. cuplări cu vârf de curent, seria ALEXA, 1ND, 230V c.a. BZ651230 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Teleruptor electronic, seria STELLA

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 
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w CYRUS cu baterie utilizabilă 10 ani

ESR135782

w Schrack-Info
10 ani, detector de fum certificat VdS, certificat Q conform normei VdS 3131
• Detecție foto-optică a fumului
• Aria de detecție a fumului: 20-40m²
• Intensitate sonoră: cca 85dB
• Indicare optică a disponibilității și alarmei
• Buton mare de test
• Montaj simplu
• Certificat Q conform normei VdS 3131 (testare specifică pentru detectoarele de fum de calitate)
• Semnal acustic pentru baterie descărcată audibil aproximativ 30 de zile
• Baterie cu litiu 10 ani (nedemontabilă)
• Loc de montare: montaj pe tavan
• Certificare: CE, VdS, sigla calității Q
• Dimensiuni: Ø100x33mm (ØxÎmm)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

CYRUS 10-ani, detector fum, alb ESR135782 

w CYRUS detector de fum, cu comunicare radio

ESR151925

w Schrack-Info
Suplimentar față de camera de fum integrată, acest detector de fum cu comunicare radio, are un senzor de căldură 
încorporat (pentru incendii fără fum) care declanșează alarma la o temperatură cuprinsă între 54 și 70°.
• Numărul de detectoare de fum într-o grupă: max. 30 detectoare.
• Comunicare bidirecțională (emițător și receptor într-un singur aparat), frecvență radio: 433MHz, codat
• Raza de acțiune radio: până la 100m (câmp deschis), ≤20m (în interior)
• În cazul unei alarme false, de ex. cauzată de aburul de gătit, detectorul poate fi comutat pe mute prin apăsare de 

buton, efect temporar pentru alarmă de aproximativ 10 minute.
• Diferite tonuri de alarmă pentru a distinge între alarma de fum, de căldură sau de cea transmisă mai departe
• Loc de montare: montaj pe tavan
• CE conform EN 14604
• Dimensiuni: Ø120x38mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

CYRUS detector de fum wireless cu detector căldură integrat, alb ESR151925 

w CYRUS Basic 9V, detector de fum

ESR151929

w Schrack-Info
Basic 9V, detector de fum
• Baterii alcaline 9V c.c. (1604S 6F22) baterii alcaline
• Curent absorbit: ≤10µA (standby), ≤30mA (alarmă)
• Intensitate sonoră: cca 85dB/3m
• Interval de umiditate: 5%-95% umiditate relativă a aerului (RH)
• Temperatura ambiantă admisă: 0°C (32°F) până la 40°C (104°F)
• Loc de montare: montaj pe tavan
• Conforme cu EN14604:2005/AC:2008
• Dimensiuni: Ø90x33mm (ØxÎmm)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

CYRUS Basic 9V, detector de fum, alb ESR151929 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wDetectoare de fum

 Stoc depozit Viena 
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w CYRUS cu baterie utilizabilă 10 ani

ESR135782

w Schrack-Info
10 ani, detector de fum certificat VdS, certificat Q conform normei VdS 3131
• Detecție foto-optică a fumului
• Aria de detecție a fumului: 20-40m²
• Intensitate sonoră: cca 85dB
• Indicare optică a disponibilității și alarmei
• Buton mare de test
• Montaj simplu
• Certificat Q conform normei VdS 3131 (testare specifică pentru detectoarele de fum de calitate)
• Semnal acustic pentru baterie descărcată audibil aproximativ 30 de zile
• Baterie cu litiu 10 ani (nedemontabilă)
• Loc de montare: montaj pe tavan
• Certificare: CE, VdS, sigla calității Q
• Dimensiuni: Ø100x33mm (ØxÎmm)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

CYRUS 10-ani, detector fum, alb ESR135782 

w CYRUS detector de fum, cu comunicare radio

ESR151925

w Schrack-Info
Suplimentar față de camera de fum integrată, acest detector de fum cu comunicare radio, are un senzor de căldură 
încorporat (pentru incendii fără fum) care declanșează alarma la o temperatură cuprinsă între 54 și 70°.
• Numărul de detectoare de fum într-o grupă: max. 30 detectoare.
• Comunicare bidirecțională (emițător și receptor într-un singur aparat), frecvență radio: 433MHz, codat
• Raza de acțiune radio: până la 100m (câmp deschis), ≤20m (în interior)
• În cazul unei alarme false, de ex. cauzată de aburul de gătit, detectorul poate fi comutat pe mute prin apăsare de 

buton, efect temporar pentru alarmă de aproximativ 10 minute.
• Diferite tonuri de alarmă pentru a distinge între alarma de fum, de căldură sau de cea transmisă mai departe
• Loc de montare: montaj pe tavan
• CE conform EN 14604
• Dimensiuni: Ø120x38mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

CYRUS detector de fum wireless cu detector căldură integrat, alb ESR151925 

w CYRUS Basic 9V, detector de fum

ESR151929

w Schrack-Info
Basic 9V, detector de fum
• Baterii alcaline 9V c.c. (1604S 6F22) baterii alcaline
• Curent absorbit: ≤10µA (standby), ≤30mA (alarmă)
• Intensitate sonoră: cca 85dB/3m
• Interval de umiditate: 5%-95% umiditate relativă a aerului (RH)
• Temperatura ambiantă admisă: 0°C (32°F) până la 40°C (104°F)
• Loc de montare: montaj pe tavan
• Conforme cu EN14604:2005/AC:2008
• Dimensiuni: Ø90x33mm (ØxÎmm)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

CYRUS Basic 9V, detector de fum, alb ESR151929 

Aparataj terminal Design VISIO 45

wDetectoare de fum

 Stoc depozit Viena 

ESR154422

ESM425608

w Schrack-Info
Montare și înlocuire ușoară a bateriei datorită atașării magnetice a detectorului de fum la tavan. O parte este lipită în 
locul dorit pe tavan, iar cealaltă parte este atașată la detectorul de fum. În continuare plasați detectorul de fum pe 
partea fixată de tavan, cei doi magneți integrați îl vor fixa fără șuruburi sau dibluri.
Dimensiuni: înălțime 5 x Ø50mm (ÎxØmm)
Coș de protecție pentru senzori/tavan
• Împiedică îndepărtarea neautorizată și protejează împotriva vandalismului
• Montaj foarte simplu
• Dimensiuni: Ø180x90mm (ESM425608-); Ø165x70mm (ESM425615-)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Coș de protecție alb 180/90 pt.senzori de perete/tavan ESM425608 

Fixare magnetică pentru detectoare de fum CYRUS ESR154422 

Coș de protecție alb 165/70 pt.senzori de perete/tavan ESM425615 

w Detector de fum fotoelectric PROTECTOR K - 230V

ESR018916

w Schrack-Info
PROTECTOR K 230V c.a. este un detector de fum fotoelectronic cu alimentare la 230V, cu modul funcțional pentru 
releul de comutaţie PROTECTOR K. Detectorul de fum oferă siguranţă prin funcţiile de autotest și indicarea erorilor de 
funcţionare. Asigurare suplimentară se poate obţine printr-un test electronic în camera de fum integrată, la o apăsare 
de buton. Protecție la o alarmă falsă asigurată de camera de fum antistatică.
• Tensiune rețea: 230V c.a., 50Hz
• Funcţionare cu baterii: 9V (modulul de baterii inclus)
• Loc de montare: montaj pe tavan
• Intensitate sonoră: cca 85dB/3m
• Putere absorbită: cca 0,4W
• Legare în reţea: max. 30 detectoare pe circuit
• Comunicare radio: nu
• Autotest automat la un interval de cca 45s. cu indicarea unei erori de funcţionare
• Test electronic în camera de fum: la o apăsare de buton
• Dimensiuni: Ø106x48mm (ØxÎmm)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detector fotoelectric de fum și gaz PROTECTOR K, 230V, alb ESR018916 

w Accesorii pentru PROTECTOR K

ESR018923

ESM425608

w Schrack-Info
Releul de comutație este destinat cuplării unor aparate externe, ca de exemplu sirene, lămpi cu lumini blitz și hupe. 
Utilizabil cu detectoarele de fum PROTECTOR K 9V, PROTECTOR K 9V LITHIUM și PROTECTOR K 230V c.a..
• Funcţionare cu baterii: 9V c.c.
• Capacitate de cuplare releu: 24V c.c./ 10A, 230V c.a./ 5A
• Contact liber de potențial: contact NÎ / contact ND
• Verificat conform: DIN EN 14604, VdS, TÜV
• Dimensiuni: 41x23x28mm (LxÎxA mm)

Doza aplicată PROTECTOR K, H27mm este adecvată montării releului de cuplare.
• Dimensiuni: înălțime 20 x Ø106mm și înălțime 27 x Ø106mm (ÎxØ mm)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Releu 230V pt. senzor PROTECTOR K ESR018923 

Doza aplicată este adecvată montării releului de cuplare PROTECTOR K, H27mm, alb ESR018985 

Coș de protecție alb 180/90 pt.senzori de perete/tavan ESM425608 

Coș de protecție alb 165/70 pt.senzori de perete/tavan ESM425615 

Aparataj terminal Design VISIO 45

w Accesorii pentru detectoare de fum CYRUS

 Stoc depozit Viena 
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Design VISIO IP20

Intrări de cablu detașabile pe pereții laterali și pe spate
4 orificii de montaj pentru fixare ușoară pe suprafață
Toate întrerupătoarele și prizele sunt echipate cu un perete posterior
Ușor de demontat cu o șurubelniță prin locașul de pe carcasă





Design VISIO IP20 - Prezentare generală

Întrerupătoare

Pagina 152

Prize cu contacte de 
protecție laterale 

Pagina 154

Butoane 

Pagina 153

Prize cu pin PE și  
protecție la atingere

Pagina 154

Terminale pentru  
antena

Pagina 155

Terminale pentru 
telefonie / date

Pagina 155
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w Întrerupătoare cap-scară

EV310004

w Schrack-Info
• Curent nominal: 10A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecție: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător cap-scară, alb cleme cu şurub EV310004 

w Întrerupător dublu

EV310002

w Schrack-Info
• Curent nominal: 10A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecție: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător dublu, alb cleme cu şurub EV310002 

Întrerupător dublu cu indicator luminos, alb cleme cu şurub EV310009 

w Întrerupătoare cu 1 pol

EV310001

w Schrack-Info
• Curent nominal: 10A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecție: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător, alb cleme cu şurub EV310001 

Întrerupător cu indicator luminos, alb cleme cu şurub EV310007 

w Întrerupător cap-scară dublu

EV310006

w Schrack-Info
• Curent nominal: 10A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecție: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător cap-scară dublu, alb cleme cu şurub EV310006 

Aparataj terminal Design VISIO PT IP20

w Întrerupătoare
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w Întrerupătoare cap-scară

EV310004

w Schrack-Info
• Curent nominal: 10A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecție: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător cap-scară, alb cleme cu şurub EV310004 

w Întrerupător dublu

EV310002

w Schrack-Info
• Curent nominal: 10A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecție: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător dublu, alb cleme cu şurub EV310002 

Întrerupător dublu cu indicator luminos, alb cleme cu şurub EV310009 

w Întrerupătoare cu 1 pol

EV310001

w Schrack-Info
• Curent nominal: 10A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecție: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător, alb cleme cu şurub EV310001 

Întrerupător cu indicator luminos, alb cleme cu şurub EV310007 

w Întrerupător cap-scară dublu

EV310006

w Schrack-Info
• Curent nominal: 10A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecție: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător cap-scară dublu, alb cleme cu şurub EV310006 

Aparataj terminal Design VISIO PT IP20

w Întrerupătoare

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 

EV310011

w Schrack-Info
• Curent nominal: 10A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecție: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător 3-poli, alb cleme cu şurub EV310011 

wButon
w Buton 1 pol

EV310005

w Schrack-Info
• Curent nominal: 10A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecție: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Buton CND, alb cleme cu şurub EV310003 

Buton CND, cu lumină orientare, alb cleme cu şurub EV310005 

Buton CND, etich. inscripț, alb cleme cu şurub EV310008 

Aparataj terminal Design VISIO PT IP20

w Întrerupător 3 poli

 Stoc depozit Viena 
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w Prize cu PE

EV311002

w Schrack-Info
• Curent nominal: 16A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecție: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză cu PE, 16A, PT, alb cleme cu şurub EV311002 

w Prize duble cu contact de protecție 2

EV311004

w Schrack-Info
• Curent nominal: 16A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecție: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză dublă cu PE, 16A, PT, alb cleme cu şurub EV311004 

wPrize cu pin PE și protecție mărită la atingere (,,protecţie copii''), IP2XC
w Prize cu pin PE și protecție mărită la atingere (,,protecţie copii''), IP2XC

EV311006

w Schrack-Info
• Curent nominal: 16A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecție: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză cu pin PE, 16A, prot. copii, PT, alb cleme cu şurub EV311006 

Aparataj terminal Design VISIO PT IP20

wPrize cu PE
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w Prize cu PE

EV311002

w Schrack-Info
• Curent nominal: 16A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecție: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză cu PE, 16A, PT, alb cleme cu şurub EV311002 

w Prize duble cu contact de protecție 2

EV311004

w Schrack-Info
• Curent nominal: 16A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecție: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză dublă cu PE, 16A, PT, alb cleme cu şurub EV311004 

wPrize cu pin PE și protecție mărită la atingere (,,protecţie copii''), IP2XC
w Prize cu pin PE și protecție mărită la atingere (,,protecţie copii''), IP2XC

EV311006

w Schrack-Info
• Curent nominal: 16A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecție: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză cu pin PE, 16A, prot. copii, PT, alb cleme cu şurub EV311006 

Aparataj terminal Design VISIO PT IP20

wPrize cu PE

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 

w Prize de antenă

EV314001

w Schrack-Info
• Montaj aparent
• Grad de protecție: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Prize TV punct terminal, alb EV314001 

Priză TV punct terminal fără rezistenţă, alb EV314004 

Priză TV de trecere, 8dB, alb EV314005 

w Prize pentru date și telefonie

EV314002

w Schrack-Info
• Montaj aparent
• Grad de protecție: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză date 1xCAT5e, alb EV314003 

Priză telefon 1xCAT3, alb EV314002 

Aparataj terminal Design VISIO PT IP20

wComunicații

 Stoc depozit Viena 
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Design VISIO IP54

Combinațiile verticale și orizontale VISIO IP54 creează un aspect compact pe orice perete. 
Combinațiile cu 2 și 3 căi se livrează precablate.

Sistemul patentat de etanșare asimetrică al gamei VISIO IP54 permite montarea acestuia extrem 
de aproape de perete. VISIO IP54 excelează și printr-un design special al garniturii de etanșare 
care permite intrarea a trei dimensiuni diferite de cablu.



TRECERE SIGURĂ A CABLURILOR

Datorită unei construcții speciale a membranei 
de etanșare, pot fi introduse cabluri de trei 
diametre diferite.

GRAD DE PROTECȚIE IP54

Protecția împotriva prafului și a 
jeturilor de apă datorită gradului 
de protecție IP54.

SPAȚIU MARE PENTRU CABLARE

Ușurează instalarea și conectarea  
conductoarelor.

CAPACUL

Asamblare ușoară cu șuruburi termoplastice cu 
filet dublu.

CARCASĂ TERMOPLASTICĂ

Material termoplastic armat cu fibră de sticlă cu rezistență  
ridicată la intemperii, precum și rezistență mare la impact  
(testat conform IK05) și rezistență la medii chimice și termice.

COMBINAȚIE COMPACTĂ

Combinațiile verticale și orizontale VISIO IP54 creează un aspect compact pe orice perete. 
Combinațiile cu 2 și 3 căi se livrează precablate.



INSTALARE FOARTE APROAPE DE PERETE

Sistemul patentat de etanșare asimetrică al VISIO IP54 oferă posibilitatea de montare foarte aproape de perete. VISIO IP54 propune 
o garnitură de etanșare cu un design special care permite trecerea a trei dimensiuni diferite de cablu.

Montarea cablului se 
face direct pe perete și 
fără îndoirea sistemului de 
etanșare. 

Sistem de etanșare potrivit 
pentru cablarea a trei 
dimensiuni diferite de cablu, 
prin etanșare individuală.

SIGURANȚĂ ÎN UTILIZARE

Toate produsele VISIO IP54 sunt prevăzute cu terminale PE speciale care asigură o utilizare sigură a fiecărui modul.

GRAD DE PROTECȚIE IP54

Terminalele sunt prevăzute cu contacte elastice pentru o 
conexiune rapidă și sigură.

Terminalele PE au fost reproiectare pentru ușurință în 
utilizare.

ȘURUBURI INOVATOARE CU FILET DUBLU

Capacul se montează mai rapid cu holșuruburile speciale prevăzute cu filet dublu.





Design VISIO IP54 - Prezentare generală

Întrerupătoare

Pagina 162

Prize securizate 
cu cheie 

Pagina 164

Butoane 

Pagina 163

Prize

Pagina 165

Combinații prize / 
întrerupătoare
Pagina 166

Accesorii

Pagina 167
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w Întrerupătoare cap-scară

EV210011

EV210013

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupătoare cap-scară cleme cu element elastic EV210011 

Întrerupător cap-scară, cu lumină orientare cleme cu element elastic EV210013 

Întrerupătoare cap-scară, cu lumină de control cleme cu element elastic EV210015 

w Întrerupător dublu

EV210009

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător dublu cleme cu element elastic EV210009 

w Întrerupător cruce

EV210017

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător cruce cleme cu element elastic EV210017 

w Întrerupătoare cu 1 pol

EV210001

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător 1 pol cleme cu element elastic EV210001 

w Întrerupător cu 2 poli (de avarie pt. sisteme de încălzire)

EV210008

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător (de avarie încălzire) cleme cu şurub EV210008 

Aparataj terminal Design VISIO PT IP54

w Întrerupătoare

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 



Pagina 

163

Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

Fusszeile_RO_neu:KAPITEL_02_AK1_korr  07.08.2015  9:46 Uhr  Seite 1

w Întrerupătoare cap-scară

EV210011

EV210013

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupătoare cap-scară cleme cu element elastic EV210011 

Întrerupător cap-scară, cu lumină orientare cleme cu element elastic EV210013 

Întrerupătoare cap-scară, cu lumină de control cleme cu element elastic EV210015 

w Întrerupător dublu

EV210009

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător dublu cleme cu element elastic EV210009 

w Întrerupător cruce

EV210017

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător cruce cleme cu element elastic EV210017 

w Întrerupătoare cu 1 pol

EV210001

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător 1 pol cleme cu element elastic EV210001 

w Întrerupător cu 2 poli (de avarie pt. sisteme de încălzire)

EV210008

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător (de avarie încălzire) cleme cu şurub EV210008 

Aparataj terminal Design VISIO PT IP54

w Întrerupătoare

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 

EV210025

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Buton cu revenire comandă jaluzele cleme cu element elastic EV210025 

Buton comandă pt. jaluzele cleme cu element elastic EV210026 

wButon
w Buton 1 pol

EV210019

EV210020

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Buton, CND cleme cu element elastic EV210019 

Buton cu CND+lumină orientare+cond.N cleme cu element elastic EV210020 

Buton CND, cu lumină orientare cleme cu element elastic EV210021 

Butoane, CC cleme cu element elastic EV210022 

w Butoane de comandă duble

EV210023

w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Buton dublu cleme cu element elastic EV210023 

Aparataj terminal Design VISIO PT IP54

w Întrerupător / buton pentru jaluzele

 Stoc depozit Viena 
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w Prize cu contacte PE laterale

EV211001

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză cu contacte PE laterale cleme cu element elastic EV211001 

w Prize cu contacte PE laterale și capac cu cheie

EV211002

EV211002

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
Furnitura conține 2 chei

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză cu contacte PE și capac cu cheie (chei unice) cleme cu element elastic EV211002 

Priză cu contacte PE și capac cu cheie (chei identice) cleme cu element elastic EV211006 

w Prize duble cu contacte PE

EV211013

EV211014

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
Precablate

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză 2 aparate cu PE şi capac, montaj vertical, PT cleme cu element elastic EV211013 

Priză 2 aparate cu PE şi capac, montaj orizontal, PT cleme cu element elastic EV211014 

w Prize triple cu contacte PE

EV211018

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
Precablate

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză 3 aparate cu PE şi capac, montaj orizontal, PT cleme cu element elastic EV211018 

Aparataj terminal Design VISIO PT IP54

wPrize cu contacte PE laterale

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 
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w Prize cu contacte PE laterale

EV211001

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză cu contacte PE laterale cleme cu element elastic EV211001 

w Prize cu contacte PE laterale și capac cu cheie

EV211002

EV211002

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
Furnitura conține 2 chei

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză cu contacte PE și capac cu cheie (chei unice) cleme cu element elastic EV211002 

Priză cu contacte PE și capac cu cheie (chei identice) cleme cu element elastic EV211006 

w Prize duble cu contacte PE

EV211013

EV211014

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
Precablate

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză 2 aparate cu PE şi capac, montaj vertical, PT cleme cu element elastic EV211013 

Priză 2 aparate cu PE şi capac, montaj orizontal, PT cleme cu element elastic EV211014 

w Prize triple cu contacte PE

EV211018

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
Precablate

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză 3 aparate cu PE şi capac, montaj orizontal, PT cleme cu element elastic EV211018 

Aparataj terminal Design VISIO PT IP54

wPrize cu contacte PE laterale

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 

w Prize cu contacte PE de tip pin

EV211005

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Prize cu PE tip pin cleme cu element elastic EV211005 

Prize cu PE tip pin și protecție mărită la atingere cleme cu element elastic EV211016 

w Prize duble cu contacte PE de tip pin

EV211011

EV211012

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
Precablate

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Priză 2 aparate, cu PE tip pin, montaj vertical cleme cu element elastic EV211011 

Priză 2 aparate, cu PE tip pin, montaj orizontal cleme cu element elastic EV211012 

Priză 2 aparate, cu PE tip pin, protecție mărită la atingere, 
montaj vertical cleme cu element elastic EV211020 

Priză 2 aparate, cu PE tip pin, protecție mărită la atingere, 
montaj orizontalal cleme cu element elastic EV211021 

Aparataj terminal Design VISIO PT IP54

wPrize cu contacte PE de tip pin

 Stoc depozit Viena 
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w Întrerupătoare cap-scară + Prize cu contact PE

EV211015

EV211017

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
Precablate

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător cap-scară+priză cu PE şi capac, montaj vert., cleme cu element elastic EV211015 

Întrerupător cap-scară+priză cu PE şi capac, montaj 
orizontal cleme cu element elastic EV211017 

w Întrerupător 1 pol + Priză cu contact PE

EV211003

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
Precablate

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător+priză 1 pol, cu PE şi capac, montaj vertical cleme cu element elastic EV211003 

w Întrerupător dublu + Priză cu contact PE

EV211004

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
Precablate

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător dublu+priză cu PE şi capac, montaj vertical cleme cu element elastic EV211004 

Aparataj terminal Design VISIO PT IP54

wCombinaţii de întrerupătoare și prize cu contact PE

 Stoc depozit Viena 



Pagina 

167

Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

Fusszeile_RO_neu:KAPITEL_02_AK1_korr  07.08.2015  9:46 Uhr  Seite 1

w Întrerupătoare cap-scară + Prize cu contact PE

EV211015

EV211017

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
Precablate

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător cap-scară+priză cu PE şi capac, montaj vert., cleme cu element elastic EV211015 

Întrerupător cap-scară+priză cu PE şi capac, montaj 
orizontal cleme cu element elastic EV211017 

w Întrerupător 1 pol + Priză cu contact PE

EV211003

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
Precablate

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător+priză 1 pol, cu PE şi capac, montaj vertical cleme cu element elastic EV211003 

w Întrerupător dublu + Priză cu contact PE

EV211004

w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
Precablate

DESCRIERE TIP CONEXIUNE STOC STORE COD COMANDĂ

Întrerupător dublu+priză cu PE şi capac, montaj vertical cleme cu element elastic EV211004 

Aparataj terminal Design VISIO PT IP54

wCombinaţii de întrerupătoare și prize cu contact PE

 Stoc depozit Viena 

w Etichetă inscripționare

EV217001

w Schrack-Info
Eticheta de inscripţionare face posibilă o mai uşoară identificare a întrerupătoarelor şi prizelor.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Etichetă inscripţionare VISIO transparentă pentru aparate IP54 EV217001 

w Adaptor pentru extindere pe verticală

EV217002

w Schrack-Info
Utilizând acest adaptor, programul VISIO IP54 poate fi extins pe verticală. Trebuie doar înlocuită garnitura cu acest 
adaptor.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Adaptor VISIO pentru extintere pe verticală, IP54, întrerupătoare și prize, 5buc EV217002 

Aparataj terminal Design VISIO PT IP54

wAccesorii

 Stoc depozit Viena 
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Instalații de apel SIGMA

SIGMA este o parte indispensabilă a vieții de zi cu zi pentru persoanele aflate în nevoie. Ajutorul 
poate fi apelat rapid cu un simplu semnal. Este sistemul de apel perfect pentru echiparea toaletelor 
pentru persoane cu dizabilități, a camerelor private de îngrijire și a cabinetelor medicale.

Butoanele de apelare și anulare sunt conectate la o lumină electronică a camerei. Apelul de 
urgență este raportat acustic și vizual. Pentru a confirma alarma declanșată, un LED de asigurare 
se aprinde pe butonul de apel.

Obțineți ajutor de la rude, vecini, personal sau medic prin simpla apăsare a unui buton
Asigură o notificare rapidă în caz de urgență
Semnalizare acustică și optică a apelului de ajutor
Sistemele cu maximum 10 camere pot fi implementate cu o unitate centrală
Configurație minimă: set de toaletă dezactivat
Atentie: Nu este posibilă utilizarea de componente din sisteme de apel diferite!



Seturi de toaletă pentru persoane cu dizabilități

Set de toaletă pentru persoane cu dizabilități cu unitate de alimentare pentru montare pe șină DIN

Set de toaletă pentru persoane cu dizabilități cu unitate de alimentare pentru instalare în doză

Componente

Semnal luminos 
pentru cameră

Semnal luminos 
pentru grup

Inserție de priză RJ 
pentru butonul pară

Butoane pară

Insert buton de apel 
cu placă centrală

Insert buton de anula-
re cu placă centrală

Sursă de 
alimentare

Sursă de alimentare 
îngropată



Toaletă pentru persoane cu dizabilități:
Schema bloc pentru o cameră cu confirmare acustică

1) Cameră
2) Toaletă persoane cu dizabilități
A Sursă EL740071 0,6A

B Lumină semnalizare cameră 
EL740010

C Buton anulare EL740040 - 170cm 
deasupra podelei

D Buton apel EL740030
* Monitorizare continuitate circuite

Toaletă pentru persoane cu dizabilități:
Schema bloc pentru 2 camere cu confirmare acustică individuală

1) Cameră
2) Supraveghere
3) Toaletă persoane cu dizabilități
A Sursă EL740080 1A

B Lumină semnalizare cameră 
EL740010

C Buton anulare EL740040 - 170cm 
deasupra podelei

D Buton apel EL740030
* Monitorizare continuitate circuite





Instalații de apel SIGMA - Prezentare generală

Set cu sursă pentru  
montaj pe șină DIN

Pagina 174

Insert apel, insert anulare 
cu placă centrală pentru 
FASHION/RIVA/SCALA

Pagina 177

Lămpi pentru semnal de 
cameră /semnal de grup

Pagina 178

Set cu sursă pentru 
montaj în doză

Pagina 174

Insert apel, insert anulare cu 
placă centrală pentru VISIO

Pagina 177

Unitate de cameră

Pagina 179

Buton pară

Pagina 179

Western-Electricpriză 
pentru butonul pară 

Pagina 180

Surse de alimentare / 
transformatoare

Pagina 181

Set cu unitate UPS și baterie 
pentru montaj pe șină DIN

Pagina 175
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w Set apelare cu sursă montabilă pe șină DIN pentru VISIO
w Schrack-Info

Set pentru toalete dedicate persoanelor cu dizabilități, cu sursă montabilă pe șină DIN.
Setul este compus din:
• Buton de apel cu lampă de confirmare cu LED (roșie) cu cablu de 2m
• Buton de anulare cu lampă de memorare cu LED
• Avertizor vizual / sonor pentru cameră (alb) cu semnalizare optică (LED-uri roșii) și acustică
• Sursă de alimentare pentru asigurarea tensiunii de sistem 24V c.a., 0,6A, 3 module
Pentru o semnalizare suplimentară optică (LED-uri roșii) și acustică se poate conecta:
• semaforul de cameră, art. EL740020 sau
• unitatea serviciu de cameră, art. ELG740140.
Insert cu fixare fără gheare.EL740174

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Set apelare din toalete VISIO, Alb EL740174 

w Set apelare cu sursă de alimentare montabilă pe șină DIN pentru FASHION/SCALA
w Schrack-Info

Set apelare din toalete pentru persoane cu dizabilităţi cu sursa de alimentare montabilă pe șină DIN, 
design FASHION/SCALA.
Setul este compus din:
• Buton de apel cu lampă de confirmare cu LED (roșie) cu cablu de 2m
• Buton de anulare cu lampă de memorare cu LED
• Avertizor vizual / sonor pentru cameră (alb) cu semnalizare optică (LED-uri roșii) și acustică
• Sursă de alimentare pentru asigurarea tensiunii de sistem 24V c.a., 0,6A, 3 module
În furnitură este inclus 1 set de rame pentru butonul de apel, respectiv pentru butonul de anulare.
Pentru o semnalizare suplimentară optică (LED-uri roșii) și acustică se poate conecta:
• semaforul de cameră, art. EL740020 sau
• unitatea serviciu de cameră, art. ELG740140.
Insert cu fixare fără gheare.

EL740074

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Set apelare din toalete, alb pur, FASHION EL740074 

Set apelare din toalete, alb perlă, FASHION EL740070 

w Set apelare cu sursă de rețea pentru montaj încastrat, pentru VISIO
w Schrack-Info

Set apelare din toalete dedicate persoanelor cu dizabilități, cu sursă de rețea pentru montare încastrată.
Setul este compus din:
• Buton de apel cu lampă de confirmare cu LED (roșie) cu cablu de 2m
• Buton de anulare cu lampă de memorare cu LED
• Avertizor vizual / sonor pentru cameră (alb) cu semnalizare optică (LED-uri roșii) și acustică
• Modul de rețea UP încastrat pentru asigurarea tensiunii de 24V c.c., 0,5A
Pentru o semnalizare suplimentară optică (LED-uri roșii) și acustică se poate conecta:
• semaforul de cameră, art. EL740020 sau
• unitatea serviciu de cameră, art. ELG740140.
Insert cu fixare fără gheare.EL740184

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Set apelare din toalete VISIO, cu sursă încastrată, Alb EL740184 

Instalații de apel SIGMA pentru persoane cu dizabilități

wSeturi de apelare din toalete dedicate persoanelor cu dizabilități

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 
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w Set apelare cu sursă montabilă pe șină DIN pentru VISIO
w Schrack-Info

Set pentru toalete dedicate persoanelor cu dizabilități, cu sursă montabilă pe șină DIN.
Setul este compus din:
• Buton de apel cu lampă de confirmare cu LED (roșie) cu cablu de 2m
• Buton de anulare cu lampă de memorare cu LED
• Avertizor vizual / sonor pentru cameră (alb) cu semnalizare optică (LED-uri roșii) și acustică
• Sursă de alimentare pentru asigurarea tensiunii de sistem 24V c.a., 0,6A, 3 module
Pentru o semnalizare suplimentară optică (LED-uri roșii) și acustică se poate conecta:
• semaforul de cameră, art. EL740020 sau
• unitatea serviciu de cameră, art. ELG740140.
Insert cu fixare fără gheare.EL740174

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Set apelare din toalete VISIO, Alb EL740174 

w Set apelare cu sursă de alimentare montabilă pe șină DIN pentru FASHION/SCALA
w Schrack-Info

Set apelare din toalete pentru persoane cu dizabilităţi cu sursa de alimentare montabilă pe șină DIN, 
design FASHION/SCALA.
Setul este compus din:
• Buton de apel cu lampă de confirmare cu LED (roșie) cu cablu de 2m
• Buton de anulare cu lampă de memorare cu LED
• Avertizor vizual / sonor pentru cameră (alb) cu semnalizare optică (LED-uri roșii) și acustică
• Sursă de alimentare pentru asigurarea tensiunii de sistem 24V c.a., 0,6A, 3 module
În furnitură este inclus 1 set de rame pentru butonul de apel, respectiv pentru butonul de anulare.
Pentru o semnalizare suplimentară optică (LED-uri roșii) și acustică se poate conecta:
• semaforul de cameră, art. EL740020 sau
• unitatea serviciu de cameră, art. ELG740140.
Insert cu fixare fără gheare.

EL740074

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Set apelare din toalete, alb pur, FASHION EL740074 

Set apelare din toalete, alb perlă, FASHION EL740070 

w Set apelare cu sursă de rețea pentru montaj încastrat, pentru VISIO
w Schrack-Info

Set apelare din toalete dedicate persoanelor cu dizabilități, cu sursă de rețea pentru montare încastrată.
Setul este compus din:
• Buton de apel cu lampă de confirmare cu LED (roșie) cu cablu de 2m
• Buton de anulare cu lampă de memorare cu LED
• Avertizor vizual / sonor pentru cameră (alb) cu semnalizare optică (LED-uri roșii) și acustică
• Modul de rețea UP încastrat pentru asigurarea tensiunii de 24V c.c., 0,5A
Pentru o semnalizare suplimentară optică (LED-uri roșii) și acustică se poate conecta:
• semaforul de cameră, art. EL740020 sau
• unitatea serviciu de cameră, art. ELG740140.
Insert cu fixare fără gheare.EL740184

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Set apelare din toalete VISIO, cu sursă încastrată, Alb EL740184 

Instalații de apel SIGMA pentru persoane cu dizabilități

wSeturi de apelare din toalete dedicate persoanelor cu dizabilități

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 

w Schrack-Info
Set apelare din toalete pentru persoane cu dizabilităţi cu sursă montabilă încastrat, design FASHION/
SCALA.
Setul este compus din:
• Buton de apel cu lampă de confirmare cu LED (roșie) cu cablu de 2m
• Buton de anulare cu lampă de memorare cu LED
• Avertizor vizual / sonor pentru cameră (alb) cu semnalizare optică (LED-uri roșii) și acustică
• Modul de rețea UP încastrat pentru asigurarea tensiunii de 24V c.c., 0,5A
În furnitură este inclus 1 set de rame pentru butonul de apel, respectiv pentru butonul de anulare.
Pentru o semnalizare suplimentară optică (LED-uri roșii) și acustică se poate conecta:
• semaforul de cameră, art. EL740020 sau
• unitatea serviciu de cameră, art. ELG740140.
Insert cu fixare fără gheare.

EL740124

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Set apelare din toalete, sursă încastrată, alb pur, FASHION EL740124 

Set apelare din toalete, sursă încastrată, alb perlă, FASHION EL740120 

Set apelare din toalete, sursă încastrată, efect inox, SCALA EL7401211 

w Set apelare cu sursă neîntreruptibilă UPS cu modul de baterii, montabilă pe șină DIN pentru VISIO
w Schrack-Info

Set apelare din toalete dedicat persoanelor cu dizabilități, cu o sursă de rețea montabilă pe șină DIN, 
pentru VISIO.
Setul este compus din:
• Buton de apel cu lampă LED de confirmare (roșie) și cablu de 2m, inclusiv mască protecție
• Buton de anulare cu lampă LED de memorare, inclusiv mască protecție
• Avertizor pentru cameră (alb) cu semnalizare optică și acustică (LED-uri roșii)
• Sursă alimentare pentru asigurarea tensiunii de sistem 24V c.a., 0,5A, 6 module, inclusiv încărcătorul 

pentru modulul de baterii UPS (NiMH)
• Modul UPS 800mAh cu baterii pentru asigurarea continuității alimentării la căderea tensiunii, 

corespunde EN60601-1, 6 module
Pentru o semnalizare suplimentară optică (LED-uri roșii) și acustică se poate conecta:
• semaforul de cameră, art. EL740020 sau
• unitatea serviciu de cameră, art. ELG740140.

EL740224

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Set apelare toalete pt. persoane cu dizabilități cu sursă UPS şi modul baterie VISIO EL740224 

Instalații de apel SIGMA pentru persoane cu dizabilități

w Set apelare cu sursă montabilă încastrat pentru FASHION/SCALA

 Stoc depozit Viena 
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w Schrack-Info
Set apelare din toalete dedicat persoanelor cu dizabilităţi, cu sursă de rețea montabilă pe șină DIN, 
pentru FASHION.
Setul este compus din:
• Buton de apel cu lampă LED de confirmare (roșie) și cablu de 2m, inclusiv mască de protecție și ramă 

ELSO FASHION
• Buton de anulare cu lampă LED de memorare, inclusiv mască protecție și ramă ELSO FASHION
• Avertizor pentru cameră (alb) cu semnalizare optică și acustică (LED-uri roșii)
• Sursă alimentare pentru asigurarea tensiunii de sistem 24V c.a., 0,5A, 6 module, inclusiv încărcătorul 

pentru modulul de baterii UPS (NiMH)
• Modul UPS 800mAh cu baterii pentru asigurarea continuităţii alimentării la căderea tensiunii, 

corespunde EN60601-1, 6 module
Pentru o semnalizare suplimentară optică (LED-uri roșii) și acustică se poate conecta:
• semaforul de cameră, art. EL740020 sau
• unitatea serviciu de cameră, art. ELG740140.

EL740214

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Set apelare toalete persoane cu dizabilități cu sursă UPS și modul baterie FASHION, alb pur EL740210 

Set apelare toalete persoane cu dizabilități cu sursă UPS și modul baterie FASHION, alb perlă EL740214 

Instalații de apel SIGMA pentru persoane cu dizabilități

w Set apelare cu sursă neîntreruptibilă UPS cu modul de baterii, montabilă pe șină DIN, pentru FASHION
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w Schrack-Info
Set apelare din toalete dedicat persoanelor cu dizabilităţi, cu sursă de rețea montabilă pe șină DIN, 
pentru FASHION.
Setul este compus din:
• Buton de apel cu lampă LED de confirmare (roșie) și cablu de 2m, inclusiv mască de protecție și ramă 

ELSO FASHION
• Buton de anulare cu lampă LED de memorare, inclusiv mască protecție și ramă ELSO FASHION
• Avertizor pentru cameră (alb) cu semnalizare optică și acustică (LED-uri roșii)
• Sursă alimentare pentru asigurarea tensiunii de sistem 24V c.a., 0,5A, 6 module, inclusiv încărcătorul 

pentru modulul de baterii UPS (NiMH)
• Modul UPS 800mAh cu baterii pentru asigurarea continuităţii alimentării la căderea tensiunii, 

corespunde EN60601-1, 6 module
Pentru o semnalizare suplimentară optică (LED-uri roșii) și acustică se poate conecta:
• semaforul de cameră, art. EL740020 sau
• unitatea serviciu de cameră, art. ELG740140.

EL740214

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Set apelare toalete persoane cu dizabilități cu sursă UPS și modul baterie FASHION, alb pur EL740210 

Set apelare toalete persoane cu dizabilități cu sursă UPS și modul baterie FASHION, alb perlă EL740214 

Instalații de apel SIGMA pentru persoane cu dizabilități

w Set apelare cu sursă neîntreruptibilă UPS cu modul de baterii, montabilă pe șină DIN, pentru FASHION

w Insert buton de apelare cu placă centrală pentru VISIO
w Schrack-Info

Insertul de apelare cu placă centrală este dotat cu un buton învelit într-o membrană și cu o lampă cu 
lumină de confirmare.
Montare într-o doză ST sau cu ramă PT.
Insert cu fixare fără gheare.
Șnurul de 2m lungime este cuprins în furnitură.

EL740154

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Buton de apelare cu placă centrală VISIO, Alb pur EL740154 

w Insert buton de anulare cu placă centrală pentru VISIO
w Schrack-Info

Insertul buton de anulare apel cu placă centrală este dotat cu un buton învelit într-o membrană și cu o 
lampă cu lumină de memorare apel.
Montare într-o doză ST sau cu ramă PT.
Insert cu fixare fără gheare.

EL740164

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--) sau 3 aparate (EV105023--).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Buton de anulare apel cu placă centrală VISIO, Alb pur EL740164 

w Insert buton mobil cu placă centrală pentru FASHION/RIVA/SCALA
w Schrack-Info

Insertul de apelare cu placă centrală este dotat cu un buton învelit într-o membrană și cu o lampă cu 
lumină de confirmare.
Montare într-o doză ST sau cu ramă PT.
Insert cu fixare fără gheare.
Șnurul de 2m lungime este cuprins în furnitură.

EL740034

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Buton de apelare cu placă centrală, alb pur EL740034 

Buton de apelare cu placă centrală, alb-perlă EL740030 

Instalații de apel SIGMA pentru persoane cu dizabilități

wApelare din toalete pentru persoane cu dizabilități, componente individuale

 Stoc depozit Viena 
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w Schrack-Info
Insertul buton de anulare apel cu placă centrală este dotat cu un buton învelit într-o membrană și cu o 
lampă cu lumină de memorare apel.
Montare într-o doză ST sau cu ramă PT.
Insert cu fixare fără gheare.

EL740044

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Buton de anulare apel cu placă centrală, alb pur EL740044 

Buton de anulare apel cu placă centrală, alb-perlă EL740040 

w Avertizor vizual de cameră
w Schrack-Info

Lampa semafor pentru cameră dispune de o alarmă acustică și optică cu diode luminiscente roșii. Se pot 
racorda max. 8 butoane de apel și 4 butoane de anulare. Supraveghere suplimentară a cablurilor de 
legătură la întrerupere și scurtcircuit.
Funcții de memorare: pornit / oprit și un circuit separat de apel și anulare.
Ieșire releu: 2 contacte comutatoare, 1A la 60V c.c., 30W/42V c.a., 30VA
Montaj aparent
• Curent consumat: max. 200mA c.a. sau 150mA c.c.
• Tensiune de alimentare: 24V c.a./c.c. (20 - 28V)
• Intensitate acustică: cca 70dB la 1m distanță
• Frecvență: 1.800 - 2.800Hz
• Dimensiuni: 85x85x35mm (LxÎxA)

EL740010

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Avertizor vizual și acustic de cameră, alb pur EL740010 

w Lampă semafor pentru grup
w Schrack-Info

Lampa semafor pentru grup dispune de o semnalizare optică și acustică, dar nu este dotată pentru 
supravegherea validității circuitului.
Se utilizează pentru afișarea apelurilor suplimentare.

EL740020

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Avertizor vizual și acustic de grup, alb pur EL740020 

Instalații de apel SIGMA pentru persoane cu dizabilități

w Insert buton de anulare apel cu placă centrală pentru FASHION/RIVA/SCALA

 Stoc depozit Viena 
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w Schrack-Info
Insertul buton de anulare apel cu placă centrală este dotat cu un buton învelit într-o membrană și cu o 
lampă cu lumină de memorare apel.
Montare într-o doză ST sau cu ramă PT.
Insert cu fixare fără gheare.

EL740044

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Buton de anulare apel cu placă centrală, alb pur EL740044 

Buton de anulare apel cu placă centrală, alb-perlă EL740040 

w Avertizor vizual de cameră
w Schrack-Info

Lampa semafor pentru cameră dispune de o alarmă acustică și optică cu diode luminiscente roșii. Se pot 
racorda max. 8 butoane de apel și 4 butoane de anulare. Supraveghere suplimentară a cablurilor de 
legătură la întrerupere și scurtcircuit.
Funcții de memorare: pornit / oprit și un circuit separat de apel și anulare.
Ieșire releu: 2 contacte comutatoare, 1A la 60V c.c., 30W/42V c.a., 30VA
Montaj aparent
• Curent consumat: max. 200mA c.a. sau 150mA c.c.
• Tensiune de alimentare: 24V c.a./c.c. (20 - 28V)
• Intensitate acustică: cca 70dB la 1m distanță
• Frecvență: 1.800 - 2.800Hz
• Dimensiuni: 85x85x35mm (LxÎxA)

EL740010

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Avertizor vizual și acustic de cameră, alb pur EL740010 

w Lampă semafor pentru grup
w Schrack-Info

Lampa semafor pentru grup dispune de o semnalizare optică și acustică, dar nu este dotată pentru 
supravegherea validității circuitului.
Se utilizează pentru afișarea apelurilor suplimentare.

EL740020

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Avertizor vizual și acustic de grup, alb pur EL740020 

Instalații de apel SIGMA pentru persoane cu dizabilități

w Insert buton de anulare apel cu placă centrală pentru FASHION/RIVA/SCALA

 Stoc depozit Viena 

w Schrack-Info
Modul de funcționare:
Dacă se apasă butonul de apelare asistentă (clapeta cu simbol ,,asistentă'' verde), LED-ul verde 
luminează și unitatea de serviciu pentru cameră este activată. Îndată ce sistemul de apel a fost activat, 
luminează și LED-ul roșu (butonul cu simbol ,,difuzor'') și generatorul de ton este activ. Apăsarea butonului 
de anulare (butonul cu simbol ,,difuzor'') dezactivează generatorul de ton pentru 3 minute (LED-ul roșu, 
clipește). Dacă după trecerea timpului apelul este încă activ, generatorul de ton se activează din nou și 
LED-ul luminează permanent. Dacă se acționează din nou butonul de anulare, se repetă ciclul de mai 
înainte. Dacă se eliberează butonul de apelare asistentă (acționarea butonului de anulare) generatorul 
de ton se oprește și LED-ul roșu se stinge.

ELG740204

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Ecran tactil cu 2 căi pt. unitate serviciu de cameră DZE Sigma, Alb-perlă ELG740200 

Ecran tactil cu 2-căi pt. unitate serviciu de cameră DZE Sigma, Alb pur ELG740204 

Ecran tactil, 2-căi, pt. unitate cameră de serviciu, VISIO Alb pur ELG740194 

w Unitate serviciu cameră pentru FASHION/RIVA/SCALA
w Schrack-Info

Unitatea serviciu de cameră poate fi folosită pentru extensia setului de apelare din toalete pentru 
persoane cu dizabilități. Scopul este de a realiza un sistem de semnalizare în paralel al unui apel existent 
într-un loc adecvat (de ex. Recepție).
Unitatea serviciu de cameră trebuie completată cu:
• Ecran tactil cu 2 căi, pentru unitate serviciu de cameră, alb-perlă, art. ELG740200
• Ecran tactil cu 2-căi, pentru unitate serviciu de cameră, alb curat, art. ELG740204

ELG740140

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Unitate serviciu de cameră DZE Sigma / WC apel ELG740140 

w Buton în formă de pară pentru FASHION/RIVA/SCALA
w Schrack-Info

Butonul mobil în formă de pară se livrează cu un șnur de 2m lungime.
Acesta dispune de o lampă cu lumină de liniștire, care se aprinde la acționarea butonului.

EL740050

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Buton în formă de pară cu lumină de liniştire, alb pur EL740050 

Instalații de apel SIGMA pentru persoane cu dizabilități

w Ecran tactil, 2-căi, pentru unitate serviciu cameră FASHION/RIVA/SCALA

 Stoc depozit Viena 
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w Schrack-Info
Insertul priză este adecvat pentru 1 buton mobil în formă de pară. El are 4 poli și 4 contacte cu șurub.
Montare într-o doză ST sau cu ramă PT. Insert cu fixare fără ghiare.

EL740064

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză Western-Electric pentru butonul mobil în formă de pară, alb pur EL740064 

Instalații de apel SIGMA pentru persoane cu dizabilități

w Insert priză Western-Electric pentru butonul mobil în formă de pară
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w Schrack-Info
Insertul priză este adecvat pentru 1 buton mobil în formă de pară. El are 4 poli și 4 contacte cu șurub.
Montare într-o doză ST sau cu ramă PT. Insert cu fixare fără ghiare.

EL740064

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Insert priză Western-Electric pentru butonul mobil în formă de pară, alb pur EL740064 

Instalații de apel SIGMA pentru persoane cu dizabilități

w Insert priză Western-Electric pentru butonul mobil în formă de pară

w Transformator de comandă 230V c.a. / 24V c.a. cu montaj pe șină DIN
w Schrack-Info

Transformatorul de rețea pune la dispoziție tensiunea de sistem de 24V c.a., 1A.
Este posibilă racordarea a maxim 4 camere.
Montaj pe șină DIN, 3 module.
• Clasa de protecție II, SELV

EL740080

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Transformator de comandă 230V/24V c.a., 1A, conexiune pentru 4 camere EL740080 

w Sursă de rețea 230V c.a. / 24V c.c. cu montaj pe șină DIN
w Schrack-Info

Sursa de 100W alimentează componentele sistemului cu tensiune.
Se montează pe șină DIN unde ocupă 6 module.
• Primar: 230V c.a., 50Hz
• Secundar: 24V c.c., 4A, SELV

EL720960

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Sursă rețea 100W 230Vca 50Hz. 24Vcc / 4A EL720960 

w Sursă de alimentare 230V c.a. / 24V c.c. cu montaj încastrat
w Schrack-Info

Sursa de alimentare montaj încastrat, pune la dispoziție tensiunea de sistem de 24V c.c., 0,5A.
Este posibilă racordarea a max. 2 camere.
Montare într-o doză ST.
• Clasa de protecție: II, SELV
• Dimensiuni: 48x48x18mm (LxÎxA)

EL740110

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Sursă de alimentare cu montaj încastrat 24V, 0,5A, Sigma EL740110 

Instalații de apel SIGMA pentru persoane cu dizabilități

wSurse de rețea / Trafo

 Stoc depozit Viena 
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Senzori KNX

Componentele conectate în rețea funcționează mult mai eficient decât sistemele individuale. 
Cu tehnologia KNX, orice tip de consumator electric poate fi operat ușor și prompt.

Tehnologia KNX se caracterizează prin eficiența sa din punct de vedere al costurilor și sporește, de 
asemenea, confortul și securitatea.
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w Panouri tactile VISIO 50
w Schrack-Info

• Taste configurabile individual sau în perechi orizontale
• Fiecărei taste i se poate atribui o funcţie (conectare, dimare, 

jaluzele, scenarii)
• LED pentru semnalizare stare, lumină de orientare sau iluminare 

fixă
• Îndepărtarea câmpurilor de etichetare din față
• Se montează pe corpul cuplorului de BUS KXTS00U---
• Pentru completare trebuie folosită rama standard VISIO 50 în alb, 

antracit sau argintiu
KXTS20UW KXTS20UA

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Panouri tactile

Taster KNX, o pereche, cu LED de stare, alb KXTS10UW 

Taster KNX, o pereche, cu LED de stare, antracit KXTS10UA 

Taster KNX, o pereche, cu LED de stare, argintiu KXTS10US 

Taster KNX, două perechi, cu LED de stare, alb KXTS20UW 

Taster KNX, două perechi, cu LED de stare, antracit KXTS20UA 

Taster KNX, două perechi, cu LED de stare, argintiu KXTS20US 

Taster KNX, trei perechi, cu LED de stare, alb KXTS30UW 

Taster KNX, trei perechi, cu LED de stare, antracit KXTS30UA 

Taster KNX, trei perechi, cu LED de stare, argintiu KXTS30US 

Cuplor de BUS

Unitate cuplare la bus KNX pentru tastere KXTS00U 

wTermostate
w Termostat VISIO 50

w Schrack-Info
• Termostat individual de cameră pentru reglarea încălzirii și/sau 

răcirii și a ventiloconvectoarelor
• Sunt posibile două modalităţi de operare "încălzire" sau "răcire"
• Permite modurile de operare confort, standby, noapte, protecție la 

îngheț/încălzire
• Afișaj LCD pentru vizualizarea funcțiilor; setări prin taste
• Pentru completare trebuie folosită rama standard VISIO 50 în alb, 

antracit sau argintiu

KXTT00UW KXTT00U

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Termostat

Termostat KNX, alb KXTT00UW 

Termostat KNX, antracit KXTT00UA 

Termostat KNX, argintiu KXTT00US 

Cuplor de BUS

Unitate cuplare la bus KNX pentru termostate KXTT00U 

Senzori KNX

wPanouri tactile

 Stoc depozit Viena 
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w Panouri tactile VISIO 50
w Schrack-Info

• Taste configurabile individual sau în perechi orizontale
• Fiecărei taste i se poate atribui o funcţie (conectare, dimare, 

jaluzele, scenarii)
• LED pentru semnalizare stare, lumină de orientare sau iluminare 

fixă
• Îndepărtarea câmpurilor de etichetare din față
• Se montează pe corpul cuplorului de BUS KXTS00U---
• Pentru completare trebuie folosită rama standard VISIO 50 în alb, 

antracit sau argintiu
KXTS20UW KXTS20UA

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Panouri tactile

Taster KNX, o pereche, cu LED de stare, alb KXTS10UW 

Taster KNX, o pereche, cu LED de stare, antracit KXTS10UA 

Taster KNX, o pereche, cu LED de stare, argintiu KXTS10US 

Taster KNX, două perechi, cu LED de stare, alb KXTS20UW 

Taster KNX, două perechi, cu LED de stare, antracit KXTS20UA 

Taster KNX, două perechi, cu LED de stare, argintiu KXTS20US 

Taster KNX, trei perechi, cu LED de stare, alb KXTS30UW 

Taster KNX, trei perechi, cu LED de stare, antracit KXTS30UA 

Taster KNX, trei perechi, cu LED de stare, argintiu KXTS30US 

Cuplor de BUS

Unitate cuplare la bus KNX pentru tastere KXTS00U 

wTermostate
w Termostat VISIO 50

w Schrack-Info
• Termostat individual de cameră pentru reglarea încălzirii și/sau 

răcirii și a ventiloconvectoarelor
• Sunt posibile două modalităţi de operare "încălzire" sau "răcire"
• Permite modurile de operare confort, standby, noapte, protecție la 

îngheț/încălzire
• Afișaj LCD pentru vizualizarea funcțiilor; setări prin taste
• Pentru completare trebuie folosită rama standard VISIO 50 în alb, 

antracit sau argintiu

KXTT00UW KXTT00U

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Termostat

Termostat KNX, alb KXTT00UW 

Termostat KNX, antracit KXTT00UA 

Termostat KNX, argintiu KXTT00US 

Cuplor de BUS

Unitate cuplare la bus KNX pentru termostate KXTT00U 

Senzori KNX

wPanouri tactile

 Stoc depozit Viena 

w Model de taste i-system
w Schrack-Info

• Taste în perechi orizontale
• Fiecărei taste i se poate atribui o funcţie
• Semnalizare stare cu LED-uri
• Spaţiu pentru etichetare
• Pentru completare cu rame speciale: 1 aparat (EV105021--), 2 

aparate (EV105022--), sau 3 aparate (EV105023--).
• Se montează pe corpul cuplorului de BUS (BTM) KX1172AB12
• Dimensiuni (LxÎxA) 55 x 55 x 11mm

KX2222DB13 KX2232DB33

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Panouri tactile

Panou 1 pereche taste, fără LED de stare, alb titan KX2212DB12 

Panou 1 pereche taste, cu LED de stare, alb titan KX2212DB13 

Panou 1 pereche taste, fără LED de stare, aluminiu metalic KX2212DB32 

Panou 1 pereche taste, cu LED de stare, aluminiu metalic KX2212DB33 

Panou 2 perechi taste, fără LED de stare, alb titan KX2222DB12 

Panou 2 perechi taste, cu LED de stare, alb titan KX2222DB13 

Panou 2 perechi taste, fără LED de stare, aluminiu metalic KX2222DB32 

Panou 2 perechi taste, cu LED de stare, aluminiu metalic KX2222DB33 

Panou 3 perechi taste, fără LED de stare, alb titan KX2232DB12 

Panou 3 perechi taste, cu LED de stare, alb titan KX2232DB13 

Panou 3 perechi taste, fără LED de stare, aluminiu metalic KX2232DB32 

Panou 3 perechi taste, cu LED de stare, aluminiu metalic KX2232DB33 

Cuplor de BUS

Unitate de cuplare la BUS (BTM), adâncime de montaj 18mm KX1172AB12 

w Panou cu modul de scenarii și senzor de temperatură, i-system
w Schrack-Info

• Operare orizontală
• Fiecărei taste i se poate atribui o funcţie sau un scenariu
• Semnalizare stare cu LED-uri
• Spaţiu pentru etichetare
• Senzor de temperatură cameră
• Pentru completare cu rame speciale: 1 aparat (EV105021--), 2 

aparate (EV105022--), sau 3 aparate (EV105023--).
• Se montează pe corpul cuplorului de BUS (BTM) KX1172AB12
• Dimensiuni (LxÎxA) 55 x 55 x 11mm

KX2232AB14 KX1172AB12

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Panou 3 perechi taste, cu LED de stare, cu modul de scenarii și senzor de temperatură, alb titan KX2232AB14 

Panou 3 perechi taste, cu LED de stare, cu modul de scenarii și senzor de temperatură, aluminiu metalic KX2232AB34 

Unitate de cuplare la BUS (BTM), adâncime de montaj 18mm KX1172AB12 

Senzori KNX

wPanou tactil din sticlă

 Stoc depozit Viena 
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w Schrack-Info
• Senzor de temperatură integrat
• Reglarea automată poate fi selectată ca reglare în două puncte sau reglare continuă (algoritm P, respectiv, PI), pentru încălzire, pentru răcire, 

pentru încălzire și răcire
• Modurile de operare selectabile în sistemul KNX sunt: confort, pre-confort, economisire energie, protecţie la îngheţ sau, după caz, la căldură 

toridă
• Există un buton pentru comutarea locală între confort și preconfort, respectiv, între confort și regimul de economisire energie, ca și pentru 

prelungirea regimului de funcţionare confort după activarea regimului de economisire energie sau a regimului de protecţie
• Există un buton pentru modificarea locală a modului de funcţionare: manual sau automat
• Prin intermediul unui buton rotativ detașabil aflat pe regulator (+/-) ca și prin modificarea valorii temperaturii prestabilite prin sistemul KNX, se 

stabilește regimul de confort
• Prin sistemul KNX se poate selecta valoarea impusă a temperaturii camerei în regimul confort
• Prin intermediul butonului detașabil aflat pe regulator se impune valoarea prestabilită, în °C, pentru regimul confort
• Există o zonă moartă între valoarea stabilită pentru încălzire și valoarea stabilită pentru răcire în regimul confort
• Încălzire sau răcire în două etape
• Emitere comenzii poate fi facută ca semnal Pornit / Oprit, sau ca valoare de referinţă în intervalul (0...100%)
• 5 LED-uri pentru indicarea modului de funcţionare manual și a modului de operare curent
• 4 LED-uri pentru indicarea stării deschise a vanei de încălzire, a vanei de răcire, alarmare punct de rouă și alarmare fereastră deschisă
• Se montează pe unitatea de cuplare la BUS (BTM), sau pe actuatoarele îngropate cu cuploare de BUS (BTM)
• Dimensiuni (LxÎxA) 55 x 55 x 16mm

KX2372KB11

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Regulator pentru temperatura camerei, alb titan KX2372KB11 

Unitate de cuplare la BUS (BTM), adâncime de montaj 18mm KX1172AB12 

Senzori KNX

w Regulator pentru temperatura camerei, cu senzor integrat, i-system

 Stoc depozit Viena 
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w Schrack-Info
• Senzor de temperatură integrat
• Reglarea automată poate fi selectată ca reglare în două puncte sau reglare continuă (algoritm P, respectiv, PI), pentru încălzire, pentru răcire, 

pentru încălzire și răcire
• Modurile de operare selectabile în sistemul KNX sunt: confort, pre-confort, economisire energie, protecţie la îngheţ sau, după caz, la căldură 

toridă
• Există un buton pentru comutarea locală între confort și preconfort, respectiv, între confort și regimul de economisire energie, ca și pentru 

prelungirea regimului de funcţionare confort după activarea regimului de economisire energie sau a regimului de protecţie
• Există un buton pentru modificarea locală a modului de funcţionare: manual sau automat
• Prin intermediul unui buton rotativ detașabil aflat pe regulator (+/-) ca și prin modificarea valorii temperaturii prestabilite prin sistemul KNX, se 

stabilește regimul de confort
• Prin sistemul KNX se poate selecta valoarea impusă a temperaturii camerei în regimul confort
• Prin intermediul butonului detașabil aflat pe regulator se impune valoarea prestabilită, în °C, pentru regimul confort
• Există o zonă moartă între valoarea stabilită pentru încălzire și valoarea stabilită pentru răcire în regimul confort
• Încălzire sau răcire în două etape
• Emitere comenzii poate fi facută ca semnal Pornit / Oprit, sau ca valoare de referinţă în intervalul (0...100%)
• 5 LED-uri pentru indicarea modului de funcţionare manual și a modului de operare curent
• 4 LED-uri pentru indicarea stării deschise a vanei de încălzire, a vanei de răcire, alarmare punct de rouă și alarmare fereastră deschisă
• Se montează pe unitatea de cuplare la BUS (BTM), sau pe actuatoarele îngropate cu cuploare de BUS (BTM)
• Dimensiuni (LxÎxA) 55 x 55 x 16mm

KX2372KB11

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Regulator pentru temperatura camerei, alb titan KX2372KB11 

Unitate de cuplare la BUS (BTM), adâncime de montaj 18mm KX1172AB12 

Senzori KNX

w Regulator pentru temperatura camerei, cu senzor integrat, i-system

 Stoc depozit Viena 

KX2272AB11

w Schrack-Info
• Aparat multifuncţional de indicare stare și operare în sistem KNX 

cu afișaj LCD cu matrice de 96 x 128 pixeli
• 8 butoane tactile în perechi orizontale
• Afișarea și operarea a cel puţin 10 funcţii de deservire cameră, 

parametrizabile: pornit / oprit, dimare‚ funcţie de sonerie 
pornit / oprit, comanda protecţiei la lumină solară intensivă; 
trimiterea de 1 octet/2 octeţi; afișare valoare de 1 octet/1 
octet/2 octeţi; orientare pozitivă; afișare de informaţii 
text‚ afișare de mesaje de avertizare și alarmă; preluare și 
memorare scenarii

• Senzor de temperatură integrat
• Reglarea automată poate fi selectată ca reglare în două puncte 

sau ca reglare continuă pentru încălzire, pentru răcire, pentru 
încălzire și răcire

• Moduri de operare selectabile prin sistemul KNX: confort, pre-
confort, economie de energie, regim de protecție

• Prin sistemul KNX se selectează valoarea impusă a temperaturii 
camerei în regimul confort

• Reglarea valorii de temperatură dorite în modul răcire se face cu 
urmărirea temperaturii exterioare

• Program săptămânal pentru modurile de operare, funcţiile de 
automatizare și cel puţin 8 funcţii de deservire cameră

• Cel puţin 40 de comenzi temporizate și mesaje, la date și ore 
selectate

• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Montaj îngropat în doză de instalaţii Ø 60 mm , fixare cu element 

elastic
• Pentru completare cu rame speciale: 1 aparat (EV105021--), 2 

aparate (EV105022--), sau 3 aparate (EV105023--).
• Rama aferentă în design VISIO 50 se comandă separat
• Dimensiuni (LxÎxA) 55 x 55 x 37,2mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Unitate de operare cameră KX2272AB11 

Contrapanou pentru KX2272AB11 KX720S161 

Senzori KNX

w Unitate de operare cameră
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w Schrack-Info
• Pentru combinaţii
• Pentru montarea pe orizontală și pe verticală

EV105021 EV125021 EV115021

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Ramă pentru 1 aparat cu dimensiuni de 55x55mm, alb EV105021 

Ramă pentru 1 aparat cu dimensiuni de 55x55mm, argintiu EV125021 

Ramă pentru 1 aparat cu dimensiuni de 55x55mm, antracit EV115021 

w Rame VISIO 50, 2 aparate, 55x55mm

w Schrack-Info
• Pentru combinaţii
• Pentru montarea pe orizontală și pe verticală

EV105022 EV125022 EV115022

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Ramă pentru 2 aparate cu dimensiuni de 55x55mm, alb EV105022 

Ramă pentru 2 aparate cu dimensiuni de 55x55mm, argintiu EV125022 

Ramă pentru 2 aparate cu dimensiuni de 55x55mm, antracit EV115022 

Senzori KNX

w Rame VISIO 50, 1 aparat, 55x55mm

 Stoc depozit Viena 
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w Schrack-Info
• Pentru combinaţii
• Pentru montarea pe orizontală și pe verticală

EV105021 EV125021 EV115021

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Ramă pentru 1 aparat cu dimensiuni de 55x55mm, alb EV105021 

Ramă pentru 1 aparat cu dimensiuni de 55x55mm, argintiu EV125021 

Ramă pentru 1 aparat cu dimensiuni de 55x55mm, antracit EV115021 

w Rame VISIO 50, 2 aparate, 55x55mm

w Schrack-Info
• Pentru combinaţii
• Pentru montarea pe orizontală și pe verticală

EV105022 EV125022 EV115022

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Ramă pentru 2 aparate cu dimensiuni de 55x55mm, alb EV105022 

Ramă pentru 2 aparate cu dimensiuni de 55x55mm, argintiu EV125022 

Ramă pentru 2 aparate cu dimensiuni de 55x55mm, antracit EV115022 

Senzori KNX

w Rame VISIO 50, 1 aparat, 55x55mm

 Stoc depozit Viena 

w Schrack-Info
• Pentru combinaţii
• Pentru montarea pe orizontală și pe verticală

EV105023 EV125023 EV115023

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Ramă pentru 3 aparate cu dimensiuni de 55x55mm, alb EV105023 

Ramă pentru 3 aparate cu dimensiuni de 55x55mm, antracit EV115023 

Ramă pentru 3 aparate cu dimensiuni de 55x55mm, argintiu EV125023 

Senzori KNX

w Rame VISIO 50, 3 aparate, 55x55mm

 Stoc depozit Viena 
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w Panou DELTA style
w Schrack-Info

• Taste în perechi verticale
• Fiecărei taste i se poate atribui o funcţie
• Semnalizare stare cu LED-uri
• Spaţiu pentru etichetare
• Se montează pe corpul cuplorului de bus (BTM) KX1172AB12
• Dimensiuni (LxÎxA) 68 x 68 x 14mm

KX2862DB13 KX2872DB43

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Panouri tactile

Panou 1 pereche taste, fără LED de stare, alb titan KX2852DB12 

Panou 1 pereche taste, cu LED de stare, alb titan KX2852DB13 

Panou 1 pereche taste, fără LED de stare, platină metal KX2852DB42 

Panou 1 pereche taste, cu LED de stare, platină metal KX2852DB43 

Panou 2 perechi taste, fără LED de stare, alb titan KX2862DB12 

Panou 2 perechi taste, cu LED de stare, alb titan KX2862DB13 

Panou 2 perechi taste, fără LED de stare, platină metal KX2862DB42 

Panou 2 perechi taste, cu LED de stare, platină metal KX2862DB43 

Panou 4 perechi taste, fără LED de stare, alb titan KX2872DB12 

Panou 4 perechi taste, cu LED de stare, alb titan KX2872DB13 

Panou 4-perechi taste, fără LED de stare, platină metal KX2872DB42 

Panou 4 perechi taste, cu LED de stare, platină metal KX2872DB43 

Cuplor de BUS

Unitate de cuplare la BUS (BTM), adâncime de montaj 18mm KX1172AB12 

w Panou cu modul de scenarii și senzor de temperatură pentru cameră, DELTA style
w Schrack-Info

• Panou patru perechi taste
• Taste în perechi verticale
• Fiecărei taste i se poate atribui o funcţie sau un scenariu
• Semnalizare stare cu LED-uri
• Spaţiu pentru etichetare
• Senzor de temperatură cameră
• Se montează pe corpul cuplorului de BUS (BTM) KX1172AB12
• Dimensiuni (LxÎxA) 68 x 68 x 14mm

KX2872AB14 KX1172AB12

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Panou 4 perechi taste, cu LED de stare, alb titan KX2872AB14 

Panou 4 perechi taste, cu LED de stare, platină metal KX2872AB44 

Unitate de cuplare la BUS (BTM), adâncime de montaj 18mm KX1172AB12 

Senzori KNX

wPanou DELTA style

 Stoc depozit Viena 
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w Panou DELTA style
w Schrack-Info

• Taste în perechi verticale
• Fiecărei taste i se poate atribui o funcţie
• Semnalizare stare cu LED-uri
• Spaţiu pentru etichetare
• Se montează pe corpul cuplorului de bus (BTM) KX1172AB12
• Dimensiuni (LxÎxA) 68 x 68 x 14mm

KX2862DB13 KX2872DB43

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Panouri tactile

Panou 1 pereche taste, fără LED de stare, alb titan KX2852DB12 

Panou 1 pereche taste, cu LED de stare, alb titan KX2852DB13 

Panou 1 pereche taste, fără LED de stare, platină metal KX2852DB42 

Panou 1 pereche taste, cu LED de stare, platină metal KX2852DB43 

Panou 2 perechi taste, fără LED de stare, alb titan KX2862DB12 

Panou 2 perechi taste, cu LED de stare, alb titan KX2862DB13 

Panou 2 perechi taste, fără LED de stare, platină metal KX2862DB42 

Panou 2 perechi taste, cu LED de stare, platină metal KX2862DB43 

Panou 4 perechi taste, fără LED de stare, alb titan KX2872DB12 

Panou 4 perechi taste, cu LED de stare, alb titan KX2872DB13 

Panou 4-perechi taste, fără LED de stare, platină metal KX2872DB42 

Panou 4 perechi taste, cu LED de stare, platină metal KX2872DB43 

Cuplor de BUS

Unitate de cuplare la BUS (BTM), adâncime de montaj 18mm KX1172AB12 

w Panou cu modul de scenarii și senzor de temperatură pentru cameră, DELTA style
w Schrack-Info

• Panou patru perechi taste
• Taste în perechi verticale
• Fiecărei taste i se poate atribui o funcţie sau un scenariu
• Semnalizare stare cu LED-uri
• Spaţiu pentru etichetare
• Senzor de temperatură cameră
• Se montează pe corpul cuplorului de BUS (BTM) KX1172AB12
• Dimensiuni (LxÎxA) 68 x 68 x 14mm

KX2872AB14 KX1172AB12

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Panou 4 perechi taste, cu LED de stare, alb titan KX2872AB14 

Panou 4 perechi taste, cu LED de stare, platină metal KX2872AB44 

Unitate de cuplare la BUS (BTM), adâncime de montaj 18mm KX1172AB12 

Senzori KNX

wPanou DELTA style

 Stoc depozit Viena 

w Schrack-Info
• Pentru combinaţii
• Pentru montarea pe orizontală și pe verticală

KX1321

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Rame, alb titan (asemănător cu RAL 9010), pt 1 aparat KX1321 

Rame, alb titan (asemănător cu RAL 9010), pt 2 aparate KX1322 

Rame, alb titan (asemănător cu RAL 9010), pt 3 aparate KX1323 

Rame, alb titan (asemănător cu RAL 9010), pt 4 aparate KX1324 

Rame, alb titan (asemănător cu RAL 9010), pt 5 aparate KX1325 

w Rame, DELTA style, platină metal (asemănător cu RAL 9007)
w Schrack-Info

• Pentru combinaţii
• Pentru montarea pe orizontală și pe verticală

KX13211

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Rame, platină metal, pt 1 aparat KX13211 

Rame, platină metal, pt 2 aparate KX13221 

Rame, platină metal, pt 3 aparate KX13231 

Rame, platină metal, pt 4 aparate KX13241 

Rame, platină metal, pt 5 aparate KX13251 

Senzori KNX

w Rame, DELTA style, alb titan (asemănător cu RAL 9010)
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w Detectori de prezență KNX ATMO
w Schrack-Info

• Detector de prezenţă montaj în plafon, KNX, 360°
• Zonă de detecţie de până la Ø 8m la o înălțime de montaj recomandată de 3m
• Senzor acustic integrat pentru utilizare optimă în încăperi cu vizibilitate redusă și cu spații unghiulare 

ascunse
• Măsoară suplimentar temperatura, umiditatea relativă a aerului și nivelul de compuți organici volatili
• Se utilizează pe magistralele KNX cu 2 conductoare în combinație cu alte componente KNX
• Setarea parametrilor și a funcțiilor se face prin intermediul ETS (Engineering Tool Software)

ESP427220

Detectare mișcare laterală Ø 8m
Detectare mișcare frontală Ø 6m
Detectare prezență Ø 4m

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de prezență PD-ATMO 360i/8 montaj în plafon, KNX, 360°, Ø8m, IP20, alb ESP427220 

Detector de prezență montaj în plafon, KNX, 360°, Ø8m, IP20 ESP427206 

Detector de prezență montaj în plafon, KNX, 360°, Ø8m, IP20 ESP427213 

3m
5m

Ø 4 m

360°
Ø 6 m

Ø 8 m

Senzori KNX

wDetectori de prezență KNX
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w Detectori de prezență KNX ATMO
w Schrack-Info

• Detector de prezenţă montaj în plafon, KNX, 360°
• Zonă de detecţie de până la Ø 8m la o înălțime de montaj recomandată de 3m
• Senzor acustic integrat pentru utilizare optimă în încăperi cu vizibilitate redusă și cu spații unghiulare 

ascunse
• Măsoară suplimentar temperatura, umiditatea relativă a aerului și nivelul de compuți organici volatili
• Se utilizează pe magistralele KNX cu 2 conductoare în combinație cu alte componente KNX
• Setarea parametrilor și a funcțiilor se face prin intermediul ETS (Engineering Tool Software)

ESP427220

Detectare mișcare laterală Ø 8m
Detectare mișcare frontală Ø 6m
Detectare prezență Ø 4m

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de prezență PD-ATMO 360i/8 montaj în plafon, KNX, 360°, Ø8m, IP20, alb ESP427220 

Detector de prezență montaj în plafon, KNX, 360°, Ø8m, IP20 ESP427206 

Detector de prezență montaj în plafon, KNX, 360°, Ø8m, IP20 ESP427213 

3m
5m

Ø 4 m

360°
Ø 6 m

Ø 8 m

Senzori KNX

wDetectori de prezență KNX
w Schrack-Info

• Detectori de prezenţă KNX, cu montare pe tavan, 360°
• Zona de detecţie până la Ø 8m la o înălțime de montaj recomandată de 3m
• Utilizabil pe magistralele KNX cu 2 conductoare în combinație cu alte componente KNX
• Setarea parametrilor și a funcțiilor se face prin intermediul ETS (Engineering Tool Software)

ESB430442

Detectare mișcare laterală Ø 8m
Detectare mișcare frontală Ø 6m
Detectare prezență Ø 4m

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de prezență KNX montaj în plafon, PD 360/8 Basic, 360°, Ø8m, IP40, alb ESB430442 

Lentile BASIC 8 (piese de schimb) ESB423093 

Distanțor pentru seria BASIC, alb ESB423130 

2,5m

Ø 4 m

360°
Ø 6 m

Ø 8 m

Ø 101mm

33
m

m

  

Senzori KNX

w Detectori de prezență KNX BASIC

 Stoc depozit Viena 
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w Schrack-Info
• Detector de prezenţă KNX montaj în plafon, 360°
• Zona de detecţie de până la Ø 8m la o înălțime de montaj recomandată de 3m (înălțime maximă de 

montaj 5m)
• Utilizabil pe magistrale KNX cu 2 conductoare în combinație cu alte componente KNX
• Setarea parametrilor și a funcțiilor se face prin intermediul ETS (Engineering Tool Software)
• Optică plată cu capace design din plastic: rotunde, albe - care pot fi schimbate

ESP451706

Detectare mișcare laterală Ø 8m
Detectare mișcare frontală Ø 6m
Detectare prezență Ø 4m

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de prezență PD-FLAT 360i/8 montaj în plafon, KNX, 360°, Ø8m, IP20, alb ESP451706 

3m
5m

Ø 4 m

360°
Ø 6 m

Ø 8 m

w Detectori de prezență KNX FLAT Square
w Schrack-Info

• Detector de prezenţă KNX montaj în plafon, 360°
• Zona de detecţie de până la Ø 8m la o înălțime de montaj recomandată de 3m (înălțime maximă de 

montaj 5m)
• Utilizabil pe magistrală KNX cu 2 conductoare în combinație cu alte componente KNX
• Setarea parametrilor și a funcțiilor se face prin intermediul ETS (Engineering Tool Software)
• Optică plată cu capace design din plastic: rotunde, albe - care pot fi schimbate

ESP451713

Detectare mișcare laterală Ø 8m
Detectare mișcare frontală Ø 6m
Detectare prezență Ø 4m

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detector de prezență PD-FLAT 360i/8 montaj în plafon, KNX, 360°, Ø8m, IP20, alb ESP451713 

2,5m
5m

Ø 4 m

360°
Ø 6 m

Ø 8 m

Senzori KNX

w Detectori de prezență KNX FLAT Round
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w Schrack-Info
• Detector de prezenţă KNX montaj în plafon, 360°
• Zona de detecţie de până la Ø 8m la o înălțime de montaj recomandată de 3m (înălțime maximă de 

montaj 5m)
• Utilizabil pe magistrale KNX cu 2 conductoare în combinație cu alte componente KNX
• Setarea parametrilor și a funcțiilor se face prin intermediul ETS (Engineering Tool Software)
• Optică plată cu capace design din plastic: rotunde, albe - care pot fi schimbate

ESP451706

Detectare mișcare laterală Ø 8m
Detectare mișcare frontală Ø 6m
Detectare prezență Ø 4m

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detectoare de prezență PD-FLAT 360i/8 montaj în plafon, KNX, 360°, Ø8m, IP20, alb ESP451706 

3m
5m

Ø 4 m

360°
Ø 6 m

Ø 8 m

w Detectori de prezență KNX FLAT Square
w Schrack-Info

• Detector de prezenţă KNX montaj în plafon, 360°
• Zona de detecţie de până la Ø 8m la o înălțime de montaj recomandată de 3m (înălțime maximă de 

montaj 5m)
• Utilizabil pe magistrală KNX cu 2 conductoare în combinație cu alte componente KNX
• Setarea parametrilor și a funcțiilor se face prin intermediul ETS (Engineering Tool Software)
• Optică plată cu capace design din plastic: rotunde, albe - care pot fi schimbate

ESP451713

Detectare mișcare laterală Ø 8m
Detectare mișcare frontală Ø 6m
Detectare prezență Ø 4m

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detector de prezență PD-FLAT 360i/8 montaj în plafon, KNX, 360°, Ø8m, IP20, alb ESP451713 

2,5m
5m

Ø 4 m

360°
Ø 6 m

Ø 8 m

Senzori KNX

w Detectori de prezență KNX FLAT Round

w Schrack-Info
• Detector de prezență KNX MINI, montaj încastrat în tavan, 360°.
• Zona de detecţie de până la Ø 12m la o înălțime de montaj recomandată de 3m
• Utilizabil pe magistrală KNX cu 2 conductoare în combinație cu alte componente KNX
• Setarea parametrilor și a funcțiilor se face prin intermediul ETS (Engineering Tool Software)

ESP426162

Detectare mișcare laterală Ø 12m
Detectare mișcare frontală Ø 6m
Detectare prezență Ø 4m

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detector prezenta PD-C360i/12 mini KNX Alb, , IR 360°, montaj pe tavan ST și PT ESP426162 

3m
5m

Ø 4 m

360°
Ø 6 m

Ø 12 m

Senzori KNX

w Detectori de prezență KNX COMPACT MINI
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w Schrack-Info
• Detector de prezență KNX, montaj aparent, 180°
• Operare simplă prin atingerea ecranului tactil al detectorului
• Zona de detecţie de până la Ø 16m la o înălțime de montaj recomandată de 1,1 - 2,2m
• Senzor acustic integrat pentru utilizare optimă în încăperi cu vizibilitate redusă și cu spații unghiulare 

ascunse
• Utilizabil pe magistrală KNX cu 2 conductoare în combinație cu alte componente KNX
• Setarea parametrilor și a funcțiilor se face prin intermediul ETS (Engineering Tool Software)

ESP460104

Detectare mișcare laterală Ø 16m
Detectare mișcare frontală Ø 6m
Detectare prezență Ø 4m

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detector prezență PD-C 180i/16 Touch KNX, montaj mural, 180°, Ø16m, IP40, alb ESP460104 

 
 

1,1m
2,2m

8 m 6 m 4 m

180°

16 m

8 m
12 m

Senzori KNX

w Detectori de prezență KNX COMPACT 180
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w Schrack-Info
• Detector de prezență KNX, montaj aparent, 180°
• Operare simplă prin atingerea ecranului tactil al detectorului
• Zona de detecţie de până la Ø 16m la o înălțime de montaj recomandată de 1,1 - 2,2m
• Senzor acustic integrat pentru utilizare optimă în încăperi cu vizibilitate redusă și cu spații unghiulare 

ascunse
• Utilizabil pe magistrală KNX cu 2 conductoare în combinație cu alte componente KNX
• Setarea parametrilor și a funcțiilor se face prin intermediul ETS (Engineering Tool Software)

ESP460104

Detectare mișcare laterală Ø 16m
Detectare mișcare frontală Ø 6m
Detectare prezență Ø 4m

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detector prezență PD-C 180i/16 Touch KNX, montaj mural, 180°, Ø16m, IP40, alb ESP460104 

 
 

1,1m
2,2m

8 m 6 m 4 m

180°

16 m

8 m
12 m

Senzori KNX

w Detectori de prezență KNX COMPACT 180

w Schrack-Info
• Detector de prezenţă montaj în plafon, KNX, 360°
• Zona de detecţie până la Ø 24m la o înălțime de montaj recomandată de 3m, aplicații de confort
• Utilizabil pe magistrală KNX cu 2 conductoare în combinație cu alte componente KNX
• Setarea parametrilor și a funcțiilor se face prin intermediul ETS (Engineering Tool Software)
• Optim cu funcția "comutare" pentru instalare la înălțimi de până la 10 m, de exemplu în săli de sport și 

depozite

ESP427428

Detectare mișcare laterală Ø 24m
Detectare mișcare frontală Ø 11m
Detectare prezență Ø 8m

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Detector prezenta PD-C360i/24 KNX, Alb, IR 360° tavan ST, Ø24m ESP427428 

3m
5m

Ø 8 m

360°
Ø 11m

Ø 24m

Senzori KNX

w Detectori de prezență KNX RC230
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w Schrack-Info
• Detector de mișcare, zonă de detecție 230° și rază de acțiune mare
• 360° protecţie suplimentară la acces pe dedesubt
• Utilizabil pe magistrală KNX cu 2 conductoare în combinație cu alte componente KNX
• Setarea parametrilor și a funcțiilor se face prin intermediul ETS (Engineering Tool Software)

ESM015472

Detectare mișcare laterală Ø 40m
Detectare mișcare frontală Ø 8m
Detectare prezență Ø 6m

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

RC 230i KNX Detector de mișcare montaj mural, IP54, alb ESM015472 

 
 

2,5m
4m

20 m 8 m 3 m

230°

40m

6 m
16 m

Senzori KNX

w Detectori de prezență KNX COMPACT 360
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w Schrack-Info
• Detector de mișcare, zonă de detecție 230° și rază de acțiune mare
• 360° protecţie suplimentară la acces pe dedesubt
• Utilizabil pe magistrală KNX cu 2 conductoare în combinație cu alte componente KNX
• Setarea parametrilor și a funcțiilor se face prin intermediul ETS (Engineering Tool Software)

ESM015472

Detectare mișcare laterală Ø 40m
Detectare mișcare frontală Ø 8m
Detectare prezență Ø 6m

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

RC 230i KNX Detector de mișcare montaj mural, IP54, alb ESM015472 

 
 

2,5m
4m

20 m 8 m 3 m

230°

40m

6 m
16 m

Senzori KNX

w Detectori de prezență KNX COMPACT 360

w QMX Senzor de temperatură cu taste liber configurabile
w Schrack-Info

• Senzor de temperatură
• Taste liber configurabile, indicaţii de stare cu LED-uri
• Conectarea și comanda iluminatului, jaluzelelor sau apelarea scenariilor
• Fereastră pentru etichetare
• Reglarea temperaturii se face în impulsuri PWM sau ca reglare continuă (algoritm PID), numai pentru 

încălzire, numai pentru răcire, pentru încălzire și răcire
• Unitate de cuplare la BUS integrată
• 3 valori, reglabile independent, pentru concentraţia de CO2 și umiditatea relativă a aerului pentru 

reglarea aerisirii:
• Ieșire pentru 1, 2 sau 3 trepte de ventilaţie (umiditate și CO2)
• Ieșire pentru semnalul de reglare în 1, 2 sau 3 puncte (umiditate și CO2)
• Dimensiuni (LxÎxA) 88,4 x 133,4 x 18mm

KX624H107

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Unitate de comandă ambientală KNX cu senzor pentru temperatură și taste configurabile, alb KX624H107 

Unitate de comandă ambientală cu senzor pentru temperatură și taste configurabile, negru KX624H128 

Placă de bază pentru QMX3 KX624H110 

w QMX Senzor de temperatură cu afișaj
w Schrack-Info

• Senzor de temperatură
• Afișaj partiţionat, iluminat, taste liber configurabile
• Reglarea temperaturii se face în impulsuri PWM sau ca reglare continuă (algoritm PID), numai pentru 

încălzire, numai pentru răcire, pentru încălzire și răcire
• Unitate de cuplare la BUS integrată
• 3 valori, reglabile independent, pentru concentraţia de CO2 și umiditatea relativă a aerului pentru 

reglarea aerisirii:
• Ieșire pentru 1, 2 sau 3 trepte de ventilaţie (umiditate și CO2)
• Ieșire pentru semnalul de reglare în 1, 2 sau 3 puncte (umiditate și CO2)
• Dimensiuni (LxÎxA) 88,4 x 133,4 x 18mmKX624H105

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Unitate de comandă ambientală KNX cu ecran iluminat, senzor pentru temperatură și taste configurabile, alb KX624H105 

Unitate de comandă ambientală KNX cu ecran iluminat, senzor pentru temperatură, negru KX624H126 

Placă de bază pentru QMX3 KX624H110 

Senzori KNX

wQMX Senzor multiplu cu afișaj pentru temperatură
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w Schrack-Info
• Senzor de temperatură
• Afișaj partiţionat, iluminat, taste liber configurabile
• Taste liber configurabile, indicaţii de stare cu LED-uri
• Conectarea și comanda iluminatului, jaluzelelor sau apelarea scenariilor
• Fereastră pentru etichetare
• Reglarea temperaturii se face în impulsuri PWM sau ca reglare continuă (algoritm PID), numai pentru 

încălzire, numai pentru răcire, pentru încălzire și răcire
• Unitate de cuplare la BUS integrată
• 3 valori, reglabile independent, pentru concentraţia de CO2 și umiditatea relativă a aerului pentru 

reglarea aerisirii:
• Ieșire pentru 1, 2 sau 3 trepte de ventilaţie (umiditate și CO2)
• Ieșire pentru semnalul de reglare în 1, 2 sau 3 puncte (umiditate și CO2)

KX624H108

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Unitate de comandă ambientală KNX, senzor de temperatură, afișaj segmentat cu iluminare din spate, taste de 
configurare, alb KX624H108 

Unitate de comandă ambientală, senzor de temperatură, afișaj segmentat cu iluminare din spate, taste de 
configurare, negru KX624H129 

Placă de bază pentru QMX3 KX624H110 

w QMX Senzor multiplu cu afișaj pentru temperatură, umiditate relativă a aerului și concentrație CO2
w Schrack-Info

• Senzor multiplu (temperatură, umiditate relativă, CO2)
• Afișaj partiţionat, iluminat, taste liber configurabile
• Reglarea temperaturii se face în impulsuri PWM sau ca reglare continuă (algoritm PID), numai pentru 

încălzire, numai pentru răcire, pentru încălzire și răcire
• Unitate de cuplare la BUS integrată
• 3 valori, reglabile independent, pentru concentraţia de CO2 și umiditatea relativă a aerului pentru 

reglarea aerisirii:
• Ieșire pentru 1, 2 sau 3 trepte de ventilaţie (umiditate și CO2)
• Ieșire pentru semnalul de reglare în 1, 2 sau 3 puncte (umiditate și CO2)
• Dimensiuni (LxÎxA) 88,4 x 133,4 x 18mmKX624H106

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Unitate de comandă ambientală KNX cu senzor de temperatură, umiditate, CO2, afișaj segmentat cu iluminare din 
spate, taste de configurare, alb KX624H106 

Unitate de comandă ambientală KNX cu senzor de temperatură, umiditate, CO2, afișaj segmentat cu iluminare din 
spate, negru KX624H127 

Placă de bază pentru QMX3 KX624H110 

Senzori KNX

w QMX Senzor de temperatură cu afișaj și trei taste de configurare



Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

Fusszeile_RO_neu:KAPITEL_02_AK1_korr  07.08.2015  9:46 Uhr  Seite 1

Pagina 

203

w Schrack-Info
• Senzor de temperatură
• Afișaj partiţionat, iluminat, taste liber configurabile
• Taste liber configurabile, indicaţii de stare cu LED-uri
• Conectarea și comanda iluminatului, jaluzelelor sau apelarea scenariilor
• Fereastră pentru etichetare
• Reglarea temperaturii se face în impulsuri PWM sau ca reglare continuă (algoritm PID), numai pentru 

încălzire, numai pentru răcire, pentru încălzire și răcire
• Unitate de cuplare la BUS integrată
• 3 valori, reglabile independent, pentru concentraţia de CO2 și umiditatea relativă a aerului pentru 

reglarea aerisirii:
• Ieșire pentru 1, 2 sau 3 trepte de ventilaţie (umiditate și CO2)
• Ieșire pentru semnalul de reglare în 1, 2 sau 3 puncte (umiditate și CO2)

KX624H108

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Unitate de comandă ambientală KNX, senzor de temperatură, afișaj segmentat cu iluminare din spate, taste de 
configurare, alb KX624H108 

Unitate de comandă ambientală, senzor de temperatură, afișaj segmentat cu iluminare din spate, taste de 
configurare, negru KX624H129 

Placă de bază pentru QMX3 KX624H110 

w QMX Senzor multiplu cu afișaj pentru temperatură, umiditate relativă a aerului și concentrație CO2
w Schrack-Info

• Senzor multiplu (temperatură, umiditate relativă, CO2)
• Afișaj partiţionat, iluminat, taste liber configurabile
• Reglarea temperaturii se face în impulsuri PWM sau ca reglare continuă (algoritm PID), numai pentru 

încălzire, numai pentru răcire, pentru încălzire și răcire
• Unitate de cuplare la BUS integrată
• 3 valori, reglabile independent, pentru concentraţia de CO2 și umiditatea relativă a aerului pentru 

reglarea aerisirii:
• Ieșire pentru 1, 2 sau 3 trepte de ventilaţie (umiditate și CO2)
• Ieșire pentru semnalul de reglare în 1, 2 sau 3 puncte (umiditate și CO2)
• Dimensiuni (LxÎxA) 88,4 x 133,4 x 18mmKX624H106

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Unitate de comandă ambientală KNX cu senzor de temperatură, umiditate, CO2, afișaj segmentat cu iluminare din 
spate, taste de configurare, alb KX624H106 

Unitate de comandă ambientală KNX cu senzor de temperatură, umiditate, CO2, afișaj segmentat cu iluminare din 
spate, negru KX624H127 

Placă de bază pentru QMX3 KX624H110 

Senzori KNX

w QMX Senzor de temperatură cu afișaj și trei taste de configurare

w Termostate de cameră cu ecran tactil
w Schrack-Info

• Comunicații KNX
• Pentru aplicaţii de încălzire sau răcire
• Ieșiri pentru semnalul de reglare în 2 sau 3 puncte
• Ieșiri pentru 1 sau 3 trepte de ventilaţie
• Moduri de operare: confort, economic și regim de protecţie
• Posibilitate de control a încălzirii sau răcirii în regim automat sau manual
• Limitare minimă și maximă a valorii de reglaj
• Afișaj cu iluminare din spate
• Culoarea carcasei: alb fildeș
• Tensiune de operare 230V c.a.
• Domeniul de reglare a valorii de referinţă 5 - 40°C
• Modul de fixare: cu șuruburi în doze îngropate de min. 60mm diametru
• Dimensiuni (LxÎxA) 86 x 86 x 47mm

KX770T350

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Termostat de cameră cu ecran tactil, montaj îngropat, ventiloconvectoare tubulare, aplicații universale sau 
vaporizatoare directe, alb KX770T350 

Termostat de cameră cu ecran tactil, montaj îngropat, ventiloconvectoare tubulare, aplicații universale sau 
vaporizatoare directe, negru KX770T429 

w Termostat de cameră pentru 2 / 4 ventiloconvectoare tubulare sau vaporizatoare directe
w Schrack-Info

• Comunicații KNX
• Pentru aplicaţii de încălzire sau răcire
• Ieșiri pentru semnalul de reglare în 2 sau 3 puncte
• Ieșiri pentru 1 sau 3 trepte de ventilaţie
• Moduri de operare: confort, economic și regim de protecţie
• Posibilitate de control a încălzirii sau răcirii în regim automat sau manual
• Limitare minimă și maximă a valorii de reglaj
• Afișaj cu iluminare din spate
• Culoarea carcasei: alb semnal (RAL 9003)
• Tensiune de operare 230V c.a.
• Domeniul de reglare a valorii de referinţă 5 - 40°C
• Modul de fixare: cu șuruburi în doze îngropate de min. 60mm diametru
• Dimensiuni (LxÎxA) 86 x 86 x 46mm

KX770T293

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Montaj încastrat

Termostat de cameră, montaj îngropat, comunicare KNX, alb KX770T400 

Termostat de cameră, montaj îngropat, comunicare KNX KX770T293 

Termostat de cameră, montaj îngropat, comunicare KNX, negru KX770T430 

Senzori KNX

wTermostate de cameră
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w Schrack-Info
• Comunicaţie KNX
• Moduri de operare: confort, economic și regim de protecţie
• Pentru aplicaţii cu ieșiri de comandă în c.c. sau în c.c. și 3 trepte de turaţie pentru ventilator
• Reglare turaţie ventilator manuală sau automată, 1 sau 3 trepte, sau ventilator CC
• Posibilitate de control a încălzirii sau răcirii în regim automat sau manual
• Limitare minimă și maximă a valorii de reglaj
• Afișaj cu iluminare din spate
• Tensiune de operare 24V c.a.
• Domeniul de reglare a valorii de referinţă 5 - 40°C
• Modul de fixare: cu șuruburi pe perete
• Dimensiuni (LxÎxA) 93 x 128 x 30,8mm

KX770T348

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Termostat de cameră pentru reglare temperatură și calitate aer, comunicare KNX, alb KX770T348 

Senzori KNX

w Termostat de cameră pentru ventiloconvectoare și pompe de căldură, 24Vca

w Centru control IP KX1521AB01

Vizualizare pe un PC
Vizualizare pe un 
smartphone

Vizualizare pe o tabletă

w Vizualizare web pentru o instalație KNX
Centrul de control IP permite vizualizarea web a sistemelor KNX pe o mare varietate de dispozitive conectate la internet. Cu controlerul de 
vizualizare, interfețele intuitive de operare și afișare pentru computer, notebook, tabletă sau smartphone pot fi proiectate individual. Până la 1250 
de valori și stări, precum și module de aplicație puternice sunt disponibile pentru diferitele funcții ale clădirii și ale camerei. Aceasta include un 
program de comutare sezonieră cu un calendar astronomic. Un control al scenei permite apelarea și înregistrarea a până la 5000 de scene și 
evenimente. Diferite colecții de date, cum ar fi valorile de consum, înregistrările meteo, pot fi afișate sub formă de curbe sau diagrame cu bare. 
Datele pot fi monitorizate și salvate pentru diagnosticarea defecțiunilor. O interfață este utilizată pentru a controla dispozitivele IP prin comenzi 
TCP / UDP. Mesajele de alarma sunt semnalizate optic si acustic. Ele sunt, de asemenea, gestionate într-un istoric de alarmă. Mesajele de alarmă, 
precum și datele înregistrate despre tendințe sau datele monitorului pot fi trimise prin e-mail. Poate fi afișat orice conținut web, cum ar fi știri sau 
prognoze meteo. Pot fi afișate imagini sau filme de la camerele IP. Punerea în funcțiune are loc cu ETS. Un editor grafic și un editor inteligent sunt 
implementate permanent în dispozitiv pentru planificarea proiectelor. Nu este necesar niciun software suplimentar.  

O mare varietate de elemente de afișare și control pot fi aranjate utilizând drag-and-drop în editorul web. Interfața cu utilizatorul poate fi 
proiectată individual cu elemente personalizate sau existente într-o bibliotecă extinsă. Există, de asemenea, șase stiluri diferite din care puteți 
alege. Vederile clădirii și planurile de etaj pot fi afișate ca imagini de fundal. Cu Smart Editor, vizualizările pot fi configurate rapid și intuitiv, fiind 
special concepute pentru browserele mobile de pe smartphone-uri sau tablete.

Pentru IP Control Center este disponibil pentru descărcare un exemplu de proiect în scopuri didactice.

w Circuit diagramă IP/WEB și aplicații KNX
w Circuit diagramă IP/WEB și 

aplicații KNX
1) IP/WEB
A Client Web 
B Client Web Smartphone
C WLAN-Router 
D Client Web Tabletă PC 
E ETS 
F Web Server  + KNXnet / interfață IP

2) KNX
G Detector de mișcare
H Controlul temperaturii în cameră
I Stații meteo
J Operare centrală
K Comutare, dimare, jaluzele
L Panou tactil
M Întrerupător

Senzori KNX

wController de cameră Contouch, afișare și vizualizare
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w Schrack-Info
• Comunicaţie KNX
• Moduri de operare: confort, economic și regim de protecţie
• Pentru aplicaţii cu ieșiri de comandă în c.c. sau în c.c. și 3 trepte de turaţie pentru ventilator
• Reglare turaţie ventilator manuală sau automată, 1 sau 3 trepte, sau ventilator CC
• Posibilitate de control a încălzirii sau răcirii în regim automat sau manual
• Limitare minimă și maximă a valorii de reglaj
• Afișaj cu iluminare din spate
• Tensiune de operare 24V c.a.
• Domeniul de reglare a valorii de referinţă 5 - 40°C
• Modul de fixare: cu șuruburi pe perete
• Dimensiuni (LxÎxA) 93 x 128 x 30,8mm

KX770T348

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Termostat de cameră pentru reglare temperatură și calitate aer, comunicare KNX, alb KX770T348 

Senzori KNX

w Termostat de cameră pentru ventiloconvectoare și pompe de căldură, 24Vca

w Centru control IP KX1521AB01

Vizualizare pe un PC
Vizualizare pe un 
smartphone

Vizualizare pe o tabletă

w Vizualizare web pentru o instalație KNX
Centrul de control IP permite vizualizarea web a sistemelor KNX pe o mare varietate de dispozitive conectate la internet. Cu controlerul de 
vizualizare, interfețele intuitive de operare și afișare pentru computer, notebook, tabletă sau smartphone pot fi proiectate individual. Până la 1250 
de valori și stări, precum și module de aplicație puternice sunt disponibile pentru diferitele funcții ale clădirii și ale camerei. Aceasta include un 
program de comutare sezonieră cu un calendar astronomic. Un control al scenei permite apelarea și înregistrarea a până la 5000 de scene și 
evenimente. Diferite colecții de date, cum ar fi valorile de consum, înregistrările meteo, pot fi afișate sub formă de curbe sau diagrame cu bare. 
Datele pot fi monitorizate și salvate pentru diagnosticarea defecțiunilor. O interfață este utilizată pentru a controla dispozitivele IP prin comenzi 
TCP / UDP. Mesajele de alarma sunt semnalizate optic si acustic. Ele sunt, de asemenea, gestionate într-un istoric de alarmă. Mesajele de alarmă, 
precum și datele înregistrate despre tendințe sau datele monitorului pot fi trimise prin e-mail. Poate fi afișat orice conținut web, cum ar fi știri sau 
prognoze meteo. Pot fi afișate imagini sau filme de la camerele IP. Punerea în funcțiune are loc cu ETS. Un editor grafic și un editor inteligent sunt 
implementate permanent în dispozitiv pentru planificarea proiectelor. Nu este necesar niciun software suplimentar.  

O mare varietate de elemente de afișare și control pot fi aranjate utilizând drag-and-drop în editorul web. Interfața cu utilizatorul poate fi 
proiectată individual cu elemente personalizate sau existente într-o bibliotecă extinsă. Există, de asemenea, șase stiluri diferite din care puteți 
alege. Vederile clădirii și planurile de etaj pot fi afișate ca imagini de fundal. Cu Smart Editor, vizualizările pot fi configurate rapid și intuitiv, fiind 
special concepute pentru browserele mobile de pe smartphone-uri sau tablete.

Pentru IP Control Center este disponibil pentru descărcare un exemplu de proiect în scopuri didactice.

w Circuit diagramă IP/WEB și aplicații KNX
w Circuit diagramă IP/WEB și 

aplicații KNX
1) IP/WEB
A Client Web 
B Client Web Smartphone
C WLAN-Router 
D Client Web Tabletă PC 
E ETS 
F Web Server  + KNXnet / interfață IP

2) KNX
G Detector de mișcare
H Controlul temperaturii în cameră
I Stații meteo
J Operare centrală
K Comutare, dimare, jaluzele
L Panou tactil
M Întrerupător

Senzori KNX

wController de cameră Contouch, afișare și vizualizare
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w Schrack-Info
• Controller pentru vizualizări grafice complete pe terminale compatibile web, cum ar fi calculatoare, 

tablete sau telefoane cu un browser web standard.
• Server web pentru operare și observare de până la 1.250 de stări și valori transmise.
• Editor web pentru proiectarea vizualizărilor web și a modulelor de aplicaţii, cum ar fi:

∘ Programe de conectare în timp cu până la 300 de comenzi de conectare programabile pe 
săptămână

∘ Modul de scenarii cu până la 5.000 de scenarii sau evenimente
∘ Modul logic complet grafic cu până la 1.000 de funcţii logice
∘ Funcţii de alarmare pentru până la 250 de mesaje diferite de alarmă
∘ Funcţie de e-mail cu până la 20 de contacte

• Interfaţă Ethernet 10/100Mbits/s cu priză RJ45 pentru cuplarea la reţeaua IP cu utilizarea de 
protocoale internet

• 2 indicatoare cu LED-uri pentru semnalizarea legăturii IP / comunicaţie și pentru semnalizare erori
• Cuplor BUS integrat și cleme BUS pentru conectarea la reţeaua KNX
• Alimentarea electronicii se face dintr-o sursă de tensiune externă de 24V c.c., 40 mA; racordarea sursei 

externe se face prin intermediul unor cleme de j.t.
• Aparat modular pentru montarea pe șina TH35 DIN EN 60715
• Dimensiuni, lățime (1 modul = 18mm) 4 module

KX1521AB01

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Centru control IP

Centru control IP KX1521AB01 

Accesorii

Sursă monofazată, electronică, modulară, 230/24V c.c., 1,5A LP746201-A 

Senzori KNX

w Centru control IP (vizualizare)

 Stoc depozit București 
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w Schrack-Info
• Controller pentru vizualizări grafice complete pe terminale compatibile web, cum ar fi calculatoare, 

tablete sau telefoane cu un browser web standard.
• Server web pentru operare și observare de până la 1.250 de stări și valori transmise.
• Editor web pentru proiectarea vizualizărilor web și a modulelor de aplicaţii, cum ar fi:

∘ Programe de conectare în timp cu până la 300 de comenzi de conectare programabile pe 
săptămână

∘ Modul de scenarii cu până la 5.000 de scenarii sau evenimente
∘ Modul logic complet grafic cu până la 1.000 de funcţii logice
∘ Funcţii de alarmare pentru până la 250 de mesaje diferite de alarmă
∘ Funcţie de e-mail cu până la 20 de contacte

• Interfaţă Ethernet 10/100Mbits/s cu priză RJ45 pentru cuplarea la reţeaua IP cu utilizarea de 
protocoale internet

• 2 indicatoare cu LED-uri pentru semnalizarea legăturii IP / comunicaţie și pentru semnalizare erori
• Cuplor BUS integrat și cleme BUS pentru conectarea la reţeaua KNX
• Alimentarea electronicii se face dintr-o sursă de tensiune externă de 24V c.c., 40 mA; racordarea sursei 

externe se face prin intermediul unor cleme de j.t.
• Aparat modular pentru montarea pe șina TH35 DIN EN 60715
• Dimensiuni, lățime (1 modul = 18mm) 4 module

KX1521AB01

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Centru control IP

Centru control IP KX1521AB01 

Accesorii

Sursă monofazată, electronică, modulară, 230/24V c.c., 1,5A LP746201-A 

Senzori KNX

w Centru control IP (vizualizare)

 Stoc depozit București 

w Panou de control tactil TC5
w Schrack-Info

Panou tactil multifuncțional pentru afișarea, operarea și controlul funcțiilor camerelor individuale
• Operare pe suprafața ecranului tactil color 5“

∘ Comandă iluminat, umbrire și scenarii
∘ Reglare temperatură cameră și/sau ventilație cu regulatoare PI
∘ Interfaţă de operare pentru aparate frigorifice în sistem flux variabil de agent frigorific
∘ Afișare temperatură, umiditate, calitate aer, consum energie etc.

• Orar, gestionare evenimente și funcții logice de bază
• Navigare configurabilă pentru până la 15 pagini funcționale
• Funcția de administrator prin parolă sau tipuri de obiecte BUS
• Senzor de proximitate, reglarea luminozității ecranului, buzzer
• Personalizare posibilă pentru imaginea de fundal, screen saver și pictograme configurabile
• Dimensiuni (LxÎxA) 86 x 148,8 x 32,5mm

KX2052AB21

Cu suprafața sa de sticlă de înaltă calitate, unitatea de control de cameră Touch Control TC5 este o atracție elegantă și face controlul inteligent al camerei mai ușor ca niciodată. Cu 
afișajul color de 5 inchi bazat pe conceptul de operare intuitiv de atingere și glisare, acesta poate fi adaptat cu ușurință la nevoile de pe site. TC5 acceptă controlul tuturor funcțiilor 
KNX din cameră: de la iluminare la întunecare până la aplicații HVAC. Datorită comenzilor de scenă personalizabile și programelor de cronometru, dispozitivul este ideal pentru clădiri 
funcționale, cum ar fi birouri și hoteluri.

KNX

Interfață ușor de utilizat în interiorul locuinâ
Iluminatul, precum și LED-urile RGB și RGBW pot fi 
comutate și reglate, iar luminozitatea și temperatura de 
culoare pot fi ajustate convenabil.

Un climat interior sănătos poate fi realizat prin setarea 
ventiloconvectorului, tavanului răcit, aplicațiilor de 
racire și încălzirii prin pardoseală, precum și controlând 
automat ventilația pe baza valorilor de calitate a aerului 
PM2,5 sau CO2.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Panou de control tactil TC5

Comandă tactilă TC5, 5", alb KX2052AB21 

Senzori KNX

wPanouri de control tactile
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w Ecran tactil 230Vca, 24Vca sau cc

w Schrack-Info
• Aparat de indicare și operare multifuncţional pentru sistemul KNX, cu 320 x 240 pixeli, afișaj color 5,7“-TFT și ecran tactil
• De pe interfaţa utilizator se poate dima iluminatul cu LED din spatele ecranului
• Pentru reprezentarea și operarea a cel puţin 210 obiecte de comunicare pe minim 20 de pagini de afișare
• O pagină suplimentară pentru indicarea sau anularea a cel puţin 16 alarme
• Program săptămânal pentru cel puţin 110 obiecte de comunicare și cel puţin 10 comenzi de conectare pe zi de săptămână
• Simularea prezenţei pentru cel puţin 50 de obiecte de comunicare
• Un modul de orientare pentru reprezentarea și memorarea valorilor de stare
• Comanda scenariilor 1 Bit sau 8 Bit, pentru cel puţin 64 de scenarii
• Cel puţin 32 de conexiuni ȘI / SAU pentru cel puţin 4 obiecte de comunicare
• Cel puţin 16 condiţii de comparaţie pentru realizarea unei comenzi de conectare
• Protecţie prin parolare a fiecărei pagini de indicare
• Ceas cu baterii cu indicarea datei și orei
• Sunt disponibile cel puţin 4 șabloane diferite pentru interfaţa de operare și indicare
• Reprezentarea unei imagini memorabile pe ecranul de pornire sau reprezentarea unui diashow cu cel puţin 100 de imagini memorabile, în 

locul imaginii de pornire
• Interfaţă USB pentru încărcarea imaginilor și simbolurilor
• Cablu USB, 1m lungime și o rată a transferului de 480MBit/s.
• Tastă pentru resetare
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Aparat cu montaj îngropat într-o doză montaj tencuială sau rigips
• La KX5882AB23 curentul absorbit este de 40mA
• Rama ornamentală și doza pentru montaj trebuie comandate separat
• Dimensiuni (L x Î x A) 161,5 x 135 x 64mm

KX5888AB13

KX5888AB12 KX5888AB14

KX5888AB15

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Ecran tactil, 230Vca KX5882AB13 

Ecran tactil, 24Vca/cc KX5882AB23 

Sursă monofazată, electronică, modulară, 230/24V c.c., 1,5A LP746201-A 

Senzori KNX

wEcrane tactile

 Stoc depozit București 
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w Ecran tactil 230Vca, 24Vca sau cc

w Schrack-Info
• Aparat de indicare și operare multifuncţional pentru sistemul KNX, cu 320 x 240 pixeli, afișaj color 5,7“-TFT și ecran tactil
• De pe interfaţa utilizator se poate dima iluminatul cu LED din spatele ecranului
• Pentru reprezentarea și operarea a cel puţin 210 obiecte de comunicare pe minim 20 de pagini de afișare
• O pagină suplimentară pentru indicarea sau anularea a cel puţin 16 alarme
• Program săptămânal pentru cel puţin 110 obiecte de comunicare și cel puţin 10 comenzi de conectare pe zi de săptămână
• Simularea prezenţei pentru cel puţin 50 de obiecte de comunicare
• Un modul de orientare pentru reprezentarea și memorarea valorilor de stare
• Comanda scenariilor 1 Bit sau 8 Bit, pentru cel puţin 64 de scenarii
• Cel puţin 32 de conexiuni ȘI / SAU pentru cel puţin 4 obiecte de comunicare
• Cel puţin 16 condiţii de comparaţie pentru realizarea unei comenzi de conectare
• Protecţie prin parolare a fiecărei pagini de indicare
• Ceas cu baterii cu indicarea datei și orei
• Sunt disponibile cel puţin 4 șabloane diferite pentru interfaţa de operare și indicare
• Reprezentarea unei imagini memorabile pe ecranul de pornire sau reprezentarea unui diashow cu cel puţin 100 de imagini memorabile, în 

locul imaginii de pornire
• Interfaţă USB pentru încărcarea imaginilor și simbolurilor
• Cablu USB, 1m lungime și o rată a transferului de 480MBit/s.
• Tastă pentru resetare
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Aparat cu montaj îngropat într-o doză montaj tencuială sau rigips
• La KX5882AB23 curentul absorbit este de 40mA
• Rama ornamentală și doza pentru montaj trebuie comandate separat
• Dimensiuni (L x Î x A) 161,5 x 135 x 64mm

KX5888AB13

KX5888AB12 KX5888AB14

KX5888AB15

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Ecran tactil, 230Vca KX5882AB13 

Ecran tactil, 24Vca/cc KX5882AB23 

Sursă monofazată, electronică, modulară, 230/24V c.c., 1,5A LP746201-A 

Senzori KNX

wEcrane tactile

 Stoc depozit București 

w Schrack-Info
• Dimensiuni (L x Î x A) 194 x 156 x 5mm

KX5888AB12 KX5888AB15 KX5888AB14 KX5888AB13

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Ramă ornamentală pentru ecran tactil color ST 588/..3, aluminiu KX5888AB12 

Ramă ornamentală pentru ecran tactil color ST 588/..3, inox KX5888AB13 

Ramă ornamentală pentru ecran tactil color ST 588/..3, sticlă neagră KX5888AB14 

Ramă ornamentală pentru ecran tactil color ST 588/..3, sticlă albă KX5888AB15 

w Doză montaj / rigips
w Schrack-Info

• Dimensiuni (L x Î x A) 194 x 156 x 5mm

KX5888EB01

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Doză montaj / rigips pentru ecrane teactile color  KX5882AB13 sau KX5882AB23 KX5888EB01 

Senzori KNX

w Rame ornamentale



Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

Fusszeile_RO_neu:KAPITEL_02_AK1_korr  07.08.2015  9:46 Uhr  Seite 1



Pagina 

211

Actuatoare KNX

Un dispozitiv de control (actuator KNX) este instalat între consumator și tensiunea de rețea. 
Actuatorul KNX este conectat la magistrala KNX și primește date de la aceasta.

Aceste date provin fie direct de la un senzor KNX (de exemplu, buton, senzor luminozitate, senzor 
de temperatură sau senzor de concentrație de CO2 etc.), fie de la o vizualizare (de exemplu, 
panou tactil sau tabletă).

Actuator jaluzele KNX

Interfață dublă KNX/DALI
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Actuatoare KNX - Prezentare generală
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w Prezentări generale și ghiduri de selecție – aparate cu ieșire binară
Aparatele cu ieșire binară pot fi utilizate flexibil în multe aplicaţii. Sortimentul variat de produse pentru toate aplicațiile uzuale (AC1, AC3, AX, 
sarcină C) cuprinde actuatoare de conectare extensibile modular, cu funcție integrată de recunoașterea a tipului de sarcină.

w Utilizarea datelor AC1, AC3, AX și sarcină C
În domeniul industrial și în tehnica clădirilor s-au impus următoarele regimuri de funcționare pentru diferitele sarcini de comutare și 
caracteristicile de performanță: AC1, AC3, AX și sarcină C. Aceste regimuri sunt prescrise în normele corespunzătoare naționale și 
internaționale. Încercările sunt astfel definite încât reproduc utilizările tipice ca de ex. sarcini inductive (industrie) sau sarcini capacitive la 
iluminatul fluorescent (clădiri).

Regimurile de funcţionare AC1 și AC3 sunt sarcini din domeniului industrial:

• AC1: se referă la comutarea cu precădere a sarcinilor rezistive (cos φ = 0,8)
• AC3: se referă la sarcinile (inductive) specifice motoarelor asincrone (cos φ = 0,45)

Aceste sarcini sunt definite în norma DIN EN 60947-4-1 „Contactoare și demaroare de motoare – contactoare electromagnetice și demaroare 
de motoare“. Norma descrie demaroarele și / sau contactoarele care erau utilizate inițial în aplicații industriale.În domeniul tehnicii clădirilor s-
a impus termenul AX:
• AX: se referă la o sarcină capacitivă specifică iluminatului cu (tuburi fluorescente)

În legătură cu sarcinile lămpilor fluorescente se dau sarcinile capacitive de conectat (200µF, 140µF, 70µF sau 35µF). Această sarcină de 
conectare se referă la norma DIN EN 60669 „Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare“, utilizată cu 
prioritate pentru aplicațiile de tehnica clădirilor. Pentru aparate cu consum de 6A se impune verificarea cu sarcina de 70µF, iar pentru aparate 
cu un consum mai mare de 6A se impune verificarea cu sarcina de 140µF. Caracteristicile de performanță AC și AX nu sunt comparabile direct.

Actuatoare KNX

w Actuatoare KNX
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w Actuatoare de conectare compacte seria K
w Schrack-Info

Caracteristici principale
• Conectare de sarcini capacitive, inductive și rezistive.
• Cleme fără întreținere pentru conectare și cablare continuă 

conductori neprelucraţi monofilari, multifilari fin și multifilari, cu 

secțiuni de 0,5 până la 2,5mm2.
• Afișarea stării de conectare cu posibilitatea verificării pentru 

fiecare ieșire a instalării corecte
Funcții la configurarea cu ETS
• Funcții de comandă:

∘ Comutare cu semnalizare de stare, porți logice, conectare 
centrală, conectare în timp, funcționare pe timp de noapte

∘ Intrare pentru mărimea de reglare pentru valori analogice 
configurabilă ca alternativă la intrarea de conectare

∘ Comandă integrată pe 8 biţi pentru comanda scenariilor și 
conectarea fiecărei ieșiri în până la 8 scenarii

• Funcții de suprascriere: pornire manuală pornit, oprit permanent, 
blocare, suprascriere centrală, ghidare forțată

• Funcții de diagnosticare: numărarea ciclurilor de conectare cu 
monitorizarea valorii limită a ciclurilor de conectare, numărarea 
orelor de funcționare cu monitorizarea valorii limită a orelor de 
funcționare, mesaje de stare

• Numai pentru tipul N 535: detectarea curentului de sarcină cu 
monitorizarea valorii limită a curentului de sarcină

KX5301DB31 KX5301DB51

KX5301DB31 KX5321DB31 KXSK04RC
KX5301DB51 KX5321DB51 KXSK08RC
KX5301DB61 KX5321DB61 KXSK0CRC

Numărul de canale de comutare 4 8 12 4 8 12 4 8 12
Curent nominal maxim, c.a. [A] 6 10 16

Capacitatea de comutare/Tip de sarcionă, Sarcina
Sarcină ohmică [W] 1380 2300 3680
Sarcină în c.c. [V/A] 24/6 24/10 24/10
Sarcină capacitivă maximă [µF] 70 140 200
Tensiune nominală maximă, c.a. [V] 230 230 230
Lămpi cu incandescență
Lămpi cu incandescență [W] 1380 2300 3680
Lămpi cu halogen 230 V [W] 1380 2300 3680
Lămpi j.t. cu halogen și transformator convențional (inductiv) [VA] 500 500 2000

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator de conectare KNX, 4 x 6AX, 230Vca KX5301DB31 

Actuator de conectare KNX, 8 x 6AX, 230Vca KX5301DB51 

Actuator de conectare KNX, 12 x 6AX, 230Vca KX5301DB61 

Actuator de conectare KNX, 4 x 10AX, 230Vca KX5321DB31 

Actuator de conectare KNX, 8 x 10AX, 230Vca KX5321DB51 

Actuator de conectare KNX, 12 x 10AX, 230Vca KX5321DB61 

Actuator de conectare KNX, 4 x 16/20AX, 230Vca KXSK04RC 

Actuator de conectare KNX, 8 x 16/20AX, 230Vca KXSK08RC 

Actuator de conectare KNX, 12 x 16/20AX, 230Vca KXSK0CRC 

Actuatoare KNX

wActuatoare de conectare

 Stoc depozit Viena 

Pagina 

215

w Prezentări generale și ghiduri de selecție – aparate cu ieșire binară
Aparatele cu ieșire binară pot fi utilizate flexibil în multe aplicaţii. Sortimentul variat de produse pentru toate aplicațiile uzuale (AC1, AC3, AX, 
sarcină C) cuprinde actuatoare de conectare extensibile modular, cu funcție integrată de recunoașterea a tipului de sarcină.

w Utilizarea datelor AC1, AC3, AX și sarcină C
În domeniul industrial și în tehnica clădirilor s-au impus următoarele regimuri de funcționare pentru diferitele sarcini de comutare și 
caracteristicile de performanță: AC1, AC3, AX și sarcină C. Aceste regimuri sunt prescrise în normele corespunzătoare naționale și 
internaționale. Încercările sunt astfel definite încât reproduc utilizările tipice ca de ex. sarcini inductive (industrie) sau sarcini capacitive la 
iluminatul fluorescent (clădiri).

Regimurile de funcţionare AC1 și AC3 sunt sarcini din domeniului industrial:

• AC1: se referă la comutarea cu precădere a sarcinilor rezistive (cos φ = 0,8)
• AC3: se referă la sarcinile (inductive) specifice motoarelor asincrone (cos φ = 0,45)

Aceste sarcini sunt definite în norma DIN EN 60947-4-1 „Contactoare și demaroare de motoare – contactoare electromagnetice și demaroare 
de motoare“. Norma descrie demaroarele și / sau contactoarele care erau utilizate inițial în aplicații industriale.În domeniul tehnicii clădirilor s-
a impus termenul AX:
• AX: se referă la o sarcină capacitivă specifică iluminatului cu (tuburi fluorescente)

În legătură cu sarcinile lămpilor fluorescente se dau sarcinile capacitive de conectat (200µF, 140µF, 70µF sau 35µF). Această sarcină de 
conectare se referă la norma DIN EN 60669 „Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare“, utilizată cu 
prioritate pentru aplicațiile de tehnica clădirilor. Pentru aparate cu consum de 6A se impune verificarea cu sarcina de 70µF, iar pentru aparate 
cu un consum mai mare de 6A se impune verificarea cu sarcina de 140µF. Caracteristicile de performanță AC și AX nu sunt comparabile direct.

Actuatoare KNX

w Actuatoare KNX
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w Schrack-Info
Principalele caracteristici 
•  Pentru comutarea sarcinilor capacitive, inductive și rezistive. 
•  Afișarea stării de comutare cu capacitate de operare pentru 

fiecare ieșire pentru a testa instalarea corectă.
•  Racordare la bornele actuatorului se poate face cu conductoare 

unifilare sau multifilare cuprinse intre sectiunile 0.5 ... 2.5mm²

 Funcții cu configurare cu ETS 
•  Funcții extinse de control, funcţii de anulare a comenzilor 

automate și diagnosticare pe canal 
•  Funcții de control: Comutare cu mesaj de stare, poartă logică, 

comutare centrală, comanda scenelor, funcţii de timp, funcţionare 
pe timp de noapte 

•  Funcții de anulare: pornire, oprire, dezactivare, monitorizare a 
intratilor 

•  Funcții de diagnosticare: ciclu de comutare și ore de funcționare , 
mesaje de stare 

•  Intrarea valorii de control pentru valori analogice poate fi 
configurată ca o alternativă la intrarea de comutare

KX5351DB31 KX5351DB61

KX5351DB31
KX5351DB51
KX5351DB61

Numărul de canale de comutare 4 8 12
Curent nominal maxim, c.a. [A] 16

Capacitatea de comutare/Tip de sarcionă, Sarcina
Sarcină ohmică [W] 3680
Sarcină în c.c. [V/A] 24/10
Sarcină capacitivă maximă [µF] 200
Tensiune nominală maximă, c.a. [V] 230
Lămpi cu incandescență
Lămpi cu incandescență [W] 3680
Lămpi cu halogen 230 V [W] 3680
Lămpi j.t. cu halogen și transformator convențional (inductiv) [VA] 2000

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator comutare KNX 4x16/20AX 230V c.a. KX5351DB31 

Actuator comutare KNX 8x16/20AX 230V c.a. KX5351DB51 

Actuator comutare KNX 12x16/20AX 230V c.a. KX5351DB61 

Actuatoare KNX

w Actuatoare de conectare compacte seria K cu detecţie a curentului de sarcină
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w Schrack-Info
Principalele caracteristici 
•  Pentru comutarea sarcinilor capacitive, inductive și rezistive. 
•  Afișarea stării de comutare cu capacitate de operare pentru 

fiecare ieșire pentru a testa instalarea corectă.
•  Racordare la bornele actuatorului se poate face cu conductoare 

unifilare sau multifilare cuprinse intre sectiunile 0.5 ... 2.5mm²

 Funcții cu configurare cu ETS 
•  Funcții extinse de control, funcţii de anulare a comenzilor 

automate și diagnosticare pe canal 
•  Funcții de control: Comutare cu mesaj de stare, poartă logică, 

comutare centrală, comanda scenelor, funcţii de timp, funcţionare 
pe timp de noapte 

•  Funcții de anulare: pornire, oprire, dezactivare, monitorizare a 
intratilor 

•  Funcții de diagnosticare: ciclu de comutare și ore de funcționare , 
mesaje de stare 

•  Intrarea valorii de control pentru valori analogice poate fi 
configurată ca o alternativă la intrarea de comutare

KX5351DB31 KX5351DB61

KX5351DB31
KX5351DB51
KX5351DB61

Numărul de canale de comutare 4 8 12
Curent nominal maxim, c.a. [A] 16

Capacitatea de comutare/Tip de sarcionă, Sarcina
Sarcină ohmică [W] 3680
Sarcină în c.c. [V/A] 24/10
Sarcină capacitivă maximă [µF] 200
Tensiune nominală maximă, c.a. [V] 230
Lămpi cu incandescență
Lămpi cu incandescență [W] 3680
Lămpi cu halogen 230 V [W] 3680
Lămpi j.t. cu halogen și transformator convențional (inductiv) [VA] 2000

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator comutare KNX 4x16/20AX 230V c.a. KX5351DB31 

Actuator comutare KNX 8x16/20AX 230V c.a. KX5351DB51 

Actuator comutare KNX 12x16/20AX 230V c.a. KX5351DB61 

Actuatoare KNX

w Actuatoare de conectare compacte seria K cu detecţie a curentului de sarcină

w Schrack-Info
Construcția modulară a actuatoarelor de conectare garantează aplicarea flexibilă pentru fiecare caz în parte. Interfața cu 6 poli a modulului 
principal se poate racorda, cu ajutorul punților de scurtcircuitare, cu până la patru extensii de actuatoare de conectare. În acest fel necesarul 
de actuatoare de conectare se poate extinde de la un multiplu de 3 la unul de 6-/9-/12 sau15 și adapta flexibil la numărul și mărimea 
sarcinilor de conectat. Diversitatea de funcții oferite de softul de aplicare acoperă un spectru larg: de la comanda în mai multe trepte a 
ventilatoarelor, contoarelor de ore de funcționare și cicluri de conectare, la comanda scenelor și a încălzirii, până la recunoașterea tipului de 
sarcină și supravegherea curentului absorbit pe fiecare canal.
Programul de aplicare cuprinzător comandă atât ieșirile modulului principal cât și ieșirile tuturor extinderilor conectate. Acesta cuprinde:
• înregistrarea și supravegherea curentului de sarcină pe fiecare ieșire, la lipsa sarcinii și la suprasarcină
• cuplarea simultană a celor trei ieșiri
• convertirea unei valori predeterminate, ca valoare procentuală, de turaţie în semnale de comandă de la 1 până la 3 trepte (comandă turaţie-

ventilator)
• convertirea unei valori predeterminate, ca valoare procentuală, de poziţie a unui ventil în semnale de comandă modulate în pulsuri (comanda-

debit termic)
• contorizare cicluri de funcţionare și ore de funcţionare cu supravegherea unei valori limită pe fiecare ieșire
• comandă integrată de 8-Bit a scenelor, în care fiecare ieșire poate fi realizată în până la opt scene

w Domeniul de utilizare
Actuatoarele de conectare cu montajul pe șină DIN se utilizează atât în construcţii nerezidenţiale cât și rezidenţiale pentru următoarele aplicații:
• conectarea de sarcini de până la 20 AX pe canal
• conectarea 3-fazată de acţionări sau sarcini
• comanda în 1 până la 3 trepte de turaţie a instalaţiilor de ventilaţie
• detectarea curentului de sarcină
• detectarea căderii unui mijloc de acţionare semnificativ
• detectarea preventivă a defectelor prin supravegherea continuă a curentului
• înregistrarea orelor de funcţionare și a ciclurilor de conectare
• notificarea lucrărilor de întreţinere și reparaţie
• detectarea circuitelor întrerupte

KX5xxxxxxx + KXSxxxxxxx

w Exemplu: schema bloc a unui actuator de conectare multiplu de 15
A KNX
B 230V c.a.

Schema bloc prezintă un exemplu schematic de interconectare și interfațare a modulelor de acţionare 
individuale ale actuatorului
Toate modulele marcate 10AX și 20AX sunt compatibile unul cu altul și pot fi utilizate împreună.

Actuatoare KNX

w Actuatoare de conectare modulare
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w Schrack-Info
• Tensiune nominală pe contact 230V c.a.
• Interfaţă pentru conectarea unei extensii de actuatoare și software 

pentru a comanda până la 4 extensii de actuatoare, în orice 
combinaţii

• Posibilă conectarea pe 3 faze (3 ieșiri comandate simultan)
• Operare directă (la obiect)
• Comandă turaţie ventilatoare, în 1...3 trepte
• Comanda elementelor de acţionare electrotermică
• Comandă a scenariilor pe 8 Biţi
• Pentru fiecare canal: transmiterea stării, contorizarea orelor de 

funcţionare cu supraveghere limite, contorizarea ciclurilor de 
conectare cu supraveghere limite, înregistrare curent de sarcină, 
monitorizare curent de sarcină

• Alimentarea cu tensiune a electronicii proprii, ca și a electronicii 
extensiilor de actuatoare conectate, prin magistrala BUS

• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Dimensiuni, lățime (1 modul = 18mm) 3 module

KX5621AB11 KX5131AB11

KX5621AB11 KX5131AB11
KX5621AB21 KX5131AB21

Numărul de canale de comutare 3 3
curent nominal maxim, c.a. [A] 10AX 20AX
Tensiune nominală maximă, c.a. [V] 230 230
Capacitatea de comutare/Tip de sarcină, Sarcina
Sarcină ohmică [W] 3680 4600
Sarcină în c.c. [V/A] 24/10 24/20
Sarcină capacitivă maximă [µF] 200 200
Lămpi cu incandescență
Lămpi cu incandescență [W] 2300 3680
Lămpi cu halogen 230 V [W] 2300 3680
Lămpi cu halogen și transformator convențional (inductiv) [VA] 1200 2000
Lămpi fluorescente T5/T8
Necompensate[VA] 2300 3680
Compensate în paralel (la capacitate maximă) [W] 1500 2500
Circuite DUO [VA] 1500 3680
Lămpi fluorescente compacte
Necompensate [VA] 1600 3680
Compensate în paralel (la capacitate maximă) [W] 1100 2500

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Module principale

Actuator de conectare, Modul principal, 3 x 230/400Vca, 10 AX, sarcină C, monitorizare sarcină KX5621AB11 

Actuator de conectare, Modul principal, 3 x 230/400Vca, 20 AX, sarcină C, monitorizare sarcină KX5131AB11 

Module extensie

Actuator de conectare, Modul extensii, 3 x 230/400Vca, 10 AX, sarcină C, monitorizare sarcină KX5621AB21 

Actuator de conectare, Modul extensii, 3 x 230/400Vca, 20 AX, sarcină C, monitorizare sarcină KX5131AB21 

Actuatoare KNX

w Actuatoare de conectare modulare; Module principale și module extensie
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w Schrack-Info
• Tensiune nominală pe contact 230V c.a.
• Interfaţă pentru conectarea unei extensii de actuatoare și software 

pentru a comanda până la 4 extensii de actuatoare, în orice 
combinaţii

• Posibilă conectarea pe 3 faze (3 ieșiri comandate simultan)
• Operare directă (la obiect)
• Comandă turaţie ventilatoare, în 1...3 trepte
• Comanda elementelor de acţionare electrotermică
• Comandă a scenariilor pe 8 Biţi
• Pentru fiecare canal: transmiterea stării, contorizarea orelor de 

funcţionare cu supraveghere limite, contorizarea ciclurilor de 
conectare cu supraveghere limite, înregistrare curent de sarcină, 
monitorizare curent de sarcină

• Alimentarea cu tensiune a electronicii proprii, ca și a electronicii 
extensiilor de actuatoare conectate, prin magistrala BUS

• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Dimensiuni, lățime (1 modul = 18mm) 3 module

KX5621AB11 KX5131AB11

KX5621AB11 KX5131AB11
KX5621AB21 KX5131AB21

Numărul de canale de comutare 3 3
curent nominal maxim, c.a. [A] 10AX 20AX
Tensiune nominală maximă, c.a. [V] 230 230
Capacitatea de comutare/Tip de sarcină, Sarcina
Sarcină ohmică [W] 3680 4600
Sarcină în c.c. [V/A] 24/10 24/20
Sarcină capacitivă maximă [µF] 200 200
Lămpi cu incandescență
Lămpi cu incandescență [W] 2300 3680
Lămpi cu halogen 230 V [W] 2300 3680
Lămpi cu halogen și transformator convențional (inductiv) [VA] 1200 2000
Lămpi fluorescente T5/T8
Necompensate[VA] 2300 3680
Compensate în paralel (la capacitate maximă) [W] 1500 2500
Circuite DUO [VA] 1500 3680
Lămpi fluorescente compacte
Necompensate [VA] 1600 3680
Compensate în paralel (la capacitate maximă) [W] 1100 2500

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Module principale

Actuator de conectare, Modul principal, 3 x 230/400Vca, 10 AX, sarcină C, monitorizare sarcină KX5621AB11 

Actuator de conectare, Modul principal, 3 x 230/400Vca, 20 AX, sarcină C, monitorizare sarcină KX5131AB11 

Module extensie

Actuator de conectare, Modul extensii, 3 x 230/400Vca, 10 AX, sarcină C, monitorizare sarcină KX5621AB21 

Actuator de conectare, Modul extensii, 3 x 230/400Vca, 20 AX, sarcină C, monitorizare sarcină KX5131AB21 

Actuatoare KNX

w Actuatoare de conectare modulare; Module principale și module extensie

w Schrack-Info
• Este o unitate releu liber configurabilă.
• Pentru pornirea și oprirea sistemelor de iluminat și pentru 

acționarea jaluzelelor și roletelor (jaluzele, rolete, marchize și 
diverse dispozitive de protecție împotriva luminii directe a soarelui 
și protejarea intimității).

• În funcție de cerințe, unitatea poate fi configurată corespunzător 
pentru fiecare canal.

• Actuatorul dispune de o capacitate de comutare de max. 16A 
pentru curenți de cuplare de până la 80A.

KXKK04RA KXKK08RA

KXKK04RA KXKK08RA KXKK0CRA
Numărul de canale de comutare 4/2 8/2 12/6
Capacitatea de comutare maximă pe canal 16A, 250V c.a. 16A, 250V c.a. 16A, 250V c.a.
Sarcină ohmică [W] 4000W 4000W 4000W
Sarcină maximă pe canal 4000VA 4000VA 4000VA
Tip de sarcină
Sarcină ohmică 16A, 250V c.a. 16A, 250V c.a. 16A, 250V c.a.

Tungsten
1200W, 12V c.a./ 277V c.a. 60Hz, 

50°C
1200W, 12V c.a./ 277V c.a. 60Hz, 

50°C
1200W, 12V c.a./ 277V c.a. 60Hz, 

50°C
Unitate preîncărcare magnetică 5A, 347V c.a. 5A, 347V c.a. 5A, 347V c.a.
Unitate balast electronic 5A, 277V c.a. 5A, 277V c.a. 5A, 277V c.a.
Calibru minim contact [V] 100mA, 12V c.c. 100mA, 12V c.c. 100mA, 12V c.c.
Limitare curent de pornire max. 20ms (incl. lumini) 165A vârf max. 20ms (incl. lumini) 165A vârf max. 20ms (incl. lumini) 165A vârf
Curent de pornire max. 200µs 800A vârf max. 200µs 800A vârf max. 200µs 800A vârf
Materialul contactului W (anticipat) +AgSnO2 W (anticipat) +AgSnO2 W (anticipat) +AgSnO2

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator combi KNX de conectare / jaluzele 4/2 ieșiri, 16A, 230Vca KXKK04RA 

Actuator combi KNX de conectare / jaluzele 8/4-ieșiri, 16A, 230Vca KXKK08RA 

Actuator combi KNX de conectare / jaluzele 12/6-ieșiri, 16A, 230Vca KXKK0CRA 

w Aparate cu ieșiri binare, 2 x 230Vca, 10A
w Schrack-Info

• Tensiune nominală pe contact 230Vca
• 2 contacte comutatoare libere de potenţial
• Curent nominal pe contact 10A
• Cleme fără șurub pentru racordarea și cablarea continuă de 

conductori netrataţi, monofilari, multifilari fin și multifilari, de 
0,5...,2,5mm2 secţiune

• Alimentarea electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Pentru montare în doze îngropate cu diametrul de 60mm și 

adâncime 60mm
• Funcţii de timp: întârziere la deconectare, întârziere la conectare, 

operare ca temporizator

KX5102AB13 KX5102AB03

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Aparat cu ieșire binară 2 x 230Vca, 10A KX5102AB13 

Aparat cu ieșiri binare, 2 x 230Vca, 10A, cu cadru de montare și priză BTI KX5102AB03 

Actuatoare KNX

w Actuator combi de conectare / jaluzele

 Stoc depozit Viena 
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w Schrack-Info
• Tensiune nominală pe contact 230Vca
• 2 ieșiri binare pentru contacte libere de potenţial, determinarea stării de comutare prin tensiunea 

produsă în aparat
• Conductoare de 20cm lungime pentru ieșiri, intrări și BUS
• Ieșire parametrabilă ND sau NÎ
• Alimentarea cu tensiune a electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor Bus integrat, conectare la Bus prin clemele Bus anexate
• Montare pe perete îngropat în doze cu diametrul de 60mm
• Dimensiuni (D x A) 53 x 28mm

KX5112SB32

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator, 1x16A 230VAC, 3 intrari binare libere de potenţial KX5112SB32 

w Actuator Jaluzele, 2/1x 16A 230V AC, 3 intrări binare
w Schrack-Info

•  2/1 x AC 230 V‚ 6 A‚ 3 x intrări binare
•  Operare pe 2 canale 
•  Pentru a controla jaluzelele,obloane, copertinele, clapetele de ventilație sau sisteme suspendate 

similare care sunt potrivite pentru tensiune de rețea sau pentru a controla consumatorii electrici, cum ar fi 
sistemele de iluminat sau dispozitivele de deschidere a ușilor 

•  Contacte pentru relee cu funcţii de siguranţă 
•  Lungimea totala a cablului de racordare, cu conductori în pereche torsadată, trebuie sa fie de 

maxim10m 
•  Determinarea stării de comutare la conectarea butoanelor convenționale, întrerupătoarelor, ferestrei/ 

contactele ușii sau senzorii corespunzători 
•  Cu transmisie de date criptată prin KNX Data Secure 
•  5 funcții de siguranță diferite (3 alarme de vânt, 1 alarmă de ploaie, 1 alarmă de îngheț), opțional cu 

monitorizare ciclică 
•  Alimentare de tip BUS
•  Unități de cuplare BUS integrate, conexiunele BUS facandu-se prin acestea
•  Pentru montare în doze îngropate cu diametrul de 60mm și adâncime 60mm 
• Dimensiune (Ø x H) 53 x 48 mm

KX5622SB32

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator Jaluzele, 2/1x 16A 230V AC, 3 intrări binare libere de potenţial KX5622SB32 

Actuatoare KNX

w Actuatoare de conectare UP
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w Schrack-Info
• Tensiune nominală pe contact 230Vca
• 2 ieșiri binare pentru contacte libere de potenţial, determinarea stării de comutare prin tensiunea 

produsă în aparat
• Conductoare de 20cm lungime pentru ieșiri, intrări și BUS
• Ieșire parametrabilă ND sau NÎ
• Alimentarea cu tensiune a electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor Bus integrat, conectare la Bus prin clemele Bus anexate
• Montare pe perete îngropat în doze cu diametrul de 60mm
• Dimensiuni (D x A) 53 x 28mm

KX5112SB32

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator, 1x16A 230VAC, 3 intrari binare libere de potenţial KX5112SB32 

w Actuator Jaluzele, 2/1x 16A 230V AC, 3 intrări binare
w Schrack-Info

•  2/1 x AC 230 V‚ 6 A‚ 3 x intrări binare
•  Operare pe 2 canale 
•  Pentru a controla jaluzelele,obloane, copertinele, clapetele de ventilație sau sisteme suspendate 

similare care sunt potrivite pentru tensiune de rețea sau pentru a controla consumatorii electrici, cum ar fi 
sistemele de iluminat sau dispozitivele de deschidere a ușilor 

•  Contacte pentru relee cu funcţii de siguranţă 
•  Lungimea totala a cablului de racordare, cu conductori în pereche torsadată, trebuie sa fie de 

maxim10m 
•  Determinarea stării de comutare la conectarea butoanelor convenționale, întrerupătoarelor, ferestrei/ 

contactele ușii sau senzorii corespunzători 
•  Cu transmisie de date criptată prin KNX Data Secure 
•  5 funcții de siguranță diferite (3 alarme de vânt, 1 alarmă de ploaie, 1 alarmă de îngheț), opțional cu 

monitorizare ciclică 
•  Alimentare de tip BUS
•  Unități de cuplare BUS integrate, conexiunele BUS facandu-se prin acestea
•  Pentru montare în doze îngropate cu diametrul de 60mm și adâncime 60mm 
• Dimensiune (Ø x H) 53 x 48 mm

KX5622SB32

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator Jaluzele, 2/1x 16A 230V AC, 3 intrări binare libere de potenţial KX5622SB32 

Actuatoare KNX

w Actuatoare de conectare UP

w Aparate cu intrări binare
w Schrack-Info

• Intrări pentru circuite cu lungime maximă de 100m, conductor neecranat, torsadat
• LED pentru indicarea stării pe fiecare intrare
• Funcţiile intrării: limitarea ratei telegramelor, timp de revenire parametrabil, blocarea unor intrări cu 

obiecte de blocare, durata se poate modifica printr-o apăsare lungă a tastei, selectarea tipului de 
contacte (ND / NÎ)

• Se poate evalua durata de apăsare a tastelor
• Numărarea impulsurilor cu / fără monitorizarea limitei (8/16/32 Bit)
• Alimentarea electronicii dintr-o sursă integrată, alimentată la 230Vca
• Cuplor de Bus integrat, conectare prin cleme Bus sau sistemul de contacte de la șina de date
• Dimensiuni, lățime (1 modul = 18mm) 6 moduleKXEKF0RP

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

KNX Aparat cu intrări binare, 16 intrări pentru contacte libere de potenţial KX2621EB11 

Intrare binară KNX, 8 intrări pentru 12 V...,230Vca/cc KXEK08RM 

Intrare binară, 8 contacte libere de potențial KX2621DB51 

Intrare binară, 4 contacte libere de potențial KX2621DB31 

KNX Binary input, 4 inputs for AC/DC 10 … 230V KX2631DB31 

KNX Binary input, 8 inputs for AC/DC 10 … 230V KX2631DB51 

w Interfață tastă
w Schrack-Info

• Intrări / ieșiri, programabile fiecare pentru contacte releu libere de potenţial sau pentru aprinderea unor 
LED-uri de stare

• Producerea tensiunii de scanare pentru contactele libere de potenţial
• Pentru montare în doze de aparat îngropate cu diametrul de 60mm
• Intrări pentru circuite cu lungime maximă de 10m, conductor neecranat, torsadat
• Se poate evalua durata de apăsare a tastelor
• Conectare Pornit / Oprit / Intermediar, emitere valoare (8/16 Biţi)
• 1 tastă dimare
• 1 tastă comandă de grup
• 2 taste dimare cu telegramă de stop (4 Biţi)
• 2 taste dimare cu stabilirea valorii (8 Biţi)
• Jaluzele: 1 tastă / 2 taste comanda jaluzelelor
• Memorare scenarii și apelare: 8 Biţi, în legătură cu blocul de date scenarii 1 Bit
• Numărarea impulsurilor cu / fără monitorizarea limitei (8/16/32 Bit)
• Alimentarea cu tensiune a electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Dimensiuni (L x Î x A) 42 x 42 x 8.5mm

KXEK44UP

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

KNX Interfaţă tastă‚ 2 x contact liber de potenţial / Ieșire pentru comanda LED-urilor KX2202AB21 

KNX Interfaţă tastă‚ 4 x contacte liber de potenţial / Ieșire pentru comanda LED-urilor KXEK44UP 

Actuatoare KNX

w Intrări binare

 Stoc depozit Viena 
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w Prezentare generală și ghid de selecție
Funcționare în paralel a până la patru canale pentru o 
putere mare de ieșire
Canalele conectate de până la 1000 VA cresc considerabil nivelurile de 
iluminare posibile. Operarea a două canale în paralel mărește puterea 
de la 300 VA la 500 VA. Trei canale cresc puterea la 750 VA și patru 
canale la 1000 VA. Este posibil să conectați canale în paralel, de 
exemplu:
A+B|C|D, A|B+C|D, A|B|C+D, A +B|C+D, A+B+C|D, A|B+C+D și 
A+B+C+D

Dimmer universal pentru LED-uri și surse de lumină 
tradiționale
Noul dimmer universal KXDK04RLED, în linie cu designul nou al 
unităților, extinde gama de dispozitive de control al iluminatului. Acest 
nou produs are patru canale separate pentru a controla lămpile LED 
dimabileși orice altă sarcină dimabilă fără o încărcare minimă. În plus 
conectarea în paralel a canalelor poate crește puterea până la 1000 
VA.

Panou de control frontal intuitiv
Panoul de control frontal facilitează verificarea corectitudinii instalării 
folosind LED-urile de stare și butoanele. O simplă apăsare de buton 
comută și dimează sarcinile, comută canalele în paralel și indică stările 
de comutare sau defecțiunile. Setarea canalelor se poate face pe 
panoul de control frontal fără niciun software înainte de a face 
configurații cu ETS.

Curbe de dimare ajustabile
Pentru mai multă comoditate și flexibilitate, dimmerul universal oferă 
posibilitatea de a adapta comportamentul de estompare la 
comportamentul de estompare al lămpilor cu incandescență în loc de 
comportamentul de estompare cu LED-uri, care este necunoscut 
oamenilor. Ilustrația arată curba de estompare tipică a unei lămpi 
incandescente și a unui LED, adică raportul dintre iluminare și 
luminozitatea setată în%. Setarea curbei de estompare, adică pentru 
controlul luminozității în raport cu valoarea de estompare, poate fi 
parametrizată în ETS. Ca rezultat, lămpile pot fi mai luminoase sau mai 
întunecate în intervalul mediu de estompare.

A Lampă cu 
incandescență

B LED

Actuatoare KNX

wActuatoare dimare modulare
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w Prezentare generală și ghid de selecție
Funcționare în paralel a până la patru canale pentru o 
putere mare de ieșire
Canalele conectate de până la 1000 VA cresc considerabil nivelurile de 
iluminare posibile. Operarea a două canale în paralel mărește puterea 
de la 300 VA la 500 VA. Trei canale cresc puterea la 750 VA și patru 
canale la 1000 VA. Este posibil să conectați canale în paralel, de 
exemplu:
A+B|C|D, A|B+C|D, A|B|C+D, A +B|C+D, A+B+C|D, A|B+C+D și 
A+B+C+D

Dimmer universal pentru LED-uri și surse de lumină 
tradiționale
Noul dimmer universal KXDK04RLED, în linie cu designul nou al 
unităților, extinde gama de dispozitive de control al iluminatului. Acest 
nou produs are patru canale separate pentru a controla lămpile LED 
dimabileși orice altă sarcină dimabilă fără o încărcare minimă. În plus 
conectarea în paralel a canalelor poate crește puterea până la 1000 
VA.

Panou de control frontal intuitiv
Panoul de control frontal facilitează verificarea corectitudinii instalării 
folosind LED-urile de stare și butoanele. O simplă apăsare de buton 
comută și dimează sarcinile, comută canalele în paralel și indică stările 
de comutare sau defecțiunile. Setarea canalelor se poate face pe 
panoul de control frontal fără niciun software înainte de a face 
configurații cu ETS.

Curbe de dimare ajustabile
Pentru mai multă comoditate și flexibilitate, dimmerul universal oferă 
posibilitatea de a adapta comportamentul de estompare la 
comportamentul de estompare al lămpilor cu incandescență în loc de 
comportamentul de estompare cu LED-uri, care este necunoscut 
oamenilor. Ilustrația arată curba de estompare tipică a unei lămpi 
incandescente și a unui LED, adică raportul dintre iluminare și 
luminozitatea setată în%. Setarea curbei de estompare, adică pentru 
controlul luminozității în raport cu valoarea de estompare, poate fi 
parametrizată în ETS. Ca rezultat, lămpile pot fi mai luminoase sau mai 
întunecate în intervalul mediu de estompare.

A Lampă cu 
incandescență

B LED

Actuatoare KNX

wActuatoare dimare modulare
w Schrack-Info

• Comandă corpuri de iluminat dimabile, inclusiv cu LED
• Putere de ieșire până la 2 x 300VA sau 1 x 500VA
• Nu se impune o sarcină minimă
• Funcţionare cu decupare început sau sfârșit de fază
• Recunoaștere automată a sarcinilor inductive
• Protecţie la scurtcircuit, suprasarcină, supratemperatură, indicator 

de stare cu LED
• Numărarea orelor de funcţionare, cu monitorizarea valorii limită a 

numărului orelor de funcţionare
• Numărarea ciclurilor de conectare, cu monitorizarea valorii limită 

a numărului de cicluri
• Comandă integrată pe 8 biţi pentru scenarii și cuprinderea 

fiecărei ieșiri în până la 8 scenarii
• Dimensiuni, lățime (1 modul = 18mm) 4 module

KXDK02RLED KXDK04RLED

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimer universal KNX, 2 x 300VA, (pentru dimare corpuri de iluminat cu LED-uri) KXDK02RLED 

Dimer universal KNX, 4 x 300VA, (pt. LED-uri) KXDK04RLED 

w Dimmer universal, 1 x 230V c.a., 10...,250VA
w Schrack-Info

• O ieșire pentru conectarea și dimarea de sarcini rezistive (R), 
inductive (L) sau capacitive (C)

• Adaptare automată pentru comanda de decupare început sau 
sfârșit de fază, în funcţie de tipul de sarcină racordat

• Tensiune nominală de operare 230Vca
• Frecvenţa nominală: 50...,60Hz
• Putere nominală la +35°C temperatură ambiantă: 10...,250VA
• Protecţie electronică a ieșirii la suprasarcină, scurtcircuit și 

supratemperatură
• Cleme fără șurub pentru racordarea și cablarea continuă de 

conductori netrataţi, monofilari, multifilari fin și multifilari, de 
0,5...,2,5mm2 secţiune

• Alimentarea electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Pentru montare în doze de aparat îngropate cu diametrul de 

60mm și adâncime de 60mm

KX5252AB13 KX5252AB03

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimer universal, 1 x 230Vca, 10...,250VA, cu cadru de montare și priză BTI KX5252AB03 

Dimer universal, 1 x 230Vca, 10...,250VA KX5252AB13 

Actuatoare KNX

w Dimmer universal

 Stoc depozit Viena 
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w KNX și DALI – o echipă puternică
w Schrack-Info

Digital Addressable Lighting Interface (DALI) a fost introdus pe piață în anul 2004 ca un înlocuitor al clasicei interfețe 1...10V. Programul 
universal DALI-Bus este un sistem de comandă a balasturilor electronice (EVG) utilizate în tehnica iluminatului. Specificația interfeței de 
comunicare DALI este stabilită în norma internațională IEC 62386.
Comunicarea DALI permite, ca toate aparatele DALI să fie comandate cu acelaș semnal (Broadcast). La comanda Broadcast toate aparatele 
DALI se comportă ca și când ar fi comandate împreună prin intermediul unei interfețe 1...10V. Ca a doua posibilitate de comandă, DALI permite 
alocarea unei adrese DALI pentru până la 16 grupe (adresare de grup) sau comanda individuală a fiecărui aparat DALI (adresare individuală). 
DALI permite nu numai recepția semnalelor de conectare sau dimare, ci prin DALI se pot transmite informații privind nivelul de iluminare sau 
gestiona defectele, cum ar fi defectarea unui corp de iluminat sau a unui balast.

DALI permite includerea fiecărui aparat DALI în până la 16 scene prestabilite. Setările specifi ce pentru fiecare scenă sunt stocate în 
dispozitivele individuale DALI și pot fi accesate printr-o singură comandă. Acest lucru permite comanda chiar și a unor scene complexe sau a 
unor secvențe de comandă foarte rapide. În acest fel costul de comandă a dimării cu KNX și DALI nu este mai mare ca cel al sistemului 1...10V. 
Dacă se compară necesarul de conductori pentru DALI și pentru sistemul 1...10V și diferențele de cost pentru materiale și manoperă, atunci un 
proiect cu DALI poate fi realizat cu o treime mai ieftin decât cu sistemul 1...10V. Un aparat de comandă pentru comanda / reglarea iluminării 
cu DALI poate fi, în cazul cel mai simplu, un senzor de iluminare, un detector de prezență sau un senzor combinat iluminare / prezență, care să 
comande o grupă de lămpi funcție de prezența umană și de lumina zilei. În cazul acestor aplicații simple, locale, în care DALI este folosit ca 
interfață dintre un senzor și mai multe aparate DALI, se utilizează Broadcast ca înlocuitor al clasicei comenzi prin 1...10V. În aceste condiții 
aplicațiile simple nu sunt privite ca făcând parte dintr-o rețea.

Într-o linie DALI pot fi conectate prin aparatul de comandă / Gateway (Master) până la 64 de balasturi electronice DALI (Slaves). La punerea 
în funcțiune a DALI balasturile electronice primesc o adresă generată automat, iar mai departe, în procesul de punere în funcțiune în baza 
acestei adrese, primesc o adresă scurtă, de la 0…63. Datorită faptului că alocarea adreselor se face automat, ordonarea aparatelor este 
întâmplătoare, balasturile individuale / lămpile trebuie identificate mai departe în procesul de punere în funcțiune. Adresarea balasturilor 
individuale din sistem se face fie în baza adresei scurte (comandă individuală), fie în baza unei adrese DALI de grup (comandă de grup). În 
acest scop pot fi ordonate oricât de multe balasturi ale unei linii în până la 16 grupe DALI. Prin adresarea grupelor în sistemul DALI se asigură 
că, procesele de conectare - dimare ale diferitelor lămpi din sistem se face concomitent, fără decalare în timp. Pe lângă adresarea prin adrese 
scurte și adrese de grup, se pot cuprinde în scenarii valorile de iluminare ale balasturilor DALI individuale și pot fi accesate prin adresele de 
scenarii.

Odată cu introducerea DALI-2, dispozitivele DALI sunt supuse unor teste unitare stricte. În special pentru balasturi, 
aceste teste conduc la o compatibilitate mai bună cu KNX/DALI Gateways. KNX/DALI Gateway Schrack susține 
balasturile EVG din standardul internațional IEC 62386 DALI ediția 1, precum și ediția 2 (DALI-2), întrucât acestea sunt 
compatibile cu versiunile anterioare.
Pentru mai multe informaţii despre DALI vă rugăm descărcaţi manualul tehnic DALI de la adresa: www.dali-ag.org

w Comparația comenzii în sistem 1...10V cu comanda DALI cu KNX
A Actuator comutare/dimare driver 1-10V
B Driver 
C Driver DALI
D Interfață KNX/DALI 
E 230V c.a.
F 1-10 V
G KNX
H DALI

Actuatoare KNX

wComanda KNX/DALI

Pagina 

224



w KNX și DALI – o echipă puternică
w Schrack-Info

Digital Addressable Lighting Interface (DALI) a fost introdus pe piață în anul 2004 ca un înlocuitor al clasicei interfețe 1...10V. Programul 
universal DALI-Bus este un sistem de comandă a balasturilor electronice (EVG) utilizate în tehnica iluminatului. Specificația interfeței de 
comunicare DALI este stabilită în norma internațională IEC 62386.
Comunicarea DALI permite, ca toate aparatele DALI să fie comandate cu acelaș semnal (Broadcast). La comanda Broadcast toate aparatele 
DALI se comportă ca și când ar fi comandate împreună prin intermediul unei interfețe 1...10V. Ca a doua posibilitate de comandă, DALI permite 
alocarea unei adrese DALI pentru până la 16 grupe (adresare de grup) sau comanda individuală a fiecărui aparat DALI (adresare individuală). 
DALI permite nu numai recepția semnalelor de conectare sau dimare, ci prin DALI se pot transmite informații privind nivelul de iluminare sau 
gestiona defectele, cum ar fi defectarea unui corp de iluminat sau a unui balast.

DALI permite includerea fiecărui aparat DALI în până la 16 scene prestabilite. Setările specifi ce pentru fiecare scenă sunt stocate în 
dispozitivele individuale DALI și pot fi accesate printr-o singură comandă. Acest lucru permite comanda chiar și a unor scene complexe sau a 
unor secvențe de comandă foarte rapide. În acest fel costul de comandă a dimării cu KNX și DALI nu este mai mare ca cel al sistemului 1...10V. 
Dacă se compară necesarul de conductori pentru DALI și pentru sistemul 1...10V și diferențele de cost pentru materiale și manoperă, atunci un 
proiect cu DALI poate fi realizat cu o treime mai ieftin decât cu sistemul 1...10V. Un aparat de comandă pentru comanda / reglarea iluminării 
cu DALI poate fi, în cazul cel mai simplu, un senzor de iluminare, un detector de prezență sau un senzor combinat iluminare / prezență, care să 
comande o grupă de lămpi funcție de prezența umană și de lumina zilei. În cazul acestor aplicații simple, locale, în care DALI este folosit ca 
interfață dintre un senzor și mai multe aparate DALI, se utilizează Broadcast ca înlocuitor al clasicei comenzi prin 1...10V. În aceste condiții 
aplicațiile simple nu sunt privite ca făcând parte dintr-o rețea.

Într-o linie DALI pot fi conectate prin aparatul de comandă / Gateway (Master) până la 64 de balasturi electronice DALI (Slaves). La punerea 
în funcțiune a DALI balasturile electronice primesc o adresă generată automat, iar mai departe, în procesul de punere în funcțiune în baza 
acestei adrese, primesc o adresă scurtă, de la 0…63. Datorită faptului că alocarea adreselor se face automat, ordonarea aparatelor este 
întâmplătoare, balasturile individuale / lămpile trebuie identificate mai departe în procesul de punere în funcțiune. Adresarea balasturilor 
individuale din sistem se face fie în baza adresei scurte (comandă individuală), fie în baza unei adrese DALI de grup (comandă de grup). În 
acest scop pot fi ordonate oricât de multe balasturi ale unei linii în până la 16 grupe DALI. Prin adresarea grupelor în sistemul DALI se asigură 
că, procesele de conectare - dimare ale diferitelor lămpi din sistem se face concomitent, fără decalare în timp. Pe lângă adresarea prin adrese 
scurte și adrese de grup, se pot cuprinde în scenarii valorile de iluminare ale balasturilor DALI individuale și pot fi accesate prin adresele de 
scenarii.

Odată cu introducerea DALI-2, dispozitivele DALI sunt supuse unor teste unitare stricte. În special pentru balasturi, 
aceste teste conduc la o compatibilitate mai bună cu KNX/DALI Gateways. KNX/DALI Gateway Schrack susține 
balasturile EVG din standardul internațional IEC 62386 DALI ediția 1, precum și ediția 2 (DALI-2), întrucât acestea sunt 
compatibile cu versiunile anterioare.
Pentru mai multe informaţii despre DALI vă rugăm descărcaţi manualul tehnic DALI de la adresa: www.dali-ag.org

w Comparația comenzii în sistem 1...10V cu comanda DALI cu KNX
A Actuator comutare/dimare driver 1-10V
B Driver 
C Driver DALI
D Interfață KNX/DALI 
E 230V c.a.
F 1-10 V
G KNX
H DALI

Actuatoare KNX

wComanda KNX/DALI
w Lumină albă reglabilă și aplicații de iluminat centrate pe om cu DALI
Controlul luminii pentru locuri perfecte
Interfața Schrack KNX / DALI acceptă Tunable White, un control variabil și continuu al temperaturii de culoare 
de la lumină albă caldă la lumină albă rece. Temperaturile dinamice de culoare nu numai că îmbunătățește 
atmosfera din cameră, dar contribuie și la bconfortul persoanelor. Aceasta urmează conceptul de iluminare 
centrată pe nevoile oamenilor.

Iluminat pentru nevoile oamenilor
Vorbim de o concepție a iluminatului care ține cont de nevoile oamenilor. În timp ce lumina albă rece 
promovează concentrarea, lumina albă caldă, pe de altă parte, are un efect calmant. În acest fel, lumina dintr-
o cameră poate fi adaptată pozitiv la cerințele și situațiile particulare.

Cu o temperatură de culoare adaptată, pot fi garantate condiții vizuale  perfecte pentru orice activitate, 
esențiale în special în instituțiile de învățământ și birouri.

Interfață KNX/DALI KXDD02RV
Temperatura de culoare conținută în scene, efecte * și programe * permite ca interfața KNX / DALI să fie 
utilizată în aplicațiile Human Centric Lighting fără a fi nevoie de dispozitive KNX externe.
Interfața KNX / DALI plus conține, de asemenea, un control al luminii constant încorporat, cu ajutorul căruia 
un grup de iluminat principal și până la patru grupuri de iluminat secundar pot fi controlate pentru o iluminare 
în încăperi bazată pe cerere și eficientă din punct de vedere energetic .
*Versiunile Plus !

Actuator comutare/dimare KX5251EB01, 2 Magistrale DALI
Cu Tunable White și până la șapte curbe de reglare ajustabile, lămpile pot fi adaptate la orice situație.
În plus, dispozitivele oferă opțiunea de salvare a scenelor de iluminat, de trimitere de mesaje de stare și de 
eroare și de numărare a ciclurilor de comutare și a orelor de funcționare.
Mai ales în combinație cu detectoarele de prezență, care controlează automat luminozitatea , noile 
actuatoare de comutare/dimare oferă  condițiile optime de iluminare în cameră.

Actuatoare KNX

w KNX și DALI – o echipă puternică
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w Schrack-Info
• Comunicare prin KNX cu balasturi electronice (EVG), care dispun de o interfaţă DALI, legate într-o 

magistrală DALI
• Două ieșiri DALI, conform CEI62386, conectabile prin reţeaua Bus DALI cu până la 64 balasturi 

electronice DALI
• Sursă integrată cu tensiunea de intrare 110...240Vca, 50/60 Hz sau 120...240Vcc, pentru alimentarea 

electronicii Gateway și a ieșirilor DALI
• Afișaj cu LCD pentru indicarea orelor de funcţionare și afișarea mesajelor de eroare
• Tastă pentru comutare între operarea prin Bus și operarea directă
• Împărţirea celor maxim 128 balasturi electronice DALI în maxim 32 grupe DALI care pot fi acţionate 

exclusiv în grupe (conectare, dimare și stabilire valoare pentru dimare) și pentru care starea și căderea 
unui mijloc de iluminare se semnalizează tot ca grupă

• Semnalizarea și indicarea unei erori la o lampă sau la un balast, pe grup de lămpi și pe participanţi DALI
• Posibilitate de a înlocui balasturi DALI fără software-ul (ETS)
• Dimensiuni, lățime (1 modul = 18mm) 4 module

KXDD02RV

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

KNX/DALI Twin Gateway, pentru max. 2 x 64 Balasturi electronice DALI KXDD02RV 

w KNX/DALI Gateway plus / Twin plus

w Schrack-Info
• Pentru comunicarea prin KNX cu balasturi electronice (EVG) cu interfaţă DALI
• Două ieșiri DALI, conform CEI62386, conectabile prin reţeaua Bus DALI cu până la 64 balasturi electronice DALI și suplimentar, cu cel puţin 

10 senzori DALI
• Sursă integrată cu tensiunea de intrare 110...240Vca, 50/60 Hz sau 120...240Vcc, pentru alimentarea electronicii Gateway și a ieșirilor DALI
• Afișaj cu LED-uri pentru indicarea orelor de funcţionare și a mesajelor de eroare
• 1 Tastă pentru comutare între operarea prin Bus și operarea directă
• Divizarea celor max. 64 de balasturi DALI pe canal în maxim 16 grupe DALI pe canal, operabile pe grupe sau individual (conectare, dimare, 

stabilire valoare dimare) și semnalizare stare și cădere a unui corp de iluminat
• Semnalizarea și indicarea unei erori la o lampă sau la un balast, pe grup de lămpi și pe participanţi DALI
• Comandă integrată a scenariilor pentru până la 16 scenarii per canal
• 16 regulatoare în 2 puncte integrate pentru reglarea luminozităţii
• 16 regulatoare integrate pentru menţinerea constanţei luminozităţii pentru un șir principal de lămpi și până la patru alte șiruri de lămpi
• Posibilitate de a înlocui balasturi DALI fără software-ul (ETS)
• Atribuirea balasturilor electronice DALI la grupele individuale împreună cu posibilitatea de testare a balasturilor, grupelor, scenariilor și 

efectelor prin intermediul ETS la punerea în funcţiune a Gateway
• Dimensiuni, lățime (1 modul = 18mm) 4 module

KX1411AB03

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

KNX/DALI Gateway plus, 1 canal KX1411AB03 

KNX/DALI Gateway twin, 2 canale KX1411AB21 

Actuatoare KNX

w Gateway Twin KNX/DALI
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w Schrack-Info
• Comunicare prin KNX cu balasturi electronice (EVG), care dispun de o interfaţă DALI, legate într-o 

magistrală DALI
• Două ieșiri DALI, conform CEI62386, conectabile prin reţeaua Bus DALI cu până la 64 balasturi 

electronice DALI
• Sursă integrată cu tensiunea de intrare 110...240Vca, 50/60 Hz sau 120...240Vcc, pentru alimentarea 

electronicii Gateway și a ieșirilor DALI
• Afișaj cu LCD pentru indicarea orelor de funcţionare și afișarea mesajelor de eroare
• Tastă pentru comutare între operarea prin Bus și operarea directă
• Împărţirea celor maxim 128 balasturi electronice DALI în maxim 32 grupe DALI care pot fi acţionate 

exclusiv în grupe (conectare, dimare și stabilire valoare pentru dimare) și pentru care starea și căderea 
unui mijloc de iluminare se semnalizează tot ca grupă

• Semnalizarea și indicarea unei erori la o lampă sau la un balast, pe grup de lămpi și pe participanţi DALI
• Posibilitate de a înlocui balasturi DALI fără software-ul (ETS)
• Dimensiuni, lățime (1 modul = 18mm) 4 module

KXDD02RV

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

KNX/DALI Twin Gateway, pentru max. 2 x 64 Balasturi electronice DALI KXDD02RV 

w KNX/DALI Gateway plus / Twin plus

w Schrack-Info
• Pentru comunicarea prin KNX cu balasturi electronice (EVG) cu interfaţă DALI
• Două ieșiri DALI, conform CEI62386, conectabile prin reţeaua Bus DALI cu până la 64 balasturi electronice DALI și suplimentar, cu cel puţin 

10 senzori DALI
• Sursă integrată cu tensiunea de intrare 110...240Vca, 50/60 Hz sau 120...240Vcc, pentru alimentarea electronicii Gateway și a ieșirilor DALI
• Afișaj cu LED-uri pentru indicarea orelor de funcţionare și a mesajelor de eroare
• 1 Tastă pentru comutare între operarea prin Bus și operarea directă
• Divizarea celor max. 64 de balasturi DALI pe canal în maxim 16 grupe DALI pe canal, operabile pe grupe sau individual (conectare, dimare, 

stabilire valoare dimare) și semnalizare stare și cădere a unui corp de iluminat
• Semnalizarea și indicarea unei erori la o lampă sau la un balast, pe grup de lămpi și pe participanţi DALI
• Comandă integrată a scenariilor pentru până la 16 scenarii per canal
• 16 regulatoare în 2 puncte integrate pentru reglarea luminozităţii
• 16 regulatoare integrate pentru menţinerea constanţei luminozităţii pentru un șir principal de lămpi și până la patru alte șiruri de lămpi
• Posibilitate de a înlocui balasturi DALI fără software-ul (ETS)
• Atribuirea balasturilor electronice DALI la grupele individuale împreună cu posibilitatea de testare a balasturilor, grupelor, scenariilor și 

efectelor prin intermediul ETS la punerea în funcţiune a Gateway
• Dimensiuni, lățime (1 modul = 18mm) 4 module

KX1411AB03

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

KNX/DALI Gateway plus, 1 canal KX1411AB03 

KNX/DALI Gateway twin, 2 canale KX1411AB21 

Actuatoare KNX

w Gateway Twin KNX/DALI
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w Schrack-Info
• 8 ieșiri DALI
• Putere de comandă pentru până la 8 balasturi DALI pentru fiecare ieșire DALI
• Alimentarea cu tensiune a electronicii și a ieșirilor DALI dintr-o sursă integrată de 230Vca
• O tastă pentru selecţia și comutarea a câte 4 ieșiri DALI pentru operare prin Bus sau operare directă
• LED galben pentru indicarea, la care din cele 4 ieșiri DALI este activată operarea directă
• Patru perechi de taste pentru conectarea și dimarea a 4 ieșiri DALI în operare directă, funcţională la 

prezenţa tensiunii de 230V c.a. (și fără tensiune Bus conectată și comunicare Bus nepusă în funcţiune sau 
întreruptă)

• Pentru fiecare ieșire DALI, cu obiect de comandă: conectarea Pornit / Oprit, dimare mai luminoasă / 
mai întunecată și stabilirea unei valori de dimare

• Obiect care se poate adăuga și comandă integrată a scenariilor pe 8 Biţi pentru memorarea și 
refacerea a până la 16 scenarii pentru fiecare ieșire DALI

• Cuplor Bus integrat, conectarea bus prin cleme Bus sau prin sistemul de contacte al șinei de date cu 
numai jumătate din sarcina standard

• Aparat modular pentru montarea pe șina TH35 DIN EN 60715
• Dimensiuni, lățime (1 modul = 18mm) 4 module

KX5251DB11

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator dimare/comutare, 2xDALI, 20 ECG pe fiecare canal KX5251DB11 

w DALI Intrare pentru taste 4 bucăți
w Schrack-Info

• Aparat cu intrare binară
•  4 intrări pentru conectare la tastele instalaţiei
• Acţiuni compatibile pe fiecare intrare:

∘ tastare scurtă
∘ tastare lungă

• Poartă de cuplare integrată DALI pentru comunicarea cu un controller central DALI / Gateway
• Alimentare cu tensiune prin cablul DALI cu sarcina de 6 mA DALI-Bus
• Pentru montare într-o doză de perete îngropată diametrul de 60mm și adâncimea de 60mm
• Cleme pentru racordarea la cablul DALI
• Set de cabluri pentru racordarea tastelor
• Dimensiuni (LxÎxA) 43 x 43 x 11mm

KX1412AB71

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

DALI Intrare pentru taste 4 bucăți KX1412AB71 

Actuatoare KNX

w Actuator de conectare / dimare, 8 x DALI, 8 EVG per ieșire
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Urmărirea solară

B

A

Cu ajutorul controlului de urmărire solară, 
lamele nu sunt complet închise, ci urmăresc 
poziția soarelui și se așează automat, astfel 
încât soarele să nu poată străluci direct în 
cameră. Cu toate acestea, prin spațiul dintre 
lamele, lumina difuză de zi poate pătrunde în 
continuare în cameră și - reducând costurile 
cu electricitatea - contribuie la iluminarea 
încăperii fără strălucire. La urmărirea poziției 
soarelui, lamelele sunt ajustate la poziția 
soarelui, astfel încât să fie întotdeauna 
poziționate perpendicular pe soare. Acest 
lucru duce la o utilizare optimă a luminii 
naturale în cameră.

Urmărirea marginii umbrei
Cu urmărirea marginilor umbrei, protecția 
solară nu este coborâtă complet, ci doar atât 
de mult încât soarele poate străluci în 
continuare la o distanță parametrizată (de 
exemplu 50 de centimetri) în cameră. 
Avantaje: În zona de jos a ferestrei este încă 
posibil să privești afară, iar plantele care stau 
pe pervaz sunt iluminate de soare, în timp ce 
utilizatorii camerei sunt protejați de acesta.

Combinație de urmărire solară și 
urmărirea marginii umbrei
Desigur, aceste două tehnologii pot fi 
combinate pentru a obține o protecție solară 
optimă.

A Reflexia totală a razelor de soare
B Fracțiune din lumina difuză
C Pătrundere maximă a razelor de soare

Actuatoare KNX

w Actuatoare jaluzele și rolete
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Urmărirea solară

B

A

Cu ajutorul controlului de urmărire solară, 
lamele nu sunt complet închise, ci urmăresc 
poziția soarelui și se așează automat, astfel 
încât soarele să nu poată străluci direct în 
cameră. Cu toate acestea, prin spațiul dintre 
lamele, lumina difuză de zi poate pătrunde în 
continuare în cameră și - reducând costurile 
cu electricitatea - contribuie la iluminarea 
încăperii fără strălucire. La urmărirea poziției 
soarelui, lamelele sunt ajustate la poziția 
soarelui, astfel încât să fie întotdeauna 
poziționate perpendicular pe soare. Acest 
lucru duce la o utilizare optimă a luminii 
naturale în cameră.

Urmărirea marginii umbrei
Cu urmărirea marginilor umbrei, protecția 
solară nu este coborâtă complet, ci doar atât 
de mult încât soarele poate străluci în 
continuare la o distanță parametrizată (de 
exemplu 50 de centimetri) în cameră. 
Avantaje: În zona de jos a ferestrei este încă 
posibil să privești afară, iar plantele care stau 
pe pervaz sunt iluminate de soare, în timp ce 
utilizatorii camerei sunt protejați de acesta.

Combinație de urmărire solară și 
urmărirea marginii umbrei
Desigur, aceste două tehnologii pot fi 
combinate pentru a obține o protecție solară 
optimă.

A Reflexia totală a razelor de soare
B Fracțiune din lumina difuză
C Pătrundere maximă a razelor de soare

Actuatoare KNX

w Actuatoare jaluzele și rolete
w Schrack-Info

• Controlul dispozitivelor de protecție solară, uși, ferestre sau 
clapete de ventilație cu motor de c.a. de până la 230 V

•  Detectarea poziției finale prin detectarea curentului pentru 
determinarea automată a timpului de mișcare. 

•  Funcționare directă pentru o instalare eficientă afișând direcția de 
deplasare și anulări active prin LED. 

•  Borne fără întreținere pentru conectarea și bucla prin conductori 
solizi, lițați și lițați fini. Fiecare conexiune a conductorului L 
alimentează două canale 

•  Control extins, funcții de anulare și mesaje de stare pentru fiecare 
canal 

•  Controlul la fața locului al unităților 
•  Deplasare directă în pozițiile elementului sau a lamelelor 
•  Control automat al unităților cu comportament configurabil atunci 

când soarele strălucește (control de urmărire solară) 
•  Controlul scenei pentru apelarea și stocarea pozițiilor definite ale 

elementelor 
•  Funcții de siguranță respectiv anulări în caz de vânt, ploaie, 

îngheț, blocuri în mișcare etc.

KXJK04RE KXJK08RE

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator jaluzele KNX, 4 x AC 230V, 6A, cu detectarea poziției finale KXJK04RE 

Actuator jaluzele KNX, 8 x AC 230V, 6A, cu detectarea poziției finale KXJK08RE 

w Actuator jaluzele, 1 x 230V c.a., 6A
w Schrack-Info

• Contacte interblocate electric pentru un canal (protecţie la 
acţionare)

• Recunoașterea poziţiei de capăt
• Cleme fără șurub pentru racordarea și cablarea continuă de 

conductori netrataţi, monofilari, multifilari fin și multifilari, de 

0,5...2,5mm2 secţiune
• Alimentarea electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor de Bus integrat‚ conectare prin cleme Bus
• Pentru montare în doze de aparat îngropate cu diametrul de 

60mm și adâncime de 60mm
KX5202AB13 KX5202AB03

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator jaluzele, 1 x 230Vca, 6A, cu cadru de montare și priză BTI KX5202AB03 

Actuator jaluzele, 1 x 230Vca, 6A KX5202AB13 

Actuatoare KNX

w Actuatoare jaluzele, 4 x 230V c.a., 6A, cu recunoaștere a poziției limită, pentru 
comanda de urmărire a poziției soarelui

 Stoc depozit Viena 
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w Schrack-Info
• 1 x 230V c.a., 6A, 2 intrări binare
• 1 canal
• Pentru comanda acţionărilor protecţiilor la lumina directă a soarelui, acţionare uși și ferestre cu motoare 

de 230V c.a. și limitatori de capăt electromecanici
• Relee blocate electric între ele (pentru schimbarea sensului de rotație)
• Lungimea maximă a conductoarelor neecranate, torsadate 5m
• Pentru 2 intrări de semnal (contact liber de potenţial)
• Determinarea stării de conectare prin tensiunea produsă de aparat
• Comportare parametrabilă în cazul căderii / revenirii tensiunii de Bus
• Alarmă (vânt, ploaie, ger): retragere în poziţia de siguranţă, blocare în această poziţie până la sfârșitul 

alarmei
• Alimentarea cu tensiune a electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Montare în doze de aparat îngropate cu diametrul de 60mm
• Dimensiuni (D x A) 53 x 28mm

KX5622SB32

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator Jaluzele, 2/1x 16A 230V AC, 3 intrări binare libere de potenţial KX5622SB32 

Actuatoare KNX

w Actuatoare jaluzele, 1 x 230V c.a., 6A, 2 intrări binare
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w Schrack-Info
• 1 x 230V c.a., 6A, 2 intrări binare
• 1 canal
• Pentru comanda acţionărilor protecţiilor la lumina directă a soarelui, acţionare uși și ferestre cu motoare 

de 230V c.a. și limitatori de capăt electromecanici
• Relee blocate electric între ele (pentru schimbarea sensului de rotație)
• Lungimea maximă a conductoarelor neecranate, torsadate 5m
• Pentru 2 intrări de semnal (contact liber de potenţial)
• Determinarea stării de conectare prin tensiunea produsă de aparat
• Comportare parametrabilă în cazul căderii / revenirii tensiunii de Bus
• Alarmă (vânt, ploaie, ger): retragere în poziţia de siguranţă, blocare în această poziţie până la sfârșitul 

alarmei
• Alimentarea cu tensiune a electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Montare în doze de aparat îngropate cu diametrul de 60mm
• Dimensiuni (D x A) 53 x 28mm

KX5622SB32

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator Jaluzele, 2/1x 16A 230V AC, 3 intrări binare libere de potenţial KX5622SB32 

Actuatoare KNX

w Actuatoare jaluzele, 1 x 230V c.a., 6A, 2 intrări binare

w Stație meteorologică
w Schrack-Info

• 3 senzori de luminozitate încorporați fiecare la 90°, 2 obiecte pentru senzorii externi de luminozitate
• Evaluare senzori cu operare logică ȘI/SAU a parametrilor meteo
• Comutator de prag cu întârziere la depășirea limitei superioare și inferioare
• Module logice cu 4 obiecte de intrare
• Operare logică internă cu starea evaluărilor senzorilor și comutatorul de prag configurabilă
KX2573AB51
• Senzor de temperatură și vânt
KX2573AB61
• Senzor de temperatură / vânt și precipitații
• Modul GPS integrat
• Poziționarea lamelelor în funcție de poziția actuală a soarelui
• Zona de protecție la lumina directă a soarelui reglabilă cu precizie de grad atât în plan orizontal 

(azimut) cât și vertical (elevație)
• Protecția la lumina directă a soarelui poate fi blocată temporar cu obiecte de intrare

KX2573AB51

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Stație meteorologică

Stație meteo KNX, instalare murală sau pe pilon, IP44 KX2573AB51 

Stație meteo KNX, cu GPS, 24V instalare murală sau pe pilon, IP44 KX2573AB61 

Accesorii

Sursă monofazată, electronică, modulară, 230/24V c.c., 1,5A LP746201-A 

230/12Vcc, 2A LP743201-A 

w Senzor dual pentru măsurarea temperaturii și a luminozității
w Schrack-Info

• Pentru detectare și transmitere luminozitate și temperatură
∘ Domeniu de măsurare temperatură -25-...+55°C - Domeniu de măsurare luminozitate 1lux...,100klux
∘ Unghi de detecție, orizontal -60...,+60°, vertical -35...,+66,5°

• Pentru comanda actuatoarelor de conectare, de dimare și de jaluzele funcție de luminozitate și / sau 
temperatura ambiantă

• Un canal pentru comanda automată a protecţiei la lumina directă solară, prin -
∘ Pornire și oprire automată asupra unui obiect sau la un prag de luminozitate
∘ Până la trei praguri de luminozitate pentru determinarea înălțimii și poziției jaluzelelor, respectiv 

roletelor
∘ Valoare de comutaţie a luminozităţii și a pragului de amurg, cu autoînvăţare opțională, prin 

intermediul unui obiect de învățare
∘ Blocare a unor intrări cu obiecte de blocare pentru dezactivarea temporară a funcției canalului de 

protecție la lumina solară
• Alimentarea cu tensiune a electronicii se face din tensiunea de Bus, cuplor de Bus integrat, conectare 

prin cleme Bus
• Montaj aparent, grad de protecţie IP54
• Dimensiuni (L x Î x A) 72 x 110 x 54mm

KX2543EY02

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Senzor dual pentru măsurarea temperaturii și a luminozității KX2543EY02 

Actuatoare KNX

wStație meteorologică

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 
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w Actuator acționări termice
w Schrack-Info

• La un canal (ieșire actuator) pot fi racordate maxim 4 acţionări 
termice în paralel

• Operabil cu regulatorul KNX de temperatură cameră
• Acţionare directă (la obiect), LED pentru indicarea funcţionării și a 

stării
• Tensiune nominală 230V c.a., 6 comutatoare silenţioase cu 

semiconductori
• Protecţie electronică a ieșirilor la suprasarcină și scurtcircuit
• 6 Intrări de semnalizare (contacte libere de potenţial), 

determinarea stării de conectare prin tensiune produsă în aparat, 
lungime maximă a conductoarelor de ieșire 50m, neecranat, 
torsadat

• Alimentarea electronicii dintr-o sursă integrată, alimentată la 
230V c.a.

• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Aparat modular pentru montarea pe șina TH35 DIN EN 60715
• Dimensiuni, lățime 6 module (1 modul = 18mm) 

KXHK66RL KX174A178

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator acționări termice

Actuator încălzire KNX, 6 Intrări, 6 Ieșiri KXHK66RL 

Elemente de acționare

Actuator electrotermic pentru radiatoare, valve si PICV KX174A178 

w Element de acționare cu electromotor a ventilului, LED pentru indicarea cursei
w Schrack-Info

Element de acţionare proporţională (continuă) cu electromotor a ventilului, cu LED de indicare a cursei și 
cu cuplor de Bus pentru conectarea directă la KNX:
• Pentru fixare pe adaptorul de ventil
• Livrare cu manșoane de adaptare pentru aparatele Siemens (VDN../VEN.., VPD../VPE.., VD... CLC, 

V..I46.., V..P47..) Danfoss RA, Heimeier, MNG, Schlösser din 3/93, Honeywell, Braukmann, Dumser 
(distribuitor), Reich (distribuitor), Oventrop, Herb, Onda

• Forţa de acţionare maximă: 120N
• Conductor fixat pe carcasă pentru conectare la Bus și două contacte auxiliare de semnalizare (de 

exemplu contacte de fereastră), care pot fi conectate ca intrări binare
• Se alimentează de la tensiunea de Bus
• Acţionare silenţioasă, fără întreţinere
• Recunoașterea automată a cursei ventilului, prin care se adaptează cursa de reglaj cu tipul de ventil 

utilizat
• Dimensiuni (L x Î x A) 50 x 82 x 65mm

KX5627AB02

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Element de acționare cu electromotor a ventilului, LED pentru indicarea cursei KX5627AB02 

Actuatoare KNX

wReglarea încălzirii
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w Actuator acționări termice
w Schrack-Info

• La un canal (ieșire actuator) pot fi racordate maxim 4 acţionări 
termice în paralel

• Operabil cu regulatorul KNX de temperatură cameră
• Acţionare directă (la obiect), LED pentru indicarea funcţionării și a 

stării
• Tensiune nominală 230V c.a., 6 comutatoare silenţioase cu 

semiconductori
• Protecţie electronică a ieșirilor la suprasarcină și scurtcircuit
• 6 Intrări de semnalizare (contacte libere de potenţial), 

determinarea stării de conectare prin tensiune produsă în aparat, 
lungime maximă a conductoarelor de ieșire 50m, neecranat, 
torsadat

• Alimentarea electronicii dintr-o sursă integrată, alimentată la 
230V c.a.

• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Aparat modular pentru montarea pe șina TH35 DIN EN 60715
• Dimensiuni, lățime 6 module (1 modul = 18mm) 

KXHK66RL KX174A178

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator acționări termice

Actuator încălzire KNX, 6 Intrări, 6 Ieșiri KXHK66RL 

Elemente de acționare

Actuator electrotermic pentru radiatoare, valve si PICV KX174A178 

w Element de acționare cu electromotor a ventilului, LED pentru indicarea cursei
w Schrack-Info

Element de acţionare proporţională (continuă) cu electromotor a ventilului, cu LED de indicare a cursei și 
cu cuplor de Bus pentru conectarea directă la KNX:
• Pentru fixare pe adaptorul de ventil
• Livrare cu manșoane de adaptare pentru aparatele Siemens (VDN../VEN.., VPD../VPE.., VD... CLC, 

V..I46.., V..P47..) Danfoss RA, Heimeier, MNG, Schlösser din 3/93, Honeywell, Braukmann, Dumser 
(distribuitor), Reich (distribuitor), Oventrop, Herb, Onda

• Forţa de acţionare maximă: 120N
• Conductor fixat pe carcasă pentru conectare la Bus și două contacte auxiliare de semnalizare (de 

exemplu contacte de fereastră), care pot fi conectate ca intrări binare
• Se alimentează de la tensiunea de Bus
• Acţionare silenţioasă, fără întreţinere
• Recunoașterea automată a cursei ventilului, prin care se adaptează cursa de reglaj cu tipul de ventil 

utilizat
• Dimensiuni (L x Î x A) 50 x 82 x 65mm

KX5627AB02

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Element de acționare cu electromotor a ventilului, LED pentru indicarea cursei KX5627AB02 

Actuatoare KNX

wReglarea încălzirii
w Controller de ventilație cameră cu comunicare KNX

w Schrack-Info
Controlerele se utilizează pentru reglarea temperaturii în fiecare cameră.
• Pentru sisteme de ventilare cu 2 tuburi cu change-over sau cu 4 tuburi
• Pentru radiatoare și plafoane de răcire (numai KX241CC02)
• Comanda acţionărilor termice cu ventile PWM de 24V c.a., cu ventile 24V c.a. (în 3 puncte), ca și cu 

ventile KNX
• Contacte de releu libere de potenţial pentru comanda ventilatoarelor
• Comanda aerotermelor (KX211FC12)

KX211FC11

w Date tehnice
Tensiunea de funcționare 230 V c.a.
Frecvența 50/60 Hz
Consumul 12 VA
Algoritmul de control PI
Comunicație Magistrală: KNX (Mod S și mod LTE); Unitate de cameră: PPS2
Conector service RXT20.1
Numărul de intrări digitale 2
Tensiunea de comutare a ieșirilor releului 250 V c.a.
Curentul de comutare a ieșirilor releului 5 (4) A
Ieșiri Triac PWM, 3 puncte
Tensiunea de comutare a ieșirilor Triac 24 V c.a.
Curentul de comutare a ieșirilor Triac 0,5 A
Tip interfață Magistrală KNX
Montaj Pe șină DIN; cu șuruburi
Locația de montaj Ventilator; Tavan fals; Tablou electric
Grad de protecție IP30
Dimensiuni (L x Î x A) 113 x 167 x 62 mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Controller de cameră pentru ventilatoare cu trei trepte de turaţie, patru ieșiri cu triace, trei ieșiri cu relee (cu clapetă 
de aer) KX211FC10 

Controller de cameră pentru ventilatoare cu trei trepte de turaţie, patru ieșiri cu triace, trei ieșiri cu relee (cu clapetă 
de aer externă) KX211FC11 

Controller de cameră pentru ventilator cu 1-3 trepte de turaţie și pentru aerotermă KX211FC12 

Controller de cameră pentru răcire prin tavan și radiatoare KX241CC02 

Actuatoare KNX

wComandă ventilație
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w Ceas temporizator digital KNX cu 8 canale
w Schrack-Info

• Ceas temporizator digital cu program anual și astro
• Sincronizare ceas prin conectarea la antenă DCF externă sau la antena GPS, la conectarea GPS se pot 

face determinări de poziţie pentru programul astro
• Număr de 8 canale, număr de locaţii de memorie 800, timpul cel mai scurt de conectare 1s
• Precizia de funcţionare la 25 °C ≤ ± 0,5 s/zi (Quarz) sau DCF77/GPS
• Ghid de operare text pe afișaj
• 8 ani rezerva de funcţionare (baterie cu litiu)
• Funcţionare: Pornit - Oprit, Impulsuri, Cicluri, Program de vacanţă, 2 Programe aleatoare
• Funcţie de astro (calcul automat al orelor de răsărit și apus al soarelui pentru tot anul)
• Preselecţie circuite, Pornit / Oprit permanent
• Timer pentru evenimente în desfășurare
• Contor ore de funcţionare integrat
• Codare cu PIN
• Comutare automată oră de vară / iarnă
• Sincronizare oră și dată cu ceilalţi participanţi ai reţelei Bus
• Tensiune de operare 110 – 240V c.a.
• Dimensiuni, lățime 3 module (1 modul = 18mm) 

KX6489212

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Ceas temporizator digital KNX cu 8 canale, program anual și astro KX6489212 

wAlte controllere și module
w Controller de evenimente / scene

w Schrack-Info
• 80 de comenzi de evenimente, 8 declanșatoare de evenimente, control secvențial
• Comandă a scenariilor integrată de 1Bit/8Biţi, de cuprins 8 scenarii pe canal
• Alimentarea cu tensiune a electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor de Bus integrat, conectare prin cleme Bus sau prin sistemul de contacte de la șina de date
• Dimensiuni, lățime 1 modul (1 modul = 18mm) 

KX3051AB01

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Controller de evenimente / scene KX3051AB01 

Actuatoare KNX

wCeasuri programabile
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w Ceas temporizator digital KNX cu 8 canale
w Schrack-Info

• Ceas temporizator digital cu program anual și astro
• Sincronizare ceas prin conectarea la antenă DCF externă sau la antena GPS, la conectarea GPS se pot 

face determinări de poziţie pentru programul astro
• Număr de 8 canale, număr de locaţii de memorie 800, timpul cel mai scurt de conectare 1s
• Precizia de funcţionare la 25 °C ≤ ± 0,5 s/zi (Quarz) sau DCF77/GPS
• Ghid de operare text pe afișaj
• 8 ani rezerva de funcţionare (baterie cu litiu)
• Funcţionare: Pornit - Oprit, Impulsuri, Cicluri, Program de vacanţă, 2 Programe aleatoare
• Funcţie de astro (calcul automat al orelor de răsărit și apus al soarelui pentru tot anul)
• Preselecţie circuite, Pornit / Oprit permanent
• Timer pentru evenimente în desfășurare
• Contor ore de funcţionare integrat
• Codare cu PIN
• Comutare automată oră de vară / iarnă
• Sincronizare oră și dată cu ceilalţi participanţi ai reţelei Bus
• Tensiune de operare 110 – 240V c.a.
• Dimensiuni, lățime 3 module (1 modul = 18mm) 

KX6489212

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Ceas temporizator digital KNX cu 8 canale, program anual și astro KX6489212 

wAlte controllere și module
w Controller de evenimente / scene

w Schrack-Info
• 80 de comenzi de evenimente, 8 declanșatoare de evenimente, control secvențial
• Comandă a scenariilor integrată de 1Bit/8Biţi, de cuprins 8 scenarii pe canal
• Alimentarea cu tensiune a electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor de Bus integrat, conectare prin cleme Bus sau prin sistemul de contacte de la șina de date
• Dimensiuni, lățime 1 modul (1 modul = 18mm) 

KX3051AB01

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Controller de evenimente / scene KX3051AB01 

Actuatoare KNX

wCeasuri programabile
w Reţeaua KNX
w Schrack-Info

Rețeaua KNX® oferă interfețe pentru multe alte aplicații tehnologice, ca Ethernet (LAN) și comanda iluminatului cu DALI. Prin rețeaua KNX se 
pot schimba comod informații și date. În special cu KNXnet/IP este posibilă conectarea la sistemul de management al clădirilor.

Controlere și afișaj Panou tactil Întrerupător Operare centrală

Actuatori și senzori Comutare Detector de mișcare
Controlul 
temperaturii din 
cameră

Dimare
Jaluzele

Telecomandă IR Taster cu receiver IR
Telecomandă mobilă 
IR

EnOcean Taster cu receiver IR
Telecomandă mobilă 
IR

Control iluminat cu DALI Interfață KNX/DALI Senzori DALI DALI
Driver electronic

KNXnet / IP Interfață IP Laptop

Server Web Centru control IP Router WLAN Smartphone Tabletă Laptop

w KNX IP Secure
w Schrack-Info

Cu standardul KNXnet/IP se pot transfera telegrame KNX pe Ethernet (LAN). Prin aceasta rezultă aplicații și soluții, ca de ex. utilizarea 
infrastructurii existente de rețea și tehnologie pentru a transferarea pe distanțe mai mari a datelor KNX. Cu KNXnet/IP legăturile între clădiri, 
etaje se pot realiza clar și simplu.

Interfață IP Laptop conectat la rețea Aparate KNX (interconectabile)

Aparat KNX

Aparate și accesorii pentru sisteme KNX

w Interfețe - prezentare de ansamblu și ghid de selecție
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w Cuplor de linie – Prezentare și ghid de selecţie
L0 Zona linie  0
S1 S = zona
S2 1 = aripa de vest, 2 = aripa de est
SC1.0.0 SC = cuplaj coloană
SC2.0.0
LC1.1.0 la 
LC1.5.0 LC = cuplor de linie

LC2.1.0 la 
LC2.5.0
L1.1 la L1.5 L = linie
L2.5 la L.2.5
F1 la F5 F = podea

În topologia clasică, toate cuplajele de linie și de coloană 
sunt proiectate în mod tradițional ca cuplaje KNX. 
Această topologie este dovedită și a fost folosită de multe ori. 
Lungimile rețelelor sunt de obicei limitate la o singură clădire.

w Modem topologie - Router IP cuplor de domenii
LAN Rețea de date
S1 S = zonă
S2 1 = aripa de vest, 2 = aripa de est
SC1.0.0 SC = cuplaj coloană
SC2.0.0
LC1.1.0 la 
LC1.5.0 LC= cuplaj inie

LC2.1.0 la 
LC2.5.0
L1.1 la L1.5 L = linie
L2.1 la L2.5
F1 la F5 F = etaj

În această topologie modernă și sigură, routerele IP secure 
înlocuiesc cuplajele principale.
Prin utilizarea componentelor standard de rețea, conexiunea 
dintre, de ex. două părți ale unei clădiri nu mai este limitată 
la lungimile rețelei.
Alte suporturi, cum ar fi cablurile cu fibră optică sau WLAN, 
pot fi, de asemenea, utilizate pentru conectarea cu clădiri la 
distanță, în scopul schimbului de telegrame pe adresa 
grupurilor.

w Topologie inovativă
LAN Rețea de date
S1 S = Zonă
S2 1 = aripa de vest, 2 = aripa de estl
SC1.0.0 SC = cuplaj de coloană
SC2.0.0
LC1.1.0 la 
LC1.5.0 LK = cuplaj de linie

LC2.1.0 la 
LC2.5.0
L1.1 la L1.5 L = Linie
L2.1 la L2.5
F1 la F5 F = Etaj

În această topologie inovatoare și sigură, toate cuplajele de 
linie sunt înlocuite de routerele IP Secure.
Utilizarea cuplajelor nu mai este necesară. Această 
configurație face posibilă conectarea la fiecare etaj prin 
Ethernet (LAN) și utilizarea în siguranță a rețelelor LAN 
existente.
În plus, cu configurarea corectă a routerului IP, proiectele 
mari pot fi puse în funcțiune mai clar și mai ușor ca și proiecte 
individuale mai mici.
Este posibilă schimbarea de telegrame de adresă de grup, în 
ciuda separării în proiecte individuale.

Aparate și accesorii pentru sisteme KNX

w Cuplor de linie – Prezentare și ghid de selecție
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w Cuplor de linie – Prezentare și ghid de selecţie
L0 Zona linie  0
S1 S = zona
S2 1 = aripa de vest, 2 = aripa de est
SC1.0.0 SC = cuplaj coloană
SC2.0.0
LC1.1.0 la 
LC1.5.0 LC = cuplor de linie

LC2.1.0 la 
LC2.5.0
L1.1 la L1.5 L = linie
L2.5 la L.2.5
F1 la F5 F = podea

În topologia clasică, toate cuplajele de linie și de coloană 
sunt proiectate în mod tradițional ca cuplaje KNX. 
Această topologie este dovedită și a fost folosită de multe ori. 
Lungimile rețelelor sunt de obicei limitate la o singură clădire.

w Modem topologie - Router IP cuplor de domenii
LAN Rețea de date
S1 S = zonă
S2 1 = aripa de vest, 2 = aripa de est
SC1.0.0 SC = cuplaj coloană
SC2.0.0
LC1.1.0 la 
LC1.5.0 LC= cuplaj inie

LC2.1.0 la 
LC2.5.0
L1.1 la L1.5 L = linie
L2.1 la L2.5
F1 la F5 F = etaj

În această topologie modernă și sigură, routerele IP secure 
înlocuiesc cuplajele principale.
Prin utilizarea componentelor standard de rețea, conexiunea 
dintre, de ex. două părți ale unei clădiri nu mai este limitată 
la lungimile rețelei.
Alte suporturi, cum ar fi cablurile cu fibră optică sau WLAN, 
pot fi, de asemenea, utilizate pentru conectarea cu clădiri la 
distanță, în scopul schimbului de telegrame pe adresa 
grupurilor.

w Topologie inovativă
LAN Rețea de date
S1 S = Zonă
S2 1 = aripa de vest, 2 = aripa de estl
SC1.0.0 SC = cuplaj de coloană
SC2.0.0
LC1.1.0 la 
LC1.5.0 LK = cuplaj de linie

LC2.1.0 la 
LC2.5.0
L1.1 la L1.5 L = Linie
L2.1 la L2.5
F1 la F5 F = Etaj

În această topologie inovatoare și sigură, toate cuplajele de 
linie sunt înlocuite de routerele IP Secure.
Utilizarea cuplajelor nu mai este necesară. Această 
configurație face posibilă conectarea la fiecare etaj prin 
Ethernet (LAN) și utilizarea în siguranță a rețelelor LAN 
existente.
În plus, cu configurarea corectă a routerului IP, proiectele 
mari pot fi puse în funcțiune mai clar și mai ușor ca și proiecte 
individuale mai mici.
Este posibilă schimbarea de telegrame de adresă de grup, în 
ciuda separării în proiecte individuale.

Aparate și accesorii pentru sisteme KNX

w Cuplor de linie – Prezentare și ghid de selecție

w Surse
w Schrack-Info

• Balast integrat
• Conectare la Bus prin cleme Bus sau prin sistemul de contacte de la șina de date
• Tensiune nominală de operare 120...,230V c.a. 50 ...,60Hz, 220V c.c.
• Tensiunea de ieșire: 29V c.c.
• Ieșire suplimentară fără balast pentru 29V c.c. pentru alimentarea unei a doua linii de Bus printr-un 

balast extern
• Aparat modular pentru montarea pe șina TH35 DIN EN 60715
• Dimensiuni, lățime 4 module (1 modul = 18mm) 
Info: Este permisă conectarea în paralel a mai multor surse de alimentare în același distribuitor

KXVK64R

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

KNX Surse 29Vcc, 160mA, cu o ieșire suplimentară fără balast KX1251AB02 

KNX Surse 29Vcc, 320mA, cu o ieșire suplimentară fără filtrare KXVK32R 

KNX Surse 29Vcc, 640mA, cu o ieșire suplimentară fără filtrare KXVK64R 

w Balast, 640mA
w Schrack-Info

• Pentru operare cu o sursă de tensiune KNX, fără balast integrat sau pentru racordarea la ieșirea fără 
balast a surselor de tensiune KNX

• Sistem de contacte la șina de date
• Clemă de tensiune joasă pentru tensiune nefiltrată și Bus
• Aparat modular pentru montarea pe șina TH35 DIN EN 60715
• Dimensiuni, lățime 2 module (1 modul = 18mm) 

KX1201AB02

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Balast, 640mA KX1201AB02 

Aparate și accesorii pentru sisteme KNX

wSurse

 Stoc depozit Viena 
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w Interfață USB
w Schrack-Info

• Compatibil cu USB 2.0 și USB 3.0
• Pentru acces izolat galvanic la linia de Bus prin priza integrată USB (tip B)
• Pentru cuplarea unui PC pentru adresare, parametrare, vizualizare, protocolare și diagnoză a 

participanţilor liniei Bus
• Pentru cuplarea unui PC pentru adresare, parametrare, vizualizare, protocolare și diagnoză a 

participanţilor liniei Bus
• Cuplor de Bus integrat, conectare prin sistemul de contacte al șinei de date sau în paralel prin cleme Bus
• Viteză de transfer în USB2.0 (max. 12 MBit/s) între PC și interfaţa USB
• Aparat modular pentru montarea pe șina TH35 DIN EN 60715
• Dimensiuni, lățime 1 modul (1 modul = 18mm) KXIK00RU

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

KNX Interfață USB pentru conectare la un PC KXIK00RU 

w Cuplor de linie / de domeniu
w Schrack-Info

• Pentru schimbul de date între două linii Bus KNX cu telegrame de până la 64 Biţi
• Utilizabil ca și cuplor de linie, pentru cuplarea unei linii la o linie principală, cuplor de domeniu pentru 

cuplarea unei linii principale la linia de domeniu sau la un amplifiator de linie (Repeater) pentru 
cuplarea a două segmente ale aceleiași linii, cu separare galvanică a celor două linii

• Tabelă cu filtre încărcabilă, pentru schimbarea de date între cele două linii de Bus
• 3 LED-uri pentru a indica starea gata de funcţionare ca și recepţia unei telegrame pe linie
• Alimentarea cu tensiune se face din lina principală
• Aparat modular pentru montarea pe șina TH35 DIN EN 60715
• Conectare la linia Bus prin cleme
• Dimensiuni, lățime 2 module (1 modul = 18mm) KXIK00RK

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Cuplor de linie / de domeniu KNX KXIK00RK 

w Interfață IP
w Schrack-Info

• LED-uri pentru indicarea pregătirii de funcţionare, a comunicării prin KNX, a comunicării prin IP
• Conectare la Ethernet prin priză RJ45
• Suport KNXnet/IP
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Alimentare cu tensiune a electronicii dintr-o sursă de tensiune externă de 12...30V c.a./c.c., tensiune 

nefiltrată (57mA la 24V c.c.) sau Power Over Ethernet (PoE) (max. 0,8W)
• Terminal cu cleme tip fișă pentru racordarea la sursa externă de tensiune
• 4 Funcţii de interfaţă (Tunneling)
• 1 Funcţie de interfaţă (server de obiect)
• Aparat modular pentru montarea pe șina TH35 DIN EN 60715
• Sursa externă de tensiune de 24V c.a./c.c. se comandă separat (de ex. LP746201)
• Dimensiuni, lățime 2 module (1 modul = 18mm) 

KX1481AB22

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Interfață IP de securitate KX1481AB23 

Aparate și accesorii pentru sisteme KNX

w Interfeţe, cuploare și porţi
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w Interfață USB
w Schrack-Info

• Compatibil cu USB 2.0 și USB 3.0
• Pentru acces izolat galvanic la linia de Bus prin priza integrată USB (tip B)
• Pentru cuplarea unui PC pentru adresare, parametrare, vizualizare, protocolare și diagnoză a 

participanţilor liniei Bus
• Pentru cuplarea unui PC pentru adresare, parametrare, vizualizare, protocolare și diagnoză a 

participanţilor liniei Bus
• Cuplor de Bus integrat, conectare prin sistemul de contacte al șinei de date sau în paralel prin cleme Bus
• Viteză de transfer în USB2.0 (max. 12 MBit/s) între PC și interfaţa USB
• Aparat modular pentru montarea pe șina TH35 DIN EN 60715
• Dimensiuni, lățime 1 modul (1 modul = 18mm) KXIK00RU

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

KNX Interfață USB pentru conectare la un PC KXIK00RU 

w Cuplor de linie / de domeniu
w Schrack-Info

• Pentru schimbul de date între două linii Bus KNX cu telegrame de până la 64 Biţi
• Utilizabil ca și cuplor de linie, pentru cuplarea unei linii la o linie principală, cuplor de domeniu pentru 

cuplarea unei linii principale la linia de domeniu sau la un amplifiator de linie (Repeater) pentru 
cuplarea a două segmente ale aceleiași linii, cu separare galvanică a celor două linii

• Tabelă cu filtre încărcabilă, pentru schimbarea de date între cele două linii de Bus
• 3 LED-uri pentru a indica starea gata de funcţionare ca și recepţia unei telegrame pe linie
• Alimentarea cu tensiune se face din lina principală
• Aparat modular pentru montarea pe șina TH35 DIN EN 60715
• Conectare la linia Bus prin cleme
• Dimensiuni, lățime 2 module (1 modul = 18mm) KXIK00RK

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Cuplor de linie / de domeniu KNX KXIK00RK 

w Interfață IP
w Schrack-Info

• LED-uri pentru indicarea pregătirii de funcţionare, a comunicării prin KNX, a comunicării prin IP
• Conectare la Ethernet prin priză RJ45
• Suport KNXnet/IP
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Alimentare cu tensiune a electronicii dintr-o sursă de tensiune externă de 12...30V c.a./c.c., tensiune 

nefiltrată (57mA la 24V c.c.) sau Power Over Ethernet (PoE) (max. 0,8W)
• Terminal cu cleme tip fișă pentru racordarea la sursa externă de tensiune
• 4 Funcţii de interfaţă (Tunneling)
• 1 Funcţie de interfaţă (server de obiect)
• Aparat modular pentru montarea pe șina TH35 DIN EN 60715
• Sursa externă de tensiune de 24V c.a./c.c. se comandă separat (de ex. LP746201)
• Dimensiuni, lățime 2 module (1 modul = 18mm) 

KX1481AB22

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Interfață IP de securitate KX1481AB23 

Aparate și accesorii pentru sisteme KNX

w Interfeţe, cuploare și porţi

 Stoc depozit Viena 

w Schrack-Info
• LED-uri pentru indicarea pregătirii de funcţionare, a comunicării prin KNX, a comunicării prin IP
• Alimentare cu tensiune a electronicii dintr-o sursă de tensiune externă de 12...30V c.a./c.c., tensiune 

nefiltrată (57mA la 24V c.c.) sau Power Over Ethernet (PoE) (max. 0,8W)
• Terminal cu cleme tip fișă pentru racordarea la sursa externă de tensiune
• Conectare la Ethernet prin priză RJ45
• Suport KNXnet/IP
• Funcţie de cuplor de linie (Routing)
• 4 Funcţii de interfaţă (Tunneling)
• 1 Funcţie de interfaţă (server de obiect)
• Cuplor de Bus integrat‚ conectare prin cleme Bus
• Aparat modular pentru montarea pe șina TH35 DIN EN 60715
• Sursa externă de tensiune de 24V c.a./c.c. se comandă separat (de ex. LP746201)
• Dimensiuni, lățime 2 module (1 modul = 18mm) 

KXIK00RRS

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Router IP

Router IP KNX Secure, pentru conectarea la o rețea IP KXIK00RRS 

Accesorii

Sursă monofazată, electronică, modulară, 230/24V c.c., 1,5A LP746201-A 

230/12Vcc, 2A LP743201-A 

w Interfaţă IP KNX-BACnet
w Schrack-Info

• Controller (B-ASC) aplicaţii specifice BACnet ca Gateway între KNX TP și BACnet IP
• Până la obiecte 250 BACnet
• Până la 455 de mesaje BACnet pentru transferul automat al valorilor de obiecte BACnet la modificare 

(COV-Subscriptions)
• Comutare automată între obiecte de comunicare KNX și obiecte de comunicare BACnet, conform 

configuraţiei făcute cu ETS
• Pentru comunicarea între obiectele KNX/EIB și PC-uri ca și legătura cu un modem LAN sau cu un Router 

DSL, pentru acţionarea de la distanţă a unei instalaţii KNX/EIB
• Până la o legătură KNXnet/IP Tunneling pentru legătură la Bus a ETS sau al altor PC Software
• Alimentare suplimentară de tensiune dintr-o sursă de tensiune externă de 24V c.a./c.c., 40mA (de ex. 

LP746201)
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Racord la Ethernet prin priză RJ45
• Aparat modular pentru montarea pe șina TH35 DIN EN 60715
• Dimensiuni, lățime 4 module (1 modul = 18mm) 

KX1431AB01

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Interfaţă IP KNX-BACnet KX1431AB01 

Aparate și accesorii pentru sisteme KNX

w Router IP
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w Cleme de conexiune Bus, 2 poli, 4 fișe, roșu / gri închis
w Schrack-Info

• Pentru racordarea aparatelor la linia Bus
• Pentru legarea a până la 4 linii Bus
• Compusă din două părţi de cleme unite între ele + (roșu) și - (gri închis), cu câte 4 cleme tip fișă, fără 

șurub, per parte de cleme, conectabile conductoare masive de Ø0,6...,0,8mm

IKW24310

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Cleme de conexiune Bus, 2 poli, 4 fișe, roșu / gri închis IKW24310 

w Protecţie fină la supratensiune pentru dispozitivele legate la BUS
w Schrack-Info

• Pentru protecţia fină la supratensiune a dispozitivelor legate la BUS
• Pentru conectare într-un aparat Bus în locul unei cleme Bus 193 sau pentru conectarea directă la o clemă 

conectare Bus
• Pentru descărcarea supratensiunii prin racordul la conductorul de împământare galben / verde la 

următorul punct de împământare
• 2 Prize (Ø1mm) pentru conectarea aparatelor Bus
• 2 Conductoare monofilare (Ø0,8mm) pentru conectarea la o clemă de conexiune Bus
• Un conductor monofilar (Ø0,98mm) pentru descărcarea supratensiunii
• Tensiune de ținere permanentă (cc) 170V
• Curent nominal  (la 25°C) 7A
• Curent nominal de descărcare în impuls (8/20 µs) 5 kA
• Dimensiuni (LxÎxA) 12,6 x 10 x 11,05mm

IS212076

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Descărcător pentru date pentru sistemele BUS KNX IS212076 

Aparate și accesorii pentru sisteme KNX

wAccesorii
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w Cleme de conexiune Bus, 2 poli, 4 fișe, roșu / gri închis
w Schrack-Info

• Pentru racordarea aparatelor la linia Bus
• Pentru legarea a până la 4 linii Bus
• Compusă din două părţi de cleme unite între ele + (roșu) și - (gri închis), cu câte 4 cleme tip fișă, fără 

șurub, per parte de cleme, conectabile conductoare masive de Ø0,6...,0,8mm

IKW24310

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Cleme de conexiune Bus, 2 poli, 4 fișe, roșu / gri închis IKW24310 

w Protecţie fină la supratensiune pentru dispozitivele legate la BUS
w Schrack-Info

• Pentru protecţia fină la supratensiune a dispozitivelor legate la BUS
• Pentru conectare într-un aparat Bus în locul unei cleme Bus 193 sau pentru conectarea directă la o clemă 

conectare Bus
• Pentru descărcarea supratensiunii prin racordul la conductorul de împământare galben / verde la 

următorul punct de împământare
• 2 Prize (Ø1mm) pentru conectarea aparatelor Bus
• 2 Conductoare monofilare (Ø0,8mm) pentru conectarea la o clemă de conexiune Bus
• Un conductor monofilar (Ø0,98mm) pentru descărcarea supratensiunii
• Tensiune de ținere permanentă (cc) 170V
• Curent nominal  (la 25°C) 7A
• Curent nominal de descărcare în impuls (8/20 µs) 5 kA
• Dimensiuni (LxÎxA) 12,6 x 10 x 11,05mm

IS212076

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Descărcător pentru date pentru sistemele BUS KNX IS212076 

Aparate și accesorii pentru sisteme KNX

wAccesorii

 Stoc depozit București  Stoc depozit Viena 

w Schrack-Info
• Culoarea izolaţiei: verde
• Secţiune: 2 x 2x 0,8mm²
• Mod de livrare: 100m colac, 500m tambur, 1000m tambur

XC15400109 XC15400109

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

MSR/EIB J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm² verde XC15400109 

MSR/EIB J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm² verde, colac 100m X15400109C 

MSR/EIB J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm² verde, tambur 500m X15400109D 

MSR/EIB J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm² verde, tambur 1000m X15400109M 

w Contact ușă / fereastră, alb
w Schrack-Info

• Putere de conectare: max. 5W
• Rezistenţă de transfer: max. 150mW
• VdS-Clasa B
• Cablu de conectare de 5m lungime LiYY 4 x 0,14mm²
• Adecvat pentru montare la suprafaţă sau îngropat
• 2 Elemente superioare de carcasă (43 x 12 x 12 mm)
• 2 Elemente inferioare de carcasă
• 4 Distanţiere cu grosimea de 2 x 4mm, respectiv, 2 x 2mm
• 2 Flanșă de montaj
• 4 Șuruburi pentru tablă, cu cap îngropat DIN 7982-ST2, 9 x 16-A2KX2907AB11

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Contact ușă / fereastră, alb KX2907AB11 

Aparate și accesorii pentru sisteme KNX

w Cablu Bus KNX

 Stoc depozit București  Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca 

Pagina 

241



w Schrack-Info
Sistem de instalare descentralizat și modular cu componente de sine stătătoare KNX , pentru utilizare flexibilă în diverse spaţii, independent de 
felul și locul de montaj.

Diferitele forme constructive permit o instalare flexibilă în diverse locuri din spațiul construit: în canalele pentru instalații, în pardoseală, în plafon 
și în doze încastrate. Acest sistem oferă o mare diversitate funcțională pentru montajul încastrat, aparent, în canalul de parapet, în tavanul fals, 
sub pardoseală. Cu cutia de automatizare clădiri KX6413AB01, cutia de module de automatizare KX1184AB01 și cu aparatele îngropate se 
poate realiza o automatizare descentralizată a clădirii, de mare flexibilitate, cu capacitate mare de adaptare și modularitate. Cele două cutii 
sunt echipate cu așa numitele module RS, respectiv, RL -senzor / module actuatoare în formă specială constructivă pentru un montaj rapid. 
Modulele disponibile care au funcții de intrări binare, ieșiri binare, ca și actuatoarele pentru jaluzele, universale pentru dimare și actuatoarele 
de conectare sunt participanți cu valoare deplină în rețeaua BUS KNX. Cu aceasta aparatele utilizează independent de varianta de montaj - 
adică încastrat, cu sau fără ramă de montaj, ca și aparate montate în cutiile automatizare clădiri sau în cutiile de automatizare - un program 
unitar de aplicare.

Avantajele sistemelor de instalare modulare:
• cleme cu element elastic pentru coductori mono și multifilari fără bucșă de sertizare, posibilitate de cablare continuă.
• actuatorul poate fi amplasat acolo unde se și realizează funcția, adică elementul de execuție și actuatorul pot fi amplasate în același loc.
• instalația este mai redusă și trebuie amplasate mai puține prize îngropate. Sub locul de acționare se află actuatorul, accesibil pentru lucrările 

de întreținere.

A Unitate de cuplare la rețea (BTM)
B Actuator în doză cu unitate de cuplare la rețea (BTM)
C Interfață BTI
D Rame decor DELTA i-system
E Rame decor DELTA style
F Întrerupător DELTA i-system
G Termostat de cameră DELTA i-system
H Întrerupător DELTA Style

Sistem de instalare modular, cutii automatizare clădiri

w Prezentare și ghid de selecție
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w Schrack-Info
Sistem de instalare descentralizat și modular cu componente de sine stătătoare KNX , pentru utilizare flexibilă în diverse spaţii, independent de 
felul și locul de montaj.

Diferitele forme constructive permit o instalare flexibilă în diverse locuri din spațiul construit: în canalele pentru instalații, în pardoseală, în plafon 
și în doze încastrate. Acest sistem oferă o mare diversitate funcțională pentru montajul încastrat, aparent, în canalul de parapet, în tavanul fals, 
sub pardoseală. Cu cutia de automatizare clădiri KX6413AB01, cutia de module de automatizare KX1184AB01 și cu aparatele îngropate se 
poate realiza o automatizare descentralizată a clădirii, de mare flexibilitate, cu capacitate mare de adaptare și modularitate. Cele două cutii 
sunt echipate cu așa numitele module RS, respectiv, RL -senzor / module actuatoare în formă specială constructivă pentru un montaj rapid. 
Modulele disponibile care au funcții de intrări binare, ieșiri binare, ca și actuatoarele pentru jaluzele, universale pentru dimare și actuatoarele 
de conectare sunt participanți cu valoare deplină în rețeaua BUS KNX. Cu aceasta aparatele utilizează independent de varianta de montaj - 
adică încastrat, cu sau fără ramă de montaj, ca și aparate montate în cutiile automatizare clădiri sau în cutiile de automatizare - un program 
unitar de aplicare.

Avantajele sistemelor de instalare modulare:
• cleme cu element elastic pentru coductori mono și multifilari fără bucșă de sertizare, posibilitate de cablare continuă.
• actuatorul poate fi amplasat acolo unde se și realizează funcția, adică elementul de execuție și actuatorul pot fi amplasate în același loc.
• instalația este mai redusă și trebuie amplasate mai puține prize îngropate. Sub locul de acționare se află actuatorul, accesibil pentru lucrările 

de întreținere.

A Unitate de cuplare la rețea (BTM)
B Actuator în doză cu unitate de cuplare la rețea (BTM)
C Interfață BTI
D Rame decor DELTA i-system
E Rame decor DELTA style
F Întrerupător DELTA i-system
G Termostat de cameră DELTA i-system
H Întrerupător DELTA Style

Sistem de instalare modular, cutii automatizare clădiri

w Prezentare și ghid de selecție
w Schrack-Info

KNX se caracterizează printr-un sistem unitar de cuplare BUS. Unitatea de cuplare BUS (BTM) își găsește utilizare atât ca aparat de sine 
stătător, cât și ca versiune combinată în diverse componente ale actuatoarelor cu montaj încastrat.

Prin utilizarea interfeței BTI (Bus Tranceiver Interface) la unitatea de cuplare BUS (BTM) se combină flexibilitatea maximă cu o funcționalitate 
cuprinzătoare. Unitatea de cuplare BUS (BTM) și actuatoarele UP cu unități de cuplare BUS (BTM) integrate, permit utilizarea unor interfețe de 
indicare / operare, ca de ex. taste, termostate de cameră și unități de comandă ambientale, într-o mare diversitate de design. Astfel, fiecare 
interfață de operare KNX se poate combina cu interfața BTI în i-system DELTA style și tastele tactile din sticlă cu unitate de cuplare (BTM) sau 
actuatoarele UP cu unități de cuplare BUS integrate (BTM).

Necesarul de proiectare se reduce, instalarea și punerea în funcțiune devin mai flexibile și totuși, mai simple. Programele pentru aplicații ale 
actuatoarelor UP sunt identice cu cele ale aparatelor cu aceleași funcții din sortimentul de automatizare modulară a clădirilor. Cu aceasta, 
aparatele utilizează independent de varianta de montaj - adică încastrat cu sau fără ramă de montaj, ca și aparate montate în cutiile 
automatizare clădiri sau în cutiile de automatizare - un program unitar de aplicare.

w Sistem modular automatizare cameră instalat aproape de locul de funcționare
w Schrack-Info

Schrack Technik este un partener competent pentru soluții de automatizare a spațiilor, cu o mare flexibilitate în alegerea tipului și a locului de 
instalare.

w Soluția 1: Cutie de automatizare clădiri (KX6413AB01) – compactă și ușor de instalat
Unde se instalează:
1) In coridoare, deasupra tavanelor false
2) Rețeaua de alimentare și magistrala de date sunt legate la cutia de control a încăperii 
KX6413AB01. 
3) Sarcinile sunt conduse de la cutia de control a încăperii KX6413AB01 la corpuri de 
iluminat și motoarele de jaluzele.

Avantaje: 
1) Instalarea în tavane false sau podele înălțate economisește spațiu
2) Sistem multifuncțional; poate fi combinat pentru a se potrivi funcției camerei
3) Poate fi echipat flexibil, cu module de acționare și senzori
4) Costuri și eforturi reduse pentru cablare
5) Pericol de incendiu mai redus

w Soluția 2: Cutie de module de automatizare (KX1184AB01) – flexibilă și apropiată de locul de funcționare
Unde se instalează:
1) Într-un canal parapet și deasupra tavanelor false (alternativ în corpuri de iluminat)
2) Rețeaua de alimentare și magistrala de date sunt legate la cutia modulului de control 
KX1184AB01. 
3) Sarcinile sunt conduse de la cutia modulului de control KX1184AB01 la corpuri de 
iluminat și motoare de jaluzele.

Avantaje:
1) Instalare descentralizată în tavane false și canale de cabluri sau în carcase de corpuri 
de iluminat 
2) Instalare orientată pe funcția ce trebuie îndeplinită.
3) Pentru fiecare cameră putem alege o colecție de funcții specifice
4) Pericol de incendiu mai redus

w Soluția 3: Montaj încastrat (ST) – convențional și inteligent
Unde se instalează:
1) În doze sau în canale parapet
2) Rețeaua de alimentare și magistrala de date sunt aduse in aceste doze.
3) VSarcinile sunt conduse de la doze la corpurile de iluminat sau la motoarele de 
jaluzele.

Avantaje:
1) O combinație flexibilă de interfețe utilizator și actuatoare
2) Instalare orientată pe funcție
3) Retrofit ușor de la instalație convențională la instalație KNX, de exemplu pentru 
modernizări

Sistem de instalare modular, cutii automatizare clădiri

w Conectori BUS modulari și actuatoare în montaj încastrat
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w Cutia de automatizare clădiri montată descentralizat în spațiul de birouri

w O cutie de automatizare clădiri montată descentralizat pentru funcțiile clădirii
Într-un birou cu patru locuri de muncă, un perete cu două ferestre, trei grupuri de lumini, două jaluzele, două prize controlate, două calorifere și 
două butoane, controlul funcțiilor camerei trebuie instalat ușor, flexibil și decentralizat. Pentru a face acest lucru, utilizați o cutie de automatizare a 
încăperii echipată cu două actuatoare întrerupătoare KX5134DB23 pentru cele două sau trei grupuri de lumini, un actuator jaluzele KX5214AB23 
pentru cele două jaluzele, două servomotoare întrerupătoare KX5124AB23 pentru două prize, un actuator pentru antrenare termică KX5102KB23 
pentru cele două. radiatoare și o sursă de alimentare KX1254A pentru soluții descentralizate. Cutia de automatizare a camerei este ocupată doar 
în șapte din cele opt sloturi și controlează camera cu toate funcțiile necesare.

w Soluție descentralizată pentru reglarea temperaturii camerei funcție de timp și de prezență
A Cutie control cameră KX6413AB01 cu actuatori și senzori pentru automatizarea 

camerei
B Detectoare de prezență
C Controlul temperaturii camerei
D Unitate de control central
E Regulator de încălzire cu intrare de 0... 10 V sau direct interfață KNX

w Utilizarea optimă a actuatorului termic
Un regulator de temperatură a camerei controlează actuatorul de acţionare termică instalat într-o cutie de automatizare a încăperii astfel încât 
necesarul de energie din cameră să fie minimizat. În același timp, necesarul de energie este transmis prin intermediul KNX la centrul de control, 
care determină energia necesară pentru încălzire sau răcire în toate încăperile, compară această cerere cu reglajele de timp definite și o transmite 
controlerului de încălzire sau răcire. Acest lucru permite obținerea celei mai înalte eficiențe energetice.

Sistem de instalare modular, cutii automatizare clădiri

w Sistem modular automatizare cameră instalat aproape de locul de funcționare
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w Cutia de automatizare clădiri montată descentralizat în spațiul de birouri

w O cutie de automatizare clădiri montată descentralizat pentru funcțiile clădirii
Într-un birou cu patru locuri de muncă, un perete cu două ferestre, trei grupuri de lumini, două jaluzele, două prize controlate, două calorifere și 
două butoane, controlul funcțiilor camerei trebuie instalat ușor, flexibil și decentralizat. Pentru a face acest lucru, utilizați o cutie de automatizare a 
încăperii echipată cu două actuatoare întrerupătoare KX5134DB23 pentru cele două sau trei grupuri de lumini, un actuator jaluzele KX5214AB23 
pentru cele două jaluzele, două servomotoare întrerupătoare KX5124AB23 pentru două prize, un actuator pentru antrenare termică KX5102KB23 
pentru cele două. radiatoare și o sursă de alimentare KX1254A pentru soluții descentralizate. Cutia de automatizare a camerei este ocupată doar 
în șapte din cele opt sloturi și controlează camera cu toate funcțiile necesare.

w Soluție descentralizată pentru reglarea temperaturii camerei funcție de timp și de prezență
A Cutie control cameră KX6413AB01 cu actuatori și senzori pentru automatizarea 

camerei
B Detectoare de prezență
C Controlul temperaturii camerei
D Unitate de control central
E Regulator de încălzire cu intrare de 0... 10 V sau direct interfață KNX

w Utilizarea optimă a actuatorului termic
Un regulator de temperatură a camerei controlează actuatorul de acţionare termică instalat într-o cutie de automatizare a încăperii astfel încât 
necesarul de energie din cameră să fie minimizat. În același timp, necesarul de energie este transmis prin intermediul KNX la centrul de control, 
care determină energia necesară pentru încălzire sau răcire în toate încăperile, compară această cerere cu reglajele de timp definite și o transmite 
controlerului de încălzire sau răcire. Acest lucru permite obținerea celei mai înalte eficiențe energetice.

Sistem de instalare modular, cutii automatizare clădiri

w Sistem modular automatizare cameră instalat aproape de locul de funcționare

w Cutie pentru module de automatizare
w Schrack-Info

• 1 Slot pentru un modul de automatizare cameră
• Spaţiu de conectare separat și detensionare pentru linia de Bus și cablurile funcţionale
• Aparat de montare cu fixare cu șuruburi, pentru instalare în canalele de cabluri, sub pardoseli
• Carcasă: material plastic
• Grad de protecție: IP20
• Dimensiuni (L x Î x A) 180 x 50 x 41,1mm

KX1184AB01

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Cutie pentru module de automatizare, 1 slot pentru un modul tip RS sau RL KX1184AB01 

w Cutie automatizare cameră
w Schrack-Info

• 8 Sloturi pentru modulele de automatizare cameră
• Linie internă Bus pentru racordarea modulelor de automatizare la Bus
• Spaţiu de conectare separat și detensionare pentru linia de Bus și cablurile funcţionale
• Două bare PE/N pentru legarea conductoarelor PE și a conductorului N de la cablurile funcţionale
• Conectare la linia Bus prin cleme
• Aparat de montare cu fixare cu șuruburi, pentru instalare sub pardoseli, pe perete, sub tavan sau în 

spaţii umede
• Carcasă: material plastic
• Grad de protecție: IP54
• Dimensiuni (L x Î x A) 300 x 300 x 50mmKX6413AB01

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Cutie pentru module de automatizare, 8 slouri pentru module tip RS sau RL KX6413AB01 

wAlimentare cu tensiune
w Alimentare cu tensiune descentralizată, 80mA

w Schrack-Info
• Balast integrat
• Tensiunea de ieșire: 29Vcc
• Curent de ieșire 80mA
• Racordarea tensiunii de ieșire filtrate prin intermediul unei cleme de joasă tensiune tip fișă sau prin cleme 

BUS
• Grad de protecţie: IP 20 în stare montată
• Tensiune nominală operaţională 120...230Vca, 50...,60Hz, 220Vcc
• Pentru montare în cutiile de module de automatizare KX1184AB01 sau în cutia de automatizare cameră 

KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 86,5 x 47,8 x 36,2mmKX1254AB23

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Alimentare cu tensiune descentralizată, 80mA KX1254AB23 

Sistem de instalare modular, cutii automatizare clădiri

wCutii automatizare
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w Aparat cu ieșire binară, 2 x 230Vca, 10A (sarcină rezistivă)
w Schrack-Info

• 2 contacte comutatoare libere de potenţial
• Frecvenţă nominală contact 50 / 60Hz
• Curent nominal contact, conform DIN EN 60669-1:10A (sarcină rezistivă)
• Alimentarea electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Grad de protecţie: IP 20 în stare montată
• Tensiune nominală pe contact 230Vca
• Cleme fără șurub pentru conectare și cablare continuă cu conductori neprelucraţi monofilari, multifilari 

fin și multifilari 0,5...2,5mm2
• Inclusiv un modul de conectare la Bus
• Pentru montare în cutiile de module de automatizare KX1184AB01 sau în cutia de automatizare cameră 

KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 50,2 x 48,8 x 35,5mm

KX5102AB23

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Aparat cu ieșire binară, 2 x 230Vca, 10A (sarcină rezistivă) KX5102AB23 

w Actuator de conectare, 1 x 230Vca, sarcină C
w Schrack-Info

• Un contact de releu pe ieșire ca element de comutare
• Alimentarea electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Grad de protecţie: IP 20 în stare montată
• Tensiune nominală pe contact 230Vca
• Frecvenţă nominală contact 50 / 60Hz
• Curent nominal pe contact  16AX / 20A
• Cleme fără șurub pentru conectare și cablare continuă cu conductori neprelucraţi monofilari, multifilari 

fin și multifilari 0,5...2,5mm2
• Pentru montare în cutiile de module de automatizare KX1184AB01 sau în cutia de automatizare cameră 

KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 86,5 x 47,8 x 36,2mm

KX5124AB23

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator de conectare, 1 x 230Vca, sarcină C KX5124AB23 

w Actuator de conectare 3 x 6A, 230Vca
w Schrack-Info

• 3 contacte comutatoare libere de potenţial
• Un contact de releu pe ieșire ca element de comutare
• Curent nominal contact, conform DIN EN 60669-1: 6A (sarcină rezistivă)
• Alimentarea electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Grad de protecţie: IP 20 în stare montată
• Tensiune nominală pe contact 230Vca
• Frecvenţă nominală contact 50 / 60Hz
• Cleme fără șurub pentru conectare și cablare continuă cu conductori neprelucraţi monofilari, multifilari 

fin și multifilari 0,5...2,5mm2
• Pentru montare în cutiile de module de automatizare KX1184AB01 sau în cutia de automatizare cameră 

KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 86,5 x 47,8 x 36,2mm

KX5134DB23

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator acţionări termice, conector, (releu), 3 x 6A KX5134DB23 

Sistem de instalare modular, cutii automatizare clădiri

wActuatoare de conectare
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w Aparat cu ieșire binară, 2 x 230Vca, 10A (sarcină rezistivă)
w Schrack-Info

• 2 contacte comutatoare libere de potenţial
• Frecvenţă nominală contact 50 / 60Hz
• Curent nominal contact, conform DIN EN 60669-1:10A (sarcină rezistivă)
• Alimentarea electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Grad de protecţie: IP 20 în stare montată
• Tensiune nominală pe contact 230Vca
• Cleme fără șurub pentru conectare și cablare continuă cu conductori neprelucraţi monofilari, multifilari 

fin și multifilari 0,5...2,5mm2
• Inclusiv un modul de conectare la Bus
• Pentru montare în cutiile de module de automatizare KX1184AB01 sau în cutia de automatizare cameră 

KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 50,2 x 48,8 x 35,5mm

KX5102AB23

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Aparat cu ieșire binară, 2 x 230Vca, 10A (sarcină rezistivă) KX5102AB23 

w Actuator de conectare, 1 x 230Vca, sarcină C
w Schrack-Info

• Un contact de releu pe ieșire ca element de comutare
• Alimentarea electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Grad de protecţie: IP 20 în stare montată
• Tensiune nominală pe contact 230Vca
• Frecvenţă nominală contact 50 / 60Hz
• Curent nominal pe contact  16AX / 20A
• Cleme fără șurub pentru conectare și cablare continuă cu conductori neprelucraţi monofilari, multifilari 

fin și multifilari 0,5...2,5mm2
• Pentru montare în cutiile de module de automatizare KX1184AB01 sau în cutia de automatizare cameră 

KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 86,5 x 47,8 x 36,2mm

KX5124AB23

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator de conectare, 1 x 230Vca, sarcină C KX5124AB23 

w Actuator de conectare 3 x 6A, 230Vca
w Schrack-Info

• 3 contacte comutatoare libere de potenţial
• Un contact de releu pe ieșire ca element de comutare
• Curent nominal contact, conform DIN EN 60669-1: 6A (sarcină rezistivă)
• Alimentarea electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Grad de protecţie: IP 20 în stare montată
• Tensiune nominală pe contact 230Vca
• Frecvenţă nominală contact 50 / 60Hz
• Cleme fără șurub pentru conectare și cablare continuă cu conductori neprelucraţi monofilari, multifilari 

fin și multifilari 0,5...2,5mm2
• Pentru montare în cutiile de module de automatizare KX1184AB01 sau în cutia de automatizare cameră 

KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 86,5 x 47,8 x 36,2mm

KX5134DB23

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator acţionări termice, conector, (releu), 3 x 6A KX5134DB23 

Sistem de instalare modular, cutii automatizare clădiri

wActuatoare de conectare
w Intrare binară, 4 x 12 V...,230Vca/cc

w Schrack-Info
• 4 intrări pentru tensiune continuă sau alternativă în domeniul de 12...,230Vca/cc
• Lungimea maximă a conductoarelor de legătură la intrările auxiliare este de 100m
• Alimentarea electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor de Bus integrat, conectare la Bus prin clemă de Bus
• Grad de protecție: IP 20
• Cleme fără șurub pentru conectare și cablare continuă cu conductori neprelucraţi monofilari, multifilari 

fin și multifilari 0,5...2,5mm2
• Pentru montare în cutiile de module de automatizare KX1184AB01 sau în cutia de automatizare cameră 

KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 86,5 x 47,8 x 36,2mmKX2604AB23

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Intrare binară, 4 x 12 V...,230Vca/cc KX2604AB23 

wActuator de dimare
w Dimmer universal, 1 x 230Vca, 10..,250VA, (sarcină R,L,C)

w Schrack-Info
• O ieșire pentru conectarea și dimarea de sarcini rezistive R, inductive L sau capacitive C
• Adaptare automată pentru comanda de decupare început sau sfârșit de fază, în funcţie de tipul de 

sarcină racordat
• Frecvenţa nominală: 50 / 60Hz
• Protecţie electronică a ieșirii la suprasarcină, scurtcircuit și supratemperatură
• Alimentarea electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Grad de protecție IP20, în stare montată
• Tensiune nominală de operare 230Vca
• Putere nominală la +35°C temperatură ambiantă: 10...,250VA
• Cleme fără șurub pentru conectare și cablare continuă cu conductori neprelucraţi monofilari, multifilari 

fin și multifilari 0,5...2,5mm2
• Inclusiv un modul de conectare la Bus
• Pentru montare în cutiile de module de automatizare KX1184AB01 sau în cutia de automatizare cameră 

KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 50,2 x 48,8 x 35,5mm

KX5252AB23

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dimmer universal, 1 x 230Vca, 10...,250VA (sarcină R,L,C), KX5252AB23 

Sistem de instalare modular, cutii automatizare clădiri

w Intrare binară

Pagina 

247



Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

Fusszeile_RO_neu:KAPITEL_02_AK1_korr  07.08.2015  9:46 Uhr  Seite 1

w Actuatoare jaluzele, 2 x 230Vca, 6A
w Schrack-Info

• Relee blocate electric între ele, pentru schimbarea sensului de rotație
• Electronică integrată pentru recunoașterea acţionării limitatoarelor de capăt electromecanice și pentru 

autocalibrarea timpilor de acţionare - de la un capăt la celălalt
• Alimentarea electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Grad de protecţie: IP 20 în stare montată
• Câte un canal pentru comanda acţionării protecţiei la lumina intensă solară, a ușilor și ferestrelor cu 

motoare de curent alternativ de 230Vca și limitatori de capăt electromecanici sau electronici
• Cleme fără șurub pentru conectare și cablare continuă cu conductori neprelucraţi monofilari, multifilari 

fin și multifilari 0,5...,2,5mm2
• Pentru montare în cutiile de module de automatizare KX1184AB01 sau în cutia de automatizare cameră 

KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 86,5 x 47,8 x 36,2mm

KX5214AB23

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator jaluzele, 2 x 230Vca, 6A KX5214AB23 

w Actuatoare jaluzele RS, 1 x 230Vca, 6A
w Schrack-Info

• 1 canal pentru comanda protecţiei la lumina directă a soarelui, acţionării ușilor sau ferestrelor cu 
motoare electrice de curent alternativ și limitatori de capăt eletromecanici

• Contacte interblocate electric pentru un canal (protecţie la acţionare)
• Electronică integrată pentru recunoașterea acţionării limitatoarelor de capăt electromecanice și pentru 

autocalibrarea timpilor de acţionare - de la un capăt la celălalt
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Contacte releu de 230Vca, 6A (sarcină rezistivă)
• Cleme fără șurub pentru conectare și cablare continuă cu conductori neprelucraţi monofilari, multifilari 

fin și multifilari 0,5...,2,5mm2
• Pentru montare în cutiile de module de automatizare KX1184AB01 sau în cutia de automatizare cameră 

KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 50,2 x 48,8 x 35,5mm

KX5202AB23

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator jaluzele, 1 x 230Vca, 6A KX5202AB23 

Sistem de instalare modular, cutii automatizare clădiri

wActuatoare jaluzele
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w Actuatoare jaluzele, 2 x 230Vca, 6A
w Schrack-Info

• Relee blocate electric între ele, pentru schimbarea sensului de rotație
• Electronică integrată pentru recunoașterea acţionării limitatoarelor de capăt electromecanice și pentru 

autocalibrarea timpilor de acţionare - de la un capăt la celălalt
• Alimentarea electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Grad de protecţie: IP 20 în stare montată
• Câte un canal pentru comanda acţionării protecţiei la lumina intensă solară, a ușilor și ferestrelor cu 

motoare de curent alternativ de 230Vca și limitatori de capăt electromecanici sau electronici
• Cleme fără șurub pentru conectare și cablare continuă cu conductori neprelucraţi monofilari, multifilari 

fin și multifilari 0,5...,2,5mm2
• Pentru montare în cutiile de module de automatizare KX1184AB01 sau în cutia de automatizare cameră 

KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 86,5 x 47,8 x 36,2mm

KX5214AB23

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator jaluzele, 2 x 230Vca, 6A KX5214AB23 

w Actuatoare jaluzele RS, 1 x 230Vca, 6A
w Schrack-Info

• 1 canal pentru comanda protecţiei la lumina directă a soarelui, acţionării ușilor sau ferestrelor cu 
motoare electrice de curent alternativ și limitatori de capăt eletromecanici

• Contacte interblocate electric pentru un canal (protecţie la acţionare)
• Electronică integrată pentru recunoașterea acţionării limitatoarelor de capăt electromecanice și pentru 

autocalibrarea timpilor de acţionare - de la un capăt la celălalt
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS
• Contacte releu de 230Vca, 6A (sarcină rezistivă)
• Cleme fără șurub pentru conectare și cablare continuă cu conductori neprelucraţi monofilari, multifilari 

fin și multifilari 0,5...,2,5mm2
• Pentru montare în cutiile de module de automatizare KX1184AB01 sau în cutia de automatizare cameră 

KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 50,2 x 48,8 x 35,5mm

KX5202AB23

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator jaluzele, 1 x 230Vca, 6A KX5202AB23 

Sistem de instalare modular, cutii automatizare clădiri

wActuatoare jaluzele
w Actuator acționări termice, conector, 2 x 24...230Vca, 24Vcc, 1,5A

w Schrack-Info
• 2 Ieșiri cu contacte pentru comanda elementelor de acţionare electrotermică pentru ventile mici de 

corpuri de încălzire sau de răcire prin plafon
• Până la 4 elemente de acţionare electrotermice pe canal, în sumă de până la 1,5 A în stare cuplată și 

până la 58W putere absorbită în momentul cuplării
• Un contact de releu pe ieșire ca element de comutare
• Tensiunea nominală de operare contact 24...,230Vca sau 24Vcc
• Frecvenţă nominală contact 50 / 60Hz
• Curent nominal pe contact, conform DIN EN 60669-1: 1,5A (sarcină rezistivă)
• Cleme fără șurub pentru conectare și cablare continuă cu conductori neprelucraţi monofilari, multifilari 

fin și multifilari 0,5..,25mm2
• Pentru montare în cutiile de module de automatizare KX1184AB01 sau în cutia de automatizare cameră 

KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 50,2 x 48,8 x 35,5mm

KX5102KB23

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Actuator acționări termice, RS 510K23 KX5102KB23 

Sistem de instalare modular, cutii automatizare clădiri

wActuator de încălzire

Pagina 

249



ÎNTRERUPĂTOR

ÎNTRERUPĂTOR CAP SCARĂ

ÎNTRERUPĂTOR CRUCE



Pagina 

251

Anexă tehnică

Informații generale  ..............................................................................................................................  Pagina 252

Zone de instalare  .................................................................................................................................  Pagina 253

Număr de prize   ..................................................................................................................................  Pagina 254

Suport proiectare amplasare întrerupătoare  ...................................................................................  Pagina 255

Diagrame VISIO 50  ...........................................................................................................................  Pagina 256

Diagrame VISIO 45  ...........................................................................................................................  Pagina 259

Tabele de puteri dimmere VISIO 50 / VISIO 45 ...........................................................................  Pagina 261

Controlere temperatură VISIO 50 / VISIO 45 ...............................................................................  Pagina 262

Descărcătoare pentru protecția prizelor  ..........................................................................................  Pagina 263

Semnal antenă VISIO 50 ...................................................................................................................  Pagina 264

Semnal IT VISIO 50 / VISIO 45 ........................................................................................................  Pagina 265

Aparate și relee comandă jaluzele – Diagrame VISIO 50 / VISIO 45 .....................................  Pagina 266

Date tehnice – Radio tactil cu boxă VISIO 50  ...............................................................................  Pagina 267

Date tehnice – Detectoare de prezență și detectoare de mișcare  ...............................................  Pagina 268

Date tehnice – Detectoare de prezență și detectoare de mișcare KNX  .....................................  Pagina 270

Rame VISIO 50 – desene dimensionale  .........................................................................................  Pagina 272

Doze de montaj VISIO 50 – desene dimensionale  .......................................................................  Pagina 272

Aparate VISIO IP54 / Aparate VISIO IP20 – desene dimensionale  .........................................  Pagina 273

Rame VISIO 45 – desene dimensionale  .........................................................................................  Pagina 274

Cutii montaj VISIO 45 – desene dimensionale  ..............................................................................  Pagina 275

Cutii instalare VISIO 45 – combinații  ..............................................................................................  Pagina 276

Date tehnice VISIO 45 doze de pardoseală  ..................................................................................  Pagina 278

Detectoare de fum  ..............................................................................................................................  Pagina 279

Sistem intercomunicare SIGMA pentru persoane cu dizabilități  ....................................................  Pagina 280



Pagina 

252

w Directive
1. Directiva 2014/30/UE– EMC
Directiva privind compatibilitatea electromagnetică.
Această directivă se aplică mijloacelor de acționare (aparate sau 
instalații fixe) care: pot provoca perturbații electromagnetice, sau 
a căror funcționare poate să fie afectată de aceste perturbații. 
Ca aparate se iau în considerare și părți constructive și grupe 
constructive, care pot fi montate de utilizatorul final, ca și 
echipamente în mișcare. Aparatele trebuie să fie destinate pentru 
utilizatorul final.

2. Directiva 2014/35/UE– Directiva UE privind joasa 
tensiune
Directiva referitoare la punerea la dispoziție pe piață a 
echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor 
anumite limite de tensiune.
Directiva se referă la mijloace de acționare din cadrul 
următoarelor limite de tensiune (nominală - de intrare sau 
nominală de ieșire): Tensiune alternativă de la 50V până la 
1000V Tensiune continuă de la 75V până la 1500V Conform 
acestei directive prizele cu contact (SCHUKO) de împământare 
(prize de uz casnic) sunt excluse în mod expres din directivă.

3. Directiva 2011/65/EU- RoHS (include și 2018/739)
Această directivă servește la limitarea utilizării anumitor substanțe 
periculoase în aparatele electrice și electronice.

Directiva se referă la aparate electrice și electronice acționate în 
curent alternativ cu tensiunea de cel mult 1000V, respectiv, 
tensiune continuă pînă la cel mult 1500V, ca de ex.:
• aparate mari de uz casnic
• aparate mici de uz casnic
• aparate IT și aparate de comunicație
• aparate electronice de larg consum
• Corpuri de iluminat. Din 2011 respectarea directivei RoHS este 

condiție esențială pentru a putea aplica marcajul CE pe 
aparatele respective.

w Marcaj CE
Pentru a evita, ca statele membre să impună cerințe diferite în 
ceea ce privește produsele și să împiedice astfel libera circulație 
a mărfurilor pe piața internă, în 1985 s-a introdus marca CE - 
inițial cu privire la cerințele esențiale de securitate. Prevederile CE 
se aplică, de asemenea și semnatarilor Acordului privind Spațiul 
Economic European (SEE), Islanda, Liechtenstein și Norvegia.
Prin marca CE, producătorul își asumă responsabilitatea 
personală în fața autorităților competente, că produsul său este în 
conformitate cu legislația relevantă și cu specificațiile tehnice. 
Acesta trebuie să fie considerată ca marcă de piață și nu ca 
certificat de origine, de calitate sau marcaj de standard.

w Marcaje și simboluri

Marcă de certificare VDE  Marcă de certificare Republica Cehă Simbol pentru lampă cu halogen 230V

Marcă de certificare Belgia Marcă de certificare Franța
Simbol pentru lămpi fluorescente (cu balast, 
indiferent de tipul de circuit)

Marcă de certificare Finlanda Marcă de certificare Franța Simbol pentru transformator electronic

Marcă de certificare Olanda Dispozitive potrivite pentru montaj aparent
Simbol pt. transformator electronic, ELSO 
Universal

Marcă de certificare Norvegia Dispozitive potrivite pentru montaj în perete Simbol pentru transformator convențional

Marcă de certificare Austria Dispozitive potrivite pentru montaj încastrat sarcini ohmice ex: becuri cu incandescență 

Marcă de certificare Polonia Simbol pt. conectarea conductorului de protecție
L ... sarcini inductive ex: transformatoare 
convenționale

Marcă de certificare Rusia Simbol pentru dublă izolație
C ... sarcini capacitive ex: transformatoare 
electronice

Marcă de certificare Suedia Simbol pentru protecție împotriva stropilor M ... Motoare

Marcă de certificare Elveția Simbol pentru lampă cu incandescență 2330V Sarcini ohmice, inductive sau capacitive

Anexă tehnică

w Informații generale
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w Directive
1. Directiva 2014/30/UE– EMC
Directiva privind compatibilitatea electromagnetică.
Această directivă se aplică mijloacelor de acționare (aparate sau 
instalații fixe) care: pot provoca perturbații electromagnetice, sau 
a căror funcționare poate să fie afectată de aceste perturbații. 
Ca aparate se iau în considerare și părți constructive și grupe 
constructive, care pot fi montate de utilizatorul final, ca și 
echipamente în mișcare. Aparatele trebuie să fie destinate pentru 
utilizatorul final.

2. Directiva 2014/35/UE– Directiva UE privind joasa 
tensiune
Directiva referitoare la punerea la dispoziție pe piață a 
echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor 
anumite limite de tensiune.
Directiva se referă la mijloace de acționare din cadrul 
următoarelor limite de tensiune (nominală - de intrare sau 
nominală de ieșire): Tensiune alternativă de la 50V până la 
1000V Tensiune continuă de la 75V până la 1500V Conform 
acestei directive prizele cu contact (SCHUKO) de împământare 
(prize de uz casnic) sunt excluse în mod expres din directivă.

3. Directiva 2011/65/EU- RoHS (include și 2018/739)
Această directivă servește la limitarea utilizării anumitor substanțe 
periculoase în aparatele electrice și electronice.

Directiva se referă la aparate electrice și electronice acționate în 
curent alternativ cu tensiunea de cel mult 1000V, respectiv, 
tensiune continuă pînă la cel mult 1500V, ca de ex.:
• aparate mari de uz casnic
• aparate mici de uz casnic
• aparate IT și aparate de comunicație
• aparate electronice de larg consum
• Corpuri de iluminat. Din 2011 respectarea directivei RoHS este 

condiție esențială pentru a putea aplica marcajul CE pe 
aparatele respective.

w Marcaj CE
Pentru a evita, ca statele membre să impună cerințe diferite în 
ceea ce privește produsele și să împiedice astfel libera circulație 
a mărfurilor pe piața internă, în 1985 s-a introdus marca CE - 
inițial cu privire la cerințele esențiale de securitate. Prevederile CE 
se aplică, de asemenea și semnatarilor Acordului privind Spațiul 
Economic European (SEE), Islanda, Liechtenstein și Norvegia.
Prin marca CE, producătorul își asumă responsabilitatea 
personală în fața autorităților competente, că produsul său este în 
conformitate cu legislația relevantă și cu specificațiile tehnice. 
Acesta trebuie să fie considerată ca marcă de piață și nu ca 
certificat de origine, de calitate sau marcaj de standard.

w Marcaje și simboluri

Marcă de certificare VDE  Marcă de certificare Republica Cehă Simbol pentru lampă cu halogen 230V

Marcă de certificare Belgia Marcă de certificare Franța
Simbol pentru lămpi fluorescente (cu balast, 
indiferent de tipul de circuit)

Marcă de certificare Finlanda Marcă de certificare Franța Simbol pentru transformator electronic

Marcă de certificare Olanda Dispozitive potrivite pentru montaj aparent
Simbol pt. transformator electronic, ELSO 
Universal

Marcă de certificare Norvegia Dispozitive potrivite pentru montaj în perete Simbol pentru transformator convențional

Marcă de certificare Austria Dispozitive potrivite pentru montaj încastrat sarcini ohmice ex: becuri cu incandescență 

Marcă de certificare Polonia Simbol pt. conectarea conductorului de protecție
L ... sarcini inductive ex: transformatoare 
convenționale

Marcă de certificare Rusia Simbol pentru dublă izolație
C ... sarcini capacitive ex: transformatoare 
electronice

Marcă de certificare Suedia Simbol pentru protecție împotriva stropilor M ... Motoare

Marcă de certificare Elveția Simbol pentru lampă cu incandescență 2330V Sarcini ohmice, inductive sau capacitive

Anexă tehnică

w Informații generale

w Zone de amplasare a circuitelor și apartelor pentru spații fără suprafețe de lucru la perete

Zone pentru poziționarea cablajului

Zona de instalare

Înălțime pentru întrerupătoare

Înălțime pentru prize

w Zone de amplasare a circuitelor și apartelor pentru spații cu suprafețe de lucru la perete

Zone pentru poziționarea cablajului

Zona de instalare

Înălțime pentru întrerupătoare

Înălțime pentru prize

Anexă tehnică

w Zone de instalare și cote recomandate
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Tipul consumatorilor, tipul încăperii
Număr minim de prize, 

număr minim de alte 
aparate fixe instalate

Numărul de prize pentru 
iluminat sau circuite 
dedicate (dacă este 

cazul)

Conexiuni pentru sarcini 
speciale

Living (a) sau dormitor (b) Prize/Locuri de lampă până la 20m² 4 (a,b) 1 (a) 
Prize/Locuri de lampă peste 20m² 5 (a,b) 2 (a) 

Chicinetă, bucătărie (b) 
- Chicinetă: Prize/Locuri de lampă 3 (b) 2 

Friginer/refrigerator 1 
- Bucătărie: Prize/Locuri de lampă 5 (b) 2 

Frigider 1 
Congelator 1
Ventilato/hotă 1 (c) 
Cuptor 1 (d) 
Cuptor cu microunde 1 
Mașină de spălat vase 1 
Boiler pentru apă caldă 1 (e) 

Baie Prize/Locuri de lampă 1 (f) 2 (g) 
Ventilator 1 (c,h) 
Calorifer 1 (i) 
Mașină de spălat 1 (i) 
Uscător 1 (i) 
Boiler pentru apă caldă 1 (e) 

WC Prize/Locuri de lampă 3 (b) 1 
Ventilator 1 (c,i) 

Debara/camera tehnică (b) Prize/Locuri de lampă 1 1 
Ventilator 1 (c,h) 1 (c,i) 
Mașină de spălat (j) 1 (i) 
Uscător (j) 1 (i) 
Boiler pentru apă caldă (j) 1 (i) 

Holuri Prize/Locuri de lampă holuri până la 3 m 1 1
Prize/Locuri de lampă holuri între 3 și 6 m 1 2 (k)
Prize/Locuri de lampă holuri pentru 3 m suplimentari 1 (k)

Logie/Balcon/Terasă Prize/Locuri de lampă 1 1
Cameră depozitare Prize/Locuri de lampă 1 1
Cameră Hoby (b) Prize/Locuri de lampă 3 (b) 1
Subsoluri sau mansarde utilizate pentru locuire

Prize/Locuri de lampă 1 1
Sursa de alimentare pentru conexiunile IT in interiorul apartamentului 1 

Priză IT 3 direcții 1 
Priză IT 2 direcții 1 

Subsol
Prize/Locuri de lampă până la 20 m² suprafață 1 1
Prize/Locuri de lampă peste 20m² suprafață 1 2

Hol, coridor
Prize/Locuri de lampă pentru fiecare 5 m coridor 1 1

Sursa de alimentare pentru conexiunile IT in interiorul casei
Priză IT 3 direcții pentru distribuția IT 1 (l) 
Priză IT 3 direcții pentru rețelele wireless 1 (l) 

a … În camerele cu zonă de luat masa, numărul de prize și locuri de lampă ar trebui să crească cu 1 fiecare. 

b … 
Prizele alocate locurilor de pat, suprafețele de lucru ale bucătăriilor, chicinetelor, utilităților și camerelor de hobby trebuie să fie proiectate cel puțin ca prize duble. Aceste prize 
multiple contează ca „1 priză” în tabel. 

c … Dacă este planificată ventilație individuală 
d … De preferință conexiune cu o priză trifazată 
e … Dacă alimentarea cu apă caldă nu se face in alt mod 
f … Permis și în combinație cu lampa pentru lavoar 
g … Pentru băile cu o suprafață utilă de până la 4 m², este suficientă o ieșire deasupra chiuvetei 
h … Pentru băile fără ferestre sau toalete, comutarea trebuie realizată împreună cu iluminatul general și cu o perioadă de ventilație 
i … Este posibilă și conexiune la priză 
j … Este necesar doar o singură dată într-un apartament 
k ... Comutabil din cel puțin două locuri 
l … Pe un circuit comun al sistemului casei 

Anexă tehnică

w Numărul de prize conform ÖVE/ÖNORM E 8015-2
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Tipul consumatorilor, tipul încăperii
Număr minim de prize, 

număr minim de alte 
aparate fixe instalate

Numărul de prize pentru 
iluminat sau circuite 
dedicate (dacă este 

cazul)

Conexiuni pentru sarcini 
speciale

Living (a) sau dormitor (b) Prize/Locuri de lampă până la 20m² 4 (a,b) 1 (a) 
Prize/Locuri de lampă peste 20m² 5 (a,b) 2 (a) 

Chicinetă, bucătărie (b) 
- Chicinetă: Prize/Locuri de lampă 3 (b) 2 

Friginer/refrigerator 1 
- Bucătărie: Prize/Locuri de lampă 5 (b) 2 

Frigider 1 
Congelator 1
Ventilato/hotă 1 (c) 
Cuptor 1 (d) 
Cuptor cu microunde 1 
Mașină de spălat vase 1 
Boiler pentru apă caldă 1 (e) 

Baie Prize/Locuri de lampă 1 (f) 2 (g) 
Ventilator 1 (c,h) 
Calorifer 1 (i) 
Mașină de spălat 1 (i) 
Uscător 1 (i) 
Boiler pentru apă caldă 1 (e) 

WC Prize/Locuri de lampă 3 (b) 1 
Ventilator 1 (c,i) 

Debara/camera tehnică (b) Prize/Locuri de lampă 1 1 
Ventilator 1 (c,h) 1 (c,i) 
Mașină de spălat (j) 1 (i) 
Uscător (j) 1 (i) 
Boiler pentru apă caldă (j) 1 (i) 

Holuri Prize/Locuri de lampă holuri până la 3 m 1 1
Prize/Locuri de lampă holuri între 3 și 6 m 1 2 (k)
Prize/Locuri de lampă holuri pentru 3 m suplimentari 1 (k)

Logie/Balcon/Terasă Prize/Locuri de lampă 1 1
Cameră depozitare Prize/Locuri de lampă 1 1
Cameră Hoby (b) Prize/Locuri de lampă 3 (b) 1
Subsoluri sau mansarde utilizate pentru locuire

Prize/Locuri de lampă 1 1
Sursa de alimentare pentru conexiunile IT in interiorul apartamentului 1 

Priză IT 3 direcții 1 
Priză IT 2 direcții 1 

Subsol
Prize/Locuri de lampă până la 20 m² suprafață 1 1
Prize/Locuri de lampă peste 20m² suprafață 1 2

Hol, coridor
Prize/Locuri de lampă pentru fiecare 5 m coridor 1 1

Sursa de alimentare pentru conexiunile IT in interiorul casei
Priză IT 3 direcții pentru distribuția IT 1 (l) 
Priză IT 3 direcții pentru rețelele wireless 1 (l) 

a … În camerele cu zonă de luat masa, numărul de prize și locuri de lampă ar trebui să crească cu 1 fiecare. 

b … 
Prizele alocate locurilor de pat, suprafețele de lucru ale bucătăriilor, chicinetelor, utilităților și camerelor de hobby trebuie să fie proiectate cel puțin ca prize duble. Aceste prize 
multiple contează ca „1 priză” în tabel. 

c … Dacă este planificată ventilație individuală 
d … De preferință conexiune cu o priză trifazată 
e … Dacă alimentarea cu apă caldă nu se face in alt mod 
f … Permis și în combinație cu lampa pentru lavoar 
g … Pentru băile cu o suprafață utilă de până la 4 m², este suficientă o ieșire deasupra chiuvetei 
h … Pentru băile fără ferestre sau toalete, comutarea trebuie realizată împreună cu iluminatul general și cu o perioadă de ventilație 
i … Este posibilă și conexiune la priză 
j … Este necesar doar o singură dată într-un apartament 
k ... Comutabil din cel puțin două locuri 
l … Pe un circuit comun al sistemului casei 

Anexă tehnică

w Numărul de prize conform ÖVE/ÖNORM E 8015-2
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 Variante de culoare                

G
ru

pa
 d

e 
pr

od
us

e VISIO 50 alb
VISIO 50 antracit
VISIO 50 argintiu
VISIO 45 alb
VISIO 45 negru
VISIO IP20 alb

VISIO IP54 gri

In
se

rt

Întrerupător simplu
Întrerupător capăt scară
Întrerupător cruce
Întrerupător un pol
Întrerupător doi poli
Întrerupător dublu
Întrerupător triplu
Întrerupător cu revenire un pol
Întrerupător cu revenire un pol iluminat
Întrerupător cu revenire un pol dublu
Întrerupător pentru jaluzele
Întrerupător cu cheie
Dimmer
Detector de mișcare
Programator orar
Termostat
Priză TV/SAT 
Priză RJ 45

Multimedia

Cl
ap

et
e,

 c
ap

ac
e 

și
 a

cc
es

or
ii

Clapetă
Clapetă dublă
Clapetă 3 căi
Clapetă cu simbol  ______________________
Clapetă cu simbol  ______________________
Clapetă cu simbol  ______________________
Clapetă cu simbol clopoțel
Clapete cu săgeți pentru jaluzele
Clapete cu câmpuri pentru etichete (posibil iluminate)
Capac dimmer
Capac detector de mișcare
Capac programator orar
Capac termostat
Capac TV/SAT 
Capac priză RJ 45 

Multimedia 

Pr
iz

e

Priză simplă
Priză cu protecție la atingere
Priză cu protecție la atingere și capac
Priză cu câmp pentru etichete
Priză cu modul LED
Priză simplă cu pin
Priză cu protecție la atingere cu pin
Priză cu protecție la atingere și capac cu pin
Priză cu modul LED cu pin

Pentru circuite speciale prize roșii, portocalii, verzi

R
am

e 
de

co
r Ramă un aparat

Ramă două aparate
Ramă trei aparate

Ramă patru aparate

Anexă tehnică

w Ghid de proiectare pentru aparate terminale Schrack
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w Întrerupător simplu 1 pol cu semnalizare control

w Întrerupător simplu 2 poli cu semnalizare control

w Întrerupător cap-scară

w Întrerupător cap-scară cu lumină de orientare

Anexă tehnică

w Scheme de conexiuni VISIO 50



Pagina 

257

w Întrerupător simplu 1 pol cu semnalizare control

w Întrerupător simplu 2 poli cu semnalizare control

w Întrerupător cap-scară

w Întrerupător cap-scară cu lumină de orientare

Anexă tehnică

w Scheme de conexiuni VISIO 50

w Întrerupător dublu

w Întrerupător cruce

w Întrerupător cap-scară cu două circuite

w Întrerupător cu revenire simplu 1 pol (1 CND)

Anexă tehnică

w Scheme de conexiuni VISIO 50
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w Întrerupător cu revenire simplu 1 pol cu lumină de orientare (1 CND)

w Întrerupător cu revenire și contact de lucru simplu
A Contact ND
B Contact NÎ

w Întrerupător cu revenire dublu (2 CND)

w Întrerupător jaluzele (întrerupător / tastă)

Anexă tehnică

w Scheme de conexiuni VISIO 50
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w Întrerupător cu revenire simplu 1 pol cu lumină de orientare (1 CND)

w Întrerupător cu revenire și contact de lucru simplu
A Contact ND
B Contact NÎ

w Întrerupător cu revenire dublu (2 CND)

w Întrerupător jaluzele (întrerupător / tastă)

Anexă tehnică

w Scheme de conexiuni VISIO 50

w Întrerupător simplu 1 pol

w Întrerupător 2 poli

w Întrerupător simplu cu lumină de semnalizare, 1 pol

w Întrerupător simplu cu lumină de semnalizare, 2 poli

Anexă tehnică

w Scheme de conexiuni VISIO 45
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w Întrerupător cap-scară cu lumină de orientare

w Întrerupătoare cap-scară cu lumină de semnalizare

w Întrerupător cruce cu lumină de orientare în circuit cu două întrerupătoare cap scară similare

w Întrerupător cruce cu lumină de semnalizare în circuit cu două întrerupătoare cap scară similare

Anexă tehnică

w Scheme de conexiuni VISIO 45
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w Întrerupător cap-scară cu lumină de orientare

w Întrerupătoare cap-scară cu lumină de semnalizare

w Întrerupător cruce cu lumină de orientare în circuit cu două întrerupătoare cap scară similare

w Întrerupător cruce cu lumină de semnalizare în circuit cu două întrerupătoare cap scară similare

Anexă tehnică

w Scheme de conexiuni VISIO 45

Dimare Tip Articol Bec cu
incandescență

Bec cu
halogen

Transformator 
convențional

Transformator 
electronic

Dimmbare 
 230V LED 

 (L)*

Dimmbare 
 230V LED 

 (C)**

Dimare 
bandă LED

Universală

Dimmere 
rotative

6W 6W 11W 6W 6W
ET103023 - - - --- - - ---

100W 100W 500W 100W 100W
0W 0W 0W 0W 0W

ET103024 - - - - --- - ---
60W 60W 60W 60W 60W

Dimmere cu 
buton de 

impuls

0W 0W 0W 0W 0W 0W
ET103020-S - - - - - - ---

300W 300W 120W 120W 120W 120W
10W 10W 20W 4W 4W

EHUDR300 - - --- - - - ---
300W 300W 300W 80W 300W

Dimmere 
montate în 

doză

4W 4W 4W 4W 4W 4W
EHLED350D - - - - - - ---

350W 350W 100W 350W 100W 350W
4W 4W 4W 4W 4W 4W

EHLED350K - - - - - - ---
350W 350W 100W 350W 100W 350W

Dimmere pe 
șină DIN

15W 15W 20W 15W 4W 4W
EHUTD350 - - - - - - ---

400W 400W 400W 400W 100W 300W
10W 10W 20W 4W 4W

EHUTD300 - - --- - - - ---
300W 300W 300W 80W 300W

Decuparea 
sinusoidei în 
partea din 

față 
(leading 

edge)

Dimmere 
rotative

6W 6W 6W 6W
EV103020 - - - --- - --- ---

100W 100W 100W 100W
60W 60W 60W

EV103003 - - - --- --- --- ---
400W 400W 400W

Dimmere pe 
șină DIN

7W
EHANTD1200 --- --- --- --- - --- ---

1200W

Decuparea 
sinusoidei în 
partea din 

spate 
(trailing 
edge)

Dimmere 
rotative

3W 3W 3W 3W
EV103025 - - --- - --- - ---

400W 400W 320W 320W

Dimmere pe 
șină DIN

5W
EHABTD1000 --- --- --- --- --- - ---

320W

Dimmere 
pentru 

bandă LED

Dimmere 
montate în 

doză
EHLEDSTRIP --- --- --- --- --- ---

96W/12V
192W/ 24V
288W/ 36V
384W/ 48V

* Decupare din partea interioară a undei (L)
** Decupare din partea posterioară a undei (C)

Anexă tehnică

w Tabelă puteri – dimare VISIO 50 / VISIO 45



Pagina 

262

Termostat de 
cameră digital

Termostat de 
cameră analogic

Termostat de 
cameră digital

Termostat de 
cameră analogic

Termostat pentru 
încălzirea în 
pardoseală

Higrostat Termostat de 
cameră analogic

Încălzire Încălzire Încălzire / Răcire Încălzire / Răcire cu senzor exterior   
Reglaj de temperatură 0-30° 0-30° 0-30° 0-30° 10-50° 5-30° 10°-30° 
Umiditate relativă --- --- --- --- --- 35-85% --- 

Contacte
ND: 10(4)A 230V 

c.a.
ND: 10(4)A 230V 

c.a.
ND: 6(2)A 230V c.a. ND: 6(2)A 230V c.a.

ND: 16(2)A 
la cos φ =1 

Comutator: 
5(0,2)A  

dezumidificare,
ND: 6(2)A 230V c.a.  

NÎ: 5(2)A 230V c.a. NÎ: 5(2)A 230V c.a. NÎ: 4(1)A 230V c.a. NÎ: 4(1)A 230V c.a. 250V c.a.
2(0,2)A 

Umidificare
Reducere nocturnă --- --- --- --- ca. 5K --- --- 
Grad de protecție IP20 IP20 IP20 IP20 IP30 IP30 IP20 
Grupa de produse VISO 50 VISIO 50 VISO 50 VISO 50 VISO 50 VISO 50 VISO 45 
Insert EV103009 EV103009 EV103061 EV103061 EL176131 EL176301 complet
Placă frontală
albă EV103010 EV103011 EV103062 EV103019 EL367204 EL367164 ET103040 
antracit EV113010 EV113011 EV113062 EV113019 --- --- --- 
argintie EV123010 EV123011 EV123062 EV123019 --- --- --- 
neagră --- --- --- --- --- --- ET113040 

w Schemă de conexiuni EV103009--

w Scheme de conexiuni EV103061--

w Schemă de conexiuni EL176131--

w Scheme de conexiuni ET103040-- / ET113040--

Pompă de circulație, arzător (conexiune directă), 
acționare termoelectrică

Cazan (boiler), pompă de circulație, arzător (intrare 
control T1/T2)

Motorizare (utilizare limitată cu încălzire sau răcire prin 
pardoseală)

Anexă tehnică

w Regulator de temperatură VISIO 50 / VISIO 45
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Termostat de 
cameră digital

Termostat de 
cameră analogic

Termostat de 
cameră digital

Termostat de 
cameră analogic

Termostat pentru 
încălzirea în 
pardoseală

Higrostat Termostat de 
cameră analogic

Încălzire Încălzire Încălzire / Răcire Încălzire / Răcire cu senzor exterior   
Reglaj de temperatură 0-30° 0-30° 0-30° 0-30° 10-50° 5-30° 10°-30° 
Umiditate relativă --- --- --- --- --- 35-85% --- 

Contacte
ND: 10(4)A 230V 

c.a.
ND: 10(4)A 230V 

c.a.
ND: 6(2)A 230V c.a. ND: 6(2)A 230V c.a.

ND: 16(2)A 
la cos φ =1 

Comutator: 
5(0,2)A  

dezumidificare,
ND: 6(2)A 230V c.a.  

NÎ: 5(2)A 230V c.a. NÎ: 5(2)A 230V c.a. NÎ: 4(1)A 230V c.a. NÎ: 4(1)A 230V c.a. 250V c.a.
2(0,2)A 

Umidificare
Reducere nocturnă --- --- --- --- ca. 5K --- --- 
Grad de protecție IP20 IP20 IP20 IP20 IP30 IP30 IP20 
Grupa de produse VISO 50 VISIO 50 VISO 50 VISO 50 VISO 50 VISO 50 VISO 45 
Insert EV103009 EV103009 EV103061 EV103061 EL176131 EL176301 complet
Placă frontală
albă EV103010 EV103011 EV103062 EV103019 EL367204 EL367164 ET103040 
antracit EV113010 EV113011 EV113062 EV113019 --- --- --- 
argintie EV123010 EV123011 EV123062 EV123019 --- --- --- 
neagră --- --- --- --- --- --- ET113040 

w Schemă de conexiuni EV103009--

w Scheme de conexiuni EV103061--

w Schemă de conexiuni EL176131--

w Scheme de conexiuni ET103040-- / ET113040--

Pompă de circulație, arzător (conexiune directă), 
acționare termoelectrică

Cazan (boiler), pompă de circulație, arzător (intrare 
control T1/T2)

Motorizare (utilizare limitată cu încălzire sau răcire prin 
pardoseală)

Anexă tehnică

w Regulator de temperatură VISIO 50 / VISIO 45

w Date tehnice - Descărcător pentru prize și adaptor intermediar
Descărcător cu montaj în doză Adaptor intermediar

IS010003 IS211450
Standard Clasa de test III (D) CEI61643-1/EN 61643-11
Cablare prin nu
Tensiune maximă în regim permanent Uc 255V c.a. 275V c.a.
Impuls combinat Uoc / Isc 6kV / 3kA 6kV / 3kA
Putere maximă de intrare - 3.500VA
Nivel de protecție Up (la In /L-N ) ≤ 0,8kV ≤ 1,25 kV
Protecția amonte cu fuzibil 16 A gL/gG
Interval de temperatură -0°C - +40°C
Secțiune conductoare 1,5² -
Semnalizare Sonerie Afișaj LED
Protecție copii - da

w Montare / Dimensiuni / Schema cutiei în perete

A TVin

B TVout

C TELin

D TELout

Anexă tehnică

w Descărcător pentru priză
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w Prize de antenă BK "Class A"
Gama de frecvență: Bandă Unde scurte UKW VHF UHF

4-1000MHz MHz 4 - 68 87,5 - 139 125 - 470 470 - 862
Articol

la ieșire Atenuare în dB
Tip
HSBKD2M

Atenuare din cauza conexiunii TV/RF 1 1,2 1,5 2
Priză de capăt
HSBKDDM08

Atenuare prin trecere TV/RF
7 7 7,5 7,5

Priză de trecere 3 3 3,3 3,5
HSBKDDM10

Atenuare prin trecere TV/RF
10 10 10 10

Priză de trecere 2 2 2 2
HSBKDDM14

Atenuare prin trecere TV/RF
14 14 14 14,5

Priză de trecere 2 2 1,2 1,2

w Prize de antenă SAT "Class A"
     TV   
 Gama de frecvențe: Banda Unde scurte UKW terestre SAT-ZF SAT-ZF
 4-1000MHz MHz 4 - 68 87,5 - 108 5 - 862 950 - 2050 2050 - 2400
Articol

la ieșire Atenuare în dB
Tip
HSATD3M

Atenuarea conexiunii 3 porturi TV/RF 1 4 1 4,5 2
Priză de capăt
HSATD4M

Atenuarea conexiunii 4 porturi TV/RF 2 2 1,5 2 3
Priză intermediară
HSATDDM

Atenuarea conexiunii la trecere TV/RF
10,5 10,5 10,5 10,5 11

Priză de trecere 1,5 1,5 2 2,5 3

Anexă tehnică

w Circuite antene VISIO 50
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w Prize de antenă BK "Class A"
Gama de frecvență: Bandă Unde scurte UKW VHF UHF

4-1000MHz MHz 4 - 68 87,5 - 139 125 - 470 470 - 862
Articol

la ieșire Atenuare în dB
Tip
HSBKD2M

Atenuare din cauza conexiunii TV/RF 1 1,2 1,5 2
Priză de capăt
HSBKDDM08

Atenuare prin trecere TV/RF
7 7 7,5 7,5

Priză de trecere 3 3 3,3 3,5
HSBKDDM10

Atenuare prin trecere TV/RF
10 10 10 10

Priză de trecere 2 2 2 2
HSBKDDM14

Atenuare prin trecere TV/RF
14 14 14 14,5

Priză de trecere 2 2 1,2 1,2

w Prize de antenă SAT "Class A"
     TV   
 Gama de frecvențe: Banda Unde scurte UKW terestre SAT-ZF SAT-ZF
 4-1000MHz MHz 4 - 68 87,5 - 108 5 - 862 950 - 2050 2050 - 2400
Articol

la ieșire Atenuare în dB
Tip
HSATD3M

Atenuarea conexiunii 3 porturi TV/RF 1 4 1 4,5 2
Priză de capăt
HSATD4M

Atenuarea conexiunii 4 porturi TV/RF 2 2 1,5 2 3
Priză intermediară
HSATDDM

Atenuarea conexiunii la trecere TV/RF
10,5 10,5 10,5 10,5 11

Priză de trecere 1,5 1,5 2 2,5 3

Anexă tehnică

w Circuite antene VISIO 50
VISIO 50 1 modul SFA și SFB 2 module SFA și SFB 2 module SFA și SFB 2 Module SFB
Inel suport EV104005 1) EV104005 2) EV104005 2) HSED02UWBS

Placă centrală 50x50 mm, albă EV104003 1) EV104004 2) EV104004 2) EV104012 3)

Placă centrală 50x50 mm, anthrazit EV114003 1) EV114004 2) EV114004 2) EV114012 3)

Placă centrală 50x50 mm, silber EV124003 1) EV124004 2) EV124004 2) EV124012 3)

Ramă decor 1 aparat, 80x80 mm,  albă EV105001 - -
Ramă decor 1 aparat, 80x80 mm, antracit EV115001 - -
Ramă decor 1 aparat, 80x80 mm, argintie EV125001 - -
Doză aparență 1 aparat, albă EV105006 - -
Doză aparență 1 aparat, antracit EV115006 - -
Doză aparență 1 aparat, argintie EV125006 - -
1) Nu poate fi utilizat pentru cuplaj Koax F-F și cuplaj FO. Utilizați inelul de susținere și placa centrală a HSED01UW2S cu adaptorul de distanță EV105011--.
2) Nu poate fi utilizat pentru cuplaj Koax F-F și cuplaj FO. Utilizați inelul de susținere și placa centrală a HSED02UW2S cu adaptorul de distanță EV105011--. 
3) Nu poate fi utilizat pentru cuplaj Koax F-F și cuplaj FO.

VISIO 45 1 modul SFA și SFB  2 module SFA și SFB  
Ramă de montaj ET105002 - ET105004 -

Placă centrală, albă ET102017 1) - ET102017 1) (2x) -

Placă centrală, schwarz ET112017 1) - ET112017 1) (2x) -

Ramă decor 80x80mm, albă ET105010 - ET105014 -
Ramă decor 80x80mm, neagră ET115010 - ET115014 -
Ramă decor 80x80mm, bej ET125010 - ET125014 -
Ramă decor 80x80mm, argintie ET135010 - ET135014 -
Doză aparentă 2M, albă ET105036 - -
Doză aparentă 4M, albă ET105037 - -
Doză aparentă 6M, albă ET105038 - -
1) Nu poate fi utilizat pentru cuplaj Koax F-F și cuplaj FO.

Anexă tehnică

w Tehnică IT VISIO 50 / VISIO 45
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La utilizarea acestei diagrame de conectare, curentul maxim al ambelor motoare poate fi de 8A. Ieșirile de comandă de pe M2 pot fi acționate 
numai prin intermediul comutatorului principal (comutator central). 

Mai multe relee pot fi înseriate pentru a lucra împreună. Butonul de intrare (S1) acționează direct asupra motorului (M1) și poate fi controlat central 
prin intermediul comutatorului principal. Numărul de relee interconectate este limitat la un curent total maxim al tuturor motoarelor de 8A. 

Dacă trebuie controlate mai multe relee, o sursă separată de 230V (întotdeauna aceeași fază!) trebuie conectată la fiecare releu. Astfel vom avea 
un circuit de comandă și un circuit de alimentare separate, permițând unui număr nelimitat de relee să lucreze împreună.

Comutatorul principal are cea mai mare prioritate și prin intermediul lui se face controlul centralizat.

Anexă tehnică

w Releu comandă Jaluzele, scheme de conexiuni
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La utilizarea acestei diagrame de conectare, curentul maxim al ambelor motoare poate fi de 8A. Ieșirile de comandă de pe M2 pot fi acționate 
numai prin intermediul comutatorului principal (comutator central). 

Mai multe relee pot fi înseriate pentru a lucra împreună. Butonul de intrare (S1) acționează direct asupra motorului (M1) și poate fi controlat central 
prin intermediul comutatorului principal. Numărul de relee interconectate este limitat la un curent total maxim al tuturor motoarelor de 8A. 

Dacă trebuie controlate mai multe relee, o sursă separată de 230V (întotdeauna aceeași fază!) trebuie conectată la fiecare releu. Astfel vom avea 
un circuit de comandă și un circuit de alimentare separate, permițând unui număr nelimitat de relee să lucreze împreună.

Comutatorul principal are cea mai mare prioritate și prin intermediul lui se face controlul centralizat.

Anexă tehnică

w Releu comandă Jaluzele, scheme de conexiuni
Radio Tactil
Tensiune de lucru 230V~, 50/60Hz 
Curent nominal 0,2A 
Consum de energie la puterea nominală de ieșire 7W 
Consum de energie mod stand-by 1,3W
Puterea nominală de ieșire muzicală (sinusoidală) pe canal  1,5W
Impedanță difuzor 4 ... 8Ω/canal 
Impedanța de intrare AUX IN  10kΩ 
Gama de frecvență FM 87,5MHz până la 108MHz 
Temperatura de funcționare 5 ... 40 °C 
Clasa de protecție II 
Grad de protecție IP20 
Conectare Borne cu șurub
Conductor conectare la rețea 2,5 mm² 
Conductor difuzor/AUX  1 mm² 
Lungimile cablurilor
Cablu difuzor max. 20m
AUX IN  max. 3m
Extensii max. 50m
Adâncime de instalare 33mm
Difuzoare 
Impedanță difuzor 8Ω
Puterea sinusoidală / Puterea muzicață 4 / 8W 
Gama de frecvență 170Hz până la 20kHz 
Lungime cablu preasamblat aproximativ 30cm 

Anexă tehnică

w Date Tehnice – Radio cu ecran tactil și difuzor VISIO 50
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Anexă tehnică

w Date Tehnice - Detectoare de mișcare și de prezență

MD 360i/8 BASIC
VISO 50 MD 360i/8 BASIC SMB PD-C 360i/8 mini
Detector de mișcare VISIO 50 MD 180i/R MD-C 360i/8 PD 360i/8 BASIC MD-C 360i/8 mini-3m

Caracteristici 3 fire Detector de mișcare IR PD 180i/R PD-C 360i/8 PD 360i/8 BASIC SMB MS-D 360 MD-C 360i/8 mini MD 180 Basic MD 200 MS-W 180
Zona de detectare 8m 8m semicircular16m 8m circular 8m circular 9m circular 8m semicircular 20m semicircular 20m semicircular12m
Montaj Îngropat Îngropat Îngropat în tavan îngropat / aparent în tavan în tavan în tavan mural mural mural
Înălțimea de montaj 1m - 2m 1,2m 1,1m - 2,2m 3m-5m 3m-5m 2,8m 3m - 5m 2,5m - 3m 2,5m 2,2m
Unghiul de detectare 180° 110° 180° 360° 360° 360° 360° 180° 200° 180°
Tensiunea de funcționare 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Reglajul luminozității 5-250lx 5-2000lx 5-2000lx 5-2000lx 5-1000lx 5-2000lx 5-2000lx 5-1000lx 3-2000lx 2-2000lx
Comutare la trecerea prin zero / precontact de tungsten nu / nu da / nu nu / da nu / da da / nu - nu/ da da / nu da/ nu da / nu
Canale luminozitate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Temporizare lumină 10s - 20min. 12s-12min. 12s-60min. 1min. - 30min. 15s - 30min. 1min. - 15min. 1min. - 30min. 10s - 15min. 45min. - 10min. 5s - 5min.
Canale prezență / HVAC - - 1 1 - - - - - -
Temporizare prezență - - 5min.-120min. 5min. - 120min. - - - - - -
Consum propriu ≤10W în funcționare - 0,9W 0,9W 0,3W - 0,5W 0,5W 0,5W -
Măsurarea luminozității (lumină mixtă) - - 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă - 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă -
Temperatura ambiantă admisibilă 0°C … +35°C 0°C … +40°C 0°C … +50°C -25°C … +50°C 0°C … +50°C -20°C … +40°C -25°C … +50°C -25°C … +40°C -25°C … +55°C -20°C … +55°C

Grad de protecție

IP20 IP20 IP20 IP20 versiunile aparente IP40 IP20 IP55 IP44 IP44 IP44

IP44 cu protecție
IP20 
versiunile 
aparente*
IP20/ IP54 
cu doză 
aparentă*

Telecomandă - - opțional opțional opțional - - - -
Funcționare în paralel până la 5 detectoare până la 5 detectoare până la 6 detectoare până la 10 detectoare până la 6 detectoare până la 10 detectoare până la 10 detectoare până la 8 detectoare până la 10 detectoare
Master/ Slave - - - - - - - - - -
Articol

Aparat complat, alb

- ET103030 - ESP425875 (MD) ESB430428 (MD) ESS10360D ESP426001 (MD) ESM055089 ESS000003 ESS10180D
ESP055393 (MD) ESB430404 (MD) ESP427008 (MD) ESM055508
ESP425042 (PD) ESB430466 (MD) ESP426025 (PD)
ESM0425059 (PD) ESB430411 (PD) ESP426063 (PD)
ESP425882 (PD) ESB430497 (PD)
ESP055379 (PD Slave) ESB430435 (PD)

ESB430473 (PD)
ESB430480 (PD)

Aparat complat, maro - - - - - - - - ESM025327 -
Aparat complat, negru - ET113030 - - - - - ESM055096 ESS000004 -

ESM055515 - -

Insert pentru montaj în doză
EV103031 - ESM055010 (MD) - - - - - - -

ESM410017 (PD)
ESM410024 (Slave)

Accesorii
Capac, alb EV103033 - ESM055270 - - - - - - -
Capac, antracit EV113033 - - - - - - - - -
Capac, negru EV123033 - - - - - - - - -
Ramă 55x55mm, 1 aparat - - EV105021 - - - - - - -
Doză aparentă IP20 - - - ESM425370 - - - - - -
Doză aparentă IP54 - - - ESM425905 - - - - - -
Telecomanda - - ESM425509 ESM425509 ESM425509 - ESM425509 ESM425509 - -
* optîonal
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Anexă tehnică

w Date Tehnice - Detectoare de mișcare și de prezență

MD 360i/8 BASIC
VISO 50 MD 360i/8 BASIC SMB PD-C 360i/8 mini
Detector de mișcare VISIO 50 MD 180i/R MD-C 360i/8 PD 360i/8 BASIC MD-C 360i/8 mini-3m

Caracteristici 3 fire Detector de mișcare IR PD 180i/R PD-C 360i/8 PD 360i/8 BASIC SMB MS-D 360 MD-C 360i/8 mini MD 180 Basic MD 200 MS-W 180
Zona de detectare 8m 8m semicircular16m 8m circular 8m circular 9m circular 8m semicircular 20m semicircular 20m semicircular12m
Montaj Îngropat Îngropat Îngropat în tavan îngropat / aparent în tavan în tavan în tavan mural mural mural
Înălțimea de montaj 1m - 2m 1,2m 1,1m - 2,2m 3m-5m 3m-5m 2,8m 3m - 5m 2,5m - 3m 2,5m 2,2m
Unghiul de detectare 180° 110° 180° 360° 360° 360° 360° 180° 200° 180°
Tensiunea de funcționare 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Reglajul luminozității 5-250lx 5-2000lx 5-2000lx 5-2000lx 5-1000lx 5-2000lx 5-2000lx 5-1000lx 3-2000lx 2-2000lx
Comutare la trecerea prin zero / precontact de tungsten nu / nu da / nu nu / da nu / da da / nu - nu/ da da / nu da/ nu da / nu
Canale luminozitate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Temporizare lumină 10s - 20min. 12s-12min. 12s-60min. 1min. - 30min. 15s - 30min. 1min. - 15min. 1min. - 30min. 10s - 15min. 45min. - 10min. 5s - 5min.
Canale prezență / HVAC - - 1 1 - - - - - -
Temporizare prezență - - 5min.-120min. 5min. - 120min. - - - - - -
Consum propriu ≤10W în funcționare - 0,9W 0,9W 0,3W - 0,5W 0,5W 0,5W -
Măsurarea luminozității (lumină mixtă) - - 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă - 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă -
Temperatura ambiantă admisibilă 0°C … +35°C 0°C … +40°C 0°C … +50°C -25°C … +50°C 0°C … +50°C -20°C … +40°C -25°C … +50°C -25°C … +40°C -25°C … +55°C -20°C … +55°C

Grad de protecție

IP20 IP20 IP20 IP20 versiunile aparente IP40 IP20 IP55 IP44 IP44 IP44

IP44 cu protecție
IP20 
versiunile 
aparente*
IP20/ IP54 
cu doză 
aparentă*

Telecomandă - - opțional opțional opțional - - - -
Funcționare în paralel până la 5 detectoare până la 5 detectoare până la 6 detectoare până la 10 detectoare până la 6 detectoare până la 10 detectoare până la 10 detectoare până la 8 detectoare până la 10 detectoare
Master/ Slave - - - - - - - - - -
Articol

Aparat complat, alb

- ET103030 - ESP425875 (MD) ESB430428 (MD) ESS10360D ESP426001 (MD) ESM055089 ESS000003 ESS10180D
ESP055393 (MD) ESB430404 (MD) ESP427008 (MD) ESM055508
ESP425042 (PD) ESB430466 (MD) ESP426025 (PD)
ESM0425059 (PD) ESB430411 (PD) ESP426063 (PD)
ESP425882 (PD) ESB430497 (PD)
ESP055379 (PD Slave) ESB430435 (PD)

ESB430473 (PD)
ESB430480 (PD)

Aparat complat, maro - - - - - - - - ESM025327 -
Aparat complat, negru - ET113030 - - - - - ESM055096 ESS000004 -

ESM055515 - -

Insert pentru montaj în doză
EV103031 - ESM055010 (MD) - - - - - - -

ESM410017 (PD)
ESM410024 (Slave)

Accesorii
Capac, alb EV103033 - ESM055270 - - - - - - -
Capac, antracit EV113033 - - - - - - - - -
Capac, negru EV123033 - - - - - - - - -
Ramă 55x55mm, 1 aparat - - EV105021 - - - - - - -
Doză aparentă IP20 - - - ESM425370 - - - - - -
Doză aparentă IP54 - - - ESM425905 - - - - - -
Telecomanda - - ESM425509 ESM425509 ESM425509 - ESM425509 ESM425509 - -
* optîonal

Anexă tehnică

w Date Tehnice - Detectoare de mișcare și de prezență

MD 360i/8 BASIC
VISO 50 MD 360i/8 BASIC SMB PD-C 360i/8 mini
Detector de mișcare VISIO 50 MD 180i/R MD-C 360i/8 PD 360i/8 BASIC MD-C 360i/8 mini-3m

Caracteristici 3 fire Detector de mișcare IR PD 180i/R PD-C 360i/8 PD 360i/8 BASIC SMB MS-D 360 MD-C 360i/8 mini MD 180 Basic MD 200 MS-W 180
Zona de detectare 8m 8m semicircular16m 8m circular 8m circular 9m circular 8m semicircular 20m semicircular 20m semicircular12m
Montaj Îngropat Îngropat Îngropat în tavan îngropat / aparent în tavan în tavan în tavan mural mural mural
Înălțimea de montaj 1m - 2m 1,2m 1,1m - 2,2m 3m-5m 3m-5m 2,8m 3m - 5m 2,5m - 3m 2,5m 2,2m
Unghiul de detectare 180° 110° 180° 360° 360° 360° 360° 180° 200° 180°
Tensiunea de funcționare 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Reglajul luminozității 5-250lx 5-2000lx 5-2000lx 5-2000lx 5-1000lx 5-2000lx 5-2000lx 5-1000lx 3-2000lx 2-2000lx
Comutare la trecerea prin zero / precontact de tungsten nu / nu da / nu nu / da nu / da da / nu - nu/ da da / nu da/ nu da / nu
Canale luminozitate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Temporizare lumină 10s - 20min. 12s-12min. 12s-60min. 1min. - 30min. 15s - 30min. 1min. - 15min. 1min. - 30min. 10s - 15min. 45min. - 10min. 5s - 5min.
Canale prezență / HVAC - - 1 1 - - - - - -
Temporizare prezență - - 5min.-120min. 5min. - 120min. - - - - - -
Consum propriu ≤10W în funcționare - 0,9W 0,9W 0,3W - 0,5W 0,5W 0,5W -
Măsurarea luminozității (lumină mixtă) - - 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă - 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă -
Temperatura ambiantă admisibilă 0°C … +35°C 0°C … +40°C 0°C … +50°C -25°C … +50°C 0°C … +50°C -20°C … +40°C -25°C … +50°C -25°C … +40°C -25°C … +55°C -20°C … +55°C

Grad de protecție

IP20 IP20 IP20 IP20 versiunile aparente IP40 IP20 IP55 IP44 IP44 IP44

IP44 cu protecție
IP20 
versiunile 
aparente*
IP20/ IP54 
cu doză 
aparentă*

Telecomandă - - opțional opțional opțional - - - -
Funcționare în paralel până la 5 detectoare până la 5 detectoare până la 6 detectoare până la 10 detectoare până la 6 detectoare până la 10 detectoare până la 10 detectoare până la 8 detectoare până la 10 detectoare
Master/ Slave - - - - - - - - - -
Articol

Aparat complat, alb

- ET103030 - ESP425875 (MD) ESB430428 (MD) ESS10360D ESP426001 (MD) ESM055089 ESS000003 ESS10180D
ESP055393 (MD) ESB430404 (MD) ESP427008 (MD) ESM055508
ESP425042 (PD) ESB430466 (MD) ESP426025 (PD)
ESM0425059 (PD) ESB430411 (PD) ESP426063 (PD)
ESP425882 (PD) ESB430497 (PD)
ESP055379 (PD Slave) ESB430435 (PD)

ESB430473 (PD)
ESB430480 (PD)

Aparat complat, maro - - - - - - - - ESM025327 -
Aparat complat, negru - ET113030 - - - - - ESM055096 ESS000004 -

ESM055515 - -

Insert pentru montaj în doză
EV103031 - ESM055010 (MD) - - - - - - -

ESM410017 (PD)
ESM410024 (Slave)

Accesorii
Capac, alb EV103033 - ESM055270 - - - - - - -
Capac, antracit EV113033 - - - - - - - - -
Capac, negru EV123033 - - - - - - - - -
Ramă 55x55mm, 1 aparat - - EV105021 - - - - - - -
Doză aparentă IP20 - - - ESM425370 - - - - - -
Doză aparentă IP54 - - - ESM425905 - - - - - -
Telecomanda - - ESM425509 ESM425509 ESM425509 - ESM425509 ESM425509 - -
* optîonal
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Anexă tehnică

w Date Tehnice - Detectoare de mișcare și de prezență KNX

PD-C 180i KNX ECO 1) PD-C 360i/24 KNX ECO 1) PD-FLAT 360i/8 ROUND PD-FLAT 360i/8 SQUARE
Caracteristici PD-C 180i KNX 2) PD-C 180i/16 KNX Touch PD-ATMO 360i/8 O KNX PD 360/8 KNX Basic PD-C 360i/24 KNX 2) KNX KNX PD-C360i/12 mini KNX PD-C360i/12 mini KNX RC 230i KNX
Zona de detectare 16m 16m 8m aproximativ 8m circular 24m circular  8m circular 8m circular 8m circular 12m circular 40m
Montaj Mural Mural Plafon Plafon Montaj pe plafon Montaj pe plafon Montaj pe plafon Montaj în plafon Montaj în plafon Montaj pe plafon / Mural

Înălțimea de montaj 1,1m-2,2m 1,1m - 2,2m 3m - 5m 3m - 5m 3m - 10m 1)  / 5m 2) 2,5m - 5m 2,5m - 5m 3m - 5m 3m - 5m 2,5m - 4m

Unghiul de detectare 180° 180° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°
Alimentarea cu tensiune prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX
Reglajul luminozității 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000lx 3 - 1000lx 3 - 1000lx 5 - 2000lx 5 - 2000lx 2 - 1000lx
Canale luminozitate 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Canalul 1 - Luminozitate
Temporizare pentru canalul 1 - Luminozitate 60s - 60min.** 30s - 30min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 30min.**
Canalul 2 - Luminozitate

Temporizare pentru canalul 2 - Luminozitate
10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** - 60s - 720min.1) ** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 30s - 30min.**

10s - 60min. 2) **

Canale prezență / HVAC 0 1) / 1 2) 1 1 1 0 1) / 1 2) 1 1 1 1 1

Canalul 3 - Prezență / HVAC
Temporizare pentru canalul 3 - Prezență / HVAC 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 30s - 720min.** 10s - 60min.** 10s - 60min. ** 10s - 720min.** 10s - 720min.** 10s - 60min.**
Canalul 4 - Prezență / HVAC
Temporizare pentru canalul 4 - Prezență / HVAC - - - - - - - - - -
Consum propriu 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W
Măsurarea luminozității (Lumină mixtă) 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă
Temperatura ambiantă admisibilă +5°C … +50°C +5°C … +50°C +5°C … +50°C +5°C … +35°C +5°C … +50°C +5°C … +35°C +5°C … +35°C +5°C … +50°C +5°C … +50°C - 25°C … +55°C

Gradul de protecție
IP20 IP40 IP20 IP40 IP20 IP20 IP20 IP55 IP55 IP54

IP44 cu protecție * IP44 cu protecție *
Software ETS necesar necesar necesar necesar necesar necesar necesar necesar necesar necesar
Telecomandă optională optională optională - optională optională optională optională optională optională
Funcții KNX
Simularea prezenței - da da -  nu 1) / da 2) da da da da da

Nivel de luminozitate constant - - da -  -  -  - - - -
Funcție Master / Slave da da da da da da da da da da
Anulare manuală da da da da da da da da da da
Funcția de lumină de noapte da da da  - da da da da da da
Sensibilitate reglabilă da da da  - da da da da da da
Transmitere prin telegrame ciclice da da da  - da da da da da da
Articol

Aparat complet, alb
- - ESP427220 ESB430442 ESP427435  1) ESP451706 ESP451713 ESP426155 ESP426162 ESM015472

ESP427428  2) 

Aparat complet, negru - - - - - ESP451768 ESP451775 - - -

Insert pentru montaj în doză
ESP426452 ESP460104 - - - - - - - -

ESP426445
Accesorii
Mască VISIO 50 , 55x55mm ESM055270 ESM055270 - - - ESP428579 ESP007231 - - -
Capac, rotund, alb - - ESP428579 - ESP428098 - - - -
Capac, rotund, negru - - ESP428098 - ESP007255 - - - -
Capac, pătrat, alb - - ESP007248 - - - - - -
Capac, pătrat, negru - - - - - - - - -
Capac de sticlă, rotund, alb - - ESP007255 - - ESP007248 ESP007255 - - -
Capac de sticlă, pătrat, alb - - ESP007262 - - ESP007262 ESP007262 - - -
Ramă 55x55mm, 1 aparat EV105021 EV105021 - - - - - - - -
Doză aparentă C pentru IP20, albă - - - - ESM425370 - - - - -
Doză aparentă C pentru IP20, argintie - - - - ESP425387 - - - - -
Doză aparentă C pentru IP54, albă - - - - ESM425905 - - - - -
Doză aparentă C pentru IP54, argintie - - - - ESP425912 - - - - -
Set capac, argintiu - - - - ESP425431 - - - - -
Set montaj în plafon, alb - - - ESM425929 ESM425929 - - - - -
Set montaj în plafon, seria FLAT, alb - - ESP426889 - - ESP426889 ES426889 - - -
Piesă instalare pe colț, albă - - - - - - - - - ESM016110
Cușcă de protecție 165/70 - - ESM425615 ESM425608 ESM425615 ESM425615 ESM425615 - - -
Cușcă de protecție 180/90 - - - ESM425615 - - - - - -
Adaptor spot 51/25 - - - - - - - ESP426391 ESP426391 -
Telecomandă utilizator, argintie ESM425547 ESM425547 ESM425547 - ESM425547 ESM425547 ESM425547 ESM425547 ESM425547 -
Telecomandă service, argintie - - - - ESM425509 - - ESM425509 ESM425509 -
ESY - Pen ESP425356 ESP425356 ESP425356 - ESP425356 ESP425356 ESP425356 ESP425356 ESP425356 -
* opțional
** reglabilă în trepte
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Anexă tehnică

w Date Tehnice - Detectoare de mișcare și de prezență KNX

PD-C 180i KNX ECO 1) PD-C 360i/24 KNX ECO 1) PD-FLAT 360i/8 ROUND PD-FLAT 360i/8 SQUARE
Caracteristici PD-C 180i KNX 2) PD-C 180i/16 KNX Touch PD-ATMO 360i/8 O KNX PD 360/8 KNX Basic PD-C 360i/24 KNX 2) KNX KNX PD-C360i/12 mini KNX PD-C360i/12 mini KNX RC 230i KNX
Zona de detectare 16m 16m 8m aproximativ 8m circular 24m circular  8m circular 8m circular 8m circular 12m circular 40m
Montaj Mural Mural Plafon Plafon Montaj pe plafon Montaj pe plafon Montaj pe plafon Montaj în plafon Montaj în plafon Montaj pe plafon / Mural

Înălțimea de montaj 1,1m-2,2m 1,1m - 2,2m 3m - 5m 3m - 5m 3m - 10m 1)  / 5m 2) 2,5m - 5m 2,5m - 5m 3m - 5m 3m - 5m 2,5m - 4m

Unghiul de detectare 180° 180° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°
Alimentarea cu tensiune prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX
Reglajul luminozității 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000lx 3 - 1000lx 3 - 1000lx 5 - 2000lx 5 - 2000lx 2 - 1000lx
Canale luminozitate 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Canalul 1 - Luminozitate
Temporizare pentru canalul 1 - Luminozitate 60s - 60min.** 30s - 30min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 30min.**
Canalul 2 - Luminozitate

Temporizare pentru canalul 2 - Luminozitate
10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** - 60s - 720min.1) ** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 30s - 30min.**

10s - 60min. 2) **

Canale prezență / HVAC 0 1) / 1 2) 1 1 1 0 1) / 1 2) 1 1 1 1 1

Canalul 3 - Prezență / HVAC
Temporizare pentru canalul 3 - Prezență / HVAC 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 30s - 720min.** 10s - 60min.** 10s - 60min. ** 10s - 720min.** 10s - 720min.** 10s - 60min.**
Canalul 4 - Prezență / HVAC
Temporizare pentru canalul 4 - Prezență / HVAC - - - - - - - - - -
Consum propriu 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W
Măsurarea luminozității (Lumină mixtă) 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă
Temperatura ambiantă admisibilă +5°C … +50°C +5°C … +50°C +5°C … +50°C +5°C … +35°C +5°C … +50°C +5°C … +35°C +5°C … +35°C +5°C … +50°C +5°C … +50°C - 25°C … +55°C

Gradul de protecție
IP20 IP40 IP20 IP40 IP20 IP20 IP20 IP55 IP55 IP54

IP44 cu protecție * IP44 cu protecție *
Software ETS necesar necesar necesar necesar necesar necesar necesar necesar necesar necesar
Telecomandă optională optională optională - optională optională optională optională optională optională
Funcții KNX
Simularea prezenței - da da -  nu 1) / da 2) da da da da da

Nivel de luminozitate constant - - da -  -  -  - - - -
Funcție Master / Slave da da da da da da da da da da
Anulare manuală da da da da da da da da da da
Funcția de lumină de noapte da da da  - da da da da da da
Sensibilitate reglabilă da da da  - da da da da da da
Transmitere prin telegrame ciclice da da da  - da da da da da da
Articol

Aparat complet, alb
- - ESP427220 ESB430442 ESP427435  1) ESP451706 ESP451713 ESP426155 ESP426162 ESM015472

ESP427428  2) 

Aparat complet, negru - - - - - ESP451768 ESP451775 - - -

Insert pentru montaj în doză
ESP426452 ESP460104 - - - - - - - -

ESP426445
Accesorii
Mască VISIO 50 , 55x55mm ESM055270 ESM055270 - - - ESP428579 ESP007231 - - -
Capac, rotund, alb - - ESP428579 - ESP428098 - - - -
Capac, rotund, negru - - ESP428098 - ESP007255 - - - -
Capac, pătrat, alb - - ESP007248 - - - - - -
Capac, pătrat, negru - - - - - - - - -
Capac de sticlă, rotund, alb - - ESP007255 - - ESP007248 ESP007255 - - -
Capac de sticlă, pătrat, alb - - ESP007262 - - ESP007262 ESP007262 - - -
Ramă 55x55mm, 1 aparat EV105021 EV105021 - - - - - - - -
Doză aparentă C pentru IP20, albă - - - - ESM425370 - - - - -
Doză aparentă C pentru IP20, argintie - - - - ESP425387 - - - - -
Doză aparentă C pentru IP54, albă - - - - ESM425905 - - - - -
Doză aparentă C pentru IP54, argintie - - - - ESP425912 - - - - -
Set capac, argintiu - - - - ESP425431 - - - - -
Set montaj în plafon, alb - - - ESM425929 ESM425929 - - - - -
Set montaj în plafon, seria FLAT, alb - - ESP426889 - - ESP426889 ES426889 - - -
Piesă instalare pe colț, albă - - - - - - - - - ESM016110
Cușcă de protecție 165/70 - - ESM425615 ESM425608 ESM425615 ESM425615 ESM425615 - - -
Cușcă de protecție 180/90 - - - ESM425615 - - - - - -
Adaptor spot 51/25 - - - - - - - ESP426391 ESP426391 -
Telecomandă utilizator, argintie ESM425547 ESM425547 ESM425547 - ESM425547 ESM425547 ESM425547 ESM425547 ESM425547 -
Telecomandă service, argintie - - - - ESM425509 - - ESM425509 ESM425509 -
ESY - Pen ESP425356 ESP425356 ESP425356 - ESP425356 ESP425356 ESP425356 ESP425356 ESP425356 -
* opțional
** reglabilă în trepte

Anexă tehnică

w Date Tehnice - Detectoare de mișcare și de prezență KNX

PD-C 180i KNX ECO 1) PD-C 360i/24 KNX ECO 1) PD-FLAT 360i/8 ROUND PD-FLAT 360i/8 SQUARE
Caracteristici PD-C 180i KNX 2) PD-C 180i/16 KNX Touch PD-ATMO 360i/8 O KNX PD 360/8 KNX Basic PD-C 360i/24 KNX 2) KNX KNX PD-C360i/12 mini KNX PD-C360i/12 mini KNX RC 230i KNX
Zona de detectare 16m 16m 8m aproximativ 8m circular 24m circular  8m circular 8m circular 8m circular 12m circular 40m
Montaj Mural Mural Plafon Plafon Montaj pe plafon Montaj pe plafon Montaj pe plafon Montaj în plafon Montaj în plafon Montaj pe plafon / Mural

Înălțimea de montaj 1,1m-2,2m 1,1m - 2,2m 3m - 5m 3m - 5m 3m - 10m 1)  / 5m 2) 2,5m - 5m 2,5m - 5m 3m - 5m 3m - 5m 2,5m - 4m

Unghiul de detectare 180° 180° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°
Alimentarea cu tensiune prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX prin rețeaua KNX
Reglajul luminozității 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000lx 3 - 1000lx 3 - 1000lx 5 - 2000lx 5 - 2000lx 2 - 1000lx
Canale luminozitate 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Canalul 1 - Luminozitate
Temporizare pentru canalul 1 - Luminozitate 60s - 60min.** 30s - 30min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 30min.**
Canalul 2 - Luminozitate

Temporizare pentru canalul 2 - Luminozitate
10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** - 60s - 720min.1) ** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 30s - 30min.**

10s - 60min. 2) **

Canale prezență / HVAC 0 1) / 1 2) 1 1 1 0 1) / 1 2) 1 1 1 1 1

Canalul 3 - Prezență / HVAC
Temporizare pentru canalul 3 - Prezență / HVAC 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 30s - 720min.** 10s - 60min.** 10s - 60min. ** 10s - 720min.** 10s - 720min.** 10s - 60min.**
Canalul 4 - Prezență / HVAC
Temporizare pentru canalul 4 - Prezență / HVAC - - - - - - - - - -
Consum propriu 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W
Măsurarea luminozității (Lumină mixtă) 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă 1 x Lumină mixtă
Temperatura ambiantă admisibilă +5°C … +50°C +5°C … +50°C +5°C … +50°C +5°C … +35°C +5°C … +50°C +5°C … +35°C +5°C … +35°C +5°C … +50°C +5°C … +50°C - 25°C … +55°C

Gradul de protecție
IP20 IP40 IP20 IP40 IP20 IP20 IP20 IP55 IP55 IP54

IP44 cu protecție * IP44 cu protecție *
Software ETS necesar necesar necesar necesar necesar necesar necesar necesar necesar necesar
Telecomandă optională optională optională - optională optională optională optională optională optională
Funcții KNX
Simularea prezenței - da da -  nu 1) / da 2) da da da da da

Nivel de luminozitate constant - - da -  -  -  - - - -
Funcție Master / Slave da da da da da da da da da da
Anulare manuală da da da da da da da da da da
Funcția de lumină de noapte da da da  - da da da da da da
Sensibilitate reglabilă da da da  - da da da da da da
Transmitere prin telegrame ciclice da da da  - da da da da da da
Articol

Aparat complet, alb
- - ESP427220 ESB430442 ESP427435  1) ESP451706 ESP451713 ESP426155 ESP426162 ESM015472

ESP427428  2) 

Aparat complet, negru - - - - - ESP451768 ESP451775 - - -

Insert pentru montaj în doză
ESP426452 ESP460104 - - - - - - - -

ESP426445
Accesorii
Mască VISIO 50 , 55x55mm ESM055270 ESM055270 - - - ESP428579 ESP007231 - - -
Capac, rotund, alb - - ESP428579 - ESP428098 - - - -
Capac, rotund, negru - - ESP428098 - ESP007255 - - - -
Capac, pătrat, alb - - ESP007248 - - - - - -
Capac, pătrat, negru - - - - - - - - -
Capac de sticlă, rotund, alb - - ESP007255 - - ESP007248 ESP007255 - - -
Capac de sticlă, pătrat, alb - - ESP007262 - - ESP007262 ESP007262 - - -
Ramă 55x55mm, 1 aparat EV105021 EV105021 - - - - - - - -
Doză aparentă C pentru IP20, albă - - - - ESM425370 - - - - -
Doză aparentă C pentru IP20, argintie - - - - ESP425387 - - - - -
Doză aparentă C pentru IP54, albă - - - - ESM425905 - - - - -
Doză aparentă C pentru IP54, argintie - - - - ESP425912 - - - - -
Set capac, argintiu - - - - ESP425431 - - - - -
Set montaj în plafon, alb - - - ESM425929 ESM425929 - - - - -
Set montaj în plafon, seria FLAT, alb - - ESP426889 - - ESP426889 ES426889 - - -
Piesă instalare pe colț, albă - - - - - - - - - ESM016110
Cușcă de protecție 165/70 - - ESM425615 ESM425608 ESM425615 ESM425615 ESM425615 - - -
Cușcă de protecție 180/90 - - - ESM425615 - - - - - -
Adaptor spot 51/25 - - - - - - - ESP426391 ESP426391 -
Telecomandă utilizator, argintie ESM425547 ESM425547 ESM425547 - ESM425547 ESM425547 ESM425547 ESM425547 ESM425547 -
Telecomandă service, argintie - - - - ESM425509 - - ESM425509 ESM425509 -
ESY - Pen ESP425356 ESP425356 ESP425356 - ESP425356 ESP425356 ESP425356 ESP425356 ESP425356 -
* opțional
** reglabilă în trepte
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w Ramă, 5 aparate, EV1x5005--

w Ramă, 1 aparat, EV1x5001-- w Ramă, 2 aparate, EV1x5002-- 

w Ramă, 3 aparate, EV1x5003-- w Ramă, 4 aparate, EV1x5004-- 

w Desene Cotate - Carcasă pentru montaj aparent VISIO 50
w Carcase PT 1 aparat EV105006-- w Carcase PT 2 aparate EV105007 

Anexă tehnică

w Desene Cotate - Rame VISIO 50
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w Ramă, 5 aparate, EV1x5005--

w Ramă, 1 aparat, EV1x5001-- w Ramă, 2 aparate, EV1x5002-- 

w Ramă, 3 aparate, EV1x5003-- w Ramă, 4 aparate, EV1x5004-- 

w Desene Cotate - Carcasă pentru montaj aparent VISIO 50
w Carcase PT 1 aparat EV105006-- w Carcase PT 2 aparate EV105007 

Anexă tehnică

w Desene Cotate - Rame VISIO 50

w Priză 1 aparat w Priză 2 aparate w Combinație 2 aparate, verticale 

w Combinație 2 aparate, orizontale w Combinație 3 aparate, orizontale 

w Desene Cotate - VISIO IP20 Pt
w Întrerupător 1 aparat w Priză 1 aparat w Combinație 2 aparate verticale 

Anexă tehnică

w Desene Cotate - VISIO IP54
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Drepte Curbe
Doze rotunde

2M 80 x 80mm 84 x 84mm

2x2M 151 x 80mm 155 x 84mm

3x2M 222 x 80mm 226 x 84mm

4x2M 293 x 80mm 297 x 84mm

Doze rectangulare

3M 122x80mm 122x84mm

4M 149x80mm 144x84mm

7M 207x80mm 212x84mm

2x7M 212x158mm

Doze rotunde / rectangulare

1/2M 80 x 80mm 84 x 84mm

1/3M 122 x 80mm 12 x 84mm

2/3M 122 x 80mm 122 x 84mm

Anexă tehnică

w Desene Cotate - Rame VISIO 45
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Drepte Curbe
Doze rotunde

2M 80 x 80mm 84 x 84mm

2x2M 151 x 80mm 155 x 84mm

3x2M 222 x 80mm 226 x 84mm

4x2M 293 x 80mm 297 x 84mm

Doze rectangulare

3M 122x80mm 122x84mm

4M 149x80mm 144x84mm

7M 207x80mm 212x84mm

2x7M 212x158mm

Doze rotunde / rectangulare

1/2M 80 x 80mm 84 x 84mm

1/3M 122 x 80mm 12 x 84mm

2/3M 122 x 80mm 122 x 84mm

Anexă tehnică

w Desene Cotate - Rame VISIO 45

w Pentru pereţi din cărămidă

w Pentru pereți de rigips

w Pentru pereţi din beton

Anexă tehnică

w Desene Cotate - Doze de montaj VISIO 45
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w Rotunde

Anexă tehnică

w Combinații - Doze de montaj VISIO 45
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w Rotunde

Anexă tehnică

w Combinații - Doze de montaj VISIO 45

w Dreptunghiular

w Distanțier pentru doze dreptunghiulare

Anexă tehnică

w Combinații - Doze de montaj VISIO 45
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w Ansamblu de montaj a dozei de pardoseală, a casetei de montaj si a capacului 

w Ansamblu de montaj format din una sau două casete de montaj cu capac simplu sau dublu

Numărul de module MT7 MT14 MT21
Doze de pardoseală

Articol ET108001-- ET108002-- ET108003-- ET108004-- ET108005-- ET108006--
A 260 260 260 260 260 260
B 170 170 260 260 350 350
X 140 140 230 230 320 320
Y 230 230 230 230 230 230

Cutii de montaj pentru doze de pardoseală
Articol ET1080011- ET1080021- ET1080031- ET1080041- ET1080051- ET1080061-

C 360 360 360 360 360 360
D 270 270 360 360 450 450
E 95-125 120-150 95-125 120-150 95-125 120-150

Anexă tehnică

w Date Tehnice - Doze de pardoseală VISIO 45
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w Ansamblu de montaj a dozei de pardoseală, a casetei de montaj si a capacului 

w Ansamblu de montaj format din una sau două casete de montaj cu capac simplu sau dublu

Numărul de module MT7 MT14 MT21
Doze de pardoseală

Articol ET108001-- ET108002-- ET108003-- ET108004-- ET108005-- ET108006--
A 260 260 260 260 260 260
B 170 170 260 260 350 350
X 140 140 230 230 320 320
Y 230 230 230 230 230 230

Cutii de montaj pentru doze de pardoseală
Articol ET1080011- ET1080021- ET1080031- ET1080041- ET1080051- ET1080061-

C 360 360 360 360 360 360
D 270 270 360 360 450 450
E 95-125 120-150 95-125 120-150 95-125 120-150

Anexă tehnică

w Date Tehnice - Doze de pardoseală VISIO 45

w PROTECTOR K 230Vca
Conexiune rețea de 230V c.a.
Notă:
Rețea cu maxim 30 de detectoare
Lungimea maximă a cablului este de 
300m

A Interconectare

Funcționare cu baterie de 9V
Notă:
Rețea cu maximum 30 de detectoare
Lungimea maximă a cablului este de 
300m

w PROTECTOR K 230Vca cu releu
Conexiune rețea 230V c.a. + releu de 
comutare extern (opțional) pentru 
comutarea dispozitivelor externe 
precum: sirenele, luminile intermitente 
și apelatoarele telefonice.

A Interconectare

Funcționare cu baterie 9V (Litiu)
Notă:
Rețeaua permite un număr de maximum 
30 de detectoare
Lungimea maximă a cablului este de 
300m

Anexă tehnică

w Detectoare de fum
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w Exemplu de conectare pentru tasta de apel și anulare
Linia butonului de apel trebuie să fie terminată prin 
intermediul unei punți între conexiunile 4 și 5 ale 
ultimului buton de apel!

w Exemplu de conectare cu conector pentru buton de apel mobil [conector Western 4 (4)]

Soclurile Western și butoanele de apel pot fi combinate într-o singură linie de apel. Dacă 
ultimul buton de apel constă dintr-o priză Western, linia de apel se termină cu o 
combinație rezistor-diodă.

Dacă trebuie instalată o priză Western, dar nu trebuie conectat niciun comutator cu 
pară, monitorizarea liniei trebuie terminată prin intermediul unei punți între conexiunile 3 
și 5!

w WC persoane cu dizabilități cu confirmarea semnalului acustic în camera de serviciu

A Lumina de semnal se conectează la „ON”! E Buton de oprire 1) Cameră de serviciu cu funcție de confirmare
B Conectați la „OFF”! F Semnal luminos de cameră 2) Toaletă pentru persoane cu dizabilități 
C Volum G Semnal luminos de grup  
D Buton de apelare 

w Avertizorul vizual de cameră (ZSL) 
ca lampă de semnalizare grup cu 
supraveghere de putere 

w Avertizorul vizual de cameră (ZSL)
 fără supraveghere de putere 

w Exemplu de conectare set WC 
persoane cu dizabilități 

Anexă tehnică

w Instalații de apel SIGMA pentru persoane cu dizabilități



Pagina 

281

w Exemplu de conectare pentru tasta de apel și anulare
Linia butonului de apel trebuie să fie terminată prin 
intermediul unei punți între conexiunile 4 și 5 ale 
ultimului buton de apel!

w Exemplu de conectare cu conector pentru buton de apel mobil [conector Western 4 (4)]

Soclurile Western și butoanele de apel pot fi combinate într-o singură linie de apel. Dacă 
ultimul buton de apel constă dintr-o priză Western, linia de apel se termină cu o 
combinație rezistor-diodă.

Dacă trebuie instalată o priză Western, dar nu trebuie conectat niciun comutator cu 
pară, monitorizarea liniei trebuie terminată prin intermediul unei punți între conexiunile 3 
și 5!

w WC persoane cu dizabilități cu confirmarea semnalului acustic în camera de serviciu

A Lumina de semnal se conectează la „ON”! E Buton de oprire 1) Cameră de serviciu cu funcție de confirmare
B Conectați la „OFF”! F Semnal luminos de cameră 2) Toaletă pentru persoane cu dizabilități 
C Volum G Semnal luminos de grup  
D Buton de apelare 

w Avertizorul vizual de cameră (ZSL) 
ca lampă de semnalizare grup cu 
supraveghere de putere 

w Avertizorul vizual de cameră (ZSL)
 fără supraveghere de putere 

w Exemplu de conectare set WC 
persoane cu dizabilități 

Anexă tehnică

w Instalații de apel SIGMA pentru persoane cu dizabilități

w Exemplu de conectare centrală
Fie un buton de apel, o lumină de semnalizare a camerei (ZSL) sau o 
combinație rezistor-diodă trebuie conectate la intrările centrului de 
control (S1 la S10).

Cu butonul EL122110 și un ansamblu de module LED EL123230 sau EL123140, o „lumină 
de reasigurare” poate fi implementată prin contactele 10 și 11 sau 7 și 8 ale luminii de 
semnalizare a camerei.

În acest scop, contactele separate pentru marcarea luminoasă sunt utilizate pe buton.

A Transformator 230V/24V; 1,04A. Montați combinația diodă-rezistență pe buton, astfel încât monitorizarea liniei să funcționeze! E Volum
B Lumina de semnal se conectează la „ON”! F Buton de oprire
C Contact ND sau NÎ, conexiune la centrul de raportare a defecțiunilor. Contactele sunt de 1A la 24V c.a. G Buton de apelare

D Transformator 230V/24V; 1,04A. Linia butonului de apel trebuie să fie terminată prin intermediul unei punți peste conexiunile 4 
și 5 ale ultimului buton de apel!

H Butonul de apelare ca combinație 
push / pull

I Insert butonul de apelare / anulare ca 
combinație push / pull

w Extinderea circuitului de apel cu un contact liber de 
potențial (CND) 

w Deconectare apel printr-un contact liber de potențial 
(CND) 

w Exemplu de conectare pentru buton de apel / anulare w Exemplu de conectare pentru buton de apel / anulare 
cu buton de apelare suplimentar 

Anexă tehnică

w Instalații de apel SIGMA pentru persoane cu dizabilități
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B
BZ326350-A  73
BZ327210-A  72
BZ327350--  73
BZ327360--  73
BZ651230--  74
BZ926338-A  72
BZ926339-A  72
BZ926351-A  72
BZT18D011W  66
BZT18D012W  66
BZT26440--  66

E
EH94024EMR  64
EH940JRM--  64
EH940RS---  121
EH940WS---  121
EH940WSAE-  121
EH941LUX--  64
EH941LUXR-  64
EH94WSRS--  121
EH952JRM--  64
EHABTD1000  49
EHANTD1200  48
EHLED350D-  45
EHLED350K-  46
EHLEDSTRIP  46
EHUDR300--  47
EL121900--  15
EL121920--  15
EL121930--  15
EL123000--  15
EL123010--  15
EL1232071-  71
EL123209--  71
EL176131--  61
EL176301--  62
EL177030--  65
EL177040--  65
EL223084--  65
EL223094--  65
EL265014--  21
EL265304--  22
EL365064--  23
EL365074--  23
EL365344--  23
EL365354--  23
EL367054--  71
EL367164--  62
EL367204--  61
EL367504--  63
EL376014--  70
EL662003--  67
EL720960--  181
EL740010--  178
EL740020--  178
EL740030--  177
EL740034--  177
EL740040--  178
EL740044--  178
EL740050--  179
EL740064--  180
EL740070--  174
EL740074--  174
EL740080--  181
EL740110--  181
EL740120--  175
EL7401211-  175
EL740124--  175
EL740154--  177
EL740164--  177
EL740174--  174
EL740184--  174
EL740210--  176
EL740214--  176
EL740224--  175
EL800001--  72
EL999991--  71
EL999992--  71
EL999993--  71
EL999994--  71
EL999995--  71
ELG740140-  179
ELG740194-  179
ELG740200-  179
ELG740204-  179
ESB423093-  54

ESB423130-  54
ESB430404-  54
ESB430411-  55
ESB430428-  54
ESB430435-  55
ESB430442-  195
ESB430466-  54
ESB430473-  55
ESB430480-  55
ESB430497-  54
ESM015472-  200
ESM055010-  51
ESM055089-  58
ESM055096-  58
ESM055270-  51
ESM055508-  58
ESM055515-  58
ESM410017-  52
ESM410024-  51
ESM425370-  53
ESM425509-  51
ESM425608-  76
ESM425615-  76
ESM425905-  53
ESP055393-  53
ESP425875-  53
ESP426001-  57
ESP426162-  197
ESP426940-  53
ESP427008-  57
ESP427206-  194
ESP427213-  194
ESP427220-  194
ESP427428-  199
ESP451706-  196
ESP451713-  196
ESP460104-  198
ESR018916-  77
ESR018923-  77
ESR018985-  77
ESR135782-  75
ESR151925-  75
ESR151929-  75
ESR154422-  76
ESS10180D-  59
ESS10360D-  56
ET100001--  88
ET100002--  89
ET100003--  88
ET100004--  88
ET100005--  89
ET100006--  89
ET100007--  88
ET100008--  89
ET100009--  89
ET100010--  88
ET100011--  88
ET101001--  95
ET101002--  95
ET101003--  96
ET101004--  96
ET101005--  96
ET101006--  95
ET101007--  96
ET101008--  97
ET101009--  97
ET101010--  97
ET101012--  98
ET101013--  98
ET101017--  98
ET101018--  99
ET101019--  95
ET101020--  96
ET102001--  91
ET102002--  91
ET102003--  92
ET102004--  92
ET102005--  92
ET102006--  91
ET102007--  91
ET102008--  91
ET102009--  92
ET102010--  92
ET102011--  93
ET102012--  93
ET102013--  93
ET102014--  125

ET102015--  125
ET102016--  125
ET102017--  103
ET102018--  103
ET102019--  93
ET102020--  124
ET102021--  93
ET102022--  94
ET102023--  94
ET102024--  94
ET102025--  94
ET102026--  94
ET103007--  89
ET103008--  125
ET103009--  126
ET103010--  125
ET103011--  125
ET103012--  125
ET103013--  126
ET103020--  105
ET103020-S  105
ET103021--  105
ET103023--  104
ET103024--  104
ET103030--  111
ET103040--  119
ET103041--  119
ET103042--  119
ET104001--  100
ET104002--  100
ET104003--  100
ET104004--  100
ET104005--  101
ET104006--  101
ET104007--  124
ET104008--  101
ET104009--  122
ET104010--  124
ET105001--  127
ET105002--  127
ET105003--  127
ET1050031-  127
ET105004--  127
ET1050041-  127
ET105005--  127
ET105006--  127
ET105007--  127
ET105008--  128
ET105009--  128
ET1050091-  128
ET105010--  133
ET105012--  133
ET105014--  129
ET105016--  134
ET105018--  129
ET105020--  130
ET105022--  130
ET105024--  131
ET105026--  132
ET105028--  134
ET105030--  132
ET105035--  137
ET105036--  137
ET105037--  137
ET105038--  137
ET105040--  132
ET105041--  135
ET105042--  135
ET105043--  137
ET105044--  137
ET105045--  137
ET105046--  137
ET105047--  137
ET105050--  133
ET105051--  133
ET105052--  129
ET105053--  134
ET105054--  129
ET105055--  130
ET105056--  130
ET105057--  131
ET105058--  132
ET105059--  132
ET105060--  131
ET105081--  137
ET105082--  137
ET105083--  103

ET106001--  136
ET106002--  136
ET106003--  136
ET106004--  136
ET106005--  136
ET106006--  136
ET106007--  136
ET106008--  136
ET106009--  136
ET106010--  136
ET106011--  136
ET106012--  136
ET106013--  136
ET106014--  136
ET106015--  136
ET106016--  136
ET106018--  136
ET106020--  136
ET106021--  136
ET106022--  136
ET107001--  90
ET107002--  90
ET107004--  105
ET107005--  136
ET107006--  90
ET10801---  138
ET108011--  138
ET1080111-  138
ET10801111  141
ET10802---  139
ET108021--  139
ET1080211-  139
ET10802111  141
ET10803---  139
ET108031--  139
ET1080311-  139
ET10803111  142
ET108041--  140
ET1080411-  140
ET10804111  142
ET110009--  89
ET111001--  95
ET111002--  95
ET111006--  95
ET111007--  96
ET111012--  98
ET111013--  98
ET111017--  98
ET111018--  99
ET111019--  95
ET111020--  96
ET112001--  91
ET112002--  91
ET112003--  92
ET112004--  92
ET112005--  92
ET112006--  91
ET112007--  91
ET112008--  91
ET112009--  92
ET112010--  92
ET112011--  93
ET112012--  93
ET112013--  93
ET112014--  125
ET112015--  125
ET112016--  125
ET112017--  103
ET112018--  103
ET112019--  93
ET112020--  124
ET112021--  93
ET112022--  94
ET112023--  94
ET112024--  94
ET112025--  94
ET112026--  94
ET113007--  89
ET113020--  105
ET113021--  105
ET113023--  104
ET113024--  104
ET113030--  111
ET113040--  119
ET113041--  119
ET113042--  119
ET114001--  100

ET114002--  100
ET114003--  100
ET114004--  100
ET114005--  101
ET114006--  101
ET114007--  124
ET114008--  101
ET114009--  122
ET114010--  124
ET115010--  133
ET115012--  133
ET115014--  129
ET115016--  134
ET115018--  129
ET115020--  130
ET115022--  130
ET115024--  131
ET115026--  132
ET115028--  134
ET115030--  132
ET125010--  133
ET125012--  133
ET125014--  129
ET125016--  134
ET125018--  129
ET125020--  130
ET125022--  130
ET125024--  131
ET125026--  132
ET125028--  134
ET125030--  132
ET125040--  132
ET125060--  131
ET135010--  133
ET135012--  133
ET135014--  129
ET135016--  134
ET135018--  129
ET135020--  130
ET135022--  130
ET135024--  131
ET135026--  132
ET135028--  134
ET135030--  132
ET135040--  132
ET135060--  131
ET145010AT  133
ET145010IB  133
ET145010SG  133
ET145010SM  133
ET145010SW  133
ET145010TI  133
ET145012AT  133
ET145012IB  133
ET145012SG  133
ET145012SM  133
ET145012SW  133
ET145012TI  133
ET145014AT  129
ET145014IB  129
ET145014SG  129
ET145014SM  129
ET145014SW  129
ET145014TI  129
ET145016AT  134
ET145016IB  134
ET145016SG  134
ET145016SM  134
ET145016SW  134
ET145016TI  134
ET145018AT  129
ET145018IB  129
ET145018SG  129
ET145018SM  129
ET145018SW  129
ET145018TI  129
ET145020AT  130
ET145020IB  130
ET145020SG  130
ET145020SM  130
ET145020SW  130
ET145020TI  130
ET145022AT  130
ET145022IB  130
ET145022SG  130
ET145022SM  130
ET145022SW  130

ET145022TI  130
ET145024AT  131
ET145024IB  131
ET145024SG  131
ET145024SM  131
ET145024SW  131
ET145024TI  131
ET145026AT  132
ET145026IB  132
ET145026SG  132
ET145026SM  132
ET145026SW  132
ET145026TI  132
ET145028IB  134
ET145028SG  134
ET145030AT  132
ET145030IB  132
ET145030SG  132
ET145030SM  132
ET145030SW  132
ET145030TI  132
ET145040AT  132
ET145040SM  132
ET145040TI  132
ET145060AT  131
ET145060SM  131
ET145060TI  131
EV100001--  10
EV100002--  10
EV100003--  10
EV100005--  11
EV100006--  11
EV100007--  11
EV100008--  11
EV100009--  10
EV100010--  10
EV100011--  10
EV100012--  10
EV100013--  10
EV100014--  11
EV100015--  10
EV100016--  11
EV100017--  10
EV100018--  10
EV100019--  11
EV100020--  11
EV100021--  11
EV100022--  11
EV100023--  12
EV100024--  12
EV100025--  12
EV100027--  12
EV100029--  11
EV100030--  11
EV100031--  11
EV101001--  20
EV101002--  20
EV101003--  20
EV101004--  20
EV101005--  21
EV101006--  21
EV101007--  28
EV101008--  28
EV101009--  28
EV101010--  28
EV101011--  28
EV101012--  28
EV101013--  23
EV101014--  28
EV101015--  28
EV101020--  22
EV101049--  25
EV101050--  25
EV101051--  25
EV101052--  25
EV101053--  26
EV101054--  26
EV101055--  28
EV101056--  28
EV101057--  29
EV101058--  29
EV101059--  29
EV101060--  29
EV101061--  27
EV101062--  27
EV101070--  26
EV102001--  17
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EV102002--  17
EV102003--  17
EV102004--  17
EV102005--  17
EV102006--  18
EV102007--  18
EV102008--  18
EV102009--  18
EV102010--  19
EV102011--  19
EV102012--  18
EV102013--  43
EV102014--  70
EV102015--  70
EV102016--  19
EV102017--  18
EV102018--  15
EV102019--  19
EV103003--  45
EV103007--  62
EV103008--  62
EV103009--  60
EV103010--  60
EV103011--  60
EV103019--  61
EV103020--  43
EV103021--  49
EV103023--  16
EV103024--  16
EV103025--  44
EV103031--  50
EV103033--  50
EV103041--  63
EV103051--  24
EV103052--  24
EV103061--  61
EV103062--  61
EV104003--  41
EV104004--  41
EV104005--  41
EV104007--  67
EV104008--  68
EV104009--  39
EV104010--  39
EV104011--  39
EV104012--  40
EV104013--  68
EV104050--  69
EV104051--  69
EV104052--  69
EV104053--  69
EV104054--  69
EV104055--  69
EV104056--  69
EV105001--  30
EV105002--  30
EV105003--  30
EV105004--  31
EV105005--  31
EV105006--  36
EV105007--  36
EV105011--  32
EV105012--  36
EV105021--  35
EV105022--  35
EV105023--  35
EV106001--  13
EV106002--  13
EV106009--  13
EV106010--  13
EV106011--  13
EV106012--  13
EV106019--  13
EV106020--  13
EV106101--  20
EV106102--  20
EV106103--  20
EV106104--  20
EV106149--  25
EV106150--  25
EV106151--  25
EV106152--  25
EV106201--  14
EV107001--  32
EV107002--  32
EV107003--  12
EV107004--  12

EV107005--  32
EV111001--  20
EV111002--  20
EV111003--  20
EV111004--  20
EV111005--  21
EV111006--  21
EV111013--  23
EV111020--  22
EV111049--  25
EV111050--  25
EV111051--  25
EV111052--  25
EV111053--  26
EV111054--  26
EV111061--  27
EV111062--  27
EV111070--  26
EV112001--  17
EV112002--  17
EV112003--  17
EV112004--  17
EV112005--  17
EV112006--  18
EV112007--  18
EV112008--  18
EV112009--  18
EV112010--  19
EV112011--  19
EV112012--  18
EV112013--  43
EV112014--  70
EV112015--  70
EV112016--  19
EV112017--  18
EV112018--  15
EV112019--  19
EV113010--  60
EV113011--  60
EV113019--  61
EV113024--  16
EV113033--  50
EV113052--  24
EV113062--  61
EV114003--  41
EV114004--  41
EV114007--  67
EV114008--  68
EV114009--  39
EV114010--  39
EV114011--  39
EV114012--  40
EV114051--  69
EV114054--  69
EV114056--  69
EV115001--  30
EV115002--  30
EV115003--  30
EV115004--  31
EV115005--  31
EV115006--  36
EV115007--  36
EV115012--  36
EV115021--  35
EV115022--  35
EV115023--  35
EV121001--  20
EV121002--  20
EV121003--  20
EV121004--  20
EV121005--  21
EV121006--  21
EV121013--  23
EV121020--  22
EV121049--  25
EV121050--  25
EV121051--  25
EV121052--  25
EV121053--  26
EV121054--  26
EV121061--  27
EV121062--  27
EV121070--  26
EV122001--  17
EV122002--  17
EV122003--  17
EV122004--  17

EV122005--  17
EV122006--  18
EV122007--  18
EV122008--  18
EV122009--  18
EV122010--  19
EV122011--  19
EV122012--  18
EV122013--  43
EV122014--  70
EV122015--  70
EV122016--  19
EV122017--  18
EV122018--  15
EV122019--  19
EV123010--  60
EV123011--  60
EV123019--  61
EV123024--  16
EV123033--  50
EV123052--  24
EV123062--  61
EV124003--  41
EV124004--  41
EV124007--  67
EV124008--  68
EV124009--  39
EV124010--  39
EV124011--  39
EV124012--  40
EV124051--  69
EV124054--  69
EV124056--  69
EV125001--  30
EV125002--  30
EV125003--  30
EV125004--  31
EV125005--  31
EV125006--  36
EV125007--  36
EV125012--  36
EV125021--  35
EV125022--  35
EV125023--  35
EV145001W-  33
EV145002W-  33
EV145003W-  33
EV145004W-  34
EV210001--  162
EV210008--  162
EV210009--  162
EV210011--  162
EV210013--  162
EV210015--  162
EV210017--  162
EV210019--  163
EV210020--  163
EV210021--  163
EV210022--  163
EV210023--  163
EV210025--  163
EV210026--  163
EV211001--  164
EV211002--  164
EV211003--  166
EV211004--  166
EV211005--  165
EV211006--  164
EV211011--  165
EV211012--  165
EV211013--  164
EV211014--  164
EV211015--  166
EV211016--  165
EV211017--  166
EV211018--  164
EV211020--  165
EV211021--  165
EV217001--  167
EV217002--  167
EV25040319  27
EV310001--  152
EV310002--  152
EV310003--  153
EV310004--  152
EV310005--  153
EV310006--  152

EV310007--  152
EV310008--  153
EV310009--  152
EV310011--  153
EV311002--  154
EV311004--  154
EV311006--  154
EV314001--  155
EV314002--  155
EV314003--  155
EV314004--  155
EV314005--  155
EV393819--  70
EV50301201  67
EV51130300  63
EV51510000  65
EV51610000  65
EV51650000  63
EV57550319  65
EVABDECK--  14

H
HKRONELSA-  42
HSATD3M---  38
HSATD4M---  38
HSATDDM---  38
HSBKD2M---  37
HSBKDDM08-  37
HSBKDDM10-  37
HSBKDDM14-  37
HSED02UWBS  40
HSEDG2UW6V  42
HSEKF423HB  42
HSEKF823HB  42
HSEKP422HB  42
HSEKP4233K  42
HSEKP423BB  42
HSEKP423HP  42
HSEKS424PP  42
HSEKU423H1  42
HSEKU423P1  42
HSEMD02W2F  103
HSEMRHDMWS  124
HSEMRJ5GWS  41
HSEMRJ5UWS  41
HSEMRJ6GBA  40
HSEMRJ6GBS  40
HSEMRJ6GWA  41
HSEMRJ6GWS  41
HSEMRJ6GWT  41
HSEMRJ6UWS  41
HSKF823HB5  42
HSKF823HB9  42
HSZUDDR75-  39

I
IKW24310--  240
IS010003--  24
IS211450--  24
IS212076--  240

K
KX1172AB12  187
KX1184AB01  245
KX1201AB02  237
KX1251AB02  237
KX1254AB23  245
KX1321----  193
KX13211---  193
KX1322----  193
KX13221---  193
KX1323----  193
KX13231---  193
KX1324----  193
KX13241---  193
KX1325----  193
KX13251---  193
KX1411AB03  226
KX1411AB21  226
KX1412AB71  227
KX1431AB01  239
KX1481AB23  238
KX1521AB01  206
KX174A178-  232
KX2052AB21  207
KX211FC10-  233
KX211FC11-  233
KX211FC12-  233
KX2202AB21  221

KX2212DB12  187
KX2212DB13  187
KX2212DB32  187
KX2212DB33  187
KX2222DB12  187
KX2222DB13  187
KX2222DB32  187
KX2222DB33  187
KX2232AB14  187
KX2232AB34  187
KX2232DB12  187
KX2232DB13  187
KX2232DB32  187
KX2232DB33  187
KX2272AB11  189
KX2372KB11  188
KX241CC02-  233
KX2543EY02  231
KX2573AB51  231
KX2573AB61  231
KX2604AB23  247
KX2621DB31  221
KX2621DB51  221
KX2621EB11  221
KX2631DB31  221
KX2631DB51  221
KX2852DB12  192
KX2852DB13  192
KX2852DB42  192
KX2852DB43  192
KX2862DB12  192
KX2862DB13  192
KX2862DB42  192
KX2862DB43  192
KX2872AB14  192
KX2872AB44  192
KX2872DB12  192
KX2872DB13  192
KX2872DB42  192
KX2872DB43  192
KX2907AB11  241
KX3051AB01  234
KX5102AB03  219
KX5102AB13  219
KX5102AB23  246
KX5102KB23  249
KX5112SB32  220
KX5124AB23  246
KX5131AB11  218
KX5131AB21  218
KX5134DB23  246
KX5202AB03  229
KX5202AB13  229
KX5202AB23  248
KX5214AB23  248
KX5251DB11  227
KX5252AB03  223
KX5252AB13  223
KX5252AB23  247
KX5301DB31  215
KX5301DB51  215
KX5301DB61  215
KX5321DB31  215
KX5321DB51  215
KX5321DB61  215
KX5351DB31  216
KX5351DB51  216
KX5351DB61  216
KX5621AB11  218
KX5621AB21  218
KX5622SB32  230
KX5627AB02  232
KX5882AB13  208
KX5882AB23  208
KX5888AB12  209
KX5888AB13  209
KX5888AB14  209
KX5888AB15  209
KX5888EB01  209
KX624H105-  201
KX624H106-  202
KX624H107-  201
KX624H108-  202
KX624H110-  201
KX624H126-  201
KX624H127-  202
KX624H128-  201

KX624H129-  202
KX6413AB01  245
KX6489212-  234
KX720S161-  189
KX770T293-  203
KX770T348-  204
KX770T350-  203
KX770T400-  203
KX770T429-  203
KX770T430-  203
KXDD02RV--  226
KXDK02RLED  223
KXDK04RLED  223
KXEK08RM--  221
KXEK44UP--  221
KXHK66RL--  232
KXIK00RK--  238
KXIK00RRS-  239
KXIK00RU--  238
KXJK04RE--  229
KXJK08RE--  229
KXKK04RA--  219
KXKK08RA--  219
KXKK0CRA--  219
KXSK04RC--  215
KXSK08RC--  215
KXSK0CRC--  215
KXTS00U---  186
KXTS10UA--  186
KXTS10US--  186
KXTS10UW--  186
KXTS20UA--  186
KXTS20US--  186
KXTS20UW--  186
KXTS30UA--  186
KXTS30US--  186
KXTS30UW--  186
KXTT00U---  186
KXTT00UA--  186
KXTT00US--  186
KXTT00UW--  186
KXVK32R---  237
KXVK64R---  237

L
LP743201-A  231
LP746201-A  206
LQ203230-A  74
LQ207024-A  74
LQ207230-A  74
LQ540000--  74
LQ610230--  74
LQ611230--  74
LQ612230--  74
LQ617230--  74
LQ618230--  74
LQ690001--  74

X
X15400109C  241
X15400109D  241
X15400109M  241
XC15400109  241
XC16004983  39
XC1600710-  39
XC1600720-  39
XC1608901-  39
XC1608903-  39
XC1609901-  39
XC1609903-  39
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Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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Allgemeine Informationen

W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

W TOP WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM ACHAU
 Ende 2018 ist das neue Schrack Technik Logistikzentrum in Betrieb gegangenen. Im niederösterreichischen Achau, in der  
 Schrack-Straße 1, sorgen rund 100 Beschäftigte für eine professionelle Warenbewirtschaftung um Kunden prompt und  
 zuverlässig mit Schrack Produkten zu beliefern. In der 19.000 Quadratmeter großen Halle werden mehr als 20.000 Produkte  
 gelagert, kommissioniert und transportsicher verpackt.
 Wir betrachten Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und Ihren Erfolg.

W TOP MANAGEMENT PRODUSE ÎN CENTRUL LOGISTIC ACHAU

W SCHRACK STORE – DISPONIBILITATEA DUMNEAVOASTRĂ DE TOP - LA FAȚA LOCULUI

 Noi am creat pentru Dv. în toate locațiile noastre de birouri câte un SCHRACK STORE. În afară de aceasta am perfecționat  
 sistemul nostru dual de disponibilitate – locală și centrală – și vă oferim: livrare sau preluare produse de la store.  
 Prin aceasta puteți să vă reduceți considerabil costurile de depozitare.

 W Disponibilitate regională cu peste 3.000 de articole pentru preluare imediată

 W Consultanță competentă de top

 W Catalog accesibil

Acordați atenție simbolului pentru preluare produse de la store

W INDICAȚII GENERALE

W Toate desenele cotate sunt prezentate în funcție de spațiul disponibil și sunt orientative.

W Toate schemele de conexiuni sunt scheme de principiu, care servesc pentru o înțelegere mai bună a funcționării, 
 în cursul fazei de proiectare ele trebuie completate resp. prelucrate.

W Toate figurile reprezintă exemple tipice pentru respectivul capitol și nu au caracter obligatoriu.

Sunt valabile, în măsura în care nu s-a convenit altfel, condițiile generale de livrare ale Asociației pentru industria electrotehnică  
și electronică din Austria (FEEI) în versiunea actuală valabilă, pe care o găsiți la sfârșitul acestui catalog. 

Erori și omisiuni în text, ilustrații resp. modificări din gama de produse sunt rezervate în construcția tehnică. 

Informațiile de utilizare cuprinse în acest catalog corespund părerii întreprinzătorului la momentul întocmirii acestui catalog.  
Ele au fost întocmite având la bază publicațiile normelor, prelegerile tehnice, literatura de specialitate și know-how-ul companiei.  
Conținutul are caracter informativ și de aceea nu are obligativitate legală. 

Acordați atenție simbolului pentru disponibilitatea rapidă de livrare

Informații generale
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Condiţii generale de livrare

1. Domeniul de valabilitate
1.1 Prezentele condiţii generale vor guverna tranzacţiile legale între întreprinderi, adică

livrarea de mărfuri şi - mutatis mutandis - prestarea de servicii. Tranzacţiile de
programe software, de montaje de curenţi tari şi slabi, sunt guvernate de legea
română.

1.2 Abaterile de la condiţiile menţionate la punctul 1.1 sunt valabile numai în cazul în
care sunt acceptate de către vânzător în mod expres şi în scris.

2. Ofertele
2.1 Ofertele vânzătorului vor fi considerate oferte ce nu implică niciun angajament.
2.2 Documentele de ofertare şi proiectare nu se vor multiplica şi nici nu se vor pune la

dispoziţia terţilor, fără permisiunea vânzătorului. Documentele pot fi întotdeauna
solicitate pentru a fi returnate şi se vor restitui imediat vânzătorului, în cazul în care
comanda este transmisă altui beneficiar.

3. Încheierea contractului
3.1 Contractul este considerat încheiat în momentul confirmării scrise de către vânzător a

unei oferte primite sau la efectuarea livrării.
3.2 Datele cuprinse în cataloage, prospecte etc., precum şi declaraţiile scrise sau verbale

devin obligatorii numai atunci când în confirmarea comenzii se face referire expresă
la acestea.

3.3 Modificările ulterioare şi completările aduse contractului vor face obiectul unei
confirmări scrise.

4. Preţurile
4.1 Preţurile vor fi cotate franco-uzină sau preţuri la depozitul furnizorului, fără taxa pe

valoarea adăugată, ambalaj şi ambalare, încărcare, demontare, returnare, precum şi
reciclarea şi eliminarea adecvată a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
în scopuri comerciale, în conformitate cu ordonanţa de reglementare a gestionării
deşeurilor de echipamente electrice. 
Cumpărătorul va răspunde de achitarea tuturor taxelor, impozitelor sau altor obligaţii
ce-i revin în legătură cu livrarea. În cazul în care termenii de livrare includ transportul
la o destinaţie desemnată de cumpărător, costurile de transport şi orice asigurare de
transport solicitată de cumpărător vor fi suportate de acesta din urmă. Totuşi, livrarea
nu include descărcarea şi manipularea ulterioară a produselor comandate. Ambalajul
se va returna numai în cazul unui acord expres.

4.2 În cazul în care comanda plasată diferă de comanda transmisă, vânzătorul îşi rezervă
dreptul de a modifica preţul în mod corespunzător.

4.3 Preţurile au la bază costurile din momentul primei oferte de preţ. În cazul în care
costurile au crescut până în momentul livrării, vânzătorul are dreptul să modifice
preţurile în mod corespunzător.

4.4 La comenzile de reparaţii, vânzătorul va asigura toate serviciile pe care le consideră
oportune şi pe care le va factura cumpărătorului în baza activităţii prestate şi/sau
cheltuielile ocazionate. Acelaşi lucru este valabil pentru orice prestaţie suplimentară,
a cărei utilitate devine evidentă numai în timpul executării reparaţiei. În acest caz, nu
este necesară notificarea specială a cumpărătorului.

4.5 Cheltuielile cu întocmirea devizelor de cost pentru reparaţii şi întreţinere şi pentru
expertize se facturează către cumpărător.

5 Livrarea
5.1 Termenul de livrare începe cu data cea mai recentă dintre următoarele date:

a) Data confirmării comenzii
b) Data îndeplinirii de către cumpărător a tuturor premizelor tehnice, economice sau

de altă natură, pentru care este responsabil;
c) Data la care vânzătorul primeşte un acont sau o garanţie, ce trebuie achitate

înaintea livrării mărfii în cauză.
5.2 Cumpărătorul va obţine autorizaţiile sau aprobările de la autorităţi sau terţi, necesare

execuţiei instalaţiei sau echipamentelor. Dacă aceste aprobări nu sunt obţinute la
termen, indiferent de motiv, termenul de livrare se prelungeşte în mod corespunzător.

5.3 Vânzătorul are dreptul să efectueze livrări parţiale sau în avans, pe care le va factura
către cumpărător. Dacă livrarea la cerere este acceptată, atunci marfa este
considerată ca fiind solicitată cel mai târziu la 1 an de la plasarea comenzii. 

5.4 În cazul unor situaţii imprevizibile sau care nu pot fi controlate de părţi, cum ar fi de
exemplu cazurile de forţă majoră ce împiedică respectarea termenului de livrare
convenit, acest termen se prelungeşte în orice caz cu perioada corespunzătoare
duratei situaţiei respective; astfel de situaţii includ în special conflictele armate,
intervenţiile autorităţilor şi interdicţiile, întârzierile în transport şi vămuire, daunele în
tranzit, întreruperea de energie şi lipsa materiilor prime, conflictele de muncă,
precum şi pierderea unui furnizor cheie, greu de înlocuit. Situaţiile menţionate mai
sus vor prevala, indiferent dacă afectează vânzătorul sau subcontractorul (ii) acestuia.

5.5 Dacă la încheierea contractului, părţile contractante au convenit penalităţi pentru
întârzierile de livrare, atunci acestea vor fi aplicate conform celor de mai jos şi nicio
abatere referitoare la aspecte individuale nu vor afecta celelalte prevederi:
În cazul unei întârzieri survenite în mod dovedit din vina exclusivă a vânzătorului,
cumpărătorul poate solicita, pentru fiecare săptămână încheiată a întârzierii, o
compensare de 0.5%, însă per total nu mai mult de 5%, din valoarea acelei părţi din
livrarea totală, care datorită nelivrării la termen nu poate fi utilizată, în cazul în care
cumpărătorul a suferit daune în limita acelei valori.
Exercitarea drepturilor de daune care depăşesc această limită este exclusă.

6. Transferul de risc şi locul de executare
6.1 Odată cu plecarea mărfii din fabrică, respectiv depozit, folosinţa şi riscurile se transferă

cumpărătorului, indiferent de oferta de preţ (de exemplu franco, CIF etc.). Acelaşi lucru
este valabil şi dacă livrarea are loc în legătură cu un montaj sau când transportul este
efectuat sau organizat şi condus de către vânzător. 

6.2 În cazul prestaţiilor, locul de executare este locul în care se realizează prestaţia.
Riscurile pentru o astfel de prestaţie sau pentru o prestaţie parţială care a fost
convenită se transferă cumpărătorului odată cu realizarea acesteia.

7. Plata
7.1 Dacă nu s-a convenit în alt mod, o treime din preţul de achiziţie este scadentă după

primirea de către cumpărător a confirmării comenzii de către vânzător, o treime la
jumătatea perioadei de livrare, iar restul la momentul livrării. 

7.2 La decontările parţiale, tranşele de plată separate devin scadente la primirea facturilor.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru sumele facturate pentru livrări suplimentare sau care
rezultă din contracte suplimentare care nu fac obiectul contractul original, indiferent de
termenii de plată conveniţi pentru livrarea principală.

7.3 Plăţile se vor realiza fără nicio reducere, la adresa vânzătorului, în valuta convenită.
Cecurile sau cambiile vor fi acceptate întotdeauna numai ca substitut de plată. Toate
dobânzile şi taxele legate de acestea (ca de exemplu taxele de răscumpărare şi
scontare) cad în sarcina cumpărătorului.

7.4 Cumpărătorul nu are dreptul să reţină sau să compenseze plăţi în baza revendicărilor de
garanţie sau a altor contra-revendicări. 

7.5 O plată este considerată că a fost efectuată la data la care suma respectivă este la
dispoziţia vânzătorului.

7.6 În cazul în care cumpărătorul nu respectă termenii de plată sau alte obligaţii ce decurg
din această tranzacţie sau din alte tranzacţii, vânzătorul poate, fără să-i fie afectate
celelalte drepturi:
a) Să suspende îndeplinirea obligaţiilor sale până la efectuarea plăţilor sau îndeplinirea

obligaţiilor, exercitându-şi dreptul de a prelungi termenul de livrare cu o perioadă de
timp rezonabilă;

b) Să prezinte scadente toate creanţele descoperite din această tranzacţie sau din alte
tranzacţii şi să perceapă dobânzi pentru aceste scadenţe de 1,25% pe lună, începând
cu data scadenţei, dacă vânzătorul nu face dovada unor costuri mai mari.

În orice caz, vânzătorul are dreptul să factureze toate cheltuielile aferente perioadei
premergătoare unui proces în instanţă, mai ales costurile de somare sau cheltuielile cu
avocatul. Discounturile sau bonificaţiile acordate sunt condiţionate de realizarea
integrală la termen a plăţilor.

7.7 Vânzătorul îşi menţine dreptul de proprietate asupra tuturor mărfurilor pe care le-a
livrat, până la momentul achitării integrale a sumelor facturate, plus dobânzi şi costuri.

7.8 În vederea garantării creanţelor valorii de achiziţie, cumpărătorul cesionează în acest
scop vânzătorului, pretenţiile sale de revânzare a mărfii reţinute, chiar dacă aceasta a
fost prelucrată, modificată sau combinată cu alte mărfuri. În caz de revânzare cu
acordare de amânare la plată, cumpărătorul va putea dispune de produs sub reţinerea
dreptului de proprietate, numai cu condiţia ca la revânzare cumpărătorul să notifice
celui de-al doilea cumpărător cesionarea garanţiilor de plată sau să înregistreze
cesiunea în registrele lui contabile. La cerere, cumpărătorul va pune la dispoziţie
vânzătorului creanţele cesionate şi creditorii acestora, precum şi toate informaţiile şi
documentele necesare recuperării creanţelor vânzătorului, comunicând terţului creditor
cesionarea. În cazul sechestrării sau solicitării altor drepturi, cumpărătorul are obligaţia
de a anunţa dreptul de proprietate al vânzătorului şi de a-l înştiinţa imediat pe acesta
cu privire la sechestru.



CONDIŢII GENERALE DE LIVRAREINFORMAŢII GENERALE

88.. GGaarraannţţiiaa  şşii  aacccceeppttaarreeaa  oobblliiggaaţţiieeii  ddee  rreemmeeddiieerree  aa  ddeeffeecctteelloorr
8.1 Odată ce condiţiile de plată convenite sunt îndeplinite, vânzătorul este obligat,

conform prezentelor dispoziţii, să remedieze orice defect existent în momentul
acceptării echipamentului, dacă acesta are la bază erori constructive sau defecte de
material ori de execuţie. Nu se pot face revendicări de garanţie pe baza informaţiilor
incluse în cataloage, prospecte, texte publicitare şi afirmaţiilor verbale sau scrise care
nu au fost incluse în contract.

8.2 Dacă nu au fost convenite termene de garanţie speciale pentru anumite componente
livrate, atunci termenul de garanţie este de 12 luni. Acest lucru este valabil şi pentru
bunurile livrate sau serviciile efectuate pentru bunurile furnizate, care sunt montate
ferm pe clădiri sau pe sol. Calcularea termenului de garanţie începe din momentul
transferării riscurilor conform punctului 6. 

8.3 Obligaţiile de garanţie sunt condiţionate de semnalarea în scris a defectelor de către
cumpărător, şi de primirea de către vânzător a acestei notificări. Cumpărătorul
trebuie să dovedească existenţa defecţiunii într-un termen rezonabil şi va pune la
dispoziţia vânzătorului toate materialele şi datele aflate în posesia sa. În cazul
existenţei unei defecţiuni ce intră sub incidenţa condiţiilor de garanţie, conform
punctului 8.1, la primirea unei astfel de notificări, vânzătorul va opta fie pentru
înlocuirea bunului defect sau a pieselor defecte sau pentru repararea acestora la
sediul cumpărătorului, fie pentru returnarea acestora în vederea reparării sau
acordarea unei reduceri de preţ corespunzătoare. 

8.4 Toate costurile generate de remedierea defecţiunilor (de ex. pentru montare şi
demontare, transport, casare, timp de deplasare şi lipsă) cad în sarcina
cumpărătorului. 

8.5 Pentru lucrările de garanţie la sediul cumpărătorului, acesta din urmă va asigura în
mod gratuit personal auxiliar, instalaţii de ridicare, schele, consumabile şi alte
articole neprevăzute. Piesele înlocuite devin proprietatea vânzătorului.

8.6 Dacă un articol este confecţionat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a
desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător,
garanţia vânzătorului se limitează numai la neconformitatea cu specificaţiile
cumpărătorului.

8.7 Sunt exceptate de la condiţiile de garanţie acele defectele provocate de asamblări şi
montaje neefectuate de către vânzător, de echipamente necorespunzătoare, de
nerespectarea cerinţelor de instalare şi a condiţiilor de utilizare, de suprasolicitarea
pieselor în afara parametrilor specificaţi de vânzător, de manipularea neglijentă sau
necorespunzătoare şi de folosirea de materiale de consum neadecvate; acest lucru
este valabil şi pentru defectele cauzate de materialele furnizate de către beneficiar.
Vânzătorul nu răspunde nici de daunele provocate de acţiunile terţilor, de descărcări
atmosferice, supratensiuni şi influenţe chimice. Garanţia nu se referă la înlocuirea
pieselor care fac obiectul uzurii naturale. Vânzătorul nu acordă garanţii pentru
vânzarea de bunuri uzate. Garanţia se anulează imediat, dacă, fără acordul scris al
vânzătorului, cumpărătorul însuşi sau un terţ, care nu a fost autorizat în scris şi în
mod expres de către vânzător, aduce modificări sau remedieri la articolele livrate.

8.8 Revendicările privitoare la garanţie se prescriu odată cu expirarea termenului
specificat la punctul 8.2.

8.9 Dispoziţiile menţionate la punctele de la 8.1 la 8.8 se aplică - mutatis mutandis - în
toate cazurile unde obligaţia de remediere a defectelor trebuie acceptată din alte
motive legale.

99.. DDeennuunnţţaarreeaa  ccoonnttrraaccttuulluuii
9.1 Cumpărătorul se poate retrage din contract numai în cazul unei întârzieri provocate

de neglijenţa gravă a vânzătorului şi numai după expirarea unei perioade de graţie
rezonabile. Retragerea din contract trebuie anunţată prin scrisoare recomandată.

9.2 Indiferent de celelalte drepturi ale sale, vânzătorul are dreptul să se retragă din
contract în următoarele situaţii:
a) în cazul excluderii livrării sau dacă începerea sau continuarea prestaţiei conform

contractului devin imposibile din motive imputabile cumpărătorului sau dacă
întârzierea depăşeşte perioada de graţie rezonabilă;

b) dacă au apărut suspiciuni în privinţa capacităţii de plată a cumpărătorului şi dacă
acesta, la cererea vânzătorului, nu efectuează nici plăţi în avans şi nici nu depune
garanţii viabile înaintea livrării, sau

c) dacă, din motivele menţionate la punctul 5.4, termenul de livrare se prelungeşte cu
mai mult de jumătate din termenul de livrare convenit iniţial sau cu cel puţin 6
luni.

9.3 Pentru motivele de mai sus, retragerea este posibilă şi pentru orice parte restantă a
livrării sau a prestaţiei contractate. 

9.4 În cazul în care împotriva uneia din părţile contractante se iniţiază procedura de
faliment sau o cerere pentru iniţierea procedurii de faliment este respinsă datorită
activelor insuficiente, cealaltă parte contractantă are dreptul să se retragă din
contract fără acordarea unei perioade de graţie. 

9.5 Fără a prejudicia solicitarea vânzătorului pentru plata daunelor respective, inclusiv
costurile premergătoare unui proces în instanţă, la retragerea din contract, livrările sau
prestaţiile integrale sau parţiale se vor factura şi achita conform contractului. Această
prevedere acoperă şi livrările sau prestaţiile care nu au fost încă acceptate de
cumpărător, precum şi acţiunile pregătitoare efectuate de către vânzător. Alternativ,
vânzătorul are totuşi posibilitatea de a solicita returnarea articolelor deja livrate. 

9.6 În afara celor de mai sus, orice alte consecinţe pentru retragerea din contract sunt
excluse.

9.7 Exercitarea revendicărilor în baza unei pagube excesive (laesio enormis), unei erori şi
anulării obiectului de către cumpărător este exclusă.

1100.. EElliimmiinnaarreeaa  ddeeşşeeuurriilloorr  ddee  eecchhiippaammeennttee  eelleeccttrriiccee  şşii  eelleeccttrroonniiccee
10.1 Cumpărătorul de echipamente electrice şi electronice în scopuri comerciale, cu sediul în

România, îşi asumă obligaţia de a finanţa colectarea şi tratarea deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice în conformitate cu Ordonanţa privind deşeurile de
echipamente electrice, în cazul în care acesta este utilizatorul efectiv al echipamentelor
electrice/electronice. Când cumpărătorul nu este utilizatorul final, acesta va transfera
obligaţia financiară completă către clientul său, pe baza unui contract, şi va transmite
vânzătorului dovada transferului respectiv.

10.2 Cumpărătorul cu sediul în România trebuie să pună la dispoziţia vânzătorului toate
informaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor vânzătorului în calitate de
producător/importator conform §§ 11 şi 24 ale Ordonanţei de reglementare a
gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi Legea gestionării deşeurilor.

10.3 Cumpărătorul cu sediul în România este responsabil faţă de vânzător pentru toate
daunele şi alte dezavantaje financiare suportate de vânzător datorită neîndeplinirii sau
îndeplinirii parţiale de către cumpărător a obligaţiilor sale financiare, precum şi a
oricăror obligaţii care îi revin conform punctului 10. Cumpărătorul trebuie să facă
dovada îndeplinirii acestei obligaţii.

1111.. RRăăssppuunnddeerreeaa  vvâânnzzăăttoorruulluuii
11.1 În afară de legea referitoare la responsabilitatea pentru produs, vânzătorul îşi asumă

responsabilitatea numai pentru produsele care au fost alese să funcţioneze la
parametrii nominali indicaţi în cataloagele Schrack sau în fişele tehnice. Răspunderea
vânzătorului este în limita valorii produsului din factură. Vânzătorul nu va răspunde de
daune provocate de acte de neglijenţă minoră, nici de daune de consecinţă şi daune
pentru pierderi economice, pierderi de economii sau de dobândă sau de daune ce
rezultă din pretenţii ale terţilor împotriva cumpărătorului.

11.2 Vânzătorul nu va răspunde pentru daune în cazul nerespectării condiţiilor de montaj, de
punere în funcţiune şi de exploatare (cum ar fi de exemplu cele din instrucţiunile de
utilizare) sau a condiţiilor de licenţiere. 

11.3 Pretenţiile care depăşesc penalităţile contractuale convenite sunt excluse din titlul
respectiv.

1122.. DDrreeppttuurriillee  ddee  pprroopprriieettaattee  iinndduussttrriiaallăă  şşii  ddrreeppttuurriillee  ddee  aauuttoorr
12.1 Dacă un produs este realizat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a

desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător,
cumpărătorul va compensa vânzătorul şi nu-l va implica în nicio revendicare pentru
încălcarea drepturilor de proprietate industrială solicitate împotriva cumpărătorului.

12.2 Documentaţia de execuţie, cum sunt planurile, desenele şi alte specificaţii tehnice,
precum şi eşantioanele, cataloagele, prospectele, ilustraţiile şi alte materiale similare,
vor fi întotdeauna proprietatea intelectuală a vânzătorului şi vor rămâne sub incidenţa
prevederilor legale referitoare la multiplicare, copiere, concurenţă etc. Punctul 2.2 se
aplică şi pentru documentaţia de proiectare.

1133 GGeenneerraalliittăăţţii
În cazul în care anumite prevederi ale prezentului contract sau ale acestor clauze nu
sunt valide, validitatea celorlalte prevederi nu este afectată. Prevederea nevalidă se va
înlocui cu o altă prevedere valabilă, cât mai asemănătoare scopului urmărit.

1144 JJuurriissddiiccţţiiaa  şşii  lleeggiissllaaţţiiaa  aapplliiccaabbiillăă
Orice dispută rezultată din contract - inclusiv litigiile referitoare la existenţa sau
inexistenţa acestora - va cădea în sarcina jurisdicţiei exclusive a instanţei competente
din teritoriul sediului vânzătorului.

W INFORMA� I I  GENERALE

- Toate desenele dimensionale sunt prezentate după posibilitatea spa�iului disponibil din pagină �i servesc
pentru orientare, fără obligativitate.

- Toate schemele electrice sunt scheme de principiu care servesc numai la în�elegerea mai clară a func�ionării,
iar în cursul unui proiect trebuie completate, respectiv prelucrate.

- Toate imaginile prezintă produsele semnificative din respectivul paragraf pentru exemplificare �i nu au caracter
de obligativitate.

Dacă nu este altceva stipulat, se va aplica versiunea curentă a Condi�iilor Generale de Livrare emisă de
Asocia�ia Industriilor Electrice �i Electronice din Austria “FEEI”. Pute�i găsi o copie la sfâr�itul catalogului.

Nu purtăm răspundere pentru eventualele erori din text sau imagini; ne rezervăm dreptul de a face modificări
fără preaviz la specifica�iile tehnice ale gamei de produse.

Informaţiile pentru utilizator cuprinse în prezentul catalog exprimă punctul de vedere al companiei în momentul
redactării. Acestea au fost redactate în baza standardelor publicate, a recomandărilor asociaţiilor de profil, a
literaturii de specialitate şi a propriului know-how al companiei. Conţinutul are caracter informativ şi nu creează
nicio obligaţie de drept.  

W INFORMA� I I  DE DISPONIBILITATE

Depozit central Bucureşti

Depozit Viena

Stoc Store
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Condiţii generale de livrare

1. Domeniul de valabilitate
1.1 Prezentele condiţii generale vor guverna tranzacţiile legale între întreprinderi, adică

livrarea de mărfuri şi - mutatis mutandis - prestarea de servicii. Tranzacţiile de
programe software, de montaje de curenţi tari şi slabi, sunt guvernate de legea
română.

1.2 Abaterile de la condiţiile menţionate la punctul 1.1 sunt valabile numai în cazul în
care sunt acceptate de către vânzător în mod expres şi în scris.

2. Ofertele
2.1 Ofertele vânzătorului vor fi considerate oferte ce nu implică niciun angajament.
2.2 Documentele de ofertare şi proiectare nu se vor multiplica şi nici nu se vor pune la

dispoziţia terţilor, fără permisiunea vânzătorului. Documentele pot fi întotdeauna
solicitate pentru a fi returnate şi se vor restitui imediat vânzătorului, în cazul în care
comanda este transmisă altui beneficiar.

3. Încheierea contractului
3.1 Contractul este considerat încheiat în momentul confirmării scrise de către vânzător a

unei oferte primite sau la efectuarea livrării.
3.2 Datele cuprinse în cataloage, prospecte etc., precum şi declaraţiile scrise sau verbale

devin obligatorii numai atunci când în confirmarea comenzii se face referire expresă
la acestea.

3.3 Modificările ulterioare şi completările aduse contractului vor face obiectul unei
confirmări scrise.

4. Preţurile
4.1 Preţurile vor fi cotate franco-uzină sau preţuri la depozitul furnizorului, fără taxa pe

valoarea adăugată, ambalaj şi ambalare, încărcare, demontare, returnare, precum şi
reciclarea şi eliminarea adecvată a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
în scopuri comerciale, în conformitate cu ordonanţa de reglementare a gestionării
deşeurilor de echipamente electrice. 
Cumpărătorul va răspunde de achitarea tuturor taxelor, impozitelor sau altor obligaţii
ce-i revin în legătură cu livrarea. În cazul în care termenii de livrare includ transportul
la o destinaţie desemnată de cumpărător, costurile de transport şi orice asigurare de
transport solicitată de cumpărător vor fi suportate de acesta din urmă. Totuşi, livrarea
nu include descărcarea şi manipularea ulterioară a produselor comandate. Ambalajul
se va returna numai în cazul unui acord expres.

4.2 În cazul în care comanda plasată diferă de comanda transmisă, vânzătorul îşi rezervă
dreptul de a modifica preţul în mod corespunzător.

4.3 Preţurile au la bază costurile din momentul primei oferte de preţ. În cazul în care
costurile au crescut până în momentul livrării, vânzătorul are dreptul să modifice
preţurile în mod corespunzător.

4.4 La comenzile de reparaţii, vânzătorul va asigura toate serviciile pe care le consideră
oportune şi pe care le va factura cumpărătorului în baza activităţii prestate şi/sau
cheltuielile ocazionate. Acelaşi lucru este valabil pentru orice prestaţie suplimentară,
a cărei utilitate devine evidentă numai în timpul executării reparaţiei. În acest caz, nu
este necesară notificarea specială a cumpărătorului.

4.5 Cheltuielile cu întocmirea devizelor de cost pentru reparaţii şi întreţinere şi pentru
expertize se facturează către cumpărător.

5 Livrarea
5.1 Termenul de livrare începe cu data cea mai recentă dintre următoarele date:

a) Data confirmării comenzii
b) Data îndeplinirii de către cumpărător a tuturor premizelor tehnice, economice sau

de altă natură, pentru care este responsabil;
c) Data la care vânzătorul primeşte un acont sau o garanţie, ce trebuie achitate

înaintea livrării mărfii în cauză.
5.2 Cumpărătorul va obţine autorizaţiile sau aprobările de la autorităţi sau terţi, necesare

execuţiei instalaţiei sau echipamentelor. Dacă aceste aprobări nu sunt obţinute la
termen, indiferent de motiv, termenul de livrare se prelungeşte în mod corespunzător.

5.3 Vânzătorul are dreptul să efectueze livrări parţiale sau în avans, pe care le va factura
către cumpărător. Dacă livrarea la cerere este acceptată, atunci marfa este
considerată ca fiind solicitată cel mai târziu la 1 an de la plasarea comenzii. 

5.4 În cazul unor situaţii imprevizibile sau care nu pot fi controlate de părţi, cum ar fi de
exemplu cazurile de forţă majoră ce împiedică respectarea termenului de livrare
convenit, acest termen se prelungeşte în orice caz cu perioada corespunzătoare
duratei situaţiei respective; astfel de situaţii includ în special conflictele armate,
intervenţiile autorităţilor şi interdicţiile, întârzierile în transport şi vămuire, daunele în
tranzit, întreruperea de energie şi lipsa materiilor prime, conflictele de muncă,
precum şi pierderea unui furnizor cheie, greu de înlocuit. Situaţiile menţionate mai
sus vor prevala, indiferent dacă afectează vânzătorul sau subcontractorul (ii) acestuia.

5.5 Dacă la încheierea contractului, părţile contractante au convenit penalităţi pentru
întârzierile de livrare, atunci acestea vor fi aplicate conform celor de mai jos şi nicio
abatere referitoare la aspecte individuale nu vor afecta celelalte prevederi:
În cazul unei întârzieri survenite în mod dovedit din vina exclusivă a vânzătorului,
cumpărătorul poate solicita, pentru fiecare săptămână încheiată a întârzierii, o
compensare de 0.5%, însă per total nu mai mult de 5%, din valoarea acelei părţi din
livrarea totală, care datorită nelivrării la termen nu poate fi utilizată, în cazul în care
cumpărătorul a suferit daune în limita acelei valori.
Exercitarea drepturilor de daune care depăşesc această limită este exclusă.

6. Transferul de risc şi locul de executare
6.1 Odată cu plecarea mărfii din fabrică, respectiv depozit, folosinţa şi riscurile se transferă

cumpărătorului, indiferent de oferta de preţ (de exemplu franco, CIF etc.). Acelaşi lucru
este valabil şi dacă livrarea are loc în legătură cu un montaj sau când transportul este
efectuat sau organizat şi condus de către vânzător. 

6.2 În cazul prestaţiilor, locul de executare este locul în care se realizează prestaţia.
Riscurile pentru o astfel de prestaţie sau pentru o prestaţie parţială care a fost
convenită se transferă cumpărătorului odată cu realizarea acesteia.

7. Plata
7.1 Dacă nu s-a convenit în alt mod, o treime din preţul de achiziţie este scadentă după

primirea de către cumpărător a confirmării comenzii de către vânzător, o treime la
jumătatea perioadei de livrare, iar restul la momentul livrării. 

7.2 La decontările parţiale, tranşele de plată separate devin scadente la primirea facturilor.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru sumele facturate pentru livrări suplimentare sau care
rezultă din contracte suplimentare care nu fac obiectul contractul original, indiferent de
termenii de plată conveniţi pentru livrarea principală.

7.3 Plăţile se vor realiza fără nicio reducere, la adresa vânzătorului, în valuta convenită.
Cecurile sau cambiile vor fi acceptate întotdeauna numai ca substitut de plată. Toate
dobânzile şi taxele legate de acestea (ca de exemplu taxele de răscumpărare şi
scontare) cad în sarcina cumpărătorului.

7.4 Cumpărătorul nu are dreptul să reţină sau să compenseze plăţi în baza revendicărilor de
garanţie sau a altor contra-revendicări. 

7.5 O plată este considerată că a fost efectuată la data la care suma respectivă este la
dispoziţia vânzătorului.

7.6 În cazul în care cumpărătorul nu respectă termenii de plată sau alte obligaţii ce decurg
din această tranzacţie sau din alte tranzacţii, vânzătorul poate, fără să-i fie afectate
celelalte drepturi:
a) Să suspende îndeplinirea obligaţiilor sale până la efectuarea plăţilor sau îndeplinirea

obligaţiilor, exercitându-şi dreptul de a prelungi termenul de livrare cu o perioadă de
timp rezonabilă;

b) Să prezinte scadente toate creanţele descoperite din această tranzacţie sau din alte
tranzacţii şi să perceapă dobânzi pentru aceste scadenţe de 1,25% pe lună, începând
cu data scadenţei, dacă vânzătorul nu face dovada unor costuri mai mari.

În orice caz, vânzătorul are dreptul să factureze toate cheltuielile aferente perioadei
premergătoare unui proces în instanţă, mai ales costurile de somare sau cheltuielile cu
avocatul. Discounturile sau bonificaţiile acordate sunt condiţionate de realizarea
integrală la termen a plăţilor.

7.7 Vânzătorul îşi menţine dreptul de proprietate asupra tuturor mărfurilor pe care le-a
livrat, până la momentul achitării integrale a sumelor facturate, plus dobânzi şi costuri.

7.8 În vederea garantării creanţelor valorii de achiziţie, cumpărătorul cesionează în acest
scop vânzătorului, pretenţiile sale de revânzare a mărfii reţinute, chiar dacă aceasta a
fost prelucrată, modificată sau combinată cu alte mărfuri. În caz de revânzare cu
acordare de amânare la plată, cumpărătorul va putea dispune de produs sub reţinerea
dreptului de proprietate, numai cu condiţia ca la revânzare cumpărătorul să notifice
celui de-al doilea cumpărător cesionarea garanţiilor de plată sau să înregistreze
cesiunea în registrele lui contabile. La cerere, cumpărătorul va pune la dispoziţie
vânzătorului creanţele cesionate şi creditorii acestora, precum şi toate informaţiile şi
documentele necesare recuperării creanţelor vânzătorului, comunicând terţului creditor
cesionarea. În cazul sechestrării sau solicitării altor drepturi, cumpărătorul are obligaţia
de a anunţa dreptul de proprietate al vânzătorului şi de a-l înştiinţa imediat pe acesta
cu privire la sechestru.
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SEDIU CENTRAL

FILIALA CRAIOVA
Persoane de contact:
Adrian Viorel Hurgoi
TEL +40 731 005 867
Cătălin Aurel Toană
TEL +40 733 555 800

AUSTRIA
Schrack Technik GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
Tel.: +43 (0)1/866 85-5900
Fax: +43 (0)1/866 85-98804
E-Mail: info@schrack.at
www.schrack.at

DEPOZITUL CENTRAL DIN BUCUREŞTI
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucuresti
TEL +40 21 317 02 35 / 42
FAX +40 21 317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

STORE BACĂU
Str. Constantin Mușat nr. 1
RO-600092, Bacău
TEL +40 234 533 625
FAX +40 234 533 719
E-MAIL bacau@schrack.ro

BELGIA
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

BOSNIA-HERZEGOWINA
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

BULGARIA
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

CEHIA
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

STORE CLUJ-NAPOCA
Str. Dumitru, Georgescu Kiriac nr. 7
RO-400401, Cluj-Napoca
TEL +40 264 708 880
FAX +40 264 708 881
E-MAIL cluj@schrack.ro 

STORE ORADEA
Str. Fabricilor nr. 2J
RO-410125 Oradea
TEL +40 259 435 887
FAX +40 259 412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

CROATIA
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

GERMANIA
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

POLONIA
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.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

SERBIA
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

STORE SIBIU
Str. Henri Coandă
RO-550234, Sibiu
TEL +40 369 436 805
FAX +40 369 436 804
E-MAIL sibiu@schrack.ro

STORE TIMIȘOARA
Bld. 12 Noiembrie 1884, nr. 3
RO-300571, Timişoara
TEL +40 256 474 141
FAX +40 256 472 372
E-MAIL timisoara@schrack.ro

SLOVACIA
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

SLOVENIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

UNGARIA
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

FILIALE DIN ROMÂNIA

FILIALE SCHRACK EUROPA


