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RAKOUSKO
Seybelgasse 13
AT-1230 Wien
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

POLSKO
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: se@schrack.pl

CHORVATSKO
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

BELGIE
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijis-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

SLOVENSKO
Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 491 081 01
Fax: +421 (0)2 491 081 99
E-Mail: info@schrack.sk

RUMUNSKO
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-3700 Oradea
Tel: +40 2/59 435 887
Fax: +40 2/59 412 892
E-Mail: schrack@schrack.ro

BULHARSKO
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
Tel: +359/(2) 890 7913
Fax: +359/(2) 890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

SRBSKO
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.co.rs

SLOVINSKO
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

MAĎARSKO
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

BOSNA A HERCEGOVINA
Put za aluminijski kombinat bb
88000, Mostar
Tel: +387 / 36 333 666
Fax: +387 / 36 333 667
E-Mail: schrack@schrack.ba

SCHRACK TECHNIK – OSTATNÍ POBOČKY A ZASTOUPENÍ

SCHRACK STORE PRAHA
Dolnoměcholupská 2
100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 231 - 3
Fax: +420 281 008 462
Email: praha@schrack.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Dolnoměcholupská 2
100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 246
Fax:  +420  281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

SCHRACK STORE BRNO
Tuřanka 115
627 00, Brno
Tel: +420 548 428 801 - 5
Fax: +420 548 217 010
Email: brno@schrack.cz

SCHRACK STORE OSTRAVA
Rajnochova 75
718 00, Ostrava
Tel: +420 596 237 097
Fax: +420 596 237 240
Email: ostrava@schrack.cz

SCHRACK STORE HRADEC KRÁLOVÉ
Vlčkovická ulice 224/98a, Plačice
500 04, Hradec Králové
Tel: +420 495 533 966
Fax: +420 495 534 219
Email: hk@schrack.cz

SCHRACK STORE PLZEŇ
Karla Steinera 13
318 00, Plzeň
Tel:  +420 377 382 055
Fax:  +420 377 381 243
Email: plzen@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ LIBEREC
Zeyerova 560/25
460 01, Liberec
Tel:  +420 485 148 101
Fax:  +420 485 148 102
Email: liberec@schrack.cz

SCHRACK STORE Č.BUDĚJOVICE
Pekárenská 54
370 04, České Budějovice
Tel:  +420 386 350 138
Fax: +420 387 312 474
Email: c.budejovice@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ ZLÍN
Kvítkova 3687
760 01, Zlín
Tel:  +420 577 219 721
Fax:  +420 577 219 722
Email: zlin@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ TEPLICE
Okružní 324
417 22, Háj u Duchcova
Tel: +420 724 301 257
Fax: +420 281 008 462
Email: t.konrad@schrack.cz

CENTRÁLA

POBOČKY A SCHRACK STORE

SCHRACK TECHNIK – ČESKÁ REPUBLIKA

Get Ready. Get Schrack.ENERGIE PRŮMYSLwww.schrack.cz

ONLINE NAKUPOVÁNÍ!
V kanceláři i na cestách s Live Phone Aplikací    

VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI
Skladem Skladem v každém Schrack STORE
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W VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Údaje o rozměrech jsou informativní a mohou se lišit od skutečnosti v důsledku změn ve výrobním programu.
- Schémata zapojení a charakteristiky se vztahují vždy ke konkrétnímu produktu. Jejich zobecnění na celou

produktovou skupinu není možné.
- Všechna vyobrazení představují vzorky výrobků a jsou určena jen pro účel informace o výrobku.

Společnost Schrack Technik nenese odpovědnost za chyby v textu nebo obrázcích a vyhrazuje si právo změny.
Jsou v platnosti všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik, které jsou nedílnou součástí tohoto katalogu.

Informace v katalogu vyjadřují stanovisko společnosti v době tisku katalogu.

Informace v katalogu jsou uvedeny na základě platných norem, odborné literatury a vlastních expertiz. Obsah
slouží k informativním účelům a nevede k právní odpovědnosti.

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 24 hodin na území České republiky.

W HLAVNÍ SKLAD V ČESKÉ REPUBLICE – PRAHA

Centrála pro Českou republiku - společnost Schrack Technik, spol. s.r.o. – se nachází v Praze 10, Dolnoměcholupská
ulice 2. Její součástí je hlavní skladový areál, který pokrývá potřeby zákazníků na celém území České republiky.

w Více než 6.500 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál

VŠEOBECNÉ INFORMACE

W CENTRÁLNÍ LOGISTICKÉ CENTRUM KONCERNU SCHRACK TECHNIK
GUNTRAMSDORF

Při hlavní severojižní rakouské dálnici A21 (směr GRAZ) se nachází centrální moderní logistické centrum koncernu
Schrack Technik. Již na první pohled Vás upoutá nepřehlédnutelným designem, který poukazuje na klíčové
produktové pilíře naší společnosti. Ve skladových prostorách se nachází produkty, které jsme schopni dodat do 96
hodin; dostupnost zboží považujeme za klíčový faktor při spolupráci s našimi zákazníky!

w Více než 12.000 m2 skladové plochy ve vnitřních prostrorách a k tomu kabelová plocha o výměře 2.500 m2

w Více než 15.000 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál 

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 24 hodin z centrálního pražského 
skladu, resp. do 48 hodin z centrálního koncernového skladu v Rakousku.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

a poskytnout Dodavateli veškeré údaje a podklady potřebné

k vymáhání pohledávky, a dlužníkovi doručit sdělení o postoupení.

Při zástavě nebo jiném zajištění je Kupující povinen poukázat na

vlastnické právo Dodavatele a tohoto neprodleně vyrozumět. 

8. ZÁRUKA A ODPOVĚDNO T ZA VADY

8.1 Dodavatel je při dodržení sjednaných platebních podmínek povinen,

v souladu s následujícími ustanoveními, odstranit každou vadu ovli-

vňující funkčnost, která spočívá v konstrukční chybě, vadě materiá-

lu nebo provedení. Z údajů uvedených v katalozích, prospektech,

reklamních písemnostech a z písemných nebo ústních sdělení, které

nebyly převzaty do smlouvy, nemohou být vyvozovány nároky 

a závazky ze záruky či z odpovědnosti za vady. 

8.2 Záruka činí 24 měsíců, pokud pro jednotlivé součásti dodávky nejsou

sjednány zvláštní záruční doby. Kratší nebo delší záruční lhůty jsou

uvedeny v záručním listě nebo jiném dokladu vystaveném dodavate-

lem. Z nároků ze záruky jsou zcela vyloučeny případy, kdy nebyly pro-

váděny servisní nebo jiné předepsané úkony v rámci záruky dodava-

telem stanovené nebo pokud je prováděla osoba k tomu dodavate-

lem nezmocněná nebo se jedná o produkty jejichž životnost může být

výrazně ovlivněna způsobem užívání. Toto platí rovněž pro jakékoli

dodané zboží nebo provedené dílo, které jsou pevně spojeny se stav-

bou budovy nebo se zemským povrchem. Běh záruční doby počíná

okamžikem přechodu nebezpečí na zboží (díle) podle bodu 6. 

8.3 Nároky ze záruky jsou podmíněny neprodlenou písemnou reklama-

cí vad Kupujícím. Kupující je povinen existenci vad neprodleně dolo-

žit, zejména je povinen dát Dodavateli k dispozici své podklady 

a údaje. Při výskytu vady, na kterou se vztahuje záruka podle bodu

8.1, může Dodavatel podle své volby v místě plnění vadné zboží

(dílo), resp. jeho vadnou součást, opravit, nebo si je za účelem opra-

vy nechat poslat nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny. 

8.4 Kupující poskytne pro záruční práce ve svém provozu potřebné

pomocné síly, zdvihací zařízení, nosné konstrukce a drobný spo-

třební materiál atd. bezplatně. Vyměněné součásti jsou vlastnictvím

Dodavatele pouze podle bodu 7.7. 

8.5 Pokud je zboží vyrobeno Dodavatelem na základě konstrukčních

údajů, výkresů, modelů nebo jiných specifikací dodaných Kupujícím,

záruka Dodavatele je omezena na soulad s těmito konstrukčními

údaji, výkresy, modely nebo jinými specifikacemi Kupujícího. 

8.6 Ze záruky jsou vyloučeny takové vady, které vznikly v důsledku mon-

táže a instalace neuskutečněné Dodavatelem, v důsledku nedosta-

tečného zařízení, nedodržení instalačních požadavků a podmínek

užívání, přetěžování dílů nad hodnoty udané Dodavatelem, nedba-

lého nebo nesprávného nakládání a použití nevhodných materiálů;

to platí rovněž pro vady, které lze připsat materiálu dodanému

Kupujícím. Dodavatel také neodpovídá za poškození, vzniklá v důs-

ledku jednání třetích osob, v důsledku atmosférických výbojů, pře-

pětí a chemických vlivů. Záruka se nevztahuje na výměnu dílů, které

podléhají přirozenému opotřebení. Při prodeji použitého zboží

neposkytuje Dodavatel žádnou záruku. 

8.7 Záruka zaniká okamžitě, pokud Kupující sám nebo prostřednictvím

třetích osob nezmocněných výslovně Dodavatelem na dodaných

předmětech provede změny nebo opravy bez písemného souhlasu

Dodavatele. 

8.8 Ustanovení 8.1 – 8.7 platí obdobně také pro odpovědnost za vady

z jiných právních důvodů. 

9. OD TOUPENÍ OD MLOUVY

9.1 Kupující může od smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení způ-

sobeného zaviněním Dodavatele a to pouze v případě, že bezvýs-

ledně uplynula dodatečně poskytnutá přiměřená lhůta. Odstoupení

musí být sděleno prostřednictvím doporučeného dopisu. 

9.2 Bez dotčení svých dalších práv je Dodavatel oprávněn od smlouvy

odstoupit: 

1. pokud je provedení dodávky, resp. započetí nebo pokračování

provádění díla nemožné z důvodu na straně Kupujícího nebo

pokud prodlení Kupujícího trvá i po uplynutí dodatečně poskyt-

nuté přiměřené lhůty,

2. pokud existují pochybnosti ohledně platební schopnosti

Kupujícího a tento na výzvu Dodavatele nezaplatí ani zálohu, ani

neposkytne přiměřené zajištění, nebo

3. pokud prodloužení dodací lhůty z důvodů uvedených v bodě 5.4

obnáší více než polovinu původně sjednané dodací lhůty, nejmé-

ně však 6 měsíců.

9.3 Odstoupení může být učiněno také ohledně dosud nedodané části

dodávky nebo dosud neprovedené části díla z výše uvedených

důvodů. 

9.4 Pokud je na majetek smluvní strany prohlášen konkurz nebo návrh

na prohlášení konkurzu je zamítnut z důvodu, že majetek úpadce

nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, je druhá smluvní strana

oprávněna od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné lhůty. 

9.5 Aniž by byly dotčeny nároky na náhradu škody Dodavatele včetně

předprocesních nákladů, je v případě odstoupení Dodavatel opráv-

něn již poskytnutá plnění nebo částečná plnění v souladu se smlou-

vou zúčtovat a Kupující je povinen je zaplatit. Toto ustanovení platí

obdobně také, pokud dodávka zboží nebo dílo ještě nebylo

Kupujícím převzato, stejně jako pro případy Dodavatelem uskuteč-

něných přípravných jednání. Namísto toho má Dodavatel právo pož-

adovat vrácení již dodaného zboží (díla), resp. jeho části. 

9.6 Jiné následky odstoupení jsou vyloučeny. 

10. ODPOVĚDNO T

10.1 Dodavatel odpovídá v rámci obecně závazných právních předpisů za

škody mimo oblast působnosti zákona č. 59/1998 Sb., o odpověd-

nosti za škodu způsobenou vadou výrobku pouze tehdy, pokud je

prokázáno jeho zavinění spočívající v hrubé nedbalosti. Nároky na

náhradu následných škod a škod na majetku, neuskutečněných

úspor, ztráty na úrocích, ušlého zisku a škod z nároku třetích osob

vůči Kupujícímu jsou vyloučeny. 

10.2 Při nedodržení pokynů pro montáž, uvedení do provozu a používá-

ní (jako např. obsažených v návodu k použití) nebo nedodržení pod-

mínek stanovených v úředních povoleních jsou jakékoli nároky na

náhradu škody vyloučeny. 

10.3 Pokud jsou sjednány smluvní pokuty, jsou jakékoli nadto jdoucí

nároky z jakéhokoli právního důvodu vyloučeny. 

11. DUŠEVNÍ VLA TNI TVÍ

11.1 Kupující odškodní Dodavatele v případech všech nároků z poškoze-

ní práv k patentům, užitným vzorům, ochranným známkám atd.

v případě zhotovení zboží na základě konstrukčních údajů, výkresů,

modelů nebo jiných specifikací Kupujícího. 

11.2 Podklady pro zhotovení jako například plány, skici a jiné technické

podklady stejně jako vzory, katalogy, prospekty, vyobrazení apod.

zůstávají vždy a za všech okolností duševním vlastnictvím

Dodavatele a podléhají zákonným ustanovením ohledně rozmnožo-

vání, napodobování, hospodářské soutěže atd. Bod 2.2 těchto VOP

platí rovněž pro podklady technických návrhů. 

12. VŠEOBE NÁ U TANOVENÍ

Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy nebo těchto podmínek

měla být neplatná či neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost

ostatních ustanovení. Neplatné a neúčinné ustanovení bude nahra-

zeno platným a účinným ustanovením, které je nejblíže sledované-

mu cíli. 

13. ROZHODNÉ PRÁVO A OUDNÍ MÍ TO

K rozhodování veškerých ze smlouvy pocházejících sporů – včetně

takových o existenci nebo neexistenci smlouvy – je místně příslušný

obecný soud Dodavatele. Smlouva se řídí českým právem s vylouče-

ním ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách mezinárodní koupi zboží. 

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ MÍSTO

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ODPOVĚDNOST
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Přehled produktů
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w KNX Spínací akční členy                       
Od strany 6

KNX Modulové spínací akční členy 

Hlavní modul 3násobný, 16A
KXSH03RC

Rozšiřující modul 3násobný, 16A
KXSE03RC

KNX Kompaktní spínací akční členy 

Spínací akční člen 8násobný, 16A
KXSK08RA

Spínací akční člen 16násobný, 
10 (16A)
KXSK0FRA

w KNX Binární vstupy              
Od strany 20

KNX Binární vstupy 

8násobný 12‐230V AC/DC
KXEK08RM

16násobný 12‐230V AC, 
12‐115V DC 
KXEKF0RN

8násobný AC/DC 12‐230V,
8násobný, bezpotenciální
KXEKF0RP

KNX Tlačítkové rozhraní 

4násobné, bezpotenciální
KXEK44UP

w KNX Stmívací akční členy                 
Od strany 38

KNX Stmívací akční členy 

Hlavní modul 1násobný, 300VA
KXDH01R3

Hlavní modul 1násobný, 500VA
KXDH01R5

Rozšiřující modul 1násobný, 300VA
KXDE01R3

Rozšiřující modul 1násobný, 500VA
KXDE01R5

Rozšiřující modul 1násobný, 1000VA
KXDE01RA

KNX/DALI rozhraní TWIN

2x64 DALI EVG
KXDD02RV

w KNX Kombinované přístroje                    
Od strany 30

Kombinovaný akční člen 

Žaluziový akční člen 4násobný, 
binární vstup 8násobný 
KXKS48RU

Spínací akční člen 8násobný, 16 A, 
binární vstup 8násobný
KXKK88RT
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Přehled produktů

w KNX Systémové produkty, příslušenství     
Od strany 74

KNX Napájecí zdroj 

320mA 
KXVK32R

640mA 
KXVK64R

KNX Liniová a řadová spojka

KXIK00RK

w KNX Rozhraní                  
Od strany 64

KNX/USB rozhraní 

KXIK00RU

KNX IP Router

KXIK00RR

w KNX Žaluziové akční členy              
Od strany 50

KNX Žaluziové akční členy 

4násobný, 230V 
KXJK04RD

8násobný, 230V 
KXJK08RD

w KNX Akční členy topení   
Od strany 60

KNX Akční členy řízení pohonu ventilů

6 výstupů 230V, 6 beznapěťových vstupů
KXHK66RL
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KNX Ausgabegeräte
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Spínací akční členy
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W PŘEHLED A POMOC PŘI VÝBĚRU

W SPÍNACÍ AKČNÍ ČLENY

Spínací akční členy Schrack Technik lze flexibilně používat v mnoha aplikacích. Rozsáhlý sortiment výrobků pro všechny běžné zátěže
(AC1, AC3, AX, C) zahrnuje modulárně rozšiřitelné spínací akční členy s integrovanou detekcí protékajícího proudu.

Detaily k zátěžím AC1, AC3, AX a C 
V sektoru průmyslu a technického vybavení budov došlo k ustálení následujících spínacích výkonů a výkonových specifikací: zátěže AC1,
AC3, AX a C. Tyto zátěže jsou formulovány v odpovídajících národních a mezinárodních normách. Zkoušky jsou definované tak, aby
zahrnovaly typické aplikace, jako je například spínání motorů (průmysl) nebo zářivek (budovy).

AC1 a AC3 jsou spínací schopnosti, které se staly zavedenými v oblasti průmyslu:
• AC1: se týká převážně ohmických zátěží (cos ϕ = 0,8)
• AC3: se týká převážně induktivních (motorových) zátěží (cos ϕ = 0,45)

Tyto spínací schopnosti jsou definovány normou ČSN EN 60947-4-1 "Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a
spouštěče motorů". Norma popisuje spouštěče a/nebo stykače, které se původně používaly pro průmyslové aplikace. 

Označení AX se zavedlo u technického vybavení budov:
• AX: se týká (kapacitní) zátěže zářivek

Spínací kapacitní zátěže (200 μF, 140 μF, 70 μF nebo 35 μF) jsou zmiňovány v souvislosti se zářivkovými svítidly. Tento spínací výkon
odkazuje na normu ČSN EN 60669 " Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Všeobecné požadavky", které jsou
využívány pro technické vybavení budov. Pro 6 A přístroje je požadována zkouška 70 μF, pro více jak 6 A přístroje pak 140 μF. 
Údaje o spínacích výkonech AC a AX nejsou vzájemně přímo srovnatelné.

Spínací akční členy
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W PŘEHLED A POMOC PŘI VÝBĚRU

Modulová skladba spínacích akční členů Schrack Technik garantuje flexibilní návrhy pro každý případ individuálně. K 6-pinovému 
rozhraní hlavního modulu lze připojit pomocí propojky až 4 další rozšíření spínacích akční členů. Tímto způsobem je v případě nutnosti
možné spínací akční člen rozšířit z 3násobného na 6-/9-/12- nebo 15násobný spínací akční člen a takto flexibilně přizpůsobit počty 
a velikosti zátěží určených k zapojení. K dispozici je široké spektrum funkcí, počínaje vícestupňovým spouštěním ventilátorů, měřidel 
provozních hodin a spínacích cyklů, přes scénové ovládání až po řízení pohonu ventilů topení.

Rozsáhlý aplikační program ovládá jak výstupy hlavního modulu, tak výstupy připojených rozšíření. 

Výše uvedené zahrnuje:
• Záznam a monitorování zátěže proudu každého výstupu pro případ poruchy zátěže či přetížení 
• Současné spínání všech tří výstupů
• Převod formou procentuální hodnoty zadaného počtu otáček do 1 až 3 stupňových spínacích povelů (ovládání počtu otáček ventilátoru).
• Převod formou procentuální hodnoty zadané polohy ventilu na pulzní šířkově modulovaný spínací povel (ovládání pohonu ventilů).
• Měření provozních hodin a spínacích cyklů s kontrolou mezních hodnot pro výstup
• Integrované 8bitové ovládání scén, při kterém lze napojit na každý výstup až osm scén

Příklad: Blokové schéma 15násobného spínacího akčního členu

Znázorněné blokové schéma ukazuje možnosti, jak mohou být jednotlivé moduly propojeny a připojeny. Všechny moduly s potiskem 
10 AX, 16 AX a 20 AX jsou vzájemně kompatibilní a tedy společně použitelné.

Spínací akční členy pro montáž na DIN lištu jsou KNX zařízení použitelné pro nebytové i domovní aplikace.
• Spínání zátěží až do 20 AX na kanál
• 3 fázové spínání pohonů/zátěží
• 1 až 3 stupňové ovládání zařízení pro přívod a odvod vzduchu
• Detekce protékajícího proudu
• Detekce poruchy zařízení
• Preventivní detekce poruch, prostřednictvím nepřetržitého sledování protékajícího proudu
• Záznam provozních hodin a spínacích cyklů
• Hlášení servisních a údržbových prací 
• Detekce přerušení obvodu

W MODULOVÉ SPÍNACÍ AKČNÍ ČLENY

W OBLAST POUŽITÍ

Spínací akční členy
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W MODULOVÉ SPÍNACÍ AKČNÍ ČLENY – HLAVNÍ MODUL

W SCHRACK-INFO
• 3 beznapěťové reléové kontakty
• Jmenovité spínané napětí 230 V AC
• Rozhraní pro připojení a spínání rozšiřujícího akční členu a software k ovládání až 4 rozšiřujících spínacích akčních členů v libovolné 

kombinaci
• Volitelné 3-fázové spínací funkce (spínání třech výstupů současně)
• Přímé ovládání (manuální obsluha na přístroji)
• LED pro zobrazení přímého ovládání, zvoleného přístroje a stavu na výstupu
• 1…3 stupňová regulace otáček ventilátoru
• Řízení termoelektrických pohonů ventilů
• Integrované 8bitové ovládání scén
• Časové funkce: zpožděné vypnutí, zpožděné sepnutí, režim časovače (schodišťový automat), noční provoz (úklidové osvětlení), 

výstraha před vypnutím
• Logické funkce: nucený provoz, logická funkce (2 objekty), může být invertovaný na výstup (NO kontakt / NC kontakt)
• Na kanál: Vyslání stavu, měření provozních hodin s kontrolou mezních hodnot, měření spínacích cyklů s kontrolou mezních hodnot, 

záznam zatěžovacího proudu, kontrola zatěžovacího proudu
• Napájení pro hlavní modul a pro všechny připojené rozšiřující moduly je zajištěno přes sběrnici
• Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice 
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 3 TE

W POZNÁMKA
Vzhledem k vysokým zapínacím proudům při spínání LED světelných zdrojů, se doporučuje použít spínací akční člen v kombinaci 
s modulárním relé řady ALEXA pro vysoké zapínací proudy.

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Spínací akční člen hlavní modul‚ 3 x 230/400 V AC‚ 16 AX, C zátěž KXSH03RC

Spínací akční členy

KXSH03RC
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W MODULOVÉ SPÍNACÍ AKČNÍ ČLENY – ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL

W SCHRACK-INFO
• 3 beznapěťové reléové kontakty
• Jmenovité spínané napětí 230 V AC
• Rozhraní pro připojení k hlavnímu modulu a rozšiřujících spínacích akčních členů
• Volitelné 3-fázové spínací funkce (spínání třech výstupů současně)
• Přímé ovládání (manuální obsluha na přístroji)
• LED pro zobrazení přímého ovládání, zvoleného přístroje a stavu na výstupu
• 1…3 stupňová regulace otáček ventilátoru
• Řízení termoelektrických pohonů ventilů
• Integrované 8bitové ovládání scén
• Časové funkce: zpožděné vypnutí, zpožděné sepnutí, režim časovače (schodišťový automat), noční provoz (úklidové osvětlení), 

výstraha před vypnutím
• Logické funkce: nucený provoz, logická funkce (2 objekty), může být invertovaný na výstup (NO kontakt / NC kontakt)
• Na kanál: Vyslání stavu, měření provozních hodin s kontrolou mezních hodnot, měření spínacích cyklů s kontrolou mezních hodnot, 

záznam zatěžovacího proudu, kontrola zatěžovacího proudu
• Napájení pro modul a pro všechny připojené rozšiřující moduly je zajištěno přes sběrnici hlavního modulu
• Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice
• Rozměr: Šířka (1 TE = 18 mm) 3 TE

W POZNÁMKA
Vzhledem k vysokým zapínacím proudům při spínání LED světelných zdrojů, se doporučuje použít spínací akční člen v kombinaci 
s modulárním relé řady ALEXA pro vysoké zapínací proudy.

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Spínací akční člen‚ rozšiřovací modul‚ 3 x AC 230/400 V‚ 16 AX‚ zátěž C‚ kontrola zátěže KXSE03RC

KXSE03RC

Spínací akční členy
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W KOMPAKTNÍ SPÍNACÍ AKČNÍ ČLENY, 8 x AC 230 V‚ 16 A

W SCHRACK-INFO
• Jeden reléový kontakt na každý výstup, jako spínací prvek
• Jmenovité provozní napětí reléových kontaktů 230 V AC
• Jmenovitý proud reléových kontaktů 16 A‚ cos ϕ = 1
• Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
• Tlačítko pro přepínání mezi přímým ovládáním nebo ovládáním přes sběrnici
• Žlutá LED signalizující přímé ovládání
• Červená LED pro každý výstup, signalizující stav sepnutí
• Spínání vstupů pomocí tlačítek díky funkci přímého ovládání, funkční při napětí 230 V AC (i v případě chybějícího nebo přerušeného 

sběrnicového napětí, nebo neaktivní komunikační sběrnice)
• Volba mezi společným (identickým) nebo samostatným nastavováním výstupů
• Provozní režim volitelný pro každý kanál (normální provoz, provoz časového spínání)
• Nastavitelný způsob spínání pro každý výstup (NO kontakt / NC kontakt)
• Nastavitelné zpoždění při spínání /vypínání
• Volitelná logická operace (AND/OR) pro dva komunikační objekty a přednastavitelná logická operace po obnovení sběrnicového 

napětí
• Možnost přidat funkci pro noční provoz pro každý kanál po časově omezenou dobu (noční svícení)
• Nastavitelná spínací perioda pro noční nebo časově spínaný režim
• Nastavitelný varovný signál před hrozícím nežádoucím vypnutím, v podobě tří krátkých vypnutí a sepnutí (blikání)
• Možnost přidat jeden dodatečný indikátor stavu objektu na kanál, zasílání stavu na vyžádání a/nebo automaticky po změně
• Integrované 8bitové řízení scén, ke každému kanálu je možné přiřadit až 8 scén
• Nezměněný stav sepnutí pro všechny kanály v případě poruchy napájení
• Nastavitelný stav sepnutí pro jednotlivé kanály v případě obnovy síťového napětí
• Integrovaná sběrnicová svorka, spotřeba ze sběrnice 5 mA (pouze polovina standardní spotřeby)
• Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
• Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
• Rozměr: Šířka (1 TE = 18 mm) 8 TE

W POZNÁMKA
Vzhledem k vysokým zapínacím proudům při spínání LED světelných zdrojů, se doporučuje použít spínací akční člen v kombinaci 
s modulárním relé řady ALEXA pro vysoké zapínací proudy.

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Spínací akční člen‚ 8 x 230 V AC‚ 16 A KXSK08RA

KXSK08RA

Spínací akční členy
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W KOMPAKTNÍ SPÍNACÍ AKČNÍ ČLENY, 16 x AC 230 V‚ 10 (16) A

W SCHRACK-INFO
• Jeden beznapěťový reléový kontakt na každý výstupní kanál
• Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC (funkční i bez napětí ze sběrnice)
• Tlačítko pro přepínání mezi přímým ovládáním nebo ovládáním přes sběrnici
• Žlutá LED signalizující přímé ovládání
• Červená LED pro každý výstup, signalizující stav sepnutí
• Volba mezi společným (identickým) nebo samostatným nastavováním výstupů
• Provozní režim volitelný pro každý kanál (normální provoz, provoz časového spínání)
• Nastavitelné zpoždění při spínání /vypínání
• Volitelná logická operace (AND/OR) pro dva komunikační objekty a přednastavitelná logická operace po obnovení sběrnicového 

napětí
• Možnost přidat funkci pro noční provoz pro každý kanál po časově omezenou dobu (noční svícení)
• Nastavitelný varovný signál před hrozícím nežádoucím vypnutím, v podobě tří krátkých vypnutí a sepnutí (blikání)
• Možnost přidat jeden dodatečný indikátor stavu objektu na kanál, zasílání stavu na vyžádání a/nebo automaticky po změně
• V případě potřeby je možné aktivovat integrované 8bitové řízení scén, ke každému kanálu je možné přiřadit až 8 scén
• Nezměněný stav sepnutí pro všechny kanály v případě obnovení výpadku napájení
• Integrovaná sběrnicová svorka, připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
• Spotřeba ze sběrnice 5 mA (pouze polovina standardní spotřeby)
• Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 8 TE

W POZNÁMKA
Při zátěži 10 A lze trvale provozovat současně všech 16 výstupních kanálů. V případě, že je potřeba jeden z výstupů použít pro maximální 
zátěž 16 A, sousední výstup ve stejné svorkovnice nesmí být použitý. Je například možné použít souběžně dva výstupy s maximálním
zatížením 16 A a 10 výstupů se zátěží 10 A.

W POZNÁMKA
Vzhledem k vysokým zapínacím proudům při spínání LED světelných zdrojů, se doporučuje použít spínací akční člen v kombinaci 
s modulárním relé řady ALEXA pro vysoké zapínací proudy.

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Spínací akční člen 16 x 230 V AC‚ 10 A KXSK0FRA

KXSK0FRA

Spínací akční členy
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W SPÍNACÍ AKČNÍ ČLENY KOMBINOVANÉ ‚ 8 x AC 230 V‚ 16 A‚ 8 x BINÁRNÍ

W SCHRACK-INFO
• 8 vstupů 12…230 V AC/DC
• 8 reléových spínacích výstupů
• Jmenovité spínané napětí 230 V AC
• Jmenovitý proud 16 A‚ cos ϕ = 1
• Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC 
• Zařízení je funkční i bez napětí ze sběrnice nebo nenastavené či přerušené komunikační sběrnice
• Zelená LED signalizující připravenost k provozu
• Tlačítko pro přepínání mezi přímým ovládáním nebo ovládáním přes sběrnici
• Žlutá LED signalizující přímé ovládání
• Každý výstup může být přepnut manuálně v režimu přímého ovládání s možností přepínání mezi režimem vzdáleného ovládání a 

časového spínání přidržením tlačítka na několik sekund
• Červená LED pro každý výstup signalizující stav sepnutí
• Červená LED pro každý vstup signalizující aktuální stavu signálu
• Volitelné funkce pro každý vstup při použití softwaru ETS:

- Stav sepnutí, přenos binární hodnoty/spínání
- Krátké/dlouhé sepnutí
- 1tlačítkový stmívač, 1tlačítkové ovládání ochrany proti slunci, 1tlačítkové ovládání skupiny  
- 1bitové ovládání scén
- 8bitové ovládání scén 
- funkce k odesílání 8bitové celočíselné hodnoty, krátké/dlouhé sepnutí
- funkce k odesílání 16bitové celočíselné hodnoty, krátké/dlouhé sepnutí
- funkce k odesílání 16bitové hodnoty pohyblivé řádkové čárky, krátké/dlouhé sepnutí

• Volitelné funkce pro každou dvojici vstupů
- 2tlačítkový stmívač se STOP telegramem
- 2tlačítkové ovládání ochrany proti slunci

• Volitelné blokování/uvolnění každého vstupu přes příslušný blokovací objekt
• Odesílání vstupních objektů po změně stavu
• Volitelné cyklické odesílání vstupních objektů
• Volitelná logická operace (AND/OR) pro jeden vstup s dalším komunikačním objektem a s proměnnou počáteční hodnotou logické 

operace při obnovení sběrnicového napětí
• Nastavení pomocí ETS, zda mají být všechny vstupy nastaveny společně (identicky) nebo samostatně
• Provozní režim volitelný pro každý výstup (normální provoz, provoz časového spínání)
• Možnost přidat objekt pro noční provoz na každý výstup po časově omezenou dobu sepnutí (noční svícení)
• Nastavitelné zpoždění při spínání /vypínání
• Nastavitelná spínací perioda pro noční nebo časově spínaný režim
• Nastavitelný varovný signál před hrozícím nežádoucím vypnutím, v podobě tří krátkých vypnutí a sepnutí (blikání)
• Integrované 8bitové řízení scén, ke každému kanálu je možné přiřadit až 8 scén
• Nastavitelný stav sepnutí pro jednotlivé výstupy v případě obnovy síťového napětí
• Integrovaná sběrnicová svorka, spotřeba ze sběrnice 5 mA (pouze polovina standardní spotřeby)
• Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
• Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
• Rozměr: Šířka (1 TE = 18 mm) 8 TE

W POZNÁMKA
Vzhledem k vysokým zapínacím proudům při spínání LED světelných zdrojů, se doporučuje použít spínací akční člen v kombinaci 
s modulárním relé řady ALEXA pro vysoké zapínací proudy.

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Kombinovaný spínací akční člen‚ 8 x 230 V AC, 8 x binární vstup, 16 A KXKK88RT

KXKK88RT

Spínací akční členy
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W TECHNICKÉ ÚDAJE – MODULOVÉ SPÍNACÍ AKČNÍ ČLENY

Modulové spínací akční členy

Typ

KXSH03RC KXSE03RC

Aplikační program 1) 2)

Konstrukční údaje

Konstrukce N N

Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm) � �

Rozhraní pro připojení rozšiřujícího spínacího akční členu � �

Rozměry

Šířka (1 TE = 18 mm) 3 TE 3 TE

Indikace/ovládací prvky

Přímé ovládání (manuální obsluha na přístroji) � � 2)

LED pro zobrazení přímého ovládání �

LED pro zobrazení zvoleného přístroje �

LED pro zobrazení stavu na výstupu � � 2)

Napájecí zdroj

Přes sběrnici � � 2)

Připojení na sběrnici

Integrovaná sběrnicová svorka �

Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice �

Výstupy

Výstup zátěže

Beznapěťové reléové kontakty 3 3

Jmenovité spínané napětí, AC [V] 230 230

Jmenovitá spínací schopnost

• AX (200 μF) dle ČSN EN 60669-1 [AX] 16 16

• AC1 (cos ϕ = 0,8) [A] 16 16

• AC3 (cos ϕ = 0,45) dle ČSN EN 60497-4-1 [A] 16 16

• DC 24 V [A] 16 16

3-fázové spínání (3 výstupy současně) � �

Last check � �

1) Pro aktuální aplikační programy navštivte stránku www.schrack.cz
2) Přes hlavní modul

Spínací akční členy

KNX_Kap.01_CZ:KabelPreisliste_2006_1  08.06.2016  10:09 Uhr  Seite 15



Strana

16

W TECHNICKÉ ÚDAJE – MODULOVÉ SPÍNACÍ AKČNÍ ČLENY – POKRAČOVÁNÍ

Modulové spínací akční členy

Typ

KXSH03RC KXSE03RC

Funkce výstupů

Max. počet skupinových adres 511

Max. počet přiřazení 511

Max. počet přiřaditelných rozšiřujících modulů 4

Nastavení chování při výpadku sběrnicového napětí � �

Nastavení chování při obnovení sběrnicového napětí � �

Chování při výpadku síťového napětí - Nezměněný stav sepnutí výstupů � �

Ovládání ventilátoru

1...3 stupňové ovládání rychlosti � �

Ovládání topení

Ovládání termoelektrického pohonu ventilu � �

Ovládání scén

Integrované 8bitové ovládání scén � �

Počet scén na jeden kanál 8 8

Časové funkce � �

Zpožděné vypnutí � �

Zpožděné sepnutí � �

Režim časovače (schodišťový automat) � �

Noční provoz (úklidové osvětlení) � �

Výstraha před vypnutím � �

Logické funkce

Nucený provoz � �

Logická funkce (2 objekty) � �

Každý výstup může být invertovaný (NO kontakt / NC kontakt) � �

Stav

Vysílání stavu pro každý kanál � �

Měření provozních hodin s kontrolou mezních hodnot pro každý kanál � �

Měření spínacích cyklů s kontrolou mezních hodnot pro každý kanál � �

Záznam zatěžovacího proudu pro každý kanál � �

Kontrola zatěžovacího proudu pro každý kanál � �

1) Pro aktuální aplikační programy navštivte stránku www.schrack.cz
2) Přes hlavní modul

Spínací akční členy
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W TECHNICKÉ ÚDAJE – KOMPAKTNÍ SPÍNACÍ AKČNÍ ČLENY

Kompaktní spínací akční členy

Typ

KXSK08RA KXSK0FRA KXKK88RT

Konstrukční údaje

Konstrukce N N N

Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm) � � �

Rozměry

Šířka (1 TE = 18 mm) 8 TE 8 TE 8 TE

Indikace/ovládací prvky

Přímé ovládání (manuální obsluha na přístroji) � � �

LED pro zobrazení stavu na výstupu � � �

LED pro zobrazení přímého ovládání � � �

Napájecí zdroj

Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC � � �

Připojení na sběrnici

Integrovaná sběrnicová svorka � � �

Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice � � �

Připojení na sběrnici pomocí kontaktní datové lišty � � �

Výstupy

Výstup zátěže

Beznapěťové reléové kontakty 8 161) 81)

Jmenovité spínané napětí, AC [V] 230 230 230

Jmenovitá spínací schopnost [A] 16 10 (16)2) 16

Vstupy

Max. délka kabelu, nestíněný, kroucený [m] 100

Tlačítkové vstupy

Pro signalizační vstup (bezpotenciálové kontakty) 8

Vstupní napětí 12...230 V AC/DC 8

1) Vyjma kanálu A
2) Při zátěži 10 A lze trvale provozovat současně všech 16 výstupních kanálů. V případě, že je potřeba jeden z výstupů použít pro maximální zátěž 16 A, sousední výstup ve stejné svorkovnice

nesmí být použitý. Je například možné použít souběžně dva výstupy s maximálním zatížením 16 A a 10 výstupů se zátěží 10 A.

Spínací akční členy
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W TECHNICKÉ ÚDAJE – KOMPAKTNÍ SPÍNACÍ AKČNÍ ČLENY – POKRAČOVÁNÍ

Kompaktní spínací akční členy

Typ

KXSK08RA KXSK0FRA KXKK88RT

Aplikační program 1)

Funkce výstupů

Max. počet skupinových adres 106 106 120

Max. počet přiřazení 74 106 120

Nastavení chování při výpadku sběrnicového napětí � �

Nastavení chování při obnovení sběrnicového napětí �

Nastavení chování při obnovení síťového napětí � � �

Chování při výpadku síťového napětí

Spínání výstupů beze změny � � �

Ovládání scén

Integrované 8bitové ovládání scén � � �

Počet scén na jeden kanál 8 8 8

Časové funkce

Zpožděné vypnutí � � �

Zpožděné sepnutí � � �

Režim časovače (schodišťový automat) � � �

Noční provoz (úklidové osvětlení) � � �

Výstraha před vypnutím � � �

Logické funkce

Logická funkce (1 objekt) � �

Logická funkce (2 objekty) �

Každý výstup může být invertovaný (NO kontakt / NC kontakt) � � �

Stav

Vysílání stavu pro každý kanál � � �

1) Pro aktuální aplikační programy navštivte stránku www.schrack.cz

Spínací akční členy
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W TECHNICKÉ ÚDAJE – ZATÍŽENÍ SPÍNACÍCH AKČNÍCH ČLENŮ 

Zatížení spínacích akčních členů 

Typ

KXSH03RC
KXSE03RC KXSK08RA KXSK0FRA KXKK88RT

Spínací schopnost

Jmenovitý proud, AC [A] 16 AX 16 10 (16)2) 16

AC3 (cos ϕ = 0,45) [VA] 3680 500 500

Max. spínací špičkový proud (při vícenásobném zadání nejvyšší proudové hodnoty) [A/ms] 80/20 80/20

Spínané napětí

Jmenovité napětí, AC [V] 230 230 230 230

Životnost

Mechanická životnost, spínací cykly v milionech 1 30 30 30

Elektrická životnost, spínací cykly v milionech 0,1 0,1 0,1 0,1

Ztrátový výkon

Max. ztrátový výkon na přístroj při jmen. výkonu [W] 3 10 9 13

Spínací schopnosti/druhy zátěží, zátěže

Ohmická zátěž [W] 3680 3680 2300 3680

Minimální spínací schopnost [V/mA] 12/100 24/100 24/100

DC spínací schopnost [V/A] 24/16 24/16 24/10 24/16

Maximální kapacitní zátěž [μF] 200 35 35 35

Žárovky

Žárovka [W] 3680 1000 1000 1000

Halogenová žárovka 230 V [W] 3680 1000 1000 1000

NV halogenové svítidlo s běžným transformátorem (induktivní) [VA] 2000 500 500 500

Zářivky T5/T8

Nekompenzované [VA] 3680 500 500 500

S paralelní kompenzací (při max. možném C) [W] 2500 2 x 58 2 x 58 2 x 58

DUO zapojení [VA] 3680 1000 1000 1000

EVG Osram QTI 1 x 28/54 W [ks] 1) 59 59 37 59

EVG Osram QTP8 1 x 36 W [ks] 31 14 14 14

EVG Osram QTI 1 x 35/49/80 W QTM 1 x 26-42 [ks] 1) 21 10 10 10

EVG Osram QTP8 2 x 58 W; QTI 2 x 35/49/80 [ks] 1) 9 5 5 5

Kompaktní zářivka

Bez kompenzace [VA] 3680 500 500 500

S paralelní kompenzací (při max. možném C) [W] 2500 300 300 300

EVG Osram Duluxtronics DT [ks] 1) 25 25 15 15

Rtuťová výbojka

EVG Osram PTI 35/220-240S [ks] 1) 14 7 7 7

EVG Osram PTI 70/220-240S [ks] 1) 8 4 4 4

1) Počet typů EP zohledňuje použití instalačních jističů s charakteristikou B
2) Při zátěži 10 A lze trvale provozovat současně všech 16 výstupních kanálů. V případě, že je potřeba jeden z výstupů použít pro maximální zátěž 16 A, sousední výstup ve stejné svorkovnice

nesmí být použitý. Je například možné použít souběžně dva výstupy s maximálním zatížením 16 A a 10 výstupů se zátěží 10 A.

Spínací akční členy
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Binární vstupy
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W BINÁRNÍ VSTUPY

W SCHRACK-INFO
• Max. délka připojovacího kabelu 100 m, nestíněný, kroucený
• LED pro zobrazení stavu pro každý binární vstup
• Vstupní funkce: omezení telegramů, nastavitelná doba zákmitu kontaktu, uzamčení vstupů pomocí blokovacích objektů, nastavitelná 

doba trvání dlouhého stisknutí tlačítka, nastavitelný typ kontaktu (zapínací nebo vypínací kontakt)
• Přenosové parametry: Nastavitelné cyklické vysílání, nastavitelné vysílání v případě změny na vstupu, nastavitelné vysílání v případě 

obnovení sběrnicového napětí
• Vyhodnocení krátkého/dlouhého stisku tlačítka
• Spínání ZAP/VYP
• Vyslání 8bitové, 16bitové hodnoty
• Stmívání: 1tlačítkový stmívač, 2tlačítkový stmívač se stop telegramem (4 bity)
• Žaluzie: 1tlačítkové/2tlačítkové ovládání žaluzií
• Ukládání a načítání scén, jednobitové scény ve spojení s modulem scény
• Počítání impulzů s/bez kontroly mezních hodnot (8 bitů, 16 bitů, 32 bitů)
• 1tlačítkové skupinové ovládání
• Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC 
• Integrovaná sběrnicová svorka, připojení na sběrnici pomocí kontaktní datové lišty nebo přes svorkovnici
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 6 TE

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Binární vstup‚ 8 x 12-230 V AC/DC KXEK08RM

Binární vstup‚ 16 x 12-230 V AC‚ 12-115 V DC KXEKF0RN

Binární vstup 8 x 12-230 V AC/DC‚ 8 x bezpotenciálový kontakt KXEKF0RP

Binární vstupy

KXEK08RM KXEKF0RN KXEKF0RP
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W TLAČÍTKOVÉ ROZHRANÍ

W SCHRACK-INFO
• Vstupy/výstupy nastavitelné jako bezpotenciálové kontakty nebo pro ovládání LED
• Generování detekčního napětí pro bezpotenciálové kontakty
• Pro instalaci do elektromontážní krabice, Ø = 60 mm
• Max. délka připojovacího vodiče 10 m, nestíněný, kroucený
• Vstupní funkce: omezení telegramů, nastavitelná doba zákmitu kontaktu, uzamčení vstupů pomocí blokovacích objektů, nastavitelná 

doba trvání dlouhého stisknutí tlačítka, nastavitelný typ kontaktu (zapínací nebo vypínací kontakt)
• Přenosové parametry: Nastavitelné cyklické vysílání, nastavitelné vysílání v případě změny na vstupu, nastavitelné vysílání v případě 

obnovení sběrnicového napětí
• Vyhodnocení krátkého/dlouhého stisku tlačítka
• Spínání ZAP/VYP
• Vyslání 8bitové, 16bitové hodnoty
• Stmívání: 1tlačítkový stmívač, 2tlačítkový stmívač se stop telegramem (4 bity)
• Žaluzie: 1tlačítkové/-tlačítkové ovládání žaluzií
• Ukládání a načítání scén, 1-bitové scény ve spojení s modulem scény
• Počítání impulzů s/bez kontroly mezních hodnot (8 bitů, 16 bitů, 32 bitů)
• Napájení přes sběrnici
• Integrovaná sběrnicová svorka, připojení na sběrnici pomocí svorkovnice
• Rozměr (š x v x h): 42 x 42 x 8‚5 mm

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Tlačítkové rozhraní zapuštěné‚ 4násobné, bez rámečku KXEK44UP

Binární vstupy

KXEK44UP
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Binární vstupy

W KOMBINOVANÝ ŽALUZIOVÝ AKČNÍ ČLEN‚ 8 x AC 230 V‚ 16 A‚ 8 x BINÁRNÍ VSTUP

W SCHRACK-INFO
• 8 vstupů pro AC/DC v rozsahu 12...230 V
• 8 reléových spínacích vstupů 
• Jmenovité spínané napětí 230 V AC
• Jmenovitý proud 16 A‚ cos ϕ = 1
• Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
• Zařízení je funkční i bez napětí ze sběrnice nebo nenastavené či přerušené komunikační sběrnice
• Z výroby jsou výstupy přímo vázané na vstupy, tj. že tlačítka na vstupech “a“ a “b“ ovládají výstup A atd.
• Zelená LED signalizující připravenost k provozu
• Tlačítko pro přepínání mezi přímým ovládáním nebo ovládáním přes sběrnici
• Žlutá LED signalizující přímé ovládání 
• Každý výstup může být přepnut manuálně v režimu přímého ovládání s možnost přepínání mezi režimem vzdáleného ovládání  

a časového spínání přidržením tlačítka na několik sekund 
• Červená LED pro každý vstup signalizující aktuální stavu signálu
• Volitelné funkce pro každý vstup při použití softwaru ETS:

- Stav sepnutí, přenos binární hodnoty/spínání
- Krátké/dlouhé sepnutí
- 1tlačítkový stmívač, 1tlačítkové ovládání ochrany proti slunci, 1tlačítkové ovládání skupiny  
- 1bitové ovládání scén
- 8bitové ovládání scén 
- 8bitová hodnota náběžné/sestupné hrany, krátké/dlouhé sepnutí
- 16bitová hodnota náběžné/sestupné hrany, krátké/dlouhé sepnutí 
- 16bitová hodnota pohyblivé řádkové čárky, krátké/dlouhé sepnutí 

• Volitelné funkce pro každou dvojici vstupů
- 2tlačítkový stmívač se STOP telegramem
- 2tlačítkové ovládání ochrany proti slunci 

KXKK88RT
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

Binární vstupy

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Kombinovaný žaluziový akční člen‚ 8 x 230 V AC‚ 8 x binární vstup, 16 A KXKK88RT

W SCHRACK-INFO – POKRAČOVÁNÍ
• Volitelná blokace každého vstupu přes příslušný blokovací objekt
• Odesílání vstupních objektů po změně stavu
• Volitelné cyklické odesílání vstupních objektů 
• Komunikační objekty pro každý žaluziový kanál pro řízení protisluneční ochrany do koncových poloh, nebo zastavení pohybu či 

krokově nastavitelné pozice
• Komunikační objekty pro nastavení pozice lamel žaluzií pomocí procentuální hodnoty
• Automatické otevření žaluziových lamel do předem nastavené polohy po nepřerušeném posunu z horní do spodní polohy 

s integrovaným 1bitovým ovládáním scén
• Integrované 8bitové řízení scén, ke každému kanálu je možné přiřadit až 8 scén
• Volitelný objekt "Slunce" pro aktivaci / deaktivaci funkce sledování slunečního záření
• Integrovaná sběrnicová svorka
• Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
• Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 8 TE
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Binární vstupy

W KOMBINOVANÝ ŽALUZIOVÝ AKČNÍ ČLEN‚ 4 x AC 230 V‚ 6 A‚ 8 x BINÁRNÍ VSTUP

W SCHRACK-INFO
• 8 vstupů pro AC/DC v rozsahu 12...230 V
• 8 reléových spínacích vstupů v párech vzájemně elektricky blokovaných proti sobě pro řízení pohonu žaluzií 4 x 230 V AC
• Jmenovité spínané napětí 230 V AC
• Jmenovitý proud 6 A‚ cos ϕ = 1
• Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
• Zařízení je funkční i bez napětí ze sběrnice nebo nenastavené či přerušené komunikační sběrnice
• Z výroby jsou výstupy přímo vázané na vstupy, tj. že tlačítka na vstupech “a“ a “b“ ovládají výstup A atd.
• Zelená LED signalizující připravenost k provozu
• Tlačítko pro přepínání mezi přímým ovládáním nebo ovládáním přes sběrnici
• Žlutá LED signalizující přímé ovládání 
• Každý výstup může být přepnut manuálně v režimu přímého ovládání s možnost přepínání mezi režimem vzdáleného ovládání 

a časového spínání přidržením tlačítka na několik sekund 
• Červená LED pro každý vstup signalizující aktuální stavu signálu
• Volitelné funkce pro každý vstup při použití softwaru ETS:

- Stav sepnutí, přenos binární hodnoty/spínání
- Krátké/dlouhé sepnutí
- 1tlačítkový stmívač, 1tlačítkové ovládání ochrany proti slunci, 1tlačítkové ovládání skupiny  
- 1bitové ovládání scén
- 8bitové ovládání scén 
- 8bitová hodnota náběžné/sestupné hrany, krátké/dlouhé sepnutí
- 16bitová hodnota náběžné/sestupné hrany, krátké/dlouhé sepnutí 
- 16bitová hodnota pohyblivé řádkové čárky, krátké/dlouhé sepnutí 

KXKS48RU
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

Binární vstupy

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Kombinovaný žaluziový akční člen‚ 4 x 230 V AC‚ 8 x binární vstup, 6 A KXKS48RU

W SCHRACK-INFO – POKRAČOVÁNÍ
• Volitelné funkce pro každou dvojici vstupů

- 2tlačítkový stmívač se STOP telegramem
- 2tlačítkové ovládání ochrany proti slunci 

• Volitelná blokace každého vstupu přes příslušný blokovací objekt
• Odesílání vstupních objektů po změně stavu
• Volitelné cyklické odesílání vstupních objektů 
• Komunikační objekty pro každý žaluziový kanál pro řízení protisluneční ochrany do koncových poloh, nebo zastavení pohybu či 

krokově nastavitelné pozice
• Komunikační objekty pro nastavení pozice lamel žaluzií pomocí procentuální hodnoty
• Automatické otevření žaluziových lamel do předem nastavené polohy po nepřerušeném posunu z horní do spodní polohy 

s integrovaným 1bitovým ovládáním scén
• Integrované 8bitové řízení scén, ke každému kanálu je možné přiřadit až 8 scén
• Volitelný objekt "Slunce" pro aktivaci / deaktivaci funkce sledování slunečního záření
• Integrovaná sběrnicová svorka
• Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
• Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 8 TE
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W TECHNICKÉ ÚDAJE – BINÁRNÍ VSTUPY

Binární vstupy

Binární vstupy

Typ

KXEK08RM KXEKF0RN KXEKF0RP KXEK44UP KXKS48RU KXKK88RT

Konstrukční údaje

Konstrukce N N N UP N N

Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm) � � � � �

Pro instalaci do elektromontážní krabice Ø = 60 mm �

Rozměry

•Šířka/Ø [mm] (1 TE = 18 mm) 6 TE 6 TE 6 TE 42 8 TE 8 TE

•Výška [mm] 42

•Hloubka [mm] 8.5

Indikace/ovládací prvky

LED pro zobrazení stavu na vstupu � � � � �

Napájecí zdroj

Přes sběrnici �

Napájení přes integrovaný zdroj napětí  na 230 V AC � � � � �

Připojení na sběrnici

Integrovaná sběrnicová svorka � � � � � �

Připojení na sběrnici pomocí kontaktní datové lišty � � � � �

Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice � � � � � �

Vstupy

Max. délka kabelu, nestíněný, kroucený [m] 100 100 100 10 100 100

Tlačítkové vstupy

Pro signalizační vstup (bezpotenciálový 8 41)

Stanovení stavu sepnutí pomocí napětí, generovaného v zařízení � �

Pro vstup napětí � � � � �

• AC/DC 12...230 V 82) 82) 8 8

• AC 12...230 V/DC 12...115 V 162)

1) Vstupy lze volitelně využít i jako výstupy pro ovládání LED do max. 2 mA
2) Tlačítkové vstupy jsou vzájemně odizolovány od základny
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W TECHNICKÉ ÚDAJE – BINÁRNÍ VSTUPY – POKRAČOVÁNÍ

Binární vstupy

Binární vstupy

Typ

KXEK08RM KXEKF0RN KXEKF0RP KXEK44UP KXKS48RU KXKK88RT

Aplikační program 1)

Vstupní funkce

Max. počet skupinových adres 97 97 97 120 220 120

Max. počet přiřazení 97 97 97 120 220 120

Omezení telegramů � � �

Nastavitelná doba zákmitu kontaktu � � �

Uzamčení vstupů pomocí blokovacích objektů objektu � � � � � �

Nastavitelná doba trvání dlouhého stisknutí tlačítka � � � � � �

Nastavitelný typ kontaktu (NO/NC kontakt) � � � � � �

Přenosové parametry

Nastavitelné cyklické vysílání � � � � � �

Nastavitelné vysílání v případě změny na vstupu � � � � �

Nastavitelné vysílání v případě obnovení sběrnicového napětí � � � � � �

Spínání

Spínání ZAP/VYP

• Náběžná hrana � � � � � �

• Sestupná hrana � � � � � �

• Náběžná a sestupná hrana � � � � � �

• Vyhodnocení krátkého/dlouhého stisku tlačítka � � � � � �

Spínání UM

• Náběžná hrana � � � � � �

• Sestupná hrana � � � � � �

• Náběžná a sestupná hrana � � � � � �

Přenos hodnoty

8bitová

• Náběžná hrana � � � � � �

• Sestupná hrana � � � � � �

• Náběžná a sestupná hrana � � � � � �

• Vyhodnocení krátkého/dlouhého stisku tlačítka � � � � � �

16bitová

• Náběžná hrana � � � � � �

• Sestupná hrana � � � � � �

• Náběžná a sestupná hrana � � � � � �

• Vyhodnocení krátkého/dlouhého stisku tlačítka � � � � � �

Stmívání

1tlačítkoý stmívač � � � � � �

2tlačítkový stmívač se stop telegramem (4 bity) � � � � � �

2tlačítkový stmívač s cyklickým vysíláním (4 bity) � � �

2tlačítkový stmívač s nastavením hodnoty (8 bitů) �

Vyhodnocení krátkého/dlouhého stisku tlačítka � � � � � �

Žaluzie

1tlačítkové ovládání žaluzií � � � � � �

2tlačítkové ovládání žaluzií � � � � � �

Vyhodnocení krátkého/dlouhého stisku tlačítka � � � � � �

Scéna

Ukládání a načítání 8bitové scény � � � � � �

Ukládání a načítání 1bitové scény ve spojení s modulem scény � � � � � �

Počítání impulzů

Počítání impulzů s/bez kontroly mezních hodnot (8 bitů, 16 bitů, 32 bitů) � � � � � �

Skupinové ovládání

1tlačítkové skupinové ovládání � � � � � �

1) Pro aktuální aplikační programy navštivte stránku www.schrack.cz
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Kombinované přístroje
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Kombinované přístroje

W KOMBINOVANÝ ŽALUZIOVÝ AKČNÍ ČLEN‚ 4 x AC 230 V‚ 6 A‚ 8 x BINÁRNÍ VSTUP

W SCHRACK-INFO
• 8 vstupů pro AC/DC v rozsahu 12...230 V
• 8 reléových spínacích vstupů v párech vzájemně elektricky blokovaných proti sobě pro řízení pohonu žaluzií 4 x 230 V AC
• Jmenovité spínané napětí 230 V AC
• Jmenovitý proud 6 A‚ cos ϕ = 1
• Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
• Zařízení je funkční i bez napětí ze sběrnice nebo nenastavené či přerušené komunikační sběrnice
• Z výroby jsou výstupy přímo vázané na vstupy, tj. že tlačítka na vstupech “a“ a “b“ ovládají výstup A atd.
• Zelená LED signalizující připravenost k provozu
• Tlačítko pro přepínání mezi přímým ovládáním nebo ovládáním přes sběrnici
• Žlutá LED signalizující přímé ovládání 
• Každý výstup může být přepnut manuálně v režimu přímého ovládání s možností přepínání mezi režimem vzdáleného ovládání 

a časového spínání přidržením tlačítka na několik sekund 
• Červená LED pro každý vstup signalizující aktuální stavu signálu
• Volitelné funkce pro každý vstup při použití softwaru ETS:

- Stav sepnutí, přenos binární hodnoty/spínání
- Krátké/dlouhé sepnutí
- 1tlačítkový stmívač, 1tlačítkové ovládání ochrany proti slunci, 1tlačítkové ovládání skupiny  
- 1bitové ovládání scén
- 8bitové ovládání scén 
- 8bitová hodnota náběžné/sestupné hrany, krátké/dlouhé sepnutí
- 16bitová hodnota náběžné/sestupné hrany, krátké/dlouhé sepnutí 
- 16bitová hodnota pohyblivé řádkové čárky, krátké/dlouhé sepnutí 

KXKS48RU
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Kombinovaný žaluziový akční člen‚ 4 x 230 V AC‚ 8 x binární vstup, 6 A KXKS48RU

W SCHRACK-INFO – POKRAČOVÁNÍ
• Volitelné funkce pro každou dvojici vstupů

- 2tlačítkový stmívač se STOP telegramem
- 2tlačítkové ovládání ochrany proti slunci 

• Volitelná blokace každého vstupu přes příslušný blokovací objekt
• Odesílání vstupních objektů po změně stavu
• Volitelné cyklické odesílání vstupních objektů 
• Komunikační objekty pro každý žaluziový kanál pro řízení protisluneční ochrany do koncových poloh, nebo zastavení pohybu či 

krokově nastavitelné pozice
• Komunikační objekty pro nastavení pozice lamel žaluzií pomocí procentuální hodnoty
• Automatické otevření žaluziových lamel do předem nastavené polohy po nepřerušeném posunu z horní do spodní polohy 

s integrovaným 1bitovým ovládáním scén
• Integrované 8bitové řízení scén, ke každému kanálu je možné přiřadit až 8 scén
• Volitelný objekt "Slunce" pro aktivaci / deaktivaci funkce sledování slunečního záření
• Integrovaná sběrnicová svorka
• Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
• Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 8 TE

Kombinované přístroje
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W KOMBINOVANÝ ŽALUZIOVÝ AKČNÍ ČLEN‚ 8 x AC 230 V‚ 16 A‚ 8 x BINÁRNÍ VSTUP

W SCHRACK-INFO
• 8 vstupů pro AC/DC v rozsahu 12...230 V
• 8 reléových spínacích vstupů 
• Jmenovité spínané napětí 230 V AC
• Jmenovitý proud 16 A‚ cos ϕ = 1
• Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
• Zařízení je funkční i bez napětí ze sběrnice nebo nenastavené či přerušené komunikační sběrnice
• Z výroby jsou výstupy přímo vázané na vstupy, tj. že tlačítka na vstupech “a“ a “b“ ovládají výstup A atd.
• Zelená LED signalizující připravenost k provozu
• Tlačítko pro přepínání mezi přímým ovládáním nebo ovládáním přes sběrnici
• Žlutá LED signalizující přímé ovládání 
• Každý výstup může být přepnut manuálně v režimu přímého ovládání s možností přepínání mezi režimem vzdáleného ovládání  

a časového spínání přidržením tlačítka na několik sekund 
• Červená LED pro každý vstup signalizující aktuální stavu signálu
• Volitelné funkce pro každý vstup při použití softwaru ETS:

- Stav sepnutí, přenos binární hodnoty/spínání
- Krátké/dlouhé sepnutí
- 1tlačítkový stmívač, 1tlačítkové ovládání ochrany proti slunci, 1tlačítkové ovládání skupiny  
- 1bitové ovládání scén
- 8bitové ovládání scén 
- 8bitová hodnota náběžné/sestupné hrany, krátké/dlouhé sepnutí
- 16bitová hodnota náběžné/sestupné hrany, krátké/dlouhé sepnutí 
- 16bitová hodnota pohyblivé řádkové čárky, krátké/dlouhé sepnutí 

• Volitelné funkce pro každou dvojici vstupů
- 2tlačítkový stmívač se STOP telegramem
- 2tlačítkové ovládání ochrany proti slunci 

• Volitelná blokace každého vstupu přes příslušný blokovací objekt
• Odesílání vstupních objektů po změně stavu
• Volitelné cyklické odesílání vstupních objektů 
• Komunikační objekty pro každý žaluziový kanál pro řízení protisluneční ochrany do koncových poloh, nebo zastavení pohybu či 

krokově nastavitelné pozice
• Komunikační objekty pro nastavení pozice lamel žaluzií pomocí procentuální hodnoty
• Automatické otevření žaluziových lamel do předem nastavené polohy po nepřerušeném posunu z horní do spodní polohy 

s integrovaným 1bitovým ovládáním scén
• Integrované 8bitové řízení scén, ke každému kanálu je možné přiřadit až 8 scén
• Volitelný objekt "Slunce" pro aktivaci / deaktivaci funkce sledování slunečního záření
• Integrovaná sběrnicová svorka
• Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
• Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 8 TE

KXKK88RT

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Kombinovaný žaluziový akční člen‚ 8 x 230 V AC‚ 8 x binární vstup, 16 A KXKK88RT

Kombinované přístroje
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W AKČNÍ ČLEN ŘÍZENÍ POHONU VENTILŮ, 6 VSTUPŮ, 6 VÝSTUPŮ

W SCHRACK-INFO
• Může být ovládán pomocí KNX nástěnných regulátorů teploty
• Přímé ovládání (manuální obsluha na přístroji)‚ LED pro zobrazení provozu/stavu
• Jmenovité napětí 230 V AC‚ 6 tichých polovodičových spínačů
• Elektronická ochrana výstupů proti přetížení a zkratu
• 6 signalizačních vstupů (beznapěťové kontakty), stanovení stavu sepnutí pomocí napětí generovaného v přístroji, max. 50 m délka 

kabelu, nestíněný, kroucený
• Funkce výstupů: Spínání (ZAP/VYP pro každý kanál), nastavitelný přenos stavu objektu na výstupu
• Nastavení chování v případě výpadku/obnovení sběrnicového napětí
• Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
• Integrovaná sběrnicová svorka, připojení na sběrnici pomocí svorkovnice
• Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 6 TE

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Akční člen řízení pohonu ventilů, 6 x 230 V AC KXHK66RL

KXHK66RL

Kombinované přístroje
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W TLAČÍTKOVÉ ROZHRANÍ

W SCHRACK-INFO
• Vstupy/výstupy nastavitelné jako bezpotenciálové kontakty nebo pro ovládání LED
• Generování detekčního napětí pro bezpotenciálové kontakty
• Pro instalaci do elektromontážní krabice, Ø = 60 mm
• Max. délka připojovacího vodiče 10 m, nestíněný, kroucený
• Vstupní funkce: omezení telegramů, nastavitelná doba zákmitu kontaktu, uzamčení vstupů pomocí blokovacích objektů, nastavitelná 

doba trvání dlouhého stisknutí tlačítka, nastavitelný typ kontaktu (zapínací nebo vypínací kontakt)
• Přenosové parametry: Nastavitelné cyklické vysílání, nastavitelné vysílání v případě změny na vstupu, nastavitelné vysílání v případě 

obnovení sběrnicového napětí
• Vyhodnocení krátkého/dlouhého stisku tlačítka
• Spínání ZAP/VYP
• Vyslání 8bitové, 16bitové hodnoty
• Stmívání: 1tlačítkový stmívač, 2tlačítkový stmívač se stop telegramem (4 bity)
• Žaluzie: 1tlačítkové/2tlačítkové ovládání žaluzií
• Ukládání a načítání scén, 1bitové scény ve spojení s modulem scény
• Počítání impulzů s/bez kontroly mezních hodnot (8 bitů, 16 bitů, 32 bitů)
• Napájení přes sběrnici
• Integrovaná sběrnicová svorka, připojení na sběrnici pomocí svorkovnice
• Rozměr (š x v x h): 42 x 42 x 8‚5 mm

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Tlačítkové rozhraní zapuštěné‚ 4násobné, bez rámečku KXEK44UP

KXEK44UP

Kombinované přístroje
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W TECHNICKÉ ÚDAJE – KOMBINOVANÉ PŘÍSTROJE

Kombinované přístroje

Typ

KXKS48RU KXKK88RT KXHK66RL KXEK44UP

Aplikační program 1)

Konstrukční údaje

Konstrukce N N N UP

Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm) � � �

Pro instalaci do elektromontážní krabice Ø = 60 mm �

Rozměry

• Šířka (1 TE = 18 mm) 8 TE 8 TE 6 TE Ø 42

• Hloubka [mm] 8.5

Indikace/ovládací prvky

LED pro zobrazení stavu na vstupu � �

LED pro zobrazení stavu na výstupu � � �

LED pro zobrazení provozu/stavu � � �

Tlačítka pro přímé ovládání na přístroji � � �

Napájecí zdroj

Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC � � �

Přes sběrnici �

Možnost provozu nezávislého na sběrnici � � 2) �

Připojení na sběrnici

Integrovaná sběrnicová svorka � � � �

Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice � � � �

Připojení na sběrnici pomocí kontaktní datové lišty � �

Výstupy

Zatížení výstupu

Beznapěťové reléové kontakty 83)

Tiché polovodičové spínače 6

Elektricky blokovaná relé (pro obrácení smyslu otáčení) 4

Typy zátěží

Jmenovité spínané napětí, AC [V] 230 230 230

Jmenovitý proud [A] 6 16

Max. krátkodobý proud [A] 1,5

Spínací výkon při trvalé zátěži [W] 12

Ochrana

Elektronická ochrana výstupů proti přetížení a zkratu �

Vstupy

Max. délka kabelu, nestíněný, kroucený [m] 100 100 50 10

Pro vstup signálu (bezpotenciálový kontakt) 2 x 3 44)

Stanovení stavu sepnutí pomocí napětí generovaného v přístroji � �

Pro vstupní napětí 12...230 V AC/DC 8 8

Vstup pro teplotní čidlo PT1000 5) 5)

1) Pro aktuální aplikační programy navštivte stránku www.schrack.cz

2) Každý vstup ovlivňuje výstup se stejným označením, nastavitelný jako časový spínač nebo impulzní relé

3) Vyjma kanálu A

4) Vstupy jsou vzájemně odizolovány od základny

5) Vstupy lze volitelně využít i jako výstupy pro ovládání LED do max. 2 mA

Kombinované přístroje

KNX_Kap.03_CZ:KabelPreisliste_2006_1  08.06.2016  9:59 Uhr  Seite 37



Strana

38

Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

KNX_Kap.03_CZ:KabelPreisliste_2006_1  08.06.2016  9:59 Uhr  Seite 38



Strana

39
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Stmívací akční členy

W PŘEHLED A POMOC PŘI VÝBĚRU   

W UNIVERZÁLNÍ STMÍVAČE

Univerzálními stmívači označujeme takové stmívače, které automaticky rozpoznají typ zátěže připojené na své výstupy (ohmická, 
induktivní nebo kapacitní), a zvolí typ fázového řízení (pro ohmickou nebo induktivní zátěž, jako jsou např. žárovky nebo halogenové
žárovky NN s elektronickým nebo klasickým transformátorem).

Schéma zapojení 2:
Možné kombinace univerzálních stmívačů, hlavní moduly a rozšiřující moduly.1)

1) Znázorněná schéma zapojení jsou pouze příkladem toho, jak lze moduly zapojit a propojit.

Schéma zapojení 3:
Možné kombinace univerzálních stmívačů pro zvýšení zatížitelnosti, hlavní moduly a rozšiřující moduly.1)

Schéma zapojení 1:
1-kanálový provoz bez KNX, ovládání přes klasický přepínač na dvou vstupech  (E1, E2).1)

E1
E2

300 VA
500 VA
1000 VA

I2
02

_0
20

34

Universaldimmer
Erweiterung

AC 230 V

max. 6 Geräte, max. 2 m Leitungslänge

Mischbetrieb

ErweiterungenHauptmodul

alle Kombinationen möglich

300 VA
500 VA

I2
02

_0
22

88

300 VA
500 VA
1000 VA

300 VA
500 VA
1000 VA

300 VA
500 VA
1000 VA

300 VA
500 VA
1000 VA

300 VA
500 VA
1000 VA

Nur die Erweiterungen 1000 VA können parallel betrieben werden 
300 VA und 500 VA können nicht parallel betrieben werden.

ErweiterungenHauptmodul

max. 6 Geräte, max. 2 m Leitungslänge

1000 VA

I2
02

_0
22

89

2000 VA

1000 VA
300 VA
500 VA 1000 VA

2000 VA

1000 VA

300 VA
500 VA
1000 VA

Univarzální stmívač
Rozšíření

Smíšený provoz
všechny kombinace jsou možné

Rozšiřující modulHlavní modul

max. 6 zařízení, max. 2 m délka vedení

Paralelně lze zapojit pouze rozšiřující modul 1000 VA.
300 VA a 500 VA moduly nemohou být zapojeny paralelně.

Rozšiřující modul
Hlavní modul

max. 6 zařízení, max. 2 m délka vedení
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Stmívací akční členy

W PŘEHLED A POMOC PŘI VÝBĚRU   

W KNX A DALI – SILNÝ TÝM

Digital Addressable Lighting Interface (DALI) neboli adresovatelné osvětlovací rozhraní bylo na trh uvedeno v roce 2004 jako náhrada
za klasické analogové rozhraní 1…10 V. Rozhraní je schopno ovládat až 64 DALI přístrojů a sběrnici KNX propojuje s elektronickými
předřadníky (EP).

DALI komunikace umožňuje souběžnou kontrolu všech zařízení DALI pomocí stejného příkazu (broadcast). V případě ovládání přes 
broadcast se všechna zařízení DALI chovají, jako by byly vzájemně ovládány přes 1...10 V rozhraní. Druhou možností ovládání DALI 
je skupinové adresování, které podporuje přiřazení od 1 až do 16 skupin, nebo ovládání každého zařízení jednotlivě (individuální 
adresování).

DALI přitom neumožňuje pouze příjem spínacích a stmívačích příkazů, přes DALI lze získávat informace o aktuálním stavu osvětlení nebo
evidenci chyb, jako např. výpadek některého osvětlení nebo EP.

DALI podporuje přiřazení DALI zařízení do maximálně 16 scén. Konkrétní nastavení pro každou scénu se ukládají v jednotlivých DALI
zařízení a lze je vyvolat jediným příkazem. To umožňuje používat složité scény, nebo zadávání příkazů rychle za sebou. Přitom výdaje 
na stmívaní pomocí KNX a DALI nejsou vyšší než za 1…10 V rozhraní. Pokud srovnáme výdaje na kabeláž a náklady na materiál a práci
pro systém DALI a pro 1…10 V, lze projekt s použitím DALI realizovat za třetinu ceny než 1…10 V.

Řídící zařízení pro ovládání osvětlení může být v nejjednodušším případě snímač intenzity osvětlení, detektor přítomnosti nebo 
kombinovaný snímač intenzity osvětlení s detektorem přítomnost, který ovládá skupinu svítidel v závislosti na denním osvětlení či 
přítomnosti osob. 

U těchto jednoduchých lokálních aplikací, kde se DALI používá s jedním senzorem jako rozhraní pro jeden nebo více přístrojů DALI, 
se používá broadcast jako náhrada za klasické ovládání přes 1...10 V.  Takovéto aplikace nelze považovat za síťový systém.

V linii DALI lze pomocí připojeného ovládacího zařízení/gateway (Master) připojit až 64 jednotlivých předřadníků DALI (Slaves). 
Při zprovozňování DALI získají EP automaticky vygenerovanou adresu a v následném procesu zprovoznění pak na základě této adresy,
získají krátkou adresu 0…63. Jelikož přiřazení adresy probíhá automaticky, je řazení přístrojů rovněž náhodné a jednotlivé EP/světla musí
být během dalšího zprovoznění identifikována. Adresování jednotlivých EP v systému probíhá buď na základě krátké adresy (individuální
adresování) nebo na základě skupinové adresy (skupinové adresování). Za tímto účelem lze začlenit velké množství EP v jedné linii až do
16 skupin DALI. Pomocí skupinového adresování v systému DALI je zajištěno, že spínání a stmívání různých svítidel uvnitř určitého systému
bude probíhat současně bez časové prodlevy. Vedle adresování pomocí krátkých adres a skupinového adresování lze hodnoty osvětlení
jednotlivých DALI EP shrnout i do scén a ovládat přes scénové adresování.

Více informací k DALI naleznete např. v technickém návodu DALI na: www.dali-ag.org

Porovnání 1...10 V ovládání a DALI s KNX

KNX/DALI

DC 24 V

KNX

1 ... 10 V

DALI

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/bt/de/gamma 2015
Building Technologies Division

Spínací / stmívací akční členy  

Spínací / stmívací akční členy  

EP

EP

EP

EP

DALI EP
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W PŘEHLED A POMOC PŘI VÝBĚRU   

Zapojení skupiny osvětlení s 1...10 V ovládání s KNX

1 ... 10V

KNX

1 ... 10V

KNX

1 ... 10V

KNX

1 ... 10V

KNX

1 ... 10V

KNX

1 ... 10V

KNX

1 ... 10V

KNX

1 ... 10V

KNX

AC 230 V
I201_14025a

L1L2L3KNX

1 ... 10 V

KNX

DALI

AC 230 V
I201_14026a

L1L2L3KNX

DALI

Zapojení skupiny osvětlení s DALI rozhraním a KNX

• Skupiny svítidel nejsou propojeny kabeláží
• Je možné oddělené plánování datového a napájecího vedení
• Rovnoměrně rozložené zatížení napájecího vedení
• Díky menšímu počtu kabelů je nižší pravděpodobnost požáru
• Plánování je jednodušší a rychlejší
• Začlenění nouzového osvětlení do obecného osvětlení 
• Podpora vybraných senzorů s DALI rozhraním

W VÝHODY

Stmívací akční členy
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W MODULOVÉ STMÍVACÍ AKČNÍ ČLENY – HLAVNÍ MODULY (ZÁTĚŽ R‚L‚C)

W SCHRACK-INFO
• Jeden výstup ke spínání a stmívání ohmických (R), induktivních (L) a kapacitních zátěží (C) 
• Rozhraní pro připojení rozšiřujících modulů univerzálních stmívačů a software pro ovládání až pěti těchto modulů
• Automatické přizpůsobení ovládání v závislosti na typu zátěže 
• Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
• Tlačítko na přístroji pro přepínání mezi sběrnicovým a přímým ovládáním a pro výběr přístroje (výstupu A…F), který má být sepnut 

manuálně
• Dvě tlačítka na přístroji pro manuální zapnutí a stmívání zvoleného výstupu. 
• 6 dvoubarevných LED pro signalizaci stavu sepnutí nebo indikaci chyby u zvoleného výstupu
• Volitelný režim pro každý výstup (normální provoz, 1 nebo 2 stupňový režim časovače, blikání)
• Integrované 8bitové ovládání scén a integrace každého výstupu až do osmi scén
• Integrovaná sběrnicová svorka, připojení na sběrnici pomocí svorkovnice
• Elektronická ochrana výstupů proti přetížení, zkratu a nadměrné teplotě
• 2 pomocné vstupy na 230 V AC pro běžné vypínače pro přímé spínání a stmívání. Tyto povely lze telegramy posílat přes sběrnici 

dalším akčním členům
• Max délka vedení k pomocným vstupům je 100 m
• Stanovení stavu sepnutí pomocí napětí generovaného v přístroji 
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 3 TE

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Univerzální stmívač hlavní modul, 300 VA KXDH01R3

Univerzální stmívač hlavní modul, 500 VA KXDH01R5

KXDH01R3 KXDH01R5

Stmívací akční členy
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W MODULOVÉ STMÍVACÍ AKČNÍ ČLENY DALI – ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL (ZÁTĚŽ R‚L‚C)

W SCHRACK-INFO
• Jeden výstup ke spínání a stmívání ohmických (R), induktivních (L) a kapacitních zátěží (C)
• Rozhraní pro připojení rozšiřujících modulů univerzálních stmívačů k hlavnímu modulu, nebo k dalším rozšiřujícím modulům
• Otočný přepínač pro přiřazení výstupních kanálů B…F
• Automatické přizpůsobení ovládání v závislosti na typu zátěže 
• Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
• Volitelný režim pro každý výstup (normální provoz, 1 nebo 2 stupňový režim časovače, blikání)
• Integrované 8bitové ovládání scén a integrace každého výstupu až do osmi scén
• Elektronická ochrana výstupů proti přetížení, zkratu a nadměrné teplotě
• 2 pomocné vstupy na 230 V AC pro běžné vypínače pro přímé spínání a stmívání. Tyto povely lze telegramy posílat přes sběrnici 

dalším akčním členům
• Max délka vedení k pomocným vstupům je 100 m
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 3 TE

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Univerzální stmívač rozšiřující modul, 300 VA KXDE01R3

Univerzální stmívač rozšiřující modul, 500 VA KXDE01R5

Univerzální stmívač rozšiřující modul, 1000 VA KXDE01RA

KXDE01R3 KXDE01R5 KXDE01RA

Stmívací akční členy
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W STMÍVACÍ AKČNÍ ČLENY DALI – KNX/DALI GATEWAY TWIN

KXDD02RV

W SCHRACK-INFO
• Komunikace přes KNX s elektronickými předřadníky (EP) pomocí DALI rozhraní
• Dva DALI výstupy dle ČSN EN 60929‚ každý na komunikaci s až 64 DALI předřadníky a nejméně 10 senzory
• Integrovaný zdroj napětí na 110…240 V AC‚ 50/60 Hz nebo 120...240 V DC pro napájení rozhraní a výstupů DALI
• Maximální výstupní napětí DALI cca 19 V, odolné proti zkratu
• Detekce chybného napětí v průběhu uvádění do provozu, pokud je chybné elektrické vedení připojené na výstup DALI  
• Display pro zobrazení provozního režimu a chybových zpráv
• Tlačítko pro přepínání mezi přímým ovládáním nebo ovládáním přes sběrnici
• Jedna LED pro každý výstup DALI pro signalizaci stavu všech připojených svítidel v režimu přímého ovládání
• Jeden pár tlačítek pro spínání ZAP/VYP všech připojených DALI předřadníků
• Nastavitelné přiřazení max. 128 DALI EP do max. 32 DALI skupin
• Nastavitelné chování při selhání sběrnice (samostatný režim)
• Řízení (spínání, stmívání a nastavení hodnoty stmívání) všech připojených svítidel společně v režimu Broadcast
• Hlášení selhání osvětlení nebo EP v každé skupině nebo v každém zařízení DALI
• Vadné EP mohou být nahrazeny bez software (ETS)
• Jednostupňové a dvoustupňové režimy časovače
• Integrované ovládání scén, až pro 32 scén
• 16 integrovaných 2-urovňových regulátorů jasu
• Přiřazení DALI EP do skupin a při uvedení do provozu možnost testování EP‚ skupin a scén prostřednictvím ETS
• Přiřazení DALI senzorů a při uvedení do provozu možnost testování senzorů prostřednictvím ETS
• Integrovaná sběrnicová svorka, spotřeba ze sběrnice 5 mA (pouze polovina standardní spotřeby), připojení na sběrnici pomocí 

svorkovnice
• Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 4 TE

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

KNX/DALI rozhraní TWIN KXDD02RV

Stmívací akční členy
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W TECHNICKÉ ÚDAJE – STMÍVACÍ AKČNÍ ČLENY

Stmívací akční členy

Typ

KXDH01R5 KXDH01R3 KXDE01R31) KXDE01R51) KXDE01RA1)

Konstrukční údaje

Konstrukce N N N N N

Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm) � � � � �

Rozhraní pro připojení rozšiřujícího modulu univerzálního stmívače   � � � � �

Rozměry

Šířka/Ø [mm] (1 TE = 18 mm) 3 TE 3 TE 3 TE 3 TE 3 TE

Napájecí zdroj

Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC � � � � �

Připojení na sběrnici

Integrovaná sběrnicová svorka � � � � �

Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice � � � � �

Výstupy

Zatížení výstupu

Počet kanálů 1 1 1 1 1

Druh zátěže

Zatížení

Jmenovité napětí, AC [V] 230 230 230 230 230

Přípustné zatížení [VA] 20...5003) 20...3003) 20...3003) 20...5003) 20...10002)3)

Ochrana

Elektronická ochrana výstupů proti přetížení a zkratu � � � � �

Vstupy

Max. délka kabelu, nestíněný, kroucený [m] 100 100 100 100 100

Pro vstup signálu (bezpotenciálový kontakt)

Stanovení stavu sepnutí pomocí napětí generovaného v přístroji � � � � �

Pro běžná tlačítka 230 V AC 2 2 2 2 2

1) Sběrnicový provoz pouze ve spojení s KXDH01R5 nebo KXDH01R3
2) Zvýšení výkonu na 40…2000 VA pomocí paralelního spínání výstupů dvou KXDE01RA (u elektronických transformátorů 80...2000 VA) 

pouze ve spojení s hlavním modulem KXDH01R5 nebo KXDH01R3 a nastavením v ETS
3) U NN halogenových svítidel s elektronickými transformátory je nutná minimální zátěž 40 VA

R, L, C R, L, CR, L, C R, L, CR, L, C

Stmívací akční členy
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W TECHNICKÉ ÚDAJE – STMÍVACÍ AKČNÍ ČLENY – POKRAČOVÁNÍ

Stmívací akční členy

Typ

KXDH01R5 KXDH01R3

Aplikační program1)

Výstupní funkce

Max. počet skupinových adres 255 255

Max. počet přiřazení 383 383

Blokovací funkce � �

Nastavení chování při výpadku sběrnicového napětí � �

Nastavení chování při obnovení sběrnicového napětí � �

Spínání

Spínání ZAP/VYP � �

Nastavitelná výchozí hodnota � �

Blokovací objekt na každý kanál � �

Stmívání

JASNĚJŠÍ/TMAVŠÍ stmívání � �

Nastavitelný rozsah stmívání � �

Minimální hodnota stmívání (základní jas) � �

Maximální hodnota stmívání � �

Provoz 2 stmívacích modulů (používání dvou rozdílných časových křivek stmívání) � �

Ztlumí nebo spustí 8bitovou hodnotu � �

Scény

1bitové scény � �

8bitové scény � �

Scény připojitelné k jednomu kanálu 82) 82)

Stav

Posílání stavu setmění a sepnutí � �

Indikace poruch přetížení/zkratu/nadměrné teploty na sběrnici � �

1) Pro aktuální aplikační programy navštivte stránku www.schrack.cz
2) Scéně je možné přiřadit pouze číslo 1…8

Stmívací akční členy
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W TECHNICKÉ ÚDAJE – STMÍVACÍ AKČNÍ ČLENY – POKRAČOVÁNÍ

Stmívací akční členy

Typ

KXDD02RV

Aplikační program1)

Výstupní funkce

Max. počet skupinových adres 3000

Max. počet přiřazení 3000

Nastavení chování při výpadku sběrnicového napětí �

Nastavení chování při obnovení sběrnicového napětí �

Nastavení chování při výpadku síťového napětí �

Nastavení chování při obnovení síťového napětí �

Režimy řízení

Broadcast �

Skupiny 32

Spínání

Spínání ZAP/VYP �

Nastavitelná výchozí hodnota �

Spínání ZAP/VYP přes JASNĚJŠÍ/TMAVŠÍ stmívání �

Stmívání

JASNĚJŠÍ/TMAVŠÍ stmívání �

Nastavitelný rozsah stmívání �

Omezení jasu, nastavitelná min. nebo max. hodnota stmívání �

Přenos hodnoty

Nastavení 8bitové hodnoty �

Ovládání scén

Integrované 8bitové ovládání scén �

Scény připojitelné na výstup DALI 16

Stav

Zkrat DALI �

Napájecí zdroj DALI �

Stavová skupina (ZAP/VYP, hodnota, vada svítidla, vada EP) �

Časové funkce

Zpožděné vypnutí/sepnutí �

1 stupňový režim časovače (schodišťové obvody) �

2 stupňový režim časovače �

Noční provoz (úklidové osvětlení) �

Výstraha před vypnutím �

Další funkce

Senzory DALI �

Obnovení vadných EP bez softwaru �

1) Pro aktuální aplikační programy navštivte stránku www.schrack.cz

Stmívací akční členy
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W TECHNICKÉ ÚDAJE – STMÍVACÍ AKČNÍ ČLENY – POKRAČOVÁNÍ

Stmívací akční členy

Typ

KXDD02RV

Aplikační program1)

Konstrukční údaje

Konstrukce N

Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm) �

Rozměry

Šířka (1 TE = 18 mm) 4 TE

Indikace/ovládací prvky

LED pro zobrazení stavu na vstupu �

Tlačítka pro přímé ovládání na přístroji �

Napájecí zdroj

Napájení přes integrovaný zdroj napětí �

Výstupy DALI napájeny přes integrovaný zdroj napětí �

Připojení na sběrnici

Integrovaná sběrnicová svorka �

Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice �

Výstupy

Řídící výstup

Výstupy DALI (linie) 2

Max. EP na jeden výstup (Osram Dynamik 58 W) 64 ks

1) Pro aktuální aplikační programy navštivte stránku www.schrack.cz

Stmívací akční členy
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Žaluziové akční členy

w OBSAH

Přehled a pomoc při výběru   .......................................................................... Strana 52

Žaluziové akční členy ........................................................................................ Strana 53

Technické údaje - Žaluziové akční členy...................................................... Strana 57

Technické údaje - Zatížení žaluziových akčních členů ........................ Strana 59

Žaluziové akční členy

KNX_Kap.05_CZ:KabelPreisliste_2006_1  08.06.2016  9:37 Uhr  Seite 51



Strana

52

Žaluziové akční členy

W PŘEHLED A POMOC PŘI VÝBĚRU   

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/bt/de/gamma 2015
Building Technologies Division

1

2

1 Totalreflexion von direktem Sonnenschein

Anteil an diffusem Tageslicht2

I201_15423a

3

maximale Sonnenlicht-Eindringtiefe3

I201_15463a

1

2

3

1 Totalreflexion von direktem Sonnenschein

Anteil an diffusem Tageslicht

maximale Sonnenlicht-Eindringtiefe

2

3

I201_15465a

2

1

1 Totalreflexion von direktem Sonnenschein

Anteil an diffusem Tageslicht2

I201_15462a I201_15464a

3

maximale Sonnenlicht-Eindringtiefe3

3

1

2

1 Totalreflexion von direktem Sonnenschein

Anteil an diffusem Tageslicht

maximale Sonnenlicht-Eindringtiefe

2

3

I201_15466a

Ovládání sledování pohybu slunce
Při ovládání sledování pohybu slunce se
lamely neuzavírají zcela, nýbrž sledují
pohyb slunce a automaticky zaujímají 
takovou polohu, aby slunce do místnosti
nesvítilo přímo. Přes meziprostory lamel do
místnosti dopadá rozptýlené denní světlo 
a v maximální možné míře zajištuje osvětlení
s minimálním oslněním, přičemž současně
snižuje náklady na energie.

V průběhu sledování pohybu slunce se
lamely přizpůsobují tak, aby byly neustále
situovány kolmo vůči slunci. To vede 
k optimálnímu využití světla v prostoru.

Sledování stínu
Při sledování stínu není ochrana před 
sluncem úplná, a do místnosti propouští
slunce do nastavené míry (např. 50 cm). 
Tohle umožňuje ve spodní části okna pohled
z místnosti ven a rostliny postavené na 
parapetu jsou osvěcovány sluncem, avšak
uživatelé prostoru jsou před sluncem
chráněni.

Ovládání sledování pohybu slunce 
a sledování stínu
Samozřejmě je možné oba principy 
kombinovat, aby byla zajištěna optimální
ochrana před sluncem. 

Úplný odraz přímého slunečního svitu

Podíl rozptýleného denního světla Max. hloubka průniku slunečního světla Úplný odraz přímého slunečního svitu

Podíl rozptýleného denního světla

Max. hloubka průniku slunečního světla

Úplný odraz přímého slunečního svitu

Podíl rozptýleného denního světla Max. hloubka průniku slunečního světla Úplný odraz přímého slunečního svitu

Podíl rozptýleného denního světla

Max. hloubka průniku slunečního světla
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W ŽALUZIOVÝ AKČNÍ ČLEN‚ 4 x 230 V AC‚ 6 A‚ SE SLEDOVÁNÍM POHYBU SLUNCE

W SCHRACK-INFO
• Jmenovitý proud 6 A
• LED pro zobrazení stavu na výstupu
• Přímé ovládání (manuální obsluha na přístroji)
• Elektricky vzájemně blokovaná relé (pro reverzní směr otáček)
• Vysílání stavu každého kanálu
• Stav polohy ochrany před sluncem, 8 bitů
• Uzamčení pohybu (např. pro čištění vnějších žaluzií)
• Alarm: přesun na bezpečnou pozici, uzamčení v této poloze na dobu, dokud je alarm aktivní
• Individuálně nebo společně nastavitelné kanály akčních členů
• Přizpůsobení objektů a funkcí typu pohonu 
• Ovládání protisluneční ochrany (NAHORU/DOLŮ): posun do koncové polohy, zastavování, krokové nastavení
• Integrovaná sběrnicová svorka, připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
• Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
• 4 kanály, každý jeden NAHORU a jeden DOLU
• Jmenovité spínané napětí, 230 V AC, 50 Hz
• Automatický provoz pro ovládání sledování pohybu slunce
• Manuální provoz
• Indikace přímého ovládání a stavu objektu
• Stav polohy lamel, 8 bitů
• Vhodné pro integraci do ovládání sledování pohybu slunce
• Ovládání protisluneční ochrany (NAHORU/DOLŮ), používání údajů o poloze (8bitová hodnota)
• Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
• Řízení lamel (OTEVŘENO/ZAVŘENO), používání údajů o poloze (8bitová hodnota), posun do koncové polohy, zastavování, 

krokové nastavení
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 4 TE

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Žaluziový akční člen‚ 4 x 230 V AC‚ 6 A, UL KXJK04RD

KXJK04RD

Žaluziové akční členy
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W ŽALUZIOVÝ AKČNÍ ČLEN‚ 8 x 230 V AC‚ 6 A‚ SE SLEDOVÁNÍM POHYBU SLUNCE

W SCHRACK-INFO
• Jmenovitý proud 6 A
• LED pro zobrazení stavu na výstupu
• Přímé ovládání (manuální obsluha na přístroji)
• Elektricky vzájemně blokovaná relé (pro reverzní směr otáček)
• Vysílání stavu každého kanálu
• Stav polohy ochrany před sluncem, 8 bitů
• Uzamčení pohybu (např. pro čištění vnějších žaluzií)
• Alarm: přesun na bezpečnou pozici, uzamčení v této poloze na dobu, dokud je alarm aktivní
• Individuálně nebo společně nastavitelné kanály akčních členů
• Přizpůsobení objektů a funkcí typu pohonu 
• Ovládání protisluneční ochrany (NAHORU/DOLŮ): posun do koncové polohy, zastavování, krokové nastavení
• Integrovaná sběrnicová svorka, připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
• Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
• 8 kanálů, každý jeden NAHORU a jeden DOLU
• Jmenovité spínané napětí, 230 V AC, 50 Hz
• Nastavení chování při výpadku sběrnicového napětí
• Nastavení chování při výpadku sběrnicového napětí
• Automatický provoz pro ovládání sledování pohybu slunce
• Manuální provoz
• Indikace přímého ovládání a stavu objektu
• Stav polohy lamel, 8 bitů
• Integrované 1/8bitové ovládání scén, 8 scén na každý kanál
• Vhodné pro integraci do ovládání sledování pohybu slunce
• Ovládání protisluneční ochrany (NAHORU/DOLŮ), používání údajů o poloze (8bitová hodnota)
• Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
• Řízení lamel (OTEVŘENO/ZAVŘENO), používání údajů o poloze (8bitová hodnota), posun do koncové polohy, 

zastavování, krokové nastavení
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 8 TE

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Žaluziový akční člen‚ 8 x 230 V AC‚ 6 A KXJK08RD

KXJK08RD

Žaluziové akční členy
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W KOMBINOVANÝ ŽALUZIOVÝ AKČNÍ ČLEN, 4 x 230 V AC‚ 6 A‚ 8 x BINÁRNÍ VSTUP

W SCHRACK-INFO 
• 8 vstupů pro AC/DC v rozsahu 12...230 V
• 8 reléových spínacích vstupů v párech vzájemně elektricky blokovaných proti sobě pro řízení pohonu žaluzií 4 x 230 V AC
• Jmenovité spínané napětí 230 V AC
• Jmenovitý proud 6 A‚ cos ϕ = 1
• Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC 
• Zařízení je funkční i bez napětí ze sběrnice nebo nenastavené či přerušené komunikační sběrnice
• Z výroby jsou výstupy přímo vázané na vstupy, tj. že tlačítka na vstupech “a“ a “b“ ovládají výstup A atd..
• Zelená LED signalizující připravenost k provozu 
• Tlačítko pro přepínání mezi přímým ovládáním nebo ovládáním přes sběrnici
• Žlutá LED signalizující přímé ovládání
• Červená LED pro každý vstup signalizující aktuální stavu signálu
• Volitelné funkce pro každý vstup při použití softwaru ETS:

- Stav sepnutí, přenos binární hodnoty/spínání
- Krátké/dlouhé sepnutí
- 1tlačítkový stmívač
- 1tlačítkové ovládání ochrany proti slunci
- 1tlačítkové ovládání skupiny
- 1bitové ovládání scén
- 8bitové ovládání scén
- 8bitová hodnota náběžné/sestupné hrany, krátké/dlouhé sepnutí
- 16bitová hodnota náběžné/sestupné hrany, krátké/dlouhé sepnutí 
- 16bitová hodnota pohyblivé řádkové čárky, krátké/dlouhé sepnutí 

• Volitelné funkce pro každou dvojici vstupů
- Působí přímo na příslušné výstupy jako žaluziové tlačítko
- 2tlačítkový stmívač se STOP telegramem nebo s cyklickým zasíláním
- 2tlačítkové ovládání ochrany proti slunci

KXKS48RU

Žaluziové akční členy
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Kombinovaný žaluziový akční člen‚ 4 x 230 V AC‚ 8 x binární vstup, 6 A KXKS48RU

W SCHRACK-INFO – POKRAČOVÁNÍ
• Volitelná blokace každého vstupu přes příslušný blokovací objekt
• Odesílání vstupních objektů po změně stavu
• Volitelné cyklické odesílání vstupních objektů
• Komunikační objekty pro každý žaluziový kanál pro řízení protisluneční ochrany do koncových poloh, nebo zastavení pohybu

či krokově nastavitelné pozice
• Komunikační objekty pro nastavení pozice lamel žaluzií pomocí procentuální hodnoty
• Automatické otevření žaluziových lamel do předem nastavené polohy po nepřerušeném posunu z horní do spodní polohy 

s integrovaným 1bitovým ovládáním scén
• Integrované 8bitové řízení scén, ke každému kanálu je možné přiřadit až 8 scén
• Volitelný objekt "Slunce" pro aktivaci / deaktivaci funkce sledování slunečního záření
• Integrovaná sběrnicová svorka
• Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
• Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 8 TE

Žaluziové akční členy
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W TECHNICKÉ ÚDAJE – ŽALUZIOVÉ AKČNÍ ČLENY

Žaluziové akční členy

Typ

KXJK04RD KXJK08RD KXKS48RU

Konstrukční údaje

Konstrukce N N N

Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm) � � �

Rozměry

Šířka (1 TE = 18 mm) 4 TE 8 TE 8 TE

Indikace/ovládací prvky

LED pro zobrazení stavu na výstupu � � �

Přímé ovládání (manuální obsluha na přístroji) � � �

Napájecí zdroj

Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC � � �

Připojení na sběrnici

Integrovaná sběrnicová svorka � � �

Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice � � �

Připojení na sběrnici pomocí kontaktní datové lišty � � �

Výstupy

Zatížení výstupu

Počet kanálů, každý jeden NAHORU a jeden DOLU 41) 82) 41)

Elektricky vzájemně blokovaná relé (pro reverzní směr otáček) � � �

Jmenovité spínané napětí

•AC 230 V/50 Hz � � �

•DC 24 V

Jmenovitý proud 6 6 6

Vstupy

Max. délka kabelu, nestíněný, kroucený [m] 100

1) 2 beznapěťové
2) 6 beznapěťových

Žaluziové akční členy
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W TECHNICKÉ ÚDAJE – ŽALUZIOVÉ AKČNÍ ČLENY – POKRAČOVÁNÍ

Žaluziové akční členy

Typ

KXJK04RD KXJK08RD KXKS48RU

Aplikační program 1)

Vstupní funkce

Max. počet skupinových adres 110 200 220

Max. počet přiřazení 125 200 220

Nastavení chování při výpadku sběrnicového napětí � �

Nastavení chování při obnovení sběrnicového napětí �

Nastavení chování při výpadku sběrnicového napětí � �

Režimy řízení

Automatický provoz pro ovládání sledování pohybu slunce � � �

Manuální provoz � � �

Standardní provoz � � �

Stav

Vysílání stavu každého kanálu � � �

Indikace přímého ovládání a stavu objektu � � �

Stav polohy ochrany před sluncem, 8 bitů � � �

Stav polohy lamel, 8 bitů � � �

Ovládání scén

Integrované 1bitové ovládání scén � �

Integrované 8bitové ovládání scén � �

Počet scén na jeden kanál 8 8

Ovládání žaluzií

Uzamčení pohybu (např. pro čištění vnějších žaluzií) � � �

Samostatné zvedání / spouštění ochrany �

Alarm

• Přesun na bezpečnou pozici � � �

• Uzamčení v této poloze na dobu, dokud je alarm aktivní � � �

• Kontrola alarmu, přerušení vodiče, zpožděný poplach � � �

• Jednotlivé kanály uzamykatelné při poplachu � � �

Individuálně nastavitelné kanály akčních členů � � �

Společně nastavitelné kanály akčních členů � � �

Přizpůsobení objektů a funkcí typu pohonu � � �

Nastavitelné zpoždění � �

Vhodné pro integraci do ovládání sledování pohybu slunce � � �

Ovládání protisluneční ochrany (NAHORU/DOLŮ)

Používání údajů o poloze (8bitová hodnota) � � �

Posun do koncové polohy, zastavování, krokové nastavení � � �

Řízení lamel (OTEVŘENO/ZAVŘENO)

Používání údajů o poloze (8bitová hodnota) � � �

Posun do koncové polohy, zastavování, krokové nastavení � � �

Nastavitelný krok 2) � � �

n n n

1) Pro aktuální aplikační programy navštivte stránku www.schrack.cz
2) n = počet, % = % - hodnota

Žaluziové akční členy
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W TECHNICKÉ ÚDAJE – ZATÍŽENÍ ŽALUZIOVÝCH AKČNÍCH ČLENŮ

Zatížení žaluziových akčních členů 

Typ

KXJK04RD KXJK08RD KXKS48RU

Jmenovitý proud

Jmenovitý proud  [A] 6 (AC) 6 (AC) 6 (AC)

Provoz AC3 (cos ϕ =0,45) [VA] 200 200 200

Spínané napětí

Jmenovité napětí  [V] AC 230 AC 230 AC 230

Životnost

Mechanická životnost, spínací cykly v milionech 20 20 20

Elektrická životnost, spínací cykly v milionech 0,1 0,1 0,1

Ztrátový výkon

Maximální ztrátový výkon na přístroj při jmenovitém výkonu [W] 3 5 7

Spínací schopnosti/druhy zátěží, zátěže

Ohmická zátěž [W] 1380 1380 1380

Minimální spínací schopnost [V/mA] 5/10 5/10 5/10

Stejnosměrná spínací schopnost  [V/A] 24/8 24/8 24/8

Kompletní technické údaje viz: www.schrack.cz

Žaluziové akční členy
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Akční členy topení

w OBSAH

Akční člen řízení pohonu ventilů ...................................................................... Strana 62

Technické údaje - Akční členy topení ............................................................ Strana 63

Akční členy topení
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Akční členy topení

Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W AKČNÍ ČLEN ŘÍZENÍ POHONU VENTILŮ, 6 VSTUPŮ, 6 VÝSTUPŮ

W SCHRACK-INFO
• Může být ovládán pomocí KNX nástěnných regulátorů teploty
• Přímé ovládání (manuální obsluha na přístroji)‚ LED pro zobrazení provozu/stavu
• Jmenovité napětí 230 V AC‚ 6 tichých polovodičových spínačů
• Elektronická ochrana výstupů proti přetížení a zkratu
• 6 signalizačních vstupů (beznapěťové kontakty), stanovení stavu sepnutí pomocí napětí generovaného v přístroji, max. 50 m délka 

kabelu, nestíněný, kroucený
• Funkce výstupů: Spínání (ZAP/VYP pro každý kanál), nastavitelný přenos stavu objektu na výstupu
• Nastavení chování v případě výpadku/obnovení sběrnicového napětí
• Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
• Integrovaná sběrnicová svorka, připojení na sběrnici pomocí svorkovnice
• Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 6 TE

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Akční člen řízení pohonu ventilů, 6 x 230 V AC KXHK66RL

KXHK66RL
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W TECHNICKÉ ÚDAJE – AKČNÍ ČLENY TOPENÍ

Akční členy topení

Typ

KXHK66RL

Aplikační program 1)

Konstrukční údaje

Konstrukce N

Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm) �

Rozměry

• Šířka (1 TE = 18 mm) 6 TE

• Výška [mm] 90

• Hloubka [mm] 55

Indikace/ovládací prvky

LED pro zobrazení provozu/stavu �

Ovládáno přes 2)

Přímé ovládání (manuální obsluha na přístroji) � (Ruční)

Napájecí zdroj

Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC �

Připojení na sběrnici

Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice �

Sběrnicová přípojka přes sběrnicovou svorkovnici �

Výstupy

Zatížení výstupu

Tiché polovodičové spínače 6

• Jmenovité spínané napětí, AC [V] 230

• Max. trvalé zatížení (cos ϕ = 1) [W] 12

Ochrana

Elektronická ochrana výstupů proti přetížení a zkratu �

Vstupy

Tlačítkové vstupy

Pro signalizační vstup (bezpotenciálový kontakt) 6

Stanovení stavu sepnutí pomocí napětí, generovaného v zařízení �

Vstupy senzorů

Max. délka kabelu, nestíněný, kroucený [m] 50

Funkce výstupů

Spínání ZAP/VYP pro každý kanál �

Hodnota nastavení každého kanálu, 8bitů �

Nucený provoz �

Nastavitelný přenos stavu výstupu �

Funkce výstupů

Nastavitelný přenos stavu vstupního objektu �

Obecné funkce

Max. počet skupinových adres 35

Max. počet přiřazení 55

Ochrana před zvápenatěním �

Nastavení chování při výpadku sběrnicového napětí �

Nastavení chování při obnovení sběrnicového napětí �

1) Pro aktuální aplikační programy navštivte stránku www.schrack.cz
2) Nástěnné regulátory teploty

Akční členy topení
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Rozhraní

w OBSAH

Přehled a pomoc při výběru .............................................................................. Strana 66
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KNX/USB rozhraní  .............................................................................................. Strana 70

Technické údaje - KNX IP Router...................................................................... Strana 71
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Rozhraní
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Rozhraní

W PŘEHLED A POMOC PŘI VÝBĚRU

W SÍŤ KNX

Síť KNX® nabízí rozhraní k mnoha dalším technologiím, jako Ethernet (LAN) a ovládání osvětlení s DALI. Přes síť KNX je proto snadná
výměna informací a dat. Zejména přes KNXnet/IP je možné připojení k systémům správy budov.

Rozhraní k KNX

Touch Panel

Taster mit
IR-Empfänger

Taster

IR-Hand-
sender

Bedienen und 
Anzeigen

Zentrales
Bedienen   

DALI Beleuchtungssteuerung 

IR Fernbedienen

DALI 
EVG

DALI 
Sensoren

Raum-
temperatur-
regelung

Bewegungs-
meldung

Schalten
Dimmen
Jalousie

EnOcean
Wandsender

Aktoren und Sensoren

EnOcean

KNXnet/IP 

Webserver

K
N

X

DALI

KNX/DALI
Gateway

EnOcean
Gateway

IP Control 
Center 

WLAN-Router Smart-
phone

Tablet PC Notebook

IP/WEB

IP-Interface

KNXnet/IP 

Notebook

Obsluha a
Zobrazení Dotykový panel

Spínání 
stmívání 
Žaluzie

Tlačítko s
přijímačem IR

EnOcean
Gateway

KNX/DALI
Gateway

Interface

IP Control
Center

Detekce 
pohybu

Tlačítko

Regulace
teploty 
místnosti

Centrální
ovládání

Manuálním
vysílačem IR

EnOcean
nástěnný vysílač

Senzory 
DALI

DALI
EP

Notebook

NotebookTablet PCSmart-
phone

WLAN-Router   

Akční členy a senzory

Dálkové ovládání IR

EnOcean

Ovládání osvětlení DALI

KNXnet/IP

Webserver
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W PŘEHLED A POMOC PŘI VÝBĚRU

W KNX/ETHERNET – RYCHLEJŠÍ STAHOVÁNÍ UŠETŘ Í  ČAS

Se standardem KNXnet/IP lze přenášet telegramy KNX přes Ethernet (LAN). To umožňuje různé aplikace a řešení. Existující síťové 
infrastruktury a technologie lze použít pro přenos dat KNX na větší vzdálenosti. Propojení budov nebo pater je s využitím KNXnet/IP
přehledné a jednoduché.

Touch PanelSchalten
Dimmen
Jalousie

Bewegungs-
meldung

TasterRaum-
temperatur-
regelung

Zentrales
Bedienen   

Wetter-
zentrale 

Web Server  + 
KNXnet / IP Schnittstelle

I2
01

_1
95

06
a

KNX

WLAN-Router 

Web Client 
Smartphone

Web Client 
Tablet PC 

IP/WEB

Web Client ETS 

Rozhraní

Web Server +
KNXnet / rozhraní IP

Hlášení 
pohybu

Regulátor
pokojové
teploty

Povětrnostní
centrála

Centrální
ovládání

Spínání
Stmívání
Žaluzie

Dotykový 
panel

Tlačítko
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W KNX IP ROUTER

W SCHRACK-INFO
• LED pro signalizaci, že přístroj je připraven ke spuštění, KNX komunikace, IP komunikace
• Napájení přes externí zdroj napětí 24 V AC/DC, nebo pře sběrnici 
• Pomocné napájení přes “Power over Ethernet (PoE)“ (spotřeba 57 mA při 24 V DC)  (max. 0‚8 W)
• Plug-in svorkovnici pro připojení externího napájecího zdroje 
• Ethernetová přípojka přes konektor RJ45
• Podporuje KNXnet/IP
• Funkce směrování (Routing)
• 4 funkce rozhraní (Tunneling)
• 1 funkce rozhraní (Object server)
• Integrovaná sběrnicová svorka, sběrnicová přípojka přes sběrnicovou svorkovnici
• Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 2 TE
• Externí zdroj napětí 24 V AC/DC je nutno objednat zvlášť

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

KNX IP Router KXIK00RR

KXIK00RR

Rozhraní
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

KXDD02RV

W KNX/DALI GATEWAY TWIN

W SCHRACK-INFO
• Komunikace přes KNX s elektronickými předřadníky (EP) pomocí DALI rozhraní
• Dva DALI výstupy dle ČSN EN 60929‚ každý na komunikaci s až 64 DALI předřadníky a nejméně 10 senzory
• Integrovaný zdroj napětí na 110…240 V AC‚ 50/60 Hz nebo 120...240 V DC pro napájení rozhraní a výstupů DALI
• Maximální výstupní napětí DALI cca 19 V, odolné proti zkratu
• Detekce chybného napětí v průběhu uvádění do provozu, pokud je chybné elektrické vedení připojené na výstup DALI  
• Display pro zobrazení provozního režimu a chybových zpráv
• Tlačítko pro přepínání mezi přímým ovládáním nebo ovládáním přes sběrnici
• Jedna LED pro každý výstup DALI pro signalizaci stavu všech připojených svítidel v režimu přímého ovládání
• Jeden pár tlačítek pro spínání ZAP/VYP všech připojených DALI předřadníků
• Nastavitelné přiřazení max. 128 DALI EP do max. 32 DALI skupin
• Nastavitelné chování při selhání sběrnice (samostatný režim)
• Řízení (spínání, stmívání a nastavení hodnoty stmívání) všech připojených svítidel společně v režimu Broadcast
• Hlášení selhání osvětlení nebo EP v každé skupině nebo v každém zařízení DALI
• Vadné EP mohou být nahrazeny bez software (ETS)
• Jednostupňový a dvoustupňový režim časovače
• Integrované ovládání scén, až pro 32 scén
• 16 integrovaných 2-urovňových regulátorů jasu
• Přiřazení DALI EP do skupin a při uvedení do provozu možnost testování EP‚ skupin a scén prostřednictvím ETS
• Přiřazení DALI senzorů a při uvedení do provozu možnost testování senzorů prostřednictvím ETS
• Integrovaná sběrnicová svorka, spotřeba ze sběrnice 5 mA (pouze polovina standardní spotřeby), připojení na sběrnici pomocí 

svorkovnice
• Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 4 TE

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

KNX/DALI rozhraní TWIN KXDD02RV

Rozhraní
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W USB ROZHRANÍ

W SCHRACK-INFO
• Napájení přes sběrnici, nebo přes USB připojené do PC
• Přenos PC - USB od USB 1.1 nebo vyšší
• Galvanicky oddělený přístup na sběrnici přes vestavěný konektor USB (Typ B)
• Přístup k všem přístrojům na sběrnici v systému
• Integrovaná sběrnicová svorka, připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
• Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 1 TE

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

KNX Rozhraní KXIK00RU

KXIK00RU

Rozhraní
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W TECHNICKÉ ÚDAJE – KNX IP ROUTER

KNX IP Router

Typ

KXIK00RK

Konstrukční údaje

Konstrukce N

Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm) �

Rozměry

Šířka  (1 TE = 18 mm) 2 TE

Indikace/ovládací prvky

LED pro signalizaci, že přístroj je připraven ke spuštění, KNX komunikace, IP komunikace �

Napájecí zdroj

Napájení přes externí zdroj napětí 24 V AC/DC �

Spotřeba energie při 24 V DC (mA) 57

Napájení elektroniky přes "Power over Ethernet" dle IEEE 802.3af � (0,8 W)

Připojení na sběrnici

Integrovaná sběrnicová svorka �

Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice �

Připojení k síti �

Ethernetová přípojka přes konektor RJ45 �

Sběrnicová přípojka přes sběrnicovou svorkovnici �

Gateway

Podporuje KNXnet/IP �

Funkce směrování  (Routing)

Funkce rozhraní  (Tunneling) 4

Funkce rozhraní  (Object server) 1

Rozhraní
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W TECHNICKÉ ÚDAJE – KNX/DALI GATEWAY TWIN

KNX/DALI Gateway Twin

Typ

KXDD02RV

Konstrukční údaje

Konstrukce N

Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm) �

Rozměry

Šířka  (1 TE = 18 mm) 4 TE

Indikace/ovládací prvky

Zobrazení stavu pro každý výstup LED + segment 7

Napájecí zdroj

Napájení přes integrovaný zdroj napětí �

Napájení výstupů DALI přes integrovaný síťový zdroj �

Připojení na sběrnici

Integrovaná sběrnicová svorka �

Sběrnicová přípojka přes sběrnicovou svorkovnici �

Výstupy

Řízení výstupů

DALI výstupy (linie) 2

Max. EP na výstup (Osram Dynamik 58 W) 64

Funkce

Přímé ovládání �

Broadcast ovládání �

Samostatný provoz �

Nastavení chování při výpadku nebo obnovení sběrnicového napětí �

Ovládání scén

Integrované 8bitové ovládání scén �

Scény připojitelné na výstup DALI 16

Testovací funkce prostřednictvím ETS

Testování jednotlivých EP �

Testování skupinového přiřazení �

Testování scén �

Skupinové ovládání

Až 16 skupin na výstup DALI

• Spínání ZAP/VYP �

• JASNĚJŠÍ/TMAVŠÍ stmívání �

• Nastavení hodnoty �

Ovládání jednotlivých EP

Ovládání jednotlivých EP

• Spínání ZAP/VYP �

• JASNĚJŠÍ/TMAVŠÍ stmívání �

• ETSApp v online obchodu KNX �

• EP bez softwaru �

Rozhraní
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W TECHNICKÉ ÚDAJE – KNX/DALI GATEWAY TWIN – POKRAČOVÁNÍ

KNX/DALI Gateway Twin

Typ

KXDD02RV

Aplikační program 1)

Časové funkce

1 stupňový režim časovače (schodišťové obvody) �

2 stupňový režim časovače �

Noční provoz (úklidové osvětlení) �

Výstraha před vypnutím �

Stmívání

JASNĚJŠÍ/TMAVŠÍ stmívání �

Nastavitelná dobo stmívání �

Omezení jasu, nastavitelná min. nebo max. hodnota stmívání �

Spínání

Spínání ZAP/VYP �

�

Spínání ZAP/VYP přes JASNĚJŠÍ/TMAVŠÍ stmívání �

Stav

Zkrat DALI �

Napájecí zdroj DALI �

Stavová skupina (ZAP/VYP, hodnota, vada svítidla, vada EP) �

1) Pro aktuální aplikační programy navštivte stránku www.schrack.cz

Rozhraní
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Systémové produkty, příslušenství
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Systémové produkty, příslušenství

W PŘEHLED A POMOC PŘI VÝBĚRU

W PŘÍKLAD POUŽITÍ  – LINIOVÉ SPOJKY

Klasická topologie

Inovativní topologie

Moderní topologie

LK LK

LK LK

LK LK

LK LK

LK LK

BK BK
Bereich 1

(Westflügel)

Linie 1.5 Linie 2.5
Etage 5

Linie 1.4 Linie 2.4
Etage 4

Linie 1.3 Linie 2.3
Etage 3

Linie 1.2 Linie 2.2
Etage 2

Linie 1.1 Linie 2.1
Etage 1

Bereichs-
linie 0.

Bereich 2
(Ostflügel)

H
au

pt
lin

ie
 1

.0

H
au

pt
lin

ie
 2

.0

Linien-/Bereichskoppler N140
zur Bereichs- und Linienkopplung

I2
01

_1
40

29

1.5.0 2.5.0

1.4.0 2.4.0

1.3.0 2.3.0

1.2.0 2.2.0

1.1.0 2.1.0

1.0.0 2.0.0

KNX

LK LK

LK LK

LK LK

LK LK

LK LK

IP-Router N146 als Bereichskoppler

Bereich 1
(Westflügel)

Linie 1.5 Linie 2.5
Etage 5

Linie 1.4 Linie 2.4
Etage 4

Linie 1.3 Linie 2.3
Etage 3
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IP-Router N146 als Linienkoppler

Bereich 1
(Westflügel)

Linie 1.5 Linie 2.5
Etage 5

Linie 1.4 Linie 2.4
Etage 4

Linie 1.3 Linie 2.3
Etage 3

Linie 1.2 Linie 2.2
Etage 2

Linie 1.1 Linie 2.1
Etage 1
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V klasické topologii jsou všechny
vazební prvky linií a oblastí obvykle
provedeny jako KNX spojky. Tato
topologie je osvědčená a mnohokrát
použitá. Délka sběrnicového vedení je
většinou omezena na jednu budovou.

V této moderní typologii jsou oblastní
vazební prvky nahrazeny routery IP
KXIK00RR. Spojení např. 2 částí
budov již není omezeno použitím 
standardních síťových komponent 
dálkového sběrnicového vedení. 
K připojení vzdálených budov a pro
výměnu telegramů skupinových adres
lze využít jiná média, např. optická
vlákna nebo W-LAN.

V této inovativní topologii jsou všechny
liniové vazební prvky nahrazeny 
routery IP KXIK00RR. Použití 
oblastních vazebních prvků již není
nutné. Touto konfigurací je možné 
spojení každého jednotlivého patra
pomocí ethernetu (LAN) za použití
stávajících sítí LAN. Dále je správnými
konfiguracemi routeru IP KXIK00RR
možné přehledněji a jednodušeji 
zprovoznit jak velké, tak malé 
jednotlivé projekty. Je možná výměna
skupinově adresovaných telegramů i
přes oddělení jednotlivých projektů.

Liniová a řadová spojka KXIK00RK 
pro spojení liníí a řad

Oblastní 
linie 0

Patro 5

Patro 4

Patro 3

Patro 2

Patro 1

Datová síť 
(LAN)

Datová síť 
(LAN)

Oblast 1 
(západní křídlo)

Oblast 2 
(východní křídlo)

Oblast 1 
(západní křídlo)

Oblast 2 
(východní křídlo)

Oblast 1 
(západní křídlo)

Oblast 2 
(východní křídlo)

IP router KXIK00RR 
páteřní oblastní spojovací člen

IP router KXIK00RR 
páteřní oblastní linový člen
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W SYSTÉMOVÉ PRODUKTY – NAPÁJECÍ ZDROJE

W SCHRACK-INFO
• Integrovaná tlumivka
• Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
• Jmenovité provozní napětí 120...230 V AC, 50/60 Hz‚ 220 V DC
• Výstupní napětí 29 V DC
• Dodatečný netlumený výstup pro 29 V DC, pro napájení další linie přes externí tlumivku
• Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 4 TE

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Napájecí zdroj 29 V DC‚ 320 mA KXVK32R

Napájecí zdroj 29 V DC‚ 640 mA KXVK64R

KXVK32R KXVK64R

Systémové produkty, příslušenství
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W LINIOVÁ A ŘADOVÁ SPOJKA

W SCHRACK-INFO
• Připojení na linii a hlavní linii přes svorkovnici
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 2 TE
• Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Liniová a řadová spojka KXIK00RK

KXIK00RK

Systémové produkty, příslušenství

KNX_Kap.08_CZ:KabelPreisliste_2006_1  03.06.2016  9:06 Uhr  Seite 78



Strana

79

Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W KNX IP ROUTER

W SCHRACK-INFO
• LED pro signalizaci, že přístroj je připraven ke spuštění, KNX komunikace, IP komunikace
• Napájení přes externí zdroj napětí 24 V AC/DC, nebo pře sběrnici 
• Pomocné napájení přes “Power over Ethernet (PoE)“ (spotřeba 57 mA při 24 V DC)  (max. 0‚8 W)
• Plug-in svorkovnici pro připojení externího napájecího zdroje 
• Ethernetová přípojka přes konektor RJ45
• Podporuje KNXnet/IP
• Funkce směrování (Routing)
• 4 funkce rozhraní (Tunneling)
• 1 funkce rozhraní (Object server)
• Integrovaná sběrnicová svorka, sběrnicová přípojka přes sběrnicovou svorkovnici
• Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 2 TE
• Externí zdroj napětí 24 V AC/DC je nutno objednat zvlášť

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

KNX IP router KXIK00RR

KXIK00RR

Systémové produkty, příslušenství
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Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ – SBĚRNICOVÁ SVORKOVNICE, 2PÓL, 4 KONEKTORY

W SCHRACK-INFO
• K připojení zařízení na sběrnici
• Pro připojení až 4 sběrnicových vodičů
• Skládá se ze dvou spojených svorkovnic (červená “+“ a černá “-“), vždy se čtyřmi bezšroubovými zásuvnými svorkami pro vodiče 

o průměru 0‚6...0‚8 mm
• Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm)

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Sběrnicová svorkovnice, 2pól, 4 konektory IKW24310

W SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ – SBĚRNICOVÝ KABEL

W SCHRACK-INFO
•  Pro sběrnici KNX
•  Izolační barva: zelená
•  Kabel typ YCYM 2 x 2 x 8,0 mm2

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

KNX sběrnicový kabel YCYM 2 x 2 x 8 mm2 XC15400109

IKW24310

XC15400109

Systémové produkty, příslušenství
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W TECHNICKÉ ÚDAJE – KNX IP ROUTER

KNX IP Router

Typ

KXIK00RK

Konstrukční údaje

Konstrukce N

Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm) �

Rozměry

Šířka  (1 TE = 18 mm) 2 TE

Indikace/ovládací prvky

LED pro signalizaci, že přístroj je připraven ke spuštění, KNX komunikace, IP komunikace �

Napájecí zdroj

Napájení přes externí zdroj napětí 24 V AC/DC �

Spotřeba energie při 24 V DC (mA) 57

Napájení elektroniky přes "Power over Ethernet" dle IEEE 802.3af � (0,8 W)

Připojení na sběrnici

Integrovaná sběrnicová svorka �

Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice �

Připojení k síti �

Ethernetová přípojka přes konektor RJ45 �

Sběrnicová přípojka přes sběrnicovou svorkovnici �

Gateway

Podporuje KNXnet/IP �

Funkce směrování  (Routing)

Funkce rozhraní  (Tunneling) 4

Funkce rozhraní  (Object server) 1

W TECHNICKÉ ÚDAJE – NAPÁJECÍ ZDROJE

Napájecí zdroje

Typ

KXVK32R KXVK64R

Konstrukční údaje

Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm) � �

Rozměry

Šířka  (1 TE = 18 mm) 4 TE 4 TE

Připojení na sběrnici

Integrovaná tlumivka � �

Připojení na sběrnici pomocí kontaktní datové lišty � �

Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice � �

Výstupy

Jmenovité provozní napětí

• AC V 120...230 120...230

• DC V 220 220

50...60 Hz � �

Výstupní napětí, DV (V) 29 29

Výstupní proud [mA] 320 640

Dodatečný netlumený výstup pro 29 V DC, pro napájení další linie přes externí tlumivku � �

Systémové produkty, příslušenství
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SCHRACK TECHNIK SPOL. S R.O.

1. PŮSOBNOST

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou
součástí všech smluv o prodeji zboží a všech smluv o dílo, uza-
vřených mezi společností Schrack Technik spol. s r.o. (dále jen
„Dodavatel“) jako prodávajícím či zhotovitelem na straně jedné 
a jeho odběrateli jako kupujícími či objednateli (dále jen
„Kupující“) na straně druhé. 

1.2 Všechny podmínky odchylné od VOP platí pouze při jejich výslo-
vné písemné akceptaci Dodavatelem. 

2. NABÍDKA

2.1 Veškeré nabídky Dodavatele, které nejsou vytvořeny v centrálním
nabídkovém systému Dodavatele a neobsahují podstatné údaje
(datum, podpis tvůrce, platnost) se považují za nezávazné. 

2.2 Veškeré nabídkové a projekční podklady nesmí být bez souhlasu
Dodavatele rozmnožovány ani nesmí být zpřístupňovány třetím
osobám. Dodavatel může kdykoli vyžadovat jejich vrácení a tyto
podklady musí být vráceny Dodavateli i bez vyzvání v případě, že
zboží bude objednáno u jiného prodávajícího či zhotovitele než 
u Dodavatele. 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Smlouva se považuje za uzavřenou, pokud Dodavatel po obdržení
objednávky vydá potvrzení objednávky nebo odešle dodávku
zboží. Tam, kde se v těchto VOP hovoří o dodávce či dodávce
zboží, se těmito pojmy podle okolností rozumí rovněž dílo či pro-
vedení díla. 

3.2 Údaje obsažené v katalozích, prospektech apod. stejně jako další
písemná nebo ústní sdělení jsou závazná pouze, pokud se na ně
v potvrzení objednávky výslovně odkazuje. 

3.3 Následné změny a doplnění smlouvy vyžadují ke své platnosti
písemné potvrzení. 

4. CENY

4.1 Ceny platí pro dodání ze skladu Dodavatele a nezahrnují daň
z přidané hodnoty. Pokud budou v souvislosti s dodávkou uvaleny
poplatky, daně nebo jiné odvody, jdou tyto k tíži Kupujícího. Obal
bude Dodavatelem převzat zpět pouze v případě výslovné doho-
dy. 

4.2 Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu v případě, že se objed-
návka Kupujícího liší od původní nabídky Dodavatele. 

4.3 Ceny jsou stanoveny na základě výše nákladů k okamžiku první
cenové nabídky. Pokud dojde ke zvýšení nákladů do okamžiku
dodávky zboží, je Dodavatel oprávněn ceny odpovídajícím způso-
bem přizpůsobit.

4.4 Pokud Kupující prodává nebo nabízí zboží Dodavatele třetím
osobám bez zpracování, nesmí být jeho cena nižší, nežli aktuální
cena Dodavatele zveřejněné na http://eshop.schrack.cz/. V přípa-
dě porušení je Dodavatel oprávněn Kupujícímu snížit poskytované
rabaty.

5. DODÁNÍ

5.1 Dodací lhůta (dodací lhůtou se v těchto VOP rozumí též lhůta
k provedení díla) začíná běžet v pozdější z níže uvedených dat: 

1. datum potvrzení objednávky;

2. datum splnění veškerých technických, obchodních a jiných
podmínek, za jejichž splnění odpovídá Kupující;

3. datum, kdy Dodavatel obdrží zálohu nebo jistotu splatnou
před dodáním zboží.

5.2 Kupující je povinen získat veškeré licence nebo povolení, které
mohou být požadovány úřady nebo třetími osobami pro zhoto-
vení díla. Pokud taková povolení nejsou získána včas, prodlužuje
se odpovídajícím způsobem dodací lhůta. 

5.3 Dodavatel je oprávněn provést částečnou dodávku (resp. dílo)
nebo dodávku (dílo) před termínem a takovou dodávku (dílo)
účtovat 

5.4 V případě nepředvídatelných okolností nebo v případě okolností
nezávisejících na vůli stran, jako jsou například všechny případy
vyšší moci, které brání dodržení sjednané dodací lhůty, se tato
dodací lhůta prodlužuje o dobu trvání těchto okolností; mezi ně

patří zejména ozbrojené konflikty, úřední zásahy a zákazy, zdržení
v dopravě a proclení, škody způsobené dopravou, nedostatek
energií a surovin, spory s odbory/zaměstnanci stejně jako výpadek
důležitého, těžko nahraditelného Dodavatele. Tyto jmenované
okolnosti opravňují k prodloužení dodací lhůty také tehdy, pokud
nastanou u subdodavatele. 

5.5 Pokud není v objednávce uvedeno jinak zabezpečíme dodávku
zboží do místa určení předáním zboží přepravci k dopravě do
místa určení. (dodávkou se rozumí zajištění dopravy). Příplatky za
dopravu jsou účtovány dle velikosti zásilky a mohou být jedno-
stranně dodavatelem v průběhu roku měněny. Tyto příplatky jsou
účtovány vždy pouze s první dodávkou z objednávky (tzn.
vykrývá-li se objednávka více dodávkami, účtuje se pouze první 
a ostatní jsou bez příplatku). 

Rizika z dopravy zboží na zákazníka dodatečně převezmeme 
a reklamace vzniklé vlivem přepravy uznáme, předloží-li zákazník
nejpozději do 3 dnů od data převzetí písemný zápis o způsobu 
a rozsahu poškození zásilky potvrzený přepravcem. 

6. PŘECHOD NEBEZPEČÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

6.1 Právo užívat zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na
Kupujícího vydáním ze závodu, resp. skladu, a sice nezávisle na
podmínkách a způsobu stanovení ceny za dodávku (jako např.
doprava vyplaceně, CIF atd.). To platí také tehdy, pokud je dodáv-
ka uskutečňována v rámci montáže nebo pokud je doprava pro-
váděna nebo obstarávána nebo řízena Dodavatelem. 

6.2 V případě smluv o dílo je místem plnění místo, kde jsou konány
práce nebo poskytovány služby. Nebezpečí škody na díle nebo na
části díla přechází na Kupujícího jeho provedením. 

7. PLACENÍ

7.1 Cena za výrobky je splatná okamžitě hotově při předání, dobírkou
při zaslání nebo platbou předem včetně daně, pokud není stano-
vena jiná lhůta splatnosti oboustrannou dohodou. 

7.2 V případě dohody o lhůtě splatnosti, je její hodnota v kalen-
dářních dnech pro kupujícího závazná. 

7.3 V případě částečných zúčtování jsou jednotlivé částečné platby
splatné po obdržení příslušných faktur. To samé platí pro částky
účtované za dodatečné dodávky nebo v důsledku dodatečných
dohod nad původní objem smlouvy, bez ohledu na platební pod-
mínky ujednané pro hlavní dodávku. 

7.4 Kupující není oprávněn zadržovat nebo započíst platby z důvodu
jakýchkoli nároků z odpovědnosti za vady nebo z důvodu jiných
protinároků. 

7.5 Platba se považuje za uskutečněnou dnem připsání na účet
Dodavatele. 

7.6 Pokud je Kupující v prodlení s platbou nebo jiným plněním, ke
kterému se zavázal v rámci tohoto nebo jiného obchodu, je
Dodavatel oprávněn, aniž by byla dotčena jiná jeho práva 

1. pozastavit plnění svých povinností nebo poskytování jiných
výkonů a služeb do doby, než platby budou uskutečněny nebo
závazky splněny, a uplatnit své právo na přiměřené prodloužení
dodací lhůty;

2. na všechny pohledávky po splatnosti uplatnit úrok z prodlení
ve výši 0,05 % denně, pokud Dodavatel nedoloží další nad to
jdoucí náklady. V každém případě je Dodavatel oprávněn účto-
vat veškeré předprocesní náklady, zejména na upomínky 
a náklady právního zastoupení.

7.7 Poskytnutí slev nebo bonusů je podmíněno včasným úplným
zaplacením sjednané ceny. 

7.8 Dodavatel si vyhrazuje vlastnictví ke všemu jím dodanému zboží
až do úplného zaplacení fakturovaných částek včetně úroků 
a nákladů.

Kupující tímto postupuje Dodavateli k zajištění jeho nároku na
zaplacení kupní ceny svoji pohledávku z dalšího prodeje zboží
podléhajícího této výhradě vlastnictví, to také tehdy, pokud toto
zboží bylo zpracováno, přeměněno nebo spojeno, a zavazuje se
o tom učinit odpovídající záznam do svých účetních podkladů 
a na svých fakturách. Na vyžádání je Kupující povinen Dodavateli
oznámit údaje o postoupené pohledávce včetně osoby dlužníka

PŮSOBNOST

NABÍDKA

UZAVŘENÍ SMLOUVY

CENY

DODÁNÍ

PLACENÍ

PŘECHOD NEBEZPEČÍ A MÍSTO PLNĚNÍ
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W VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Údaje o rozměrech jsou informativní a mohou se lišit od skutečnosti v důsledku změn ve výrobním programu.
- Schémata zapojení a charakteristiky se vztahují vždy ke konkrétnímu produktu. Jejich zobecnění na celou

produktovou skupinu není možné.
- Všechna vyobrazení představují vzorky výrobků a jsou určena jen pro účel informace o výrobku.

Společnost Schrack Technik nenese odpovědnost za chyby v textu nebo obrázcích a vyhrazuje si právo změny.
Jsou v platnosti všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik, které jsou nedílnou součástí tohoto katalogu.

Informace v katalogu vyjadřují stanovisko společnosti v době tisku katalogu.

Informace v katalogu jsou uvedeny na základě platných norem, odborné literatury a vlastních expertiz. Obsah
slouží k informativním účelům a nevede k právní odpovědnosti.

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 24 hodin na území České republiky.

W HLAVNÍ SKLAD V ČESKÉ REPUBLICE – PRAHA

Centrála pro Českou republiku - společnost Schrack Technik, spol. s.r.o. – se nachází v Praze 10, Dolnoměcholupská
ulice 2. Její součástí je hlavní skladový areál, který pokrývá potřeby zákazníků na celém území České republiky.

w Více než 6.500 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál

VŠEOBECNÉ INFORMACE

W CENTRÁLNÍ LOGISTICKÉ CENTRUM KONCERNU SCHRACK TECHNIK
GUNTRAMSDORF

Při hlavní severojižní rakouské dálnici A21 (směr GRAZ) se nachází centrální moderní logistické centrum koncernu
Schrack Technik. Již na první pohled Vás upoutá nepřehlédnutelným designem, který poukazuje na klíčové
produktové pilíře naší společnosti. Ve skladových prostorách se nachází produkty, které jsme schopni dodat do 96
hodin; dostupnost zboží považujeme za klíčový faktor při spolupráci s našimi zákazníky!

w Více než 12.000 m2 skladové plochy ve vnitřních prostrorách a k tomu kabelová plocha o výměře 2.500 m2

w Více než 15.000 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál 

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 24 hodin z centrálního pražského 
skladu, resp. do 48 hodin z centrálního koncernového skladu v Rakousku.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

a poskytnout Dodavateli veškeré údaje a podklady potřebné

k vymáhání pohledávky, a dlužníkovi doručit sdělení o postoupení.

Při zástavě nebo jiném zajištění je Kupující povinen poukázat na

vlastnické právo Dodavatele a tohoto neprodleně vyrozumět. 

8. ZÁRUKA A ODPOVĚDNO T ZA VADY

8.1 Dodavatel je při dodržení sjednaných platebních podmínek povinen,

v souladu s následujícími ustanoveními, odstranit každou vadu ovli-

vňující funkčnost, která spočívá v konstrukční chybě, vadě materiá-

lu nebo provedení. Z údajů uvedených v katalozích, prospektech,

reklamních písemnostech a z písemných nebo ústních sdělení, které

nebyly převzaty do smlouvy, nemohou být vyvozovány nároky 

a závazky ze záruky či z odpovědnosti za vady. 

8.2 Záruka činí 24 měsíců, pokud pro jednotlivé součásti dodávky nejsou

sjednány zvláštní záruční doby. Kratší nebo delší záruční lhůty jsou

uvedeny v záručním listě nebo jiném dokladu vystaveném dodavate-

lem. Z nároků ze záruky jsou zcela vyloučeny případy, kdy nebyly pro-

váděny servisní nebo jiné předepsané úkony v rámci záruky dodava-

telem stanovené nebo pokud je prováděla osoba k tomu dodavate-

lem nezmocněná nebo se jedná o produkty jejichž životnost může být

výrazně ovlivněna způsobem užívání. Toto platí rovněž pro jakékoli

dodané zboží nebo provedené dílo, které jsou pevně spojeny se stav-

bou budovy nebo se zemským povrchem. Běh záruční doby počíná

okamžikem přechodu nebezpečí na zboží (díle) podle bodu 6. 

8.3 Nároky ze záruky jsou podmíněny neprodlenou písemnou reklama-

cí vad Kupujícím. Kupující je povinen existenci vad neprodleně dolo-

žit, zejména je povinen dát Dodavateli k dispozici své podklady 

a údaje. Při výskytu vady, na kterou se vztahuje záruka podle bodu

8.1, může Dodavatel podle své volby v místě plnění vadné zboží

(dílo), resp. jeho vadnou součást, opravit, nebo si je za účelem opra-

vy nechat poslat nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny. 

8.4 Kupující poskytne pro záruční práce ve svém provozu potřebné

pomocné síly, zdvihací zařízení, nosné konstrukce a drobný spo-

třební materiál atd. bezplatně. Vyměněné součásti jsou vlastnictvím

Dodavatele pouze podle bodu 7.7. 

8.5 Pokud je zboží vyrobeno Dodavatelem na základě konstrukčních

údajů, výkresů, modelů nebo jiných specifikací dodaných Kupujícím,

záruka Dodavatele je omezena na soulad s těmito konstrukčními

údaji, výkresy, modely nebo jinými specifikacemi Kupujícího. 

8.6 Ze záruky jsou vyloučeny takové vady, které vznikly v důsledku mon-

táže a instalace neuskutečněné Dodavatelem, v důsledku nedosta-

tečného zařízení, nedodržení instalačních požadavků a podmínek

užívání, přetěžování dílů nad hodnoty udané Dodavatelem, nedba-

lého nebo nesprávného nakládání a použití nevhodných materiálů;

to platí rovněž pro vady, které lze připsat materiálu dodanému

Kupujícím. Dodavatel také neodpovídá za poškození, vzniklá v důs-

ledku jednání třetích osob, v důsledku atmosférických výbojů, pře-

pětí a chemických vlivů. Záruka se nevztahuje na výměnu dílů, které

podléhají přirozenému opotřebení. Při prodeji použitého zboží

neposkytuje Dodavatel žádnou záruku. 

8.7 Záruka zaniká okamžitě, pokud Kupující sám nebo prostřednictvím

třetích osob nezmocněných výslovně Dodavatelem na dodaných

předmětech provede změny nebo opravy bez písemného souhlasu

Dodavatele. 

8.8 Ustanovení 8.1 – 8.7 platí obdobně také pro odpovědnost za vady

z jiných právních důvodů. 

9. OD TOUPENÍ OD MLOUVY

9.1 Kupující může od smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení způ-

sobeného zaviněním Dodavatele a to pouze v případě, že bezvýs-

ledně uplynula dodatečně poskytnutá přiměřená lhůta. Odstoupení

musí být sděleno prostřednictvím doporučeného dopisu. 

9.2 Bez dotčení svých dalších práv je Dodavatel oprávněn od smlouvy

odstoupit: 

1. pokud je provedení dodávky, resp. započetí nebo pokračování

provádění díla nemožné z důvodu na straně Kupujícího nebo

pokud prodlení Kupujícího trvá i po uplynutí dodatečně poskyt-

nuté přiměřené lhůty,

2. pokud existují pochybnosti ohledně platební schopnosti

Kupujícího a tento na výzvu Dodavatele nezaplatí ani zálohu, ani

neposkytne přiměřené zajištění, nebo

3. pokud prodloužení dodací lhůty z důvodů uvedených v bodě 5.4

obnáší více než polovinu původně sjednané dodací lhůty, nejmé-

ně však 6 měsíců.

9.3 Odstoupení může být učiněno také ohledně dosud nedodané části

dodávky nebo dosud neprovedené části díla z výše uvedených

důvodů. 

9.4 Pokud je na majetek smluvní strany prohlášen konkurz nebo návrh

na prohlášení konkurzu je zamítnut z důvodu, že majetek úpadce

nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, je druhá smluvní strana

oprávněna od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné lhůty. 

9.5 Aniž by byly dotčeny nároky na náhradu škody Dodavatele včetně

předprocesních nákladů, je v případě odstoupení Dodavatel opráv-

něn již poskytnutá plnění nebo částečná plnění v souladu se smlou-

vou zúčtovat a Kupující je povinen je zaplatit. Toto ustanovení platí

obdobně také, pokud dodávka zboží nebo dílo ještě nebylo

Kupujícím převzato, stejně jako pro případy Dodavatelem uskuteč-

něných přípravných jednání. Namísto toho má Dodavatel právo pož-

adovat vrácení již dodaného zboží (díla), resp. jeho části. 

9.6 Jiné následky odstoupení jsou vyloučeny. 

10. ODPOVĚDNO T

10.1 Dodavatel odpovídá v rámci obecně závazných právních předpisů za

škody mimo oblast působnosti zákona č. 59/1998 Sb., o odpověd-

nosti za škodu způsobenou vadou výrobku pouze tehdy, pokud je

prokázáno jeho zavinění spočívající v hrubé nedbalosti. Nároky na

náhradu následných škod a škod na majetku, neuskutečněných

úspor, ztráty na úrocích, ušlého zisku a škod z nároku třetích osob

vůči Kupujícímu jsou vyloučeny. 

10.2 Při nedodržení pokynů pro montáž, uvedení do provozu a používá-

ní (jako např. obsažených v návodu k použití) nebo nedodržení pod-

mínek stanovených v úředních povoleních jsou jakékoli nároky na

náhradu škody vyloučeny. 

10.3 Pokud jsou sjednány smluvní pokuty, jsou jakékoli nadto jdoucí

nároky z jakéhokoli právního důvodu vyloučeny. 

11. DUŠEVNÍ VLA TNI TVÍ

11.1 Kupující odškodní Dodavatele v případech všech nároků z poškoze-

ní práv k patentům, užitným vzorům, ochranným známkám atd.

v případě zhotovení zboží na základě konstrukčních údajů, výkresů,

modelů nebo jiných specifikací Kupujícího. 

11.2 Podklady pro zhotovení jako například plány, skici a jiné technické

podklady stejně jako vzory, katalogy, prospekty, vyobrazení apod.

zůstávají vždy a za všech okolností duševním vlastnictvím

Dodavatele a podléhají zákonným ustanovením ohledně rozmnožo-

vání, napodobování, hospodářské soutěže atd. Bod 2.2 těchto VOP

platí rovněž pro podklady technických návrhů. 

12. VŠEOBE NÁ U TANOVENÍ

Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy nebo těchto podmínek

měla být neplatná či neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost

ostatních ustanovení. Neplatné a neúčinné ustanovení bude nahra-

zeno platným a účinným ustanovením, které je nejblíže sledované-

mu cíli. 

13. ROZHODNÉ PRÁVO A OUDNÍ MÍ TO

K rozhodování veškerých ze smlouvy pocházejících sporů – včetně

takových o existenci nebo neexistenci smlouvy – je místně příslušný

obecný soud Dodavatele. Smlouva se řídí českým právem s vylouče-

ním ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách mezinárodní koupi zboží. 

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ MÍSTO

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ODPOVĚDNOST
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WWW.SCHRACK.CZ

RAKOUSKO
Seybelgasse 13
AT-1230 Wien
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

POLSKO
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: se@schrack.pl

CHORVATSKO
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

BELGIE
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijis-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

SLOVENSKO
Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 491 081 01
Fax: +421 (0)2 491 081 99
E-Mail: info@schrack.sk

RUMUNSKO
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-3700 Oradea
Tel: +40 2/59 435 887
Fax: +40 2/59 412 892
E-Mail: schrack@schrack.ro

BULHARSKO
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
Tel: +359/(2) 890 7913
Fax: +359/(2) 890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

SRBSKO
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.co.rs

SLOVINSKO
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

MAĎARSKO
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

BOSNA A HERCEGOVINA
Put za aluminijski kombinat bb
88000, Mostar
Tel: +387 / 36 333 666
Fax: +387 / 36 333 667
E-Mail: schrack@schrack.ba

SCHRACK TECHNIK – OSTATNÍ POBOČKY A ZASTOUPENÍ

SCHRACK STORE PRAHA
Dolnoměcholupská 2
100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 231 - 3
Fax: +420 281 008 462
Email: praha@schrack.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Dolnoměcholupská 2
100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 246
Fax:  +420  281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

SCHRACK STORE BRNO
Tuřanka 115
627 00, Brno
Tel: +420 548 428 801 - 5
Fax: +420 548 217 010
Email: brno@schrack.cz

SCHRACK STORE OSTRAVA
Rajnochova 75
718 00, Ostrava
Tel: +420 596 237 097
Fax: +420 596 237 240
Email: ostrava@schrack.cz

SCHRACK STORE HRADEC KRÁLOVÉ
Vlčkovická ulice 224/98a, Plačice
500 04, Hradec Králové
Tel: +420 495 533 966
Fax: +420 495 534 219
Email: hk@schrack.cz

SCHRACK STORE PLZEŇ
Karla Steinera 13
318 00, Plzeň
Tel:  +420 377 382 055
Fax:  +420 377 381 243
Email: plzen@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ LIBEREC
Zeyerova 560/25
460 01, Liberec
Tel:  +420 485 148 101
Fax:  +420 485 148 102
Email: liberec@schrack.cz

SCHRACK STORE Č.BUDĚJOVICE
Pekárenská 54
370 04, České Budějovice
Tel:  +420 386 350 138
Fax: +420 387 312 474
Email: c.budejovice@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ ZLÍN
Kvítkova 3687
760 01, Zlín
Tel:  +420 577 219 721
Fax:  +420 577 219 722
Email: zlin@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ TEPLICE
Okružní 324
417 22, Háj u Duchcova
Tel: +420 724 301 257
Fax: +420 281 008 462
Email: t.konrad@schrack.cz

CENTRÁLA

POBOČKY A SCHRACK STORE

SCHRACK TECHNIK – ČESKÁ REPUBLIKA

Get Ready. Get Schrack.ENERGIE PRŮMYSLwww.schrack.cz

ONLINE NAKUPOVÁNÍ!
V kanceláři i na cestách s Live Phone Aplikací    

VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI
Skladem Skladem v každém Schrack STORE
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