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NOU:  
GENERARE  

AUTOMATĂ A 
SCHEMELOR  

ELECTRICE



Schrack Design vă asistă la proiectarea eficientă a tablourilor electrice și totodată vă garantează 
conformitatea lor cu standardele în vigoare. Suplimentar, față de crearea vederilor frontale și  
a schemelor electrice puteți verifica calculul termic al tablourilor proiectate în concordanță cu  
IEC TR 60890, întrunind astfel una din condițiile de conformitate cu standardul EN 61439 (până la 
1600A). Documentația tehnică este de asemenea inclusă.
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NOU:  
RECOMANDĂ 

 DULAPUL  
COMPATIBIL

Despre Schrack Design



 Proiectare în conformitate cu EN 61439

 Documentație cuprinzătoare

 Proiectare și comandă simplă

ÎNDEPLINEȘTE CERINȚELE STANDARDULUI EN 61439

Puterea disipată de dulapurile electrice depinde de câțiva 
factori: mărimea efectivă a suprafaței, componentele instalate 
și modul de instalare a dulapului. De exemplu, o carcasă care 
stă liberă în spațiu, poate disipa mai multă căldură decât una 
montată la perete sau într-o nișă.

Prescripțiile precise și modul de calcul al suprafaței efective a 
dulapului electric depind de modul de instalare și sunt inter-
național reglementate de standardul IEC TR 60890, care este 
baza îndeplinirii EN 61439. Ca specialist sunteți responsabil, 
împreună cu compania dvs., de respectarea acestui standard.

BENEFICIILE DUMNEAVOASTRĂ
100%  

GRATUIT



Link-uri rapide pentru imprimare
Folosind Link-uri rapide în fereastra de imprimare,  
cu un singur click puteți accesa pagina dorită. 

Importul și Exportul articolelor utilizator
Se poate face exportul listei personale de produse, care poate fi 
importată pe un alt PC (ex. pentru colegi).

Sortarea paginilor
Paginile pot fi aranjate manual în 
fereastra de imprimare. Acest lucru  
dă documentului un ton personalizat.
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Funcții noi ale programului Schrack Design

Calcul termic până la 1600A 
incluzând reprezentări grafice 
Calculul termic consideră tablouri cu un interval al curenților nominali între 630 
și 1600A. Zonele de stratificare termică sunt folosite în calcule până la 1600A. 
Schrack Design verifică amplasarea articolelor în conformitate cu standardul,  
iar vederea frontală indică care produse nu sunt amplasate corespunzător. 

Taste pentru comenzi rapide
Lucrul cu Schrack Design se poate face mult mai 
eficient prin utilizarea tastelor de comenzi rapide.



Recomandarea dulapului
Dacă există deja o listă de produse,  
dar nu și un dulap, Schrack Design  
va recomanda unul corespunzător.

Schemă electrică automată
Pentru proiectare rapidă cu Schrack Design,  
este posibil să generăm schema electrică  
conform cu planul de montaj.

Trasarea rapidă a firelor de legătură cu linia colț 
Cu ajutorul liniei colț este foarte ușor să conectăm simbolurile între ele.  
Setați punctele de colț și Schrack Design va trasa singur liniile.

Formatul A3/A4
Formatul foii de lucru poate fi modificat  
pentru a putea dezvolta și proiecte mari.

Editorul de bloc 
Editorul de bloc din planul de montaj și 
schemele electrice vă permite o proiectare 
complet individualizată.



Câtă vreme planul de montaj este complet, deschideți fereastra cu schema 
multifilară. Această funcție adaugă automat partea de schemă multifilară 
pentru întreruptoare modulare: diferențiale, automate și combinate, care 
salvează timp prețios în activitatea de proiectare.

Paginile pot fi aranjate conform cerințelor pentru a fi în măsură să creați  
documentație personalizată.

Dacă lista de componente există deja, iar dulapul nu este  
specificat, aplicația recomandă o listă cu variante compatibile.

Puteți utiliza meniul setări pentru a atribui o combinație de taste 
pentru comenzi rapide. Aceste shortcut-uri pot fi modificate oricând 
și pot fi utilizate pentru eficientizarea lucrului cu Schrack Design.

Schemă automatizată

Fereastra de imprimare

Recomandarea dulapului

Shortcut-uri
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Schrack Design 4.0 în detaliu



Introducerea în calcul  
a conductoarelor

Adaptarea sistemului de bare

Definirea condițiilor generale

La pasul trei se introduce lista cu conductoarele de conexiune din  
dulap. Astfel, se calculează automat disiparea de putere pentru 
fiecare conductor care se introduce în listă.

La acest pas puteți introduce sisteme de bare sau să adaptați sistemele 
deja introduse, fapt care va modifica puterea disipată.

Aici puteți verifica detaliile despre incintă, mediul ambiant și să le 
actualizați conform situației reale.

1

Un ghid simplu vă conduce la un tablou conform cu standardele

2

3

4
Sisteme de ventilație
Dacă temperatura tabloului electric depășește valoarea admisă, 
acest ghid sugerează un sistem eficient de ventilație. Adăugând 
ventilatoare potrivite, temperatura în tablou se reduce la o valoare 
corespunzătoare. Suplimentar, ventilatoarele și accesoriile lor sunt 
adăugate automat în lista de componente.
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DESCĂRCAȚI ACUM:
www.schrack.ro/schrack-digital/schrack-design-software

Windows: Vista | 7 | 8 | 10

 Selectarea produselor

 Calculul concomitent al temperaturii

 Elaborarea planurilor de montaj  
 și a schemelor electrice

 Imprimarea documentației

 Transferul articolelor direct în coșul de cumpărături

 Comada produselor

6 pași spre tablouri electrice conform normelor

Eforturile Schrack Technik se îndreaptă către nevoile curente ale instalatorilor de echipamente de joasă 
tensiune. Astfel am dezvoltat un întreg sistem logistic, cu stocuri în orașe cheie din România pentru a aduce 
către clienți produse de calitate în cel mai scurt timp. Avem cel mai bun sistem de comenzi online, accesibil 
inclusiv de pe telefonul mobil, cataloage tehnice detaliate online sau tipărite, investim mult în digitalizare și 
oferim consultanță specializată pentru orice tip de proiect.

Schrack Technik: Produse de înaltă calitate și consultanță de top!
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