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Toate desenele dimensionale sunt prezentate după posibilitatea spa�iului disponibil din pagină �i servesc
pentru orientare, fără obligativitate.
Toate schemele electrice sunt scheme de principiu care servesc numai la în�elegerea mai clară a func�ionării,
iar în cursul unui proiect trebuie completate, respectiv prelucrate.
Toate imaginile prezintă produsele semnificative din respectivul paragraf pentru exemplificare �i nu au caracter
de obligativitate.

Cea mai bună consultanță

Dacă nu este altceva stipulat, se va aplica versiunea curentă a Condi�iilor Generale de Livrare emisă de
Asocia�ia Industriilor Electrice �i Electronice din Austria “FEEI”. Pute�i găsi o copie la sfâr�itul catalogului.

Cele mai bune stocuri

Cele mai rapide livrări

Nu purtăm răspundere pentru eventualele erori din text sau imagini; ne rezervăm dreptul de a face modificări
fără preaviz la specifica�iile tehnice ale gamei de produse.

Cel mai performant sistem de comenzi online

Informaţiile pentru utilizator cuprinse în prezentul catalog exprimă punctul de vedere al companiei în momentul
redactării. Acestea au fost redactate în baza standardelor publicate, a recomandărilor asociaţiilor de profil, a
literaturii de specialitate şi a propriului know-how al companiei. Conţinutul are caracter informativ şi nu creează
nicio obligaţie de drept.

8. Garanţia şi acceptarea obligaţiei de remediere a defectelor
8.1 Odată ce condiţiile de plată convenite sunt îndeplinite, vânzătorul este obligat,
conform prezentelor dispoziţii, să remedieze orice defect existent în momentul
acceptării echipamentului, dacă acesta are la bază erori constructive sau defecte de
material ori de execuţie. Nu se pot face revendicări de garanţie pe baza informaţiilor
incluse în cataloage, prospecte, texte publicitare şi afirmaţiilor verbale sau scrise care
nu au fost incluse în contract.
8.2 Dacă nu au fost convenite termene de garanţie speciale pentru anumite componente
livrate, atunci termenul de garanţie este de 12 luni. Acest lucru este valabil şi pentru
bunurile livrate sau serviciile efectuate pentru bunurile furnizate, care sunt montate
ferm pe clădiri sau pe sol. Calcularea termenului de garanţie începe din momentul
transferării riscurilor conform punctului 6.
8.3 Obligaţiile de garanţie sunt condiţionate de semnalarea în scris a defectelor de către
cumpărător, şi de primirea de către vânzător a acestei notificări. Cumpărătorul
trebuie să dovedească existenţa defecţiunii într-un termen rezonabil şi va pune la
dispoziţia vânzătorului toate materialele şi datele aflate în posesia sa. În cazul
existenţei unei defecţiuni ce intră sub incidenţa condiţiilor de garanţie, conform
punctului 8.1, la primirea unei astfel de notificări, vânzătorul va opta fie pentru
înlocuirea bunului defect sau a pieselor defecte sau pentru repararea acestora la
sediul cumpărătorului, fie pentru returnarea acestora în vederea reparării sau
acordarea unei reduceri de preţ corespunzătoare.
8.4 Toate costurile generate de remedierea defecţiunilor (de ex. pentru montare şi
demontare, transport, casare, timp de deplasare şi lipsă) cad în sarcina
cumpărătorului.
8.5 Pentru lucrările de garanţie la sediul cumpărătorului, acesta din urmă va asigura în
mod gratuit personal auxiliar, instalaţii de ridicare, schele, consumabile şi alte
articole neprevăzute. Piesele înlocuite devin proprietatea vânzătorului.
8.6 Dacă un articol este confecţionat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a
desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător,
garanţia vânzătorului se limitează numai la neconformitatea cu specificaţiile
cumpărătorului.
8.7 Sunt exceptate de la condiţiile de garanţie acele defectele provocate de asamblări şi
montaje neefectuate de către vânzător, de echipamente necorespunzătoare, de
nerespectarea cerinţelor de instalare şi a condiţiilor de utilizare, de suprasolicitarea
pieselor în afara parametrilor specificaţi de vânzător, de manipularea neglijentă sau
necorespunzătoare şi de folosirea de materiale de consum neadecvate; acest lucru
este valabil şi pentru defectele cauzate de materialele furnizate de către beneficiar.
Vânzătorul nu răspunde nici de daunele provocate de acţiunile terţilor, de descărcări
atmosferice, supratensiuni şi influenţe chimice. Garanţia nu se referă la înlocuirea
pieselor care fac obiectul uzurii naturale. Vânzătorul nu acordă garanţii pentru
vânzarea de bunuri uzate. Garanţia se anulează imediat, dacă, fără acordul scris al
vânzătorului, cumpărătorul însuşi sau un terţ, care nu a fost autorizat în scris şi în
mod expres de către vânzător, aduce modificări sau remedieri la articolele livrate.
8.8 Revendicările privitoare la garanţie se prescriu odată cu expirarea termenului
specificat la punctul 8.2.
8.9 Dispoziţiile menţionate la punctele de la 8.1 la 8.8 se aplică - mutatis mutandis - în
toate cazurile unde obligaţia de remediere a defectelor trebuie acceptată din alte
motive legale.
9. Denunţarea contractului
9.1 Cumpărătorul se poate retrage din contract numai în cazul unei întârzieri provocate
de neglijenţa gravă a vânzătorului şi numai după expirarea unei perioade de graţie
rezonabile. Retragerea din contract trebuie anunţată prin scrisoare recomandată.
9.2 Indiferent de celelalte drepturi ale sale, vânzătorul are dreptul să se retragă din
contract în următoarele situaţii:
a) în cazul excluderii livrării sau dacă începerea sau continuarea prestaţiei conform
contractului devin imposibile din motive imputabile cumpărătorului sau dacă
întârzierea depăşeşte perioada de graţie rezonabilă;
b) dacă au apărut suspiciuni în privinţa capacităţii de plată a cumpărătorului şi dacă
acesta, la cererea vânzătorului, nu efectuează nici plăţi în avans şi nici nu depune
garanţii viabile înaintea livrării, sau
c) dacă, din motivele menţionate la punctul 5.4, termenul de livrare se prelungeşte cu
mai mult de jumătate din termenul de livrare convenit iniţial sau cu cel puţin 6
luni.
9.3 Pentru motivele de mai sus, retragerea este posibilă şi pentru orice parte restantă a
livrării sau a prestaţiei contractate.
9.4 În cazul în care împotriva uneia din părţile contractante se iniţiază procedura de
faliment sau o cerere pentru iniţierea procedurii de faliment este respinsă datorită
activelor insuficiente, cealaltă parte contractantă are dreptul să se retragă din
contract fără acordarea unei perioade de graţie.

9.5 Fără a prejudicia solicitarea vânzătorului pentru plata daunelor respective, inclusiv
costurile premergătoare unui proces în instanţă, la retragerea din contract, livrările sau
prestaţiile integrale sau parţiale se vor factura şi achita conform contractului. Această
prevedere acoperă şi livrările sau prestaţiile care nu au fost încă acceptate de
cumpărător, precum şi acţiunile pregătitoare efectuate de către vânzător. Alternativ,
vânzătorul are totuşi posibilitatea de a solicita returnarea articolelor deja livrate.
9.6 În afara celor de mai sus, orice alte consecinţe pentru retragerea din contract sunt
excluse.
9.7 Exercitarea revendicărilor în baza unei pagube excesive (laesio enormis), unei erori şi
anulării obiectului de către cumpărător este exclusă.

Condiţi

10. Eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
10.1 Cumpărătorul de echipamente electrice şi electronice în scopuri comerciale, cu sediul în
1. Domeniul de valabilitate
România, îşi asumă obligaţia de a finanţa colectarea şi tratarea deşeurilor de
1.1 Prezentele condiţii generale vor guverna tranzacţiile legale între întreprinderi
echipamente electrice şi electronice în conformitate cu Ordonanţa privind deşeurile de
livrarea de mărfuri şi - mutatis mutandis - prestarea de servicii. Tranzacţiile d
echipamente electrice, în cazul în care acesta este utilizatorul efectiv al echipamentelor
programe software, de montaje de curenţi tari şi slabi, sunt guvernate de leg
electrice/electronice. Când cumpărătorul nu este utilizatorul final, acesta va transfera
română.
obligaţia financiară completă către clientul său, pe baza unui contract, şi va transmite
1.2 Abaterile de la condiţiile menţionate la punctul 1.1 sunt valabile numai în caz
vânzătorului dovada transferului respectiv.
care sunt acceptate de către vânzător în mod expres şi în scris.
10.2 Cumpărătorul cu sediul în România trebuie să pună la dispoziţia vânzătorului toate
informaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor vânzătorului în calitate de
2. Ofertele
producător/importator conform §§ 11 şi 24 ale Ordonanţei de reglementare a
2.1 Ofertele vânzătorului vor fi considerate oferte ce nu implică niciun angajamen
gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi Legea gestionării deşeurilor.
2.2 Documentele de ofertare şi proiectare nu se vor multiplica şi nici nu se vor pu
10.3 Cumpărătorul cu sediul în România este responsabil faţă de vânzător pentru toate
dispoziţia terţilor, fără permisiunea vânzătorului. Documentele pot fi întotdea
daunele şi alte dezavantaje financiare suportate de vânzător datorită neîndeplinirii sau
solicitate pentru a fi returnate şi se vor restitui imediat vânzătorului, în cazul
îndeplinirii parţiale de către cumpărător a obligaţiilor sale financiare, precum şi a
comanda este transmisă altui beneficiar.
oricăror obligaţii care îi revin conform punctului 10. Cumpărătorul trebuie să facă
dovada îndeplinirii acestei obligaţii.
3. Încheierea contractului
3.1 Contractul este considerat încheiat în momentul confirmării scrise de către vâ
11. Răspunderea vânzătorului
unei oferte primite sau la efectuarea livrării.
11.1 În afară de legea referitoare la responsabilitatea pentru produs, vânzătorul îşi asumă
3.2 Datele cuprinse în cataloage, prospecte etc., precum şi declaraţiile scrise sau
responsabilitatea numai pentru produsele care au fost alese să funcţioneze la
devin obligatorii numai atunci când în confirmarea comenzii se face referire e
parametrii nominali indicaţi în cataloagele Schrack sau în fişele tehnice. Răspunderea
la acestea.
vânzătorului este în limita valorii produsului din factură. Vânzătorul nu va răspunde de
3.3 Modificările ulterioare şi completările aduse contractului vor face obiectul un
daune provocate de acte de neglijenţă minoră, nici de daune de consecinţă şi daune
confirmări scrise.
pentru pierderi economice, pierderi de economii sau de dobândă sau de daune ce
rezultă din pretenţii ale terţilor împotriva cumpărătorului.
4. Preţurile
11.2 Vânzătorul nu va răspunde pentru daune în cazul nerespectării condiţiilor de montaj, de
4.1 Preţurile vor fi cotate franco-uzină sau preţuri la depozitul furnizorului, fără t
punere în funcţiune şi de exploatare (cum ar fi de exemplu cele din instrucţiunile de
valoarea adăugată, ambalaj şi ambalare, încărcare, demontare, returnare, pre
utilizare) sau a condiţiilor de licenţiere.
reciclarea şi eliminarea adecvată a deşeurilor de echipamente electrice şi elec
11.3 Pretenţiile care depăşesc penalităţile contractuale convenite sunt excluse din titlul
în scopuri comerciale, în conformitate cu ordonanţa de reglementare a gestio
respectiv.
deşeurilor de echipamente electrice.
Cumpărătorul va răspunde de achitarea tuturor taxelor, impozitelor sau altor
12. Drepturile de proprietate industrială şi drepturile de autor
ce-i revin în legătură cu livrarea. În cazul în care termenii de livrare includ tra
12.1 Dacă un produs este realizat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a
la o destinaţie desemnată de cumpărător, costurile de transport şi orice asigu
desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător,
transport solicitată de cumpărător vor fi suportate de acesta din urmă. Totuşi
cumpărătorul va compensa vânzătorul şi nu-l va implica în nicio revendicare pentru
nu include descărcarea şi manipularea ulterioară a produselor comandate. Am
încălcarea drepturilor de proprietate industrială solicitate împotriva cumpărătorului.
se va returna numai în cazul unui acord expres.
12.2 Documentaţia de execuţie, cum sunt planurile, desenele şi alte specificaţii tehnice,
4.2 În cazul în care comanda plasată diferă de comanda transmisă, vânzătorul îşi
precum şi eşantioanele, cataloagele, prospectele, ilustraţiile şi alte materiale similare,
dreptul de a modifica preţul în mod corespunzător.
vor fi întotdeauna proprietatea intelectuală a vânzătorului şi vor rămâne sub incidenţa
4.3 Preţurile au la bază costurile din momentul primei oferte de preţ. În cazul în c
prevederilor legale referitoare la multiplicare, copiere, concurenţă etc. Punctul 2.2 se
costurile au crescut până în momentul livrării, vânzătorul are dreptul să modi
aplică şi pentru documentaţia de proiectare.
preţurile în mod corespunzător.
4.4 La comenzile de reparaţii, vânzătorul va asigura toate serviciile pe care le con
13 Generalităţi
oportune şi pe care le va factura cumpărătorului în baza activităţii prestate şi
În cazul în care anumite prevederi ale prezentului contract sau ale acestor clauze nu
cheltuielile ocazionate. Acelaşi lucru este valabil pentru orice prestaţie suplim
sunt valide, validitatea celorlalte prevederi nu este afectată. Prevederea nevalidă se va
a cărei utilitate devine evidentă numai în timpul executării reparaţiei. În aces
înlocui cu o altă prevedere valabilă, cât mai asemănătoare scopului urmărit.
este necesară notificarea specială a cumpărătorului.
4.5 Cheltuielile cu întocmirea devizelor de cost pentru reparaţii şi întreţinere şi pe
14 Jurisdicţia şi legislaţia aplicabilă
expertize se facturează către cumpărător.
Orice dispută rezultată din contract - inclusiv litigiile referitoare la existenţa sau
inexistenţa acestora - va cădea în sarcina jurisdicţiei exclusive a instanţei competente
Livrarea
5
din teritoriul sediului vânzătorului.
5.1 Termenul de livrare începe cu data cea mai recentă dintre următoarele date:
a) Data confirmării comenzii
b) Data îndeplinirii de către cumpărător a tuturor premizelor tehnice, econom
de altă natură, pentru care este responsabil;
c) Data la care vânzătorul primeşte un acont sau o garanţie, ce trebuie achita
înaintea livrării mărfii în cauză.
5.2 Cumpărătorul va obţine autorizaţiile sau aprobările de la autorităţi sau terţi,
execuţiei instalaţiei sau echipamentelor. Dacă aceste aprobări nu sunt obţinu
termen, indiferent de motiv, termenul de livrare se prelungeşte în mod coresp
5.3 Vânzătorul are dreptul să efectueze livrări parţiale sau în avans, pe care le va
către cumpărător. Dacă livrarea la cerere este acceptată, atunci marfa este
considerată ca fiind solicitată cel mai târziu la 1 an de la plasarea comenzii.
5.4 În cazul unor situaţii imprevizibile sau care nu pot fi controlate de părţi, cum
exemplu cazurile de forţă majoră ce împiedică respectarea termenului de livra
convenit, acest termen se prelungeşte în orice caz cu perioada corespunzătoa
duratei situaţiei respective; astfel de situaţii includ în special conflictele arma
intervenţiile autorităţilor şi interdicţiile, întârzierile în transport şi vămuire, da
tranzit, întreruperea de energie şi lipsa materiilor prime, conflictele de muncă
precum şi pierderea unui furnizor cheie, greu de înlocuit. Situaţiile menţionat
sus vor prevala, indiferent dacă afectează vânzătorul sau subcontractorul (ii)
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VDE, Asociaţia pentru Industrie Electrică,
Electronică & Technologia Informaţiei,
nu este numai o marcă de testare
recunoscută la nivel european, ci și la nivel
internaţional ca o marcă a calităţii datorată
standardelor stricte de testare. Calitatea
este întotdeauna ceea ce ne călăuzește.
De accea noi cu regularitate invităm un
institut independent pentru a ne audita și
certifica conformitatea noastră cu
standardele ISO9...
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Mediul înconjurător este mai mult decât
un cuvânt la modă. În compania noastră
ne preocupă continuu protecţia mediului
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independent certifică grija noastră pentru
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Proiectarea părţilor laterale permite
aerului să circule și astfel se maximizează
contactul declanșatorului bimetalic cu
aerul înconjurător. În acest fel declanșarea
la suprasarcină este mult mai precisă.

Întreruptoare automate,
ÎNTRERUPTOARE
AUTOMATE,
Întreruptoare combinate,
ÎNTRERUPTOARE
CU PROTECŢIE
Întreruptoare cu protecţie
diferenţială
DIFERENŢIALĂ,
ÎNTRERUPTOARE
AUTOMATE CU PROTECŢIE
w Conţinut
DIFERENŢIALĂ-COMBI
Întreruptoare automate ................................................................................. Pagina 10
w CONŢINUT
Accesorii pentru întreruptoare automate...................................................... Pagina 20
ÎNTRERUPTOARE
AUTOMATE
.................................................................................................. Pagina
10 21
Întreruptoare combinate
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20 25
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BARETE ........................................................................................................................................................ Pagina 28
Barete de alimentare .................................................................................... Pagina 41
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Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare automate seria AMPARO - 6kA
w Schrack-Info
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• Polul aferent conductorului neutru este situat în partea stângă
• Cleme lift pentru conductoare, pe ambele părţi
• Protecţie la introducerea eronată (prin spate) a conductorului în borna de racord
• Secţiune transversală cleme 1-25mm²
• Montaj pe şină DIN conform EN 50022
• Certificare VDE
AM6

SFATURI & SOLUȚII PRACTICE
Se previne introducerea eronată (prin spate) a conductoarelor în bornele de racord datorită profilului
special al acestora. Datorită fixării prin înclichetare, la înlocuire, nu este necesară demontarea şinei
ACCESORII
• Barete de alimentare
• Carcase
• Contact auxiliar

Standarde:
Tensiune nominală (c.a.):
Tensiune nominală (c.c.):
Frecvență nominală:
Curent nominal:
Caracteristica de declanșare:
Capacitate de rupere la scurtcircuit Icn:
Capacitate de rupere la scurtcircuit Icu:
Clasa de selectivitate:
Tensiunea de ținere la impuls Uimp:
Test dielectric la frecvență industrială 1 min:
Grad de poluare:
Certificare:
Durata de viață electrică:
Durata de viață mecanică:
Gradul de protecție:
Temperatura de referință:
Temperatura de declanșare:
Temperatura de funcționare:
Tip conexiune bornă:
Conexiune:
Secțiune racord:
Cuplul de strângere a bornelor:
Dimensiune cleme pentru barete:
Montaj:

w Desen dimensional

CEI/EN 60898-1, CEI/EN 60947-2
230V / 400V - 240V /415V
48V
50/60Hz
2 - 63A
B, C
6 kA conform CEI/EN 60898,
6 kA conform CEI/EN 60947-2
3
4kV
2kV
2
VDE pentru versiunea cu 1 pol, 2 poli și 3 poli
> 4.000 cicluri de comutație
> 20.000 cicluri de comutație
IP 20 (acoperită de plastron IP40)
+30°C
-5 °C până la +40 °C
-35 °C până la +70 °C
Conductor/ Baretă tip furcă/ Baretă tip lamelă
Pe sus și pe jos
1 - 25 mm2;
2.5 Nm
10 mm2;
pe șină DIN EN 60715 (35mm) cu fixare prin înclichetare

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare automate seria AMPARO - 6kA
w Caracteristici de declanşare conform EN 60898

w Factorul de încărcare în funcție de numărul de
întreruptoare automate montate alăturat

Pagina
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Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare automate seria AMPARO, 6kA, 1 pol
Pagina
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AM617116

w Schemă de conexiuni

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Caracteristica de declanşare B
2A

AM618102

4A

AM618104

6A

AM618106

10A

AM618110

13A

AM618113

16A

AM618116

20A

AM618120

25A

AM618125

32A

AM618132

40A

AM618140

Caracteristica de declanşare C
2A

AM617102

4A

AM617104

6A

AM617106

10A

AM617110

13A

AM617113

16A

AM617116

20A

AM617120

25A

AM617125

32A

AM617132

40A

AM617140

50A

AM617150

63A

AM617163

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

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

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare automate seria AMPARO, 6kA, 1pol+N
Pagina

13

AM617616

w Schemă de conexiuni

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Caracteristica de declanşare B
6A

AM618606

10A

AM618610

13A

AM618613

16A

AM618616

20A

AM618620

25A

AM618625

32A

AM618632

40A

AM618640

Caracteristica de declanşare C
6A

AM617606

10A

AM617610

13A

AM617613

16A

AM617616

20A

AM617620

25A

AM617625

32A

AM617632

40A

AM617640

50A

AM617650

63A

AM617663

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

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

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare automate seria AMPARO, 6kA, 2 poli
Pagina
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AM617216

w Schemă de conexiuni

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Caracteristica de declanşare B
6A

AM618206

10A

AM618210

13A

AM618213

16A

AM618216

20A

AM618220

25A

AM618225

32A

AM618232

40A

AM618240

Caracteristica de declanşare C
6A

AM617206

10A

AM617210

13A

AM617213

16A

AM617216

20A

AM617220

25A

AM617225

32A

AM617232

40A

AM617240

50A

AM617250

63A

AM617263

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

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

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare automate seria AMPARO, 6kA, 3 poli
Pagina
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AM617316

w Schemă de conexiuni

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Caracteristica de declanşare B
6A

AM618306

10A

AM618310

13A

AM618313

16A

AM618316

20A

AM618320

25A

AM618325

32A

AM618332

40A

AM618340

50A

AM618350

63A

AM618363

Caracteristica de declanşare C
6A

AM617306

10A

AM617310

13A

AM617313

16A

AM617316

20A

AM617320

25A

AM617325

32A

AM617332

40A

AM617340

50A

AM617350

63A

AM617363

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

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

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare automate seria AMPARO, 6kA, 3 poli+N
Pagina
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AM617816

w Schemă de conexiuni

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Caracteristica de declanşare B
6A

AM618806

10A

AM618810

13A

AM618813

16A

AM618816

20A

AM618820

25A

AM618825

32A

AM618832

40A

AM618840

Caracteristica de declanşare C
6A

AM617806

10A

AM617810

13A

AM617813

16A

AM617816

20A

AM617820

25A

AM617825

32A

AM617832

40A

AM617840

50A

AM617850

63A

AM617863

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

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

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare automate seria AMPARO - 1pol+N, 1UH (1 modul)
w Schrack-Info

Pagina

Datorită lăţimii constructive reduse, de 17,5mm (1UH), întreruptoarele şi accesoriile pot fi depozitate
şi montate într-un volum redus.
• Polul aferent conductorului neutru este situat în partea stîngă
• Capacitate de rupere la scurtcircuit 4,5kA conform EN 60898
• Fereastră cu indicator mecanic pentru poziţia contactelor
• Certificare VDE
AM417516
Standarde:
Tensiune nominală (c.a.):
Frecvență nominală:
Curent nominal:
Caracteristica de declanșare:
Capacitate de rupere la scurtcircuit Icn:
Clasa de selectivitate:
Tensiunea de ținere la impuls Uimp:
Test dielectric la frecvență industrială 1 min:
Grad de poluare:
Certificare:
Durata de viață electrică:
Durata de viață mecanică:
Gradul de protecție:
Temperatura de referință:
Temperatura de declanșare:
Temperatura de funcționare:
Tip conexiune bornă:
Secțiune racord:
Montaj:

w Desen dimensional

CEI/EN 60898
230 V
50/60 Hz
6 - 32A
B, C
4,5 kA conform CEI/EN 60898
3
4kV
2kV
2
VDE
≥ 8.000 cicluri de comutație
≥ 20.000 cicluri de comutație
IP 20 (acoperită de plastron IP40)
+30°C
-5 °C până la +40 °C
-35 °C până la +70 °C
baretă de tip lamelă
1-16 mm2
pe șină DIN EN 60715 (35mm)
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Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare automate seria AMPARO - 1pol+N, 1UH (1 modul)
Pagina
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w Caracteristici de declanşare conform EN 60898

w Factorul de încărcare în funcție de numărul de
întreruptoare automate montate alăturat

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare automate seria AMPARO - 1pol+N, 1UH (1 modul)
w Schrack-Info

Pagina
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Accesoriile cele mai folosite:
• Barete compacte 12UH BS990158

AM417516

w Schemă de conexiuni

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Caracteristica de declanşare B
6A

AM418506

10A

AM418510

13A

AM418513

16A

AM418516

20A

AM418520

Caracteristice de declanşare C
6A

AM417506

10A

AM417510

13A

AM417513

16A

AM417516

20A

AM417520

25A

AM417525

32A

AM417532

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

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

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Accesorii pentru întreruptoare automate seria AMPARO
w Schrack-Info

Pagina
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• Indicator de poziţie a contactelor
• Fixare rapidă prin înclichetare pe aparat

AM900099

w Contacte auxiliare seria AMPARO
w Schrack-Info
• 1 CC (contact comutator)
• Montaj pe partea stângă

AM900099

DESCRIERE

STOC

COD COMANDĂ
AM900099

Contact Auxiliar 1CC, fixare prin înclichetare

Stoc depozit Viena

STORE

Stoc depozit București

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

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare combinate, seria AMPARO, 1pol+N, 6kA, tip A
w Schrack-Info

Pagina

Sensibile la curent pulsatoriu, tip A
• Conductorul neutru este situat în partea stângă
• Manete separate pentru declanşarea la supracurent şi declanşarea diferenţială
• Protecţie la introducerea eronată a conductorului în borna de racord
• Secţiune transversală cleme: 1-25mm²
• Indicator bicolor pentru semnalizarea poziţiei contactelor
• Certificare VDE
AK668610
Standard:
Poli:
Tensiune nominală:
Frecvență nominală:
Curent nominal I∆n:
Tipul protecției:
Tipul temporizării la declanșare:
Imunitate la impulsuri de curent:
Tipul declanșării:
Curent nominal:
Caracteristica de declanșare:
Capacitate de rupere la scurtcircuit Icn:
Clasa de selectivitate:
Siguranță max. permisă în amonte:
Tensiunea de ținere la impuls Uimp:
Temperatura de declanșare:
Temperatura de funcționare:
Calibrată pentru o temperatură ambiantă de:
Gradul de protecție:
Poziția de funcționare:
Durata de viață:
Cleme:
Secțiune racord:
Lățime modul 1 UH:
Cuplul de strângere a bornelor:
Montaj:

w Desen dimensional

CEI/EN 61009
1+N (nulul in stânga)
230V c.a.
50/60 Hz
30mA
A, sensibilă la curent pulsatoriu
netemporizată
250A (8/20 μs)
independentă de tensiunea rețelei
6 - 25A
B, C
6 kA conform EN 61009
3
max. 63A gG/gL
6kV
-25 °C până la +40 °C
-25 °C până la +70 °C
+30°C
IP 20 (acoperită de plastron IP40)
în orice poziție
≥ 2.000 cicluri de comutație
lift pt. conductoare și plate cu șurub pt. barete, pe ambele părți
1-25 mm2
17,8 mm
2 Nm
pe șină DIN cu fixare prin înclichetare

21

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare combinate, seria AMPARO, 1pol+N, 6kA, tip A
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w Caracteristica de declanșare
Caracteristica de
declanșare B
AK
In
P [W]
6A
≤ 6,7
10A
≤ 6,7
16A
≤ 6,7
20A
≤ 6,7
25A
≤ 6,7

Caracteristica de
declanșare C
AK
In
P [W]
6A
≤ 6,7
10A
≤ 6,7
16A
≤ 6,7
20A
≤ 6,7
25A
≤ 6,7

Temperatura mediului ambiant T (°C)
In [A]
6
10
16
20
25

10°C
7,2
12
19,2
24
30

0°C

10°C

20°C 30°C 40°C 50°C 60°C

6,9
11,5
18,4
23
28,8

6,6
11
17,6
22
27,5

6,3
10,5
16,8
21
26,3

6
10
16
20
25

5,7
9,5
15,2
19
23,8

5,4
9
14,4
18
22,5

Selectivitate la scurtcircuit: Caracteristica de declanșare
MC1, MC2
B în corelație cu
AK
MC1, MC2
In [A]
40
50
63
80
100
6
1,2
2
2,5
3
5
10
1,2
1,5
2
2
4
16
1
1,2
1,5
2
3
20
0,8
1,2
1,5
1,5
3
25
0,7
1,2
1,5
1,5
3

w Caracteristica de declanșare netemporizată

Selectivitate la scurtcircuit: Caracteristica de declanșare
MC1, MC2
C în corelație cu
AK
MC1, MC2
In [A]
40
50
63
80
100
6
1,2
2
2,5
3
5
10
1,2
1,5
2
2
4
16
1
1,2
1,5
2
3
20
0,8
1,2
1,5
1,5
3
25
0,7
1,2
1,5
1,5
3

5,1
8,5
13,6
17
21,3

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare combinate, seria AMPARO, 1pol+N, 6kA, tip A
Selectivitate la scurtcircuit: Caracteristica de declanșare B
în corelație cu siguranțe
AK
NEOZED D01-D02 gL/gG
In [A]
20
25
35
50
6
0,5
0,8
1,9
2,5
10
0,7
1,4
2,2
16
1,2
1,8
20
1,5
25
1,3

NEOZED
63
4,5
3,2
2,6
2,2
2

Selectivitate la scurtcircuit: Caracteristica de declanșare C
în corelație cu siguranțe
AK
NEOZED D01-D03 gL/gG
In [A]
20
25
35
50
6
0,5
0,8
1,9
2,5
10
0,7
1,4
2,2
16
1,2
1,8
20
1,5
25
1,3
NH-00
gL/gG

Selectivitate la scurtcircuit: Caracteristica de declanșare B în corelație cu siguranțe fuzibile
AK
In [A]
6A
10A
16A
20A
25A

20
0,5

25
0,8
0,7

36
1,9
1,4
1,2

50
2,5
2,2
1,8
1,5
1,3

NH-00 gL/gG
63
4,5
3,2
2,6
2,2
2

Selectivitate la scurtcircuit: Caracteristica de declanșare
C în corelație cu siguranțe fuzibile
AK
NH-00 gL/gG
In [A]
20
25
36
50
63
6A
0,5
0,8
1,9
2,5
4,5
10A
0,7
1,4
2,2
3,2
16A
1,2
1,8
2,6
20A
1,5
2,2
25A
1,3
2

80
5
3,6
3
2,5
2,2

100
6
6
5,6
4,6
4,1

125
6
6
6
6
5,5

160
6
6
6
6
6
NH-00
gL/gG

80
5
3,6
3
2,5
2,2

100
6
6
5,6
4,6
4,1

125
6
6
6
6
5,5

160
6
6
6
6
6

NEOZED
63
4,5
3,2
2,6
2,2
2
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Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare combinate, seria AMPARO, 1pol+N, 6kA, tip A, 30mA
w Schrack-Info
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Accesoriile cele mai folosite:
• Contact auxiliar 1 CC (contact comutator) AM900099

AK667616

w Schemă de conexiuni

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Caracteristica de declanşare B
6A

AK668606

10A

AK668610

13A

AK668613

16A

AK668616

20A

AK668620

25A

AK668625

Caracteristica de declanşare C
6A

AK667606

10A

AK667610

13A

AK667613

16A

AK667616

20A

AK667620

25A

AK667625

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

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

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Accesorii pentru întreruptoare combinate seria AMPARO
w Schrack-Info
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• Indicator de poziţie contacte
• Fixare rapidă prin înclichetare pe aparat

AM900099

w Contact auxiliar seria AMPARO

AM900099

Siguranță max. permisă în amonte:
Secțiune racord:
Cuplul de strângere a bornelor:

AM900099
1 CC
CEI/EN 60947-5-1
stângă
clipsare
415V c.a.
500V c.a.
4kV
12V c.a. / c.c.
20mA c.a. / c.c.
6A / 240V c.a.
3A / 415V c.a.
6A / 24V c.c.
2A / 48V c.c.
1A / 130V c.c.
6A gG/gL sau BMS0-H
1–2,5mm2;
0,8Nm

utilizabil împreună cu:
Numărul maxim de aparate
MCB seriile AMPARO - AM6……
RCBO seriile AMPARO - AK……

AM900099
2
+
+

Contacte:
Standard:
Montajul pe partea:
Montaj:
Tensiune nominală:
Tensiune de izolație nominală Ui:
Tensiunea de ținere la impuls Uimp (1,2/50μs) :
Tensiunea de funcționare minimă pe contact Umin:
Curentul de funcționare minim Imin:
Curent nominal:

w AM900099

DESCRIERE

STOC

Stoc depozit Viena

STORE

COD COMANDĂ
AM900099

Contact Auxiliar 1CC, fixare prin înclichetare
Stoc depozit București

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

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare cu protecţie diferenţială, seria AMPARO, 10kA, tip A
w Schrack-Info

Pagina

26

• Sensibile la curent alternativ şi pulsatoriu, tip A
• Stabilitate la curent de scurtcircuit 10kA
• Declanşare independentă de tensiunea de la reţea
• Fereastră cu indicator pentru semnalizare poziţie declanşat (roşu)
• Certificare VDE

AR054103
Standarde:
Poli:
Tensiune nominală:

DIN EN 61008-1 și DIN EN 61008-2-1
2 poli, 4 poli
2 poli
4 poli

Frecvență nominală:
Curent nominal:
Tipul protecției:
Curent nominal I∆n:
Tipul temporizării la declanșare:
Imunitate la impulsuri de curent:
Tipul declanșării:
Tensiune de izolație nominală Ui:
Tensiunea de ținere la impuls Uimp:
Capacitatea de rupere nominală Im și
capacitatea de închidere nominală pe defect diferențial I∆m:
In = 25A
In = 40A
In = 63A
Stabilitatea la curent de scurtcircuit Icn:
Siguranță max. permisă în amonte:
In = 25A
In = 40A
In = 63A
Tensiune operațională a buclei de test:
Durata de viață:
Imunitate la impuls electric la aprinderea lămpilor:
Indicator semnalizare declanșare:
Temperatura de declanșare:
Temperatura maximă de transport și depozitare:
Clasa de rezistență climatică:
Gradul de protecție:
Poziția de funcționare:
Cleme:
Secțiune racord:
Cuplul de strângere a bornelor:
Montaj:

w Desen dimensional

230 V c.a.
230/400 V c.a.
50/60Hz
25A, 40A, 63A
A, sensibilă la curent pulsatoriu
30mA, 100mA, 300mA
netemporizată
>250A (8/20 µs)
independentă de tensiunea rețelei
500V
6kV (1.2/50 µs)

500A
500A
630A
10kA conform EN 61008
suprasarcină (OPCD):
scurtcircuit (SCPD):
25A gG/gL
63A gG/gL
25A gG/gL
63A gG/gL
40A gG/gL
63A gG/gL
195,5 - 440V c.a.
> 2.000 cicluri de comutație (mecanic > 2.000)
max. 20 balasturi electronice per fază, max. 60 per întreruptor automat (obișnuite, disponibile comercial)
alb / roșu
-25°C până la +40°C
-25°C până la +70°C
conform CEI/EN 61008
IP 20 (acoperită de plastron IP40)
în orice poziție
lift pt. conductoare și plate cu șurub pt. barete, pe ambele părți
1,5-25mm2
2,5Nm
pe șină DIN cu fixare prin înclichetare

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare cu protecţie diferenţială, seria AMPARO, 10kA, tip A
w Schemă de conexiuni

w Caracteristica de declanșare netemporizată

Pagina
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Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare cu protecţie diferenţială, seria AMPARO, 10kA, tip A, 30mA
Pagina
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AR054103

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

2poli, 2UH (2 module)
25A / 2 / 0,03A

AR052203

40A / 2 / 0,03A

AR054203

63A / 2 / 0,03A

AR056203

4poli, 4UH (4 module)
25A / 4 / 0,03A

AR052103

40A / 4 / 0,03A

AR054103

63A / 4 / 0,03A

AR056103

w Întreruptoare cu protecţie diferenţială, seria AMPARO, 10kA, tip A, 300mA

AR054230

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

2poli, 2UH (2 module)
AR054230

40A / 2 / 0,3A
4poli, 4UH (4 module)
40A / 4 / 0,3A

AR054130

63A / 4 / 0,3A

AR056130

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

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

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare cu protecţie diferenţială, seria AMPARO, 10kA, tip AC
w Schrack-Info
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• Sensibile la curent alternativ, tip AC
• Stabilitate la curent de scurtcircuit de 10kA
• Declanşare independentă de tensiunea de la reţea
• Fereastră cu indicator pentru semnalizarea poziţiei declanşat (roşu)

AR004103
Standarde:
Poli:
Tensiune nominală:

EN 61008
2 poli, 4 poli
2 poli
4 poli

Frecvență nominală:
Curent nominal:
Tipul protecției:
Curent nominal I∆n:
Tipul temporizării la declanșare:
Imunitate la impulsuri de curent:
Tipul declanșării:
Tensiune de izolație nominală Ui:
Tensiunea de ținere la impuls Uimp:
Capacitatea de rupere nominală Im și
capacitatea de închidere nominală pe defect diferențial I∆m:
ln = 25A
ln = 40A
ln = 63A
Stabilitatea la curent de scurtcircuit Icn:
Siguranță max. permisă în amonte:
ln = 25A
ln = 40A
ln = 63A
Tensiune operațională a buclei de test:
Durata de viață:
Imunitate la impuls electric la aprinderea lămpilor:
Indicator semnalizare declanșare:
Temperatura de declanșare:
Temperatura maximă de transport și depozitare:
Clasa de rezistență climatică:
Gradul de protecție:
Poziția de funcționare:
Cleme:
Secțiune racord:
Cuplul de strângere a bornelor:
Montaj:

w Desen dimensional

230 V/240 V c.a.
230/400 V și 240/415 V c.a.
50/60Hz
25A, 40A, 63A
AC, sensibilă la curent alternativ
30mA, 100mA, 300mA
netemporizată
>250A (8/20 µs)
independentă de tensiunea rețelei
500V
6kV (1.2/50 µs)

500A
500A
630A
10kA conform EN 61008
suprasarcină (OPCD):
scurtcircuit (SCPD):
25A gG/gL
63A gG/gL
25A gG/gL
63A gG/gL
40A gG/gL
63A gG/gL
195,5 - 440V c.a.
> 2.000 cicluri de comutație (mecanic > 2.000)
max. 20 balasturi electronice per fază, max. 60 per întreruptor automat (obișnuite, disponibile comercial)
alb / roșu
-25°C până la +40°C
-25°C până la +70°C
conform CEI/EN 61008
IP 20 (acoperită de plastron IP40)
în orice poziție
lift pt. conductoare și plate cu șurub pt. barete, pe ambele părți
1,5-25mm2
2,5Nm
pe șină DIN cu fixare prin înclichetare

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare cu protecţie diferenţială, seria AMPARO, 10kA, tip AC
Pagina
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w Schemă de conexiuni

w Caracteristica de declanșare netemporizată

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare cu protecţie diferenţială, seria AMPARO, 10kA, tip AC, 30mA
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AR002103

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

2poli, 2UH (2 module)
25A / 2 / 0,03A

AR002203

40A / 2 / 0,03A

AR004203

63A / 2 / 0,03A

AR006203

4poli, 4UH (4 module)
25A / 4 / 0,03A

AR002103

40A / 4 / 0,03A

AR004103

63A / 4 / 0,03A

AR006103

w Întreruptoare cu protecţie diferenţială, seria AMPARO, 10kA, tip AC, 100mA

AR004210

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

2poli, 2UH (2 module)
25A / 2 / 0,1A

AR002210

40A / 2 / 0,1A

AR004210

63A / 2 / 0,1A

AR006210

4poli, 4UH (4 module)
25A / 4 / 0,1A

AR002110

40A / 4 / 0,1A

AR004110

63A / 4 / 0,1A

AR006110

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

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

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare cu protecţie diferenţială, seria AMPARO, 10kA, tip AC, 300mA
Pagina
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AR006230

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

2poli, 2UH (2 module)
25A / 2 / 0,3A

AR002230

40A / 2 / 0,3A

AR004230

63A / 2 / 0,3A

AR006230

4poli, 4UH (4 module)
25A / 4 / 0,3A

AR002130

40A / 4 / 0,3A

AR004130

63A / 4 / 0,3A

AR006130

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

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

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare cu protecţie diferenţială, seria AMPARO, 10kA, tip AC, model G
w Schrack-Info
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• Sensibile la curent alternativ, tip AC
• Model G, temporizare scurtă
• Stabilitate la curent de scurtcircuit de 10kA
• Declanşare independentă de tensiunea de la reţea
• Fereastră cu indicator pentru semnalizarea poziţiei declanşat (roşu)

AR024103
Standarde:
Poli:
Tensiune nominală:
2 poli
4 poli
Frecvență nominală:
Curent nominal:
Tipul protecției:
Curent nominal I∆n:
Tipul temporizării la declanșare:
Imunitate la impulsuri de curent:
Tipul declanșării:
Tensiune de izolație nominală Ui:
Tensiunea de ținere la impuls Uimp:
Capacitatea de rupere nominală Im și
capacitatea de închidere nominală pe defect diferențial I∆m:
ln = 40A
Stabilitatea la curent de scurtcircuit Icn:
Siguranță max. permisă în amonte:
ln = 40A
Tensiune operațională a buclei de test:
Durata de viață:
Imunitate la impuls electric la aprinderea lămpilor:
Indicator semnalizare declanșare:
Temperatura de declanșare:
Temperatura maximă de transport și depozitare:
Clasa de rezistență climatică:
Gradul de protecție:
Poziția de funcționare:
Cleme:
Secțiune racord:
Cuplul de strângere a bornelor:
Montaj:

w Desen dimensional

EN 61008
2 poli, 4 poli
230 V/240 V c.a.
230/400 V și 240/415 V c.a.
50/60Hz
40A
AC, sensibilă la curent alternativ
30mA, 100mA, 300mA
G (ÖVE/ÖNORM E 8601), cel puțin 10ms
>3kA (8/20 µs) Tip G
independentă de tensiunea rețelei
500V
6kV (1.2/50 µs)

500A
10kA conform EN 61008
suprasarcină (OPCD):
scurtcircuit (SCPD):
25A gG/gL
63A gG/gL
195,5 - 440V c.a.
> 2.000 cicluri de comutație (mecanic > 2.000)
max. 20 balasturi electronice per fază, max. 60 per întreruptor automat (obișnuite,
disponibile comercial)
roșu / verde
-25°C până la +40°C
-25°C până la +70°C
conform CEI/EN 61008
IP 20 (acoperită de plastron IP40)
în orice poziție
lift pt. conductoare și plate cu șurub pt. barete, pe ambele părți
1,5-25mm2
2,5Nm
pe șină DIN cu fixare prin înclichetare

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare cu protecţie diferenţială, seria AMPARO, 10kA, tip AC, model G
Pagina
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w Schemă de conexiuni

w Caracteristica de declanșare, temporizată

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare cu protecţie diferenţială, seria AMPARO, 10kA, tip AC, model G, 30mA
Pagina
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AR024103

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

2poli, 2UH (2 module)
AR024203

40A / 2 / 0,03A
4poli, 4UH (4 module)

AR024103

40A / 4 / 0,03A

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

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

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare cu protecţie diferenţială, seria AMPARO, 10kA, tip A, model S
w Schrack-Info
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• Sensibile la curent alternativ şi pulsatoriu, tip A
• Model S, imune la impulsuri de curent (5kA - 8/20μs)
• Declanşare independentă de tensiunea de la reţea
• Semnalizarea poziţiei declanşat (roşu)
• Cleme lift pe ambele părţi
• Certificare VDE
AR064130
Standarde:
Poli:
Tensiune nominală:

EN 61008
2 poli, 4 poli
2 poli
4 poli

Frecvență nominală:
Curent nominal:
Tipul protecției:
Curent nominal I∆n:
Tipul temporizării la declanșare:
Imunitate la impulsuri de curent:
Tipul declanșării:
Tensiune de izolație nominală Ui:
Tensiunea de ținere la impuls Uimp:
Capacitatea de rupere nominală Im și
capacitatea de închidere nominală pe defect diferențial I∆m:
ln = 40A
ln = 63A
Stabilitatea la curent de scurtcircuit Icn:
Siguranță max. permisă în amonte:
ln = 40A
ln = 63A
Tensiune operațională a buclei de test:
Durata de viață:
Imunitate la impuls electric la aprinderea lămpilor:
Indicator semnalizare declanșare:
Temperatura de declanșare:
Temperatura maximă de transport și depozitare:
Clasa de rezistență climatică:
Gradul de protecție:
Poziția de funcționare:
Cleme:
Secțiune racord:
Cuplul de strângere a bornelor:
Montaj:

230 V/240 V c.a.
230/400 V și 240/415 V c.a.
50/60Hz
40A, 63A
A, sensibilă la curent pulsatoriu
300mA
S (CEI/EN 61008), selectivă
>5kA (8/20 µs) Tip S
independentă de tensiunea rețelei
500V
6kV (1.2/50 µs)

500A
630A
10kA conform EN 61008
suprasarcină (OPCD):
scurtcircuit (SCPD):
25A gG/gL
63A gG/gL
40A gG/gL
63A gG/gL
195,5 - 440V c.a.
> 2.000 cicluri de comutație (mecanic > 2.000)
max. 20 balasturi electronice per fază, max. 60 per întreruptor automat (obișnuite, disponibile comercial)
alb / roșu
-25°C până la +40°C
-25°C până la +70°C
conform CEI/EN 61008
IP 20 (acoperită de plastron IP40)
în orice poziție
lift pt. conductoare și plate cu șurub pt. barete, pe ambele părți
1,5-25mm2
2,5Nm
pe șină DIN cu fixare prin înclichetare

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare cu protecţie diferenţială, seria AMPARO, 10kA, tip A, model S
w Caracteristica de declanșare S, selectivă

w Schemă de conexiuni

Pagina
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Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare cu protecţie diferenţială, seria AMPARO, 10kA, tip A, model S, 300mA
Pagina
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AR064130

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

2poli, 2UH (2 module)
40A / 2 / 0,3A

AR064230

63A / 2 / 0,3A

AR066230

4poli, 4UH (4 module)
40A / 4 / 0,3A

AR064130

63A / 4 / 0,3A

AR066130

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

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

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare cu protecţie diferenţială, seria AMPARO, tip B pt. electromobilitate și fotovoltaice
w Schrack-Info

Pagina

• Tip B: sensibile la curenţi reziduali alternativi şi pulsatorii
• Pentru aplicaţii în instalaţii fotovoltaice sau electromobilitate
• Stabilitate la curent de scurtcircuit de 10kA
• Indicator de declanşare la defect (roşu)

AR87xxxx
Standard
Nr. de poli:
Tip
Temporizare
Curent nominal In
Sensibilitate diferențială I∆n
Tensiune nominală Ue
Tensiune de izolație Ui
Frecvență nominală (AC):
Stabilitate nominală la impuls de tensiune (1,2/50) Uimp
Test dielectric cu tensiune la frecvență industrială pentru 1 min.
Curent de scurtcircuit Inc = I∆c
Fuzibil max. în amonte pentru protecția la scurtcircuit (SCPD):
40A
63A
Fuzibil max. în amonte pentru protecția la suprasarcină (OCPD):
40A
63A
Capacitate nominală de cuplare și decuplare
40A
63A
Timp de declanșare
netemporizat

Curent rezidual de nedeclanșare IΔno
Tipuri de lămpi

Certificate
Putere disipată
Grad de poluare
Durată de viață electrică:
Durată de viață mecanică:
Indicator de declanșare
Grad de protecție
Temperatura ambiantă medie zilnică ≤ 35°C
Temperatura de operare:
Posibilități de conexiune
Conexiune
Secțiunea bornelor:
Moment de strângere borne:
Montaj:

IEC/EN 61008-1 și IEC / EN 62423
4
B
fără temporizare
40A, 63A
0,03A
230/400V-AC
500V
50/60Hz
4kV
2,5kV
10000A
63A gG
63A gG
25A gG
40A gG
500A
630A
I∆n
2 x I∆n
≥ 5 x I∆n

≤ 300ms
≤ 150ms
≤ 40ms
≤ 0,5 I∆n
disponibile comercial, conform cu date tehnice
producători de balasturi electronice
Max. 20 balasturi electronice per fază, max. 60 per RCCB
VDE pentru tip A în versiune cu 2 poli
≤ 17W
≤ 22,5W
2
> 2.000 cicluri de operare
> 2.000 cicluri de operare
Da
IP 20
-25 °C la +40 °C
-25°C la +70°C
Conductoare/ barete cu contacte furcă / cu contacte pin
Pe jos sau pe sus
2,5-35mm2
2.5 Nm
pe șine DIN conf. EN 60715 (35mm)
prin clipsare directă

39

Întreruptoare automate şi diferenţiale-modulare
w Întreruptoare cu protecţie diferenţială, seria AMPARO, tip B pt. electromobilitate și fotovoltaice
Pagina
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w Desen dimensional

w Schemă de conexiuni

w Întreruptoare cu protecţie diferenţială, seria AMPARO, tip B pt. electromobilitate și fotovoltaice,

30mA

AR874103

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

4-poli, 4UH (module)
40A / 4 / 0,03A

AR874103

63A / 4 / 0,03A

AR876103

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

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

BARETE

Pagina
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Barete de alimentare

W BARETE
w Barete
W UNA DINTRE SARCINILE BARETELOR DE ALIMENTARE ESTE REALIZAREA RAPIDĂ ȘI EFICIENTĂ A CONEXIUNII

w Una dintre sarcinile baretelor de alimentare este realizarea rapidă și eficientă a conexiunii aparatelor modulare.
APARATELOR MODULARE. ACEST DEZIDERAT AL ECONOMIEI DE TIMP LA MONTAJ NE PREOCUPĂ CONSTANT.
Acest deziderat al economiei de timp la montaj ne preocupă constant.

Pagina
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Barete de alimentare
w Barete de alimentare cu contacte furcă neştanţate, 2 poli, L=1m, pas=18mm
w Schrack-Info
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• Barete cu contacte furcă pentru cablajul aparatelor de comutaţie cu 2 poli, din seria AMPARO, cu
borne cu funcţie duală
• Divizare: 18 mm
• 56 module (contacte furcă)

BS900111-A
BS900111-A
BS900112-A
Barete cu contacte furcă
2 poli
2 poli
Fără desprindere
10mm2;
16mm2;
18mm
56
56
aprox. 1m
aprox. 1m
L, N,…
L, N,…
+, -,….
+, -,….
EN 60947-1 / CEI 60947-1
E – Cu 58 F25
690V c.a./c.c.

Tipul baretelor:
Numărul de poli:
Tipul de montaj:
Secțiunea:
Lățimea unei unități orizontale (Pas polar):
Numărul de unități orizontale UH:
Lungime:
Succesiunea fazelor:
Standarde:
Materialul căii de curent:
Tensiunea maximă de funcționare:

Supratensiuni categoria III

Coordonarea izolației:
Grad de protecție:
Ținere la impuls de tensiune:
Ținere la eforturi electrodinamice:
Alimentare la început / sfârșit:

Curentul maxim Is/Fază
Secțiunea căii de curent
Curentul maxim Is/Fază
Secțiunea căii de curent

Alte alimentări:

Grad de poluare 2
IP20
≥ 4,5kV (1kV/mm distanță de izolație)
15kA
63A
80A
10mm2;
16mm2;
100A
120A
25mm2;
35mm2;

w Desen dimensional BS900111-A

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Baretă cu contacte furcă, 18mm, 10mm², 1m

BS900111-A

Baretă cu contacte furcă, 18mm, 16mm², 1m

BS900112-A

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

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

Barete de alimentare
w Barete de alimentare AMPARO cu contacte furcă neştanţate, 3 poli, L=1m, pas=18mm
w Schrack-Info

Pagina

• Barete cu contacte furcă pentru cablajul aparatelor de comutaţie cu 3 poli, din seria AMPARO, cu
borne cu funcţie duală
• Divizare: 18 mm
• 57 module = 19 x 3 module (contacte furcă)
• 19 x Într. aut. (Si) cu 3 poli / 57 x Într. aut. (Si) cu 1 pol
• Succesiunea fazelor: L1, L2, L3, L1, L2, ... L1, L2, L3
BS990113-A
BS900113-A
BS900114-A
Barete cu contacte furcă
3 poli
3 poli
Fără desprindere
10mm2;
16mm2;
18mm
57
57
aprox. 1m
aprox. 1m
L1, L2, L3,….
L1, L2, L3,….
EN 60947-1 / CEI 60947-1
E – Cu 58 F25
690V c.a./c.c.

Tipul baretelor:
Numărul de poli:
Tipul de montaj:
Secțiunea:
Lățimea unei unități orizontale (Pas polar):
Numărul de unități orizontale UH:
Lungime:
Succesiunea fazelor:
Standarde:
Materialul căii de curent:
Tensiunea maximă de funcționare:

Supratensiuni categoria III

Coordonarea izolației:
Grad de protecție:
Ținere la impuls de tensiune:
Ținere la eforturi electrodinamice:
Alimentare la început / sfârșit:
Alte alimentări:

Curentul maxim Is/Fază
Secțiunea căii de curent
Curentul maxim Is/Fază
Secțiunea căii de curent

Grad de poluare 2
IP20
≥ 4,5kV (1kV/mm distanță de izolație)
15kA
63A
10mm2;
16mm2;
100A
120A
25mm2;
35mm2;

w Desen dimensional BS990113-A

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Baretă cu contacte furcă 18mm, 3 poli, 10mmp, 1m

BS990113-A

Baretă cu contacte furcă 18mm, 3 poli, 16mm², 1m

BS990114-A

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca
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Barete de alimentare
w Barete de alimentare AMPARO cu contacte furcă neştanţate, 4 poli, pas=17,8mm, L=1m
w Schrack-Info
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• Barete cu contacte furcă pentru cablarea aparatelor de comutaţie cu 4-poli, din seria AMPARO, cu
borne cu funcţie duală
• Divizare: 17,8 mm
• 56 UH = 14 x 4 UH (contacte furcă)
• Succesiunea fazelor: N, L1, L2, L3, N, L1, L2, ... N, L1, L2, L3

BS990121

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Accesorii
BS900117

Capac terminal pentru barete cu 4 poli

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

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

Barete de alimentare
w Barete de alimentare cu contacte furcă neştanţate (fără desprindere), 4 poli, L1/N/L2/N/L3/N,
L=1m, pas=17,8mm

45

w Schrack-Info
• Barete cu contacte furcă pentru cablarea aparatelor cu 2-poli, cu: borne cu funcţie duală, borne cu
şurub, conexiuni cu şurub, borne ramă, borne plate
• Divizare: 17,8 mm
• 54 module (contacte furcă)
• 26 x Într. dif. cu 1P+N / Într. aut. (Si) cu 1P+N
• Succesiunea fazelor: L1, N, L2, N, L3, N, L1, N... L3, N
BS900123
BS900123
Barete cu contacte furcă
4 poli
Fără desprindere
16mm2;
17,8mm
54
aprox. 1m
L1, N, L2, N, L3, N, L1, N…
EN 60947-1 / CEI 60947-1
E – Cu 58 F25
690V c.a./c.c.

Tipul baretelor:
Numărul de poli:
Tipul de montaj:
Secțiunea:
Lățimea unei unități orizontale (Pas polar):
Numărul de unități orizontale UH:
Lungime:
Succesiunea fazelor:
Standarde:
Materialul căii de curent:
Tensiunea maximă de funcționare:

Supratensiuni categoria III

Coordonarea izolației:
Grad de protecție:
Ținere la impuls de tensiune:
Ținere la eforturi electrodinamice:
Alimentare la început / sfârșit:
Alte alimentări:

Curentul maxim Is/Fază
Secțiunea căii de curent
Curentul maxim Is/Fază
Secțiunea căii de curent

Capac terminal:

Grad de poluare 2
IP20
≥ 4,5kV (1kV/mm distanță de izolație)
15kA
80A
16mm2;
120A
35mm2;
BS900117

w Desen dimensional BS900123

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Barete
BS900123

Baretă furcă 1N/2N/3N, 16mm², 4p, 54UH
Accesorii

BS900117

Capac terminal pentru barete cu 4 poli

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Pagina

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

Pagina

Pagina
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102

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Pagina

Pagina
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103

Ghidajul bornei pentru o conexiune
sigură previne introducerea eronată a
conductorului în borna de racord. Este
foarte util la cablaj dar și mai important
ajută la prevenirea incendiilor prin
realizarea conexiunilor sigure și rapide.

DISPOZITIVE DE PROTECŢIE
LA CURENT DE TRĂSNET ȘI
SUPRATENSIUNE
w CONŢINUT

Aparate de comutație,
POWERTEC - PROTECŢIE LA CURENT DE TRĂSNET
comandă şi semnalizare-modulare
DISPOZITIVE DE PROTECŢIE LA CURENT DE TRĂSNET

INFORMAŢII GENERALE

.............................................................................................................. Pagina 104
.............................................. Pagina 109

ȘI SUPRATENSIUNE PROTEC

.................................................................................................. Pagina 112

DISPOZITIVE DE PROTECŢIE LA CURENT DE TRĂSNET
w Conţinut
ȘI SUPRATENSIUNE-COMBTEC ............................................................................................ Pagina 114
Comutatoare DE
principale
modulare
.............................................................
Pagina
48
DISPOZITIVE
PROTECŢIE
LA SUPRATENSIUNE
VARTEC ............................ Pagina
116

ContactoareDEmodulare
pentru
AC1................................................. Pagina
Pagina
ELEMENTE
PROTECŢIE
FINĂregim
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118 51
DISPOZITIVE
DE PROTECŢIE
LA CURENT
DE TRĂSNET
Lămpi de semnalizare
modulare
cu LED ...................................................
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Aparate de comandă şi semnalizare-modulare
w Comutatoare principale modulare, seria AMPARO
w Schrack-Info
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• Comutatoare principale cu funcție de separare și cuplare a unei instalații electrice
• Funcția de separare conformă cu norma de produs
• Clemă cu funcție dublă cu secțiunea: 2,5 - 50mm²
• Certificare: VDE

AZ200241
Tip:
Standarde:
Poli:
Tensiune nominală:
Frecvență nominală:
Tensiunea de ținere la impuls Uimp:
Tensiune de izolație nominală Ui:
Curent nominal:
Capacitatea nominală de închidere si deschidere:
(1,05 Ue , cos φ = 0,65):
Curentul de scurtcircuit de scurtă durată (t=1s) Icw:
Capacitatea de închidere nominală pe scurtcircuit (t=0,1s) Icm:
Capacitate de rupere la scurtcircuit
cu sigurantă în amonte conform CEI/EN 60947-3
Categoria de utilizare AC22A:
Curent nominal operațional Ie:
Temperatura de funcționare:
Gradul de protecție:
Grad de poluare:
Durata de viață:
Cleme:
Secțiune racord:
Cuplul de strângere a bornelor:

w Desen dimensional AZ9002xx

w Schemă de conexiuni AZ9002xx

32A

32A

63A
100A
EN 60947-3, CEI 60947-3
1, 2, 3, 4 poli
240/415V c.a.
50/60Hz
4kV
500V
63A
100A

125A

125A

96A
384A
640A

189A
756A
1260A

300A
1200A
2000A

375A
1500A
2500A

6kA

6kA

6kA

6kA

32A

63A
100A
-25 °C până la +60 °C
IP 20 (acoperită de plastron IP40)
3
≥ 1.500 cicluri de comutație (mecanic ≥ 8.000)
clemă lift și pentru barete pe ambele părți
2,5 – 50 mm2;
2,5 Nm

125A

Aparate de comandă şi semnalizare-modulare
w Comutatoare modulare seria AMPARO, 32A
Pagina
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AZ200243

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Comutator modular 32A, 1-pol

AZ200241

Comutator modular 32A, 2-poli

AZ200242

Comutator modular 32A, 3-poli

AZ200243

Comutator modular 32A, 4-poli

AZ200244

w Comutatoare modulare seria AMPARO, 63A

AZ200264

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Comutator modular 63A, 1-pol

AZ200261

Comutator modular 63A, 2-poli

AZ200262

Comutator modular 63A, 3-poli

AZ200263

Comutator modular 63A, 4-poli

AZ200264

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

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

Aparate de comandă şi semnalizare-modulare
w Comutatoare modulare seria AMPARO, 100A
Pagina
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AZ200202

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Comutator modular 100A, 1-pol

AZ200201

Comutator modular 100A, 2-poli

AZ200202

Comutator modular 100A, 3-poli

AZ200203

Comutator modular 100A, 4-poli

AZ200204

w Comutatoare modulare seria AMPARO, 125A

AZ200223

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Comutator modular 125A, 1-pol

AZ200221

Comutator modular 125A, 2-poli

AZ200222

Comutator modular 125A, 3-poli

AZ200223

Comutator modular 125A, 4-poli

AZ200224

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

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

Aparate de comandă şi semnalizare-modulare
w Contactoare modulare pentru regim AC1 - seria AMPARO - comandă în AC
w Schrack-Info

Pagina

• Formă constructivă compactă, montaj pe șina DIN TS35, cu cotă frontală (decuplare plastron) de
45mm
• Sunt echipate cu indicator optic de poziție
• Variante cu bobină de c.a. cu nivel redus de zgomot

Dimensiuni [mm]
Standarde:
Curentul nominal Ith:
Tensiunea nominală:
Curentul nominal Ie:
Puterea nominală:

1 fază Ue:
3 faze Ue:
pentru AC1 / AC7a
AC1 pentru Ue= 230V c.a. Pmax:
AC1 pentru Ue= 400V c.a. Pmax:
AC3 pentru Ue= 400V c.a. Pmax:

Tensiunea de izolație nominală Ui:
Tensiunea nominală de ținere la impuls Uimp:
Frecvența nominală:
Protecția maximă la scurtcircuit:
Durată de viață, mecanică:
Durată de viață, electrică:
Lățime (1UH = 17.8mm):
Temperatura mediului ambiant:
Gradul de protecție:

w Dimensions (mm)

pentru AC1 / AC7a
pentru AC3 / AC7b

20A
230V
20A
4kW
500V

25A gL/gG
3000000
150000
1 UH

CEI/EN 60947-4-1
CEI/EN 61095
25A
40A
230V
230V
400V
400V
25A
40A
16kW
28kW
4kW
12kW
500V
500V
4kV
50/60Hz
35A gL/gG
63A gL/gG
3000000
3000000
150000
150000
150000
150000
2 UH
3 UH
-5°C până la +55°C
IP20

63A
230V
400V
63A
40kW
15kW
500V

80A gL/gG
3000000
150000
150000
3 UH

51

Aparate de comandă şi semnalizare-modulare
w Contactoare modulare pentru regim AC1 - seria AMPARO - comandă în AC
Pagina
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w Scheme de conexiuni

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Tensiune de comandă - 24 VAC
20A, 1 ND, 1 NC/24 VAC

BZ326421ME

20A, 2 ND/24 VAC

BZ326453ME

25 A, 4 ND/24 VAC

BZ326460ME

Tensiune de comandă - 230 VAC
20A, 2 ND/230 VAC

BZ326437ME

20A, 1 ND, 1 NC/230 VAC

BZ326438ME

20A, 2 NC/230 VAC

BZ326439ME

40 A, 4 ND/230 VAC

BZ326442ME

63 A, 4 ND/230 VAC

BZ326444ME

25 A, 4 ND/230 VAC

BZ326461ME

25 A, 3 ND, 1 NC/230 VAC

BZ326463ME

40 A, 2 ND, 2 NC/230 VAC

BZ326466ME

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

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

Aparate de comandă şi semnalizare-modulare
w Aparate de comandă şi semnalizare REG
w Schrack-Info

Pagina
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• Aparate pentru comandă și semnalizare cu montaj modular (șină DIN)

BZ117131

w Lămpi de semnalizare modulare cu LED, seria AMPARO
w Schrack-Info
• Vizibilitate optimă a indicațiilor prin tehnologie de semnalizare cu LED-uri
• Consum redus de energie
• Fixare prin înclichetare pe șină DIN

AZ106800
Tip
Funcție:
Tensiunea nominală pentru LED:
Culoarea LED:
Standarde:
Tensiune nominală:
Frecvență nominală:
Consum:
Tensiunea de ținere la impuls (1,2/50) Uimp:
Gradul de protecție:
Secțiune racord:
Cuplul de strângere a bornelor:

w Desen dimensional AZ106808

AZ106800

AZ106801

verde

roșu

4W

4W

AZ106802
AZ106803
Indicatoare cu LED
230V c.a.
galben
albastru
CEI/EN 60947-5-1
230 V
50/60 Hz
4W
4W
4kV
IP 20
0,5-6 mm2;
0,8 Nm

AZ106804

AZ106808

alb

roșu și verde

4W

8W

Aparate de comandă şi semnalizare-modulare
w Lămpi de semnalizare modulare cu LED, seria AMPARO
Pagina
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w Schemă de conexiuni
AZ106808

w Schemă de conexiuni
AZ106800

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Lămpi de semnalizare singulare cu LED seria AMPARO, 230 VAC
Lampă verde, 230Vca

AZ106800

Lampă roşie, 230Vca

AZ106801

Lampă galbenă, 230Vca

AZ106802

Lampă albastră, 230Vca

AZ106803

Lampă albă, 230Vca

AZ106804

Lămpi de semnalizare duble cu LED seria AMPARO, 230 VAC
AZ106808

Lampă dublă, roşu/verde, 230Vca

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

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

Pagina
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Index coduri de comandă,
Condiţii generale de livrare
Stoc depozit Viena

w Conţinut

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Lista codurilor de comandă ........................................................................ Pagina 56
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COD COMANDĂ PAG.
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A

COD COMANDĂ PAG.

COD COMANDĂ PAG.

COD COMANDĂ PAG.

COD COMANDĂ PAG.

COD COMANDĂ PAG.

AM617150

12

AM617816

16

AM618606

13

AR006230

32

AZ200244

49

AK667606

24

AM617163

12

AM617820

16

AM618610

13

AR024103

35

AZ200261

49

AK667610

24

AM617206

14

AM617825

16

AM618613

13

AR024203

35

AZ200262

49

AK667613

24

AM617210

14

AM617832

16

AM618616

13

AR052103

28

AZ200263

49

AK667616

24

AM617213

14

AM617840

16

AM618620

13

AR052203

28

AZ200264

49

AK667620

24

AM617216

14

AM617850

16

AM618625

13

AR054103

28

AK667625

24

AM617220

14

AM617863

16

AM618632

13

AR054130

28

B

AK668606

24

AM617225

14

AM618102

12

AM618640

13

AR054203

28

BS900111-A

42

AK668610

24

AM617232

14

AM618104

12

AM618806

16

AR054230

28

BS900112-A

42

AK668613

24

AM617240

14

AM618106

12

AM618810

16

AR056103

28

BS900117

44

AK668616

24

AM617250

14

AM618110

12

AM618813

16

AR056130

28

BS900117

45

AK668620

24

AM617263

14

AM618113

12

AM618816

16

AR056203

28

BS900123

45

AK668625

24

AM617306

15

AM618116

12

AM618820

16

AR064130

38

BS990113-A

43

AM417506

19

AM617310

15

AM618120

12

AM618825

16

AR064230

38

BS990114-A

43

AM417510

19

AM617313

15

AM618125

12

AM618832

16

AR066130

38

BZ326421ME

52

AM417513

19

AM617316

15

AM618132

12

AM618840

16

AR066230

38

BZ326437ME

52

AM417516

19

AM617320

15

AM618140

12

AM900099

20

AR874103

40

BZ326438ME

52

AM417520

19

AM617325

15

AM618206

14

AM900099

25

AR876103

40

BZ326439ME

52

AM417525

19

AM617332

15

AM618210

14

AR002103

31

AZ106800

54

BZ326442ME

52

AM417532

19

AM617340

15

AM618213

14

AR002110

31

AZ106801

54

BZ326444ME

52

AM418506

19

AM617350

15

AM618216

14

AR002130

32

AZ106802

54

BZ326453ME

52

AM418510

19

AM617363

15

AM618220

14

AR002203

31

AZ106803

54

BZ326460ME

52

AM418513

19

AM617606

13

AM618225

14

AR002210

31

AZ106804

54

BZ326461ME

52

AM418516

19

AM617610

13

AM618232

14

AR002230

32

AZ106808

54

BZ326463ME

52

AM418520

19

AM617613

13

AM618240

14

AR004103

31

AZ200201

50

BZ326466ME

52

AM617102

12

AM617616

13

AM618306

15

AR004110

31

AZ200202

50

AM617104

12

AM617620

13

AM618310

15

AR004130

32

AZ200203

50

AM617106

12

AM617625

13

AM618313

15

AR004203

31

AZ200204

50

AM617110

12

AM617632

13

AM618316

15

AR004210

31

AZ200221

50

AM617113

12

AM617640

13

AM618320

15

AR004230

32

AZ200222

50

AM617116

12

AM617650

13

AM618325

15

AR006103

31

AZ200223

50

AM617120

12

AM617663

13

AM618332

15

AR006110

31

AZ200224

50

AM617125

12

AM617806

16

AM618340

15

AR006130

32

AZ200241

49

AM617132

12

AM617810

16

AM618350

15

AR006203

31

AZ200242

49

AM617140

12

AM617813

16

AM618363

15

AR006210

31

AZ200243

49
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Condiţii
generale
de livrare
CONDIŢII
GENERALE
DE LIVRARE

Condiţii generale de livrare

1. Domeniul de valabilitate
1.1 Prezentele condiţii generale vor guverna tranzacţiile legale între întreprinderi, adică
livrarea de mărfuri şi - mutatis mutandis - prestarea de servicii. Tranzacţiile de
programe software, de montaje de curenţi tari şi slabi, sunt guvernate de legea
română.
1.2 Abaterile de la condiţiile menţionate la punctul 1.1 sunt valabile numai în cazul în
care sunt acceptate de către vânzător în mod expres şi în scris.
2. Ofertele
2.1 Ofertele vânzătorului vor fi considerate oferte ce nu implică niciun angajament.
2.2 Documentele de ofertare şi proiectare nu se vor multiplica şi nici nu se vor pune la
dispoziţia terţilor, fără permisiunea vânzătorului. Documentele pot fi întotdeauna
solicitate pentru a fi returnate şi se vor restitui imediat vânzătorului, în cazul în care
comanda este transmisă altui beneficiar.
3. Încheierea contractului
3.1 Contractul este considerat încheiat în momentul confirmării scrise de către vânzător a
unei oferte primite sau la efectuarea livrării.
3.2 Datele cuprinse în cataloage, prospecte etc., precum şi declaraţiile scrise sau verbale
devin obligatorii numai atunci când în confirmarea comenzii se face referire expresă
la acestea.
3.3 Modificările ulterioare şi completările aduse contractului vor face obiectul unei
confirmări scrise.
4. Preţurile
4.1 Preţurile vor fi cotate franco-uzină sau preţuri la depozitul furnizorului, fără taxa pe
valoarea adăugată, ambalaj şi ambalare, încărcare, demontare, returnare, precum şi
reciclarea şi eliminarea adecvată a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
în scopuri comerciale, în conformitate cu ordonanţa de reglementare a gestionării
deşeurilor de echipamente electrice.
Cumpărătorul va răspunde de achitarea tuturor taxelor, impozitelor sau altor obligaţii
ce-i revin în legătură cu livrarea. În cazul în care termenii de livrare includ transportul
la o destinaţie desemnată de cumpărător, costurile de transport şi orice asigurare de
transport solicitată de cumpărător vor fi suportate de acesta din urmă. Totuşi, livrarea
nu include descărcarea şi manipularea ulterioară a produselor comandate. Ambalajul
se va returna numai în cazul unui acord expres.
4.2 În cazul în care comanda plasată diferă de comanda transmisă, vânzătorul îşi rezervă
dreptul de a modifica preţul în mod corespunzător.
4.3 Preţurile au la bază costurile din momentul primei oferte de preţ. În cazul în care
costurile au crescut până în momentul livrării, vânzătorul are dreptul să modifice
preţurile în mod corespunzător.
4.4 La comenzile de reparaţii, vânzătorul va asigura toate serviciile pe care le consideră
oportune şi pe care le va factura cumpărătorului în baza activităţii prestate şi/sau
cheltuielile ocazionate. Acelaşi lucru este valabil pentru orice prestaţie suplimentară,
a cărei utilitate devine evidentă numai în timpul executării reparaţiei. În acest caz, nu
este necesară notificarea specială a cumpărătorului.
4.5 Cheltuielile cu întocmirea devizelor de cost pentru reparaţii şi întreţinere şi pentru
expertize se facturează către cumpărător.
Livrarea
5
5.1 Termenul de livrare începe cu data cea mai recentă dintre următoarele date:
a) Data confirmării comenzii
b) Data îndeplinirii de către cumpărător a tuturor premizelor tehnice, economice sau
de altă natură, pentru care este responsabil;
c) Data la care vânzătorul primeşte un acont sau o garanţie, ce trebuie achitate
înaintea livrării mărfii în cauză.
5.2 Cumpărătorul va obţine autorizaţiile sau aprobările de la autorităţi sau terţi, necesare
execuţiei instalaţiei sau echipamentelor. Dacă aceste aprobări nu sunt obţinute la
termen, indiferent de motiv, termenul de livrare se prelungeşte în mod corespunzător.
5.3 Vânzătorul are dreptul să efectueze livrări parţiale sau în avans, pe care le va factura
către cumpărător. Dacă livrarea la cerere este acceptată, atunci marfa este
considerată ca fiind solicitată cel mai târziu la 1 an de la plasarea comenzii.
5.4 În cazul unor situaţii imprevizibile sau care nu pot fi controlate de părţi, cum ar fi de
exemplu cazurile de forţă majoră ce împiedică respectarea termenului de livrare
convenit, acest termen se prelungeşte în orice caz cu perioada corespunzătoare
duratei situaţiei respective; astfel de situaţii includ în special conflictele armate,
intervenţiile autorităţilor şi interdicţiile, întârzierile în transport şi vămuire, daunele în
tranzit, întreruperea de energie şi lipsa materiilor prime, conflictele de muncă,
precum şi pierderea unui furnizor cheie, greu de înlocuit. Situaţiile menţionate mai
sus vor prevala, indiferent dacă afectează vânzătorul sau subcontractorul (ii) acestuia.

5.5 Dacă la încheierea contractului, părţile contractante au convenit penalităţi pentru
întârzierile de livrare, atunci acestea vor fi aplicate conform celor de mai jos şi nicio
abatere referitoare la aspecte individuale nu vor afecta celelalte prevederi:
În cazul unei întârzieri survenite în mod dovedit din vina exclusivă a vânzătorului,
cumpărătorul poate solicita, pentru fiecare săptămână încheiată a întârzierii, o
compensare de 0.5%, însă per total nu mai mult de 5%, din valoarea acelei părţi din
livrarea totală, care datorită nelivrării la termen nu poate fi utilizată, în cazul în care
cumpărătorul a suferit daune în limita acelei valori.
Exercitarea drepturilor de daune care depăşesc această limită este exclusă.
6. Transferul de risc şi locul de executare
6.1 Odată cu plecarea mărfii din fabrică, respectiv depozit, folosinţa şi riscurile se transferă
cumpărătorului, indiferent de oferta de preţ (de exemplu franco, CIF etc.). Acelaşi lucru
este valabil şi dacă livrarea are loc în legătură cu un montaj sau când transportul este
efectuat sau organizat şi condus de către vânzător.
6.2 În cazul prestaţiilor, locul de executare este locul în care se realizează prestaţia.
Riscurile pentru o astfel de prestaţie sau pentru o prestaţie parţială care a fost
convenită se transferă cumpărătorului odată cu realizarea acesteia.
7. Plata
7.1 Dacă nu s-a convenit în alt mod, o treime din preţul de achiziţie este scadentă după
primirea de către cumpărător a confirmării comenzii de către vânzător, o treime la
jumătatea perioadei de livrare, iar restul la momentul livrării.
7.2 La decontările parţiale, tranşele de plată separate devin scadente la primirea facturilor.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru sumele facturate pentru livrări suplimentare sau care
rezultă din contracte suplimentare care nu fac obiectul contractul original, indiferent de
termenii de plată conveniţi pentru livrarea principală.
7.3 Plăţile se vor realiza fără nicio reducere, la adresa vânzătorului, în valuta convenită.
Cecurile sau cambiile vor fi acceptate întotdeauna numai ca substitut de plată. Toate
dobânzile şi taxele legate de acestea (ca de exemplu taxele de răscumpărare şi
scontare) cad în sarcina cumpărătorului.
7.4 Cumpărătorul nu are dreptul să reţină sau să compenseze plăţi în baza revendicărilor de
garanţie sau a altor contra-revendicări.
7.5 O plată este considerată că a fost efectuată la data la care suma respectivă este la
dispoziţia vânzătorului.
7.6 În cazul în care cumpărătorul nu respectă termenii de plată sau alte obligaţii ce decurg
din această tranzacţie sau din alte tranzacţii, vânzătorul poate, fără să-i fie afectate
celelalte drepturi:
a) Să suspende îndeplinirea obligaţiilor sale până la efectuarea plăţilor sau îndeplinirea
obligaţiilor, exercitându-şi dreptul de a prelungi termenul de livrare cu o perioadă de
timp rezonabilă;
b) Să prezinte scadente toate creanţele descoperite din această tranzacţie sau din alte
tranzacţii şi să perceapă dobânzi pentru aceste scadenţe de 1,25% pe lună, începând
cu data scadenţei, dacă vânzătorul nu face dovada unor costuri mai mari.
În orice caz, vânzătorul are dreptul să factureze toate cheltuielile aferente perioadei
premergătoare unui proces în instanţă, mai ales costurile de somare sau cheltuielile cu
avocatul. Discounturile sau bonificaţiile acordate sunt condiţionate de realizarea
integrală la termen a plăţilor.
7.7 Vânzătorul îşi menţine dreptul de proprietate asupra tuturor mărfurilor pe care le-a
livrat, până la momentul achitării integrale a sumelor facturate, plus dobânzi şi costuri.
7.8 În vederea garantării creanţelor valorii de achiziţie, cumpărătorul cesionează în acest
scop vânzătorului, pretenţiile sale de revânzare a mărfii reţinute, chiar dacă aceasta a
fost prelucrată, modificată sau combinată cu alte mărfuri. În caz de revânzare cu
acordare de amânare la plată, cumpărătorul va putea dispune de produs sub reţinerea
dreptului de proprietate, numai cu condiţia ca la revânzare cumpărătorul să notifice
celui de-al doilea cumpărător cesionarea garanţiilor de plată sau să înregistreze
cesiunea în registrele lui contabile. La cerere, cumpărătorul va pune la dispoziţie
vânzătorului creanţele cesionate şi creditorii acestora, precum şi toate informaţiile şi
documentele necesare recuperării creanţelor vânzătorului, comunicând terţului creditor
cesionarea. În cazul sechestrării sau solicitării altor drepturi, cumpărătorul are obligaţia
de a anunţa dreptul de proprietate al vânzătorului şi de a-l înştiinţa imediat pe acesta
cu privire la sechestru.
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Toate desenele dimensionale sunt prezentate după posibilitatea spa�iului disponibil din pagină �i servesc
pentru orientare, fără obligativitate.
Toate schemele electrice sunt scheme de principiu care servesc numai la în�elegerea mai clară a func�ionării,
iar în cursul unui proiect trebuie completate, respectiv prelucrate.
Toate imaginile prezintă produsele semnificative din respectivul paragraf pentru exemplificare �i nu au caracter
de obligativitate.

Cea mai bună consultanță

Dacă nu este altceva stipulat, se va aplica versiunea curentă a Condi�iilor Generale de Livrare emisă de
Asocia�ia Industriilor Electrice �i Electronice din Austria “FEEI”. Pute�i găsi o copie la sfâr�itul catalogului.

Cele mai bune stocuri

Cele mai rapide livrări

Nu purtăm răspundere pentru eventualele erori din text sau imagini; ne rezervăm dreptul de a face modificări
fără preaviz la specifica�iile tehnice ale gamei de produse.

Cel mai performant sistem de comenzi online

Informaţiile pentru utilizator cuprinse în prezentul catalog exprimă punctul de vedere al companiei în momentul
redactării. Acestea au fost redactate în baza standardelor publicate, a recomandărilor asociaţiilor de profil, a
literaturii de specialitate şi a propriului know-how al companiei. Conţinutul are caracter informativ şi nu creează
nicio obligaţie de drept.

8. Garanţia şi acceptarea obligaţiei de remediere a defectelor
8.1 Odată ce condiţiile de plată convenite sunt îndeplinite, vânzătorul este obligat,
conform prezentelor dispoziţii, să remedieze orice defect existent în momentul
acceptării echipamentului, dacă acesta are la bază erori constructive sau defecte de
material ori de execuţie. Nu se pot face revendicări de garanţie pe baza informaţiilor
incluse în cataloage, prospecte, texte publicitare şi afirmaţiilor verbale sau scrise care
nu au fost incluse în contract.
8.2 Dacă nu au fost convenite termene de garanţie speciale pentru anumite componente
livrate, atunci termenul de garanţie este de 12 luni. Acest lucru este valabil şi pentru
bunurile livrate sau serviciile efectuate pentru bunurile furnizate, care sunt montate
ferm pe clădiri sau pe sol. Calcularea termenului de garanţie începe din momentul
transferării riscurilor conform punctului 6.
8.3 Obligaţiile de garanţie sunt condiţionate de semnalarea în scris a defectelor de către
cumpărător, şi de primirea de către vânzător a acestei notificări. Cumpărătorul
trebuie să dovedească existenţa defecţiunii într-un termen rezonabil şi va pune la
dispoziţia vânzătorului toate materialele şi datele aflate în posesia sa. În cazul
existenţei unei defecţiuni ce intră sub incidenţa condiţiilor de garanţie, conform
punctului 8.1, la primirea unei astfel de notificări, vânzătorul va opta fie pentru
înlocuirea bunului defect sau a pieselor defecte sau pentru repararea acestora la
sediul cumpărătorului, fie pentru returnarea acestora în vederea reparării sau
acordarea unei reduceri de preţ corespunzătoare.
8.4 Toate costurile generate de remedierea defecţiunilor (de ex. pentru montare şi
demontare, transport, casare, timp de deplasare şi lipsă) cad în sarcina
cumpărătorului.
8.5 Pentru lucrările de garanţie la sediul cumpărătorului, acesta din urmă va asigura în
mod gratuit personal auxiliar, instalaţii de ridicare, schele, consumabile şi alte
articole neprevăzute. Piesele înlocuite devin proprietatea vânzătorului.
8.6 Dacă un articol este confecţionat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a
desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător,
garanţia vânzătorului se limitează numai la neconformitatea cu specificaţiile
cumpărătorului.
8.7 Sunt exceptate de la condiţiile de garanţie acele defectele provocate de asamblări şi
montaje neefectuate de către vânzător, de echipamente necorespunzătoare, de
nerespectarea cerinţelor de instalare şi a condiţiilor de utilizare, de suprasolicitarea
pieselor în afara parametrilor specificaţi de vânzător, de manipularea neglijentă sau
necorespunzătoare şi de folosirea de materiale de consum neadecvate; acest lucru
este valabil şi pentru defectele cauzate de materialele furnizate de către beneficiar.
Vânzătorul nu răspunde nici de daunele provocate de acţiunile terţilor, de descărcări
atmosferice, supratensiuni şi influenţe chimice. Garanţia nu se referă la înlocuirea
pieselor care fac obiectul uzurii naturale. Vânzătorul nu acordă garanţii pentru
vânzarea de bunuri uzate. Garanţia se anulează imediat, dacă, fără acordul scris al
vânzătorului, cumpărătorul însuşi sau un terţ, care nu a fost autorizat în scris şi în
mod expres de către vânzător, aduce modificări sau remedieri la articolele livrate.
8.8 Revendicările privitoare la garanţie se prescriu odată cu expirarea termenului
specificat la punctul 8.2.
8.9 Dispoziţiile menţionate la punctele de la 8.1 la 8.8 se aplică - mutatis mutandis - în
toate cazurile unde obligaţia de remediere a defectelor trebuie acceptată din alte
motive legale.
9. Denunţarea contractului
9.1 Cumpărătorul se poate retrage din contract numai în cazul unei întârzieri provocate
de neglijenţa gravă a vânzătorului şi numai după expirarea unei perioade de graţie
rezonabile. Retragerea din contract trebuie anunţată prin scrisoare recomandată.
9.2 Indiferent de celelalte drepturi ale sale, vânzătorul are dreptul să se retragă din
contract în următoarele situaţii:
a) în cazul excluderii livrării sau dacă începerea sau continuarea prestaţiei conform
contractului devin imposibile din motive imputabile cumpărătorului sau dacă
întârzierea depăşeşte perioada de graţie rezonabilă;
b) dacă au apărut suspiciuni în privinţa capacităţii de plată a cumpărătorului şi dacă
acesta, la cererea vânzătorului, nu efectuează nici plăţi în avans şi nici nu depune
garanţii viabile înaintea livrării, sau
c) dacă, din motivele menţionate la punctul 5.4, termenul de livrare se prelungeşte cu
mai mult de jumătate din termenul de livrare convenit iniţial sau cu cel puţin 6
luni.
9.3 Pentru motivele de mai sus, retragerea este posibilă şi pentru orice parte restantă a
livrării sau a prestaţiei contractate.
9.4 În cazul în care împotriva uneia din părţile contractante se iniţiază procedura de
faliment sau o cerere pentru iniţierea procedurii de faliment este respinsă datorită
activelor insuficiente, cealaltă parte contractantă are dreptul să se retragă din
contract fără acordarea unei perioade de graţie.

9.5 Fără a prejudicia solicitarea vânzătorului pentru plata daunelor respective, inclusiv
costurile premergătoare unui proces în instanţă, la retragerea din contract, livrările sau
prestaţiile integrale sau parţiale se vor factura şi achita conform contractului. Această
prevedere acoperă şi livrările sau prestaţiile care nu au fost încă acceptate de
cumpărător, precum şi acţiunile pregătitoare efectuate de către vânzător. Alternativ,
vânzătorul are totuşi posibilitatea de a solicita returnarea articolelor deja livrate.
9.6 În afara celor de mai sus, orice alte consecinţe pentru retragerea din contract sunt
excluse.
9.7 Exercitarea revendicărilor în baza unei pagube excesive (laesio enormis), unei erori şi
anulării obiectului de către cumpărător este exclusă.
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10. Eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
10.1 Cumpărătorul de echipamente electrice şi electronice în scopuri comerciale, cu sediul în
1. Domeniul de valabilitate
România, îşi asumă obligaţia de a finanţa colectarea şi tratarea deşeurilor de
1.1 Prezentele condiţii generale vor guverna tranzacţiile legale între întreprinderi
echipamente electrice şi electronice în conformitate cu Ordonanţa privind deşeurile de
livrarea de mărfuri şi - mutatis mutandis - prestarea de servicii. Tranzacţiile d
echipamente electrice, în cazul în care acesta este utilizatorul efectiv al echipamentelor
programe software, de montaje de curenţi tari şi slabi, sunt guvernate de leg
electrice/electronice. Când cumpărătorul nu este utilizatorul final, acesta va transfera
română.
obligaţia financiară completă către clientul său, pe baza unui contract, şi va transmite
1.2 Abaterile de la condiţiile menţionate la punctul 1.1 sunt valabile numai în caz
vânzătorului dovada transferului respectiv.
care sunt acceptate de către vânzător în mod expres şi în scris.
10.2 Cumpărătorul cu sediul în România trebuie să pună la dispoziţia vânzătorului toate
informaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor vânzătorului în calitate de
2. Ofertele
producător/importator conform §§ 11 şi 24 ale Ordonanţei de reglementare a
2.1 Ofertele vânzătorului vor fi considerate oferte ce nu implică niciun angajamen
gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi Legea gestionării deşeurilor.
2.2 Documentele de ofertare şi proiectare nu se vor multiplica şi nici nu se vor pu
10.3 Cumpărătorul cu sediul în România este responsabil faţă de vânzător pentru toate
dispoziţia terţilor, fără permisiunea vânzătorului. Documentele pot fi întotdea
daunele şi alte dezavantaje financiare suportate de vânzător datorită neîndeplinirii sau
solicitate pentru a fi returnate şi se vor restitui imediat vânzătorului, în cazul
îndeplinirii parţiale de către cumpărător a obligaţiilor sale financiare, precum şi a
comanda este transmisă altui beneficiar.
oricăror obligaţii care îi revin conform punctului 10. Cumpărătorul trebuie să facă
dovada îndeplinirii acestei obligaţii.
3. Încheierea contractului
3.1 Contractul este considerat încheiat în momentul confirmării scrise de către vâ
11. Răspunderea vânzătorului
unei oferte primite sau la efectuarea livrării.
11.1 În afară de legea referitoare la responsabilitatea pentru produs, vânzătorul îşi asumă
3.2 Datele cuprinse în cataloage, prospecte etc., precum şi declaraţiile scrise sau
responsabilitatea numai pentru produsele care au fost alese să funcţioneze la
devin obligatorii numai atunci când în confirmarea comenzii se face referire e
parametrii nominali indicaţi în cataloagele Schrack sau în fişele tehnice. Răspunderea
la acestea.
vânzătorului este în limita valorii produsului din factură. Vânzătorul nu va răspunde de
3.3 Modificările ulterioare şi completările aduse contractului vor face obiectul un
daune provocate de acte de neglijenţă minoră, nici de daune de consecinţă şi daune
confirmări scrise.
pentru pierderi economice, pierderi de economii sau de dobândă sau de daune ce
rezultă din pretenţii ale terţilor împotriva cumpărătorului.
4. Preţurile
11.2 Vânzătorul nu va răspunde pentru daune în cazul nerespectării condiţiilor de montaj, de
4.1 Preţurile vor fi cotate franco-uzină sau preţuri la depozitul furnizorului, fără t
punere în funcţiune şi de exploatare (cum ar fi de exemplu cele din instrucţiunile de
valoarea adăugată, ambalaj şi ambalare, încărcare, demontare, returnare, pre
utilizare) sau a condiţiilor de licenţiere.
reciclarea şi eliminarea adecvată a deşeurilor de echipamente electrice şi elec
11.3 Pretenţiile care depăşesc penalităţile contractuale convenite sunt excluse din titlul
în scopuri comerciale, în conformitate cu ordonanţa de reglementare a gestio
respectiv.
deşeurilor de echipamente electrice.
Cumpărătorul va răspunde de achitarea tuturor taxelor, impozitelor sau altor
12. Drepturile de proprietate industrială şi drepturile de autor
ce-i revin în legătură cu livrarea. În cazul în care termenii de livrare includ tra
12.1 Dacă un produs este realizat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a
la o destinaţie desemnată de cumpărător, costurile de transport şi orice asigu
desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător,
transport solicitată de cumpărător vor fi suportate de acesta din urmă. Totuşi
cumpărătorul va compensa vânzătorul şi nu-l va implica în nicio revendicare pentru
nu include descărcarea şi manipularea ulterioară a produselor comandate. Am
încălcarea drepturilor de proprietate industrială solicitate împotriva cumpărătorului.
se va returna numai în cazul unui acord expres.
12.2 Documentaţia de execuţie, cum sunt planurile, desenele şi alte specificaţii tehnice,
4.2 În cazul în care comanda plasată diferă de comanda transmisă, vânzătorul îşi
precum şi eşantioanele, cataloagele, prospectele, ilustraţiile şi alte materiale similare,
dreptul de a modifica preţul în mod corespunzător.
vor fi întotdeauna proprietatea intelectuală a vânzătorului şi vor rămâne sub incidenţa
4.3 Preţurile au la bază costurile din momentul primei oferte de preţ. În cazul în c
prevederilor legale referitoare la multiplicare, copiere, concurenţă etc. Punctul 2.2 se
costurile au crescut până în momentul livrării, vânzătorul are dreptul să modi
aplică şi pentru documentaţia de proiectare.
preţurile în mod corespunzător.
4.4 La comenzile de reparaţii, vânzătorul va asigura toate serviciile pe care le con
13 Generalităţi
oportune şi pe care le va factura cumpărătorului în baza activităţii prestate şi
În cazul în care anumite prevederi ale prezentului contract sau ale acestor clauze nu
cheltuielile ocazionate. Acelaşi lucru este valabil pentru orice prestaţie suplim
sunt valide, validitatea celorlalte prevederi nu este afectată. Prevederea nevalidă se va
a cărei utilitate devine evidentă numai în timpul executării reparaţiei. În aces
înlocui cu o altă prevedere valabilă, cât mai asemănătoare scopului urmărit.
este necesară notificarea specială a cumpărătorului.
4.5 Cheltuielile cu întocmirea devizelor de cost pentru reparaţii şi întreţinere şi pe
14 Jurisdicţia şi legislaţia aplicabilă
expertize se facturează către cumpărător.
Orice dispută rezultată din contract - inclusiv litigiile referitoare la existenţa sau
inexistenţa acestora - va cădea în sarcina jurisdicţiei exclusive a instanţei competente
Livrarea
5
din teritoriul sediului vânzătorului.
5.1 Termenul de livrare începe cu data cea mai recentă dintre următoarele date:
a) Data confirmării comenzii
b) Data îndeplinirii de către cumpărător a tuturor premizelor tehnice, econom
de altă natură, pentru care este responsabil;
c) Data la care vânzătorul primeşte un acont sau o garanţie, ce trebuie achita
înaintea livrării mărfii în cauză.
5.2 Cumpărătorul va obţine autorizaţiile sau aprobările de la autorităţi sau terţi,
execuţiei instalaţiei sau echipamentelor. Dacă aceste aprobări nu sunt obţinu
termen, indiferent de motiv, termenul de livrare se prelungeşte în mod coresp
5.3 Vânzătorul are dreptul să efectueze livrări parţiale sau în avans, pe care le va
către cumpărător. Dacă livrarea la cerere este acceptată, atunci marfa este
considerată ca fiind solicitată cel mai târziu la 1 an de la plasarea comenzii.
5.4 În cazul unor situaţii imprevizibile sau care nu pot fi controlate de părţi, cum
exemplu cazurile de forţă majoră ce împiedică respectarea termenului de livra
convenit, acest termen se prelungeşte în orice caz cu perioada corespunzătoa
duratei situaţiei respective; astfel de situaţii includ în special conflictele arma
intervenţiile autorităţilor şi interdicţiile, întârzierile în transport şi vămuire, da
tranzit, întreruperea de energie şi lipsa materiilor prime, conflictele de muncă
precum şi pierderea unui furnizor cheie, greu de înlocuit. Situaţiile menţionat
sus vor prevala, indiferent dacă afectează vânzătorul sau subcontractorul (ii)
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AUSTRIA
SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL
+43(0)1/866 85-5900
FAX
+43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

BIROURI ŞI DEPOZITUL
DIN SIBIU
Str. Piaţa Cibin nr. 5
RO-550197, Sibiu
TEL
+40 369 436 805
FAX
+40 369 436 804
E-MAIL sibiu@schrack.ro

BIROURI ȘI DEPOZITUL
DIN BACĂU
Str. Constantin Mușat nr. 1,
RO-600092, Bacău, jud. Bacău
(în incinta COMAT BACĂU SA)
TEL
+40 234 533 625
FAX
+40 234 533 719
E-MAIL bacau@schrack.ro

BIROURI ŞI DEPOZITUL
DIN ORADEA
Str. Simion Bărnuţiu nr.15
RO-410204 Oradea
TEL
+40-259 435 887
FAX
+40-259 412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

BIROURI ŞI DEPOZITUL
DIN TIMIȘOARA
Str. Cloşca, nr. 76
RO-300350, Timişoara
TEL
+40-256-474-141
FAX
+40-256-472-372
E-MAIL timisoara@schrack.ro

BIROURI ȘI DEPOZITUL
DIN CLUJ-NAPOCA
Str. Bobâlnei nr. 18
RO-400628, Cluj-Napoca
TEL
+40 264 708 880
FAX
+40 264 708 881
E-MAIL cluj@schrack.ro

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

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

SLOVACIA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL
+42 (02)/491 081 01
FAX
+42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

BOSNIA-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL
+387/36 333 666
FAX
+387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

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

SLOVENIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL
+38 6/2 883 92 00
FAX
+38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

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

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

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

CEHIA
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL
+42(0)2/810 08 264
FAX
+42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

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

2015

BIROURI ŞI DEPOZITUL
CENTRAL DIN BUCUREŞTI
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucuresti
TEL
+40-21-317 02 35 / 42
FAX
+40-21-317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro
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