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Condiţii generale de livrare
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.
10. Eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
10.1 Cumpărătorul de echipamente electrice şi electronice în scopuri comerciale, cu sediul în
România, îşi asumă obligaţia de a finanţa colectarea şi tratarea deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice în conformitate cu Ordonanţa privind deşeurile de
echipamente electrice, în cazul în care acesta este utilizatorul efectiv al echipamentelor
electrice/electronice. Când cumpărătorul nu este utilizatorul final, acesta va transfera
obligaţia financiară completă către clientul său, pe baza unui contract, şi va transmite
vânzătorului dovada transferului respectiv.
10.2 Cumpărătorul cu sediul în România trebuie să pună la dispoziţia vânzătorului toate
informaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor vânzătorului în calitate de
producător/importator conform §§ 11 şi 24 ale Ordonanţei de reglementare a
gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi Legea gestionării deşeurilor.
10.3 Cumpărătorul cu sediul în România este responsabil faţă de vânzător pentru toate
daunele şi alte dezavantaje financiare suportate de vânzător datorită neîndeplinirii sau
îndeplinirii parţiale de către cumpărător a obligaţiilor sale financiare, precum şi a
oricăror obligaţii care îi revin conform punctului 10. Cumpărătorul trebuie să facă
dovada îndeplinirii acestei obligaţii.
11. Răspunderea vânzătorului
11.1 În afară de legea referitoare la responsabilitatea pentru produs, vânzătorul îşi asumă
responsabilitatea numai pentru produsele care au fost alese să funcţioneze la
parametrii nominali indicaţi în cataloagele Schrack sau în fişele tehnice. Răspunderea
vânzătorului este în limita valorii produsului din factură. Vânzătorul nu va răspunde de
daune provocate de acte de neglijenţă minoră, nici de daune de consecinţă şi daune
pentru pierderi economice, pierderi de economii sau de dobândă sau de daune ce
rezultă din pretenţii ale terţilor împotriva cumpărătorului.
11.2 Vânzătorul nu va răspunde pentru daune în cazul nerespectării condiţiilor de montaj, de
punere în funcţiune şi de exploatare (cum ar fi de exemplu cele din instrucţiunile de
utilizare) sau a condiţiilor de licenţiere.
11.3 Pretenţiile care depăşesc penalităţile contractuale convenite sunt excluse din titlul
respectiv.
12. Drepturile de proprietate industrială şi drepturile de autor
12.1 Dacă un produs este realizat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a
desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător,
cumpărătorul va compensa vânzătorul şi nu-l va implica în nicio revendicare pentru
încălcarea drepturilor de proprietate industrială solicitate împotriva cumpărătorului.
12.2 Documentaţia de execuţie, cum sunt planurile, desenele şi alte specificaţii tehnice,
precum şi eşantioanele, cataloagele, prospectele, ilustraţiile şi alte materiale similare,
vor fi întotdeauna proprietatea intelectuală a vânzătorului şi vor rămâne sub incidenţa
prevederilor legale referitoare la multiplicare, copiere, concurenţă etc. Punctul 2.2 se
aplică şi pentru documentaţia de proiectare.
13

Generalităţi
În cazul în care anumite prevederi ale prezentului contract sau ale acestor clauze nu
sunt valide, validitatea celorlalte prevederi nu este afectată. Prevederea nevalidă se va
înlocui cu o altă prevedere valabilă, cât mai asemănătoare scopului urmărit.
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Jurisdicţia şi legislaţia aplicabilă
Orice dispută rezultată din contract - inclusiv litigiile referitoare la existenţa sau
inexistenţa acestora - va cădea în sarcina jurisdicţiei exclusive a instanţei competente
din teritoriul sediului vânzătorului.
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Suportul clapetei:
stabil și durabil

Insert:
Stabilitate și grosime redusă

Suportul clapetei a fost optimizat, pentru o ﬁxare ﬁabilă dar
care să permită totuși o înlocuire ușoară, pentru o durată de
viaţă extremă, în condiţii de utilizare zilnică.

Rama suport metalică rezistentă, cu o grosime de 1mm
asigură la instalare o execuţie după dorinţă. Suplimentar,
marcarea colorată a intrărilor de fază permite o orientare
rapidă.

Clapetă:
simplă, dublă sau iluminată

Rame:
șic și atemporale

Sunt disponibile în mai multe culori rame suport schimbabile
ca și clapete simple, duble sau iluminate.

Ramele VISIO 50 într-un design atemporal în execuţie pentru
1 aparat, 2 aparate, 3 aparate, 4 aparate și 5 aparate, pot
ﬁ folosite în motaj orizontal sau vertical. Ramele pot ﬁ alese
în mai multe variaţiuni de culoare în concordanţă cu trendul
actual, decorativ.

Gheare de ﬁxare cu un design special
pentru reducerea riscului de rănire.

Ramă suport metalică rezistentă
cu o grosime de 1mm.

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Detalii suplimentare, la montajul ramei suport
metalice.

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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w Întrerupătoare, butoane, inclusiv clapete şi rame
w Schrack-Info
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Cleme elastice:
• conductoare rigide din cupru 1,5mm² și 2,5mm²
Cleme cu șurub:
• conductoare rigide din cupru 1,5mm² și 2,5mm²
• condutoare flexibile din cupru de 1,5mm² și 2,5mm² cu bucși de sertizare

w Întrerupătoare complete cu 1 pol
w Schrack-Info
Set complet compus din insert întrerupător, clapetă și ramă pentru 1 aparat.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250Vca

EV106001

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Întrerupător 1 pol complet, alb

cleme cu element elastic

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV106001

Întrerupător 1 pol complet, alb

cleme cu şurub

EV106002

w Întrerupătoare complete duble
w Schrack-Info
Set complet compus din insert întrerupător, clapetă și ramă pentru 1 aparat.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250Vca

EV106009

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Întrerupător dublu, complet, alb

cleme cu element elastic

EV106009

Întrerupător dublu, complet, alb

cleme cu şurub

EV106010

w Întrerupătoare complete cap-scară
w Schrack-Info
Set complet compus din insert întrerupător cap-scară, clapetă și ramă pentru 1 aparat.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250Vca

EV106011

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Întrerupător cap-scară complet, alb

cleme cu element elastic

EV106011

Întrerupător cap-scară complet, alb

cleme cu şurub

EV106012

w Butoane complete
w Schrack-Info
Set complet compus din insert buton, clapetă și ramă pentru 1 aparat.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250Vca

EV106019

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Buton cu 1ND, complet, alb

cleme cu element elastic

EV106019

Buton cu 1ND, complet, alb

cleme cu şurub

EV106020

w Aparate combinate - Întrerupător cap-scară și întrerupător dublu
w Schrack-Info
Set complet compus din insert întrerupător cu clapetă, insert întrerupător dublu cu clapetă și ramă pentru 2
aparate.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250Vca
EV109201

DESCRIERE

STOC

Întrerupător cap-scară+întrerupător dublu cu ramă, set complet
Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
EV106201

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Întrerupătoare / Butoane
w Schrack-Info
Cleme elastice:

Pagina

11

• conductoare rigide din cupru 1,5mm² și 2,5mm²
Cleme cu șurub:
• conductoare rigide din cupru 1,5mm² și 2,5mm²
• condutoare flexibile din cupru de 1,5mm² și 2,5mm² cu bucși de sertizare

w Întrerupătoare cap-scară
w Schrack-Info
La art. EV100015 setul de livrare nu conţine LED-ul de semnalizare
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250Vca

EV100011

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert întrerupător cap-scară, 10A

cleme cu element elastic

EV100011

Insert întrerupător cap-scară, 10A

cleme cu şurub

EV100012

Insert întrerupător cap-scară, 10A, cu cleme nul

cleme cu element elastic

EV100015

Insert întrerupător cap-scară, 10A, cu lumină orientare

cleme cu element elastic

EV100013

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

EV100009

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert întrerupător dublu, 10A

cleme cu element elastic

EV100009

Insert întrerupător dublu, 10A

cleme cu şurub

EV100010

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

EV100017

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert comutator cruce, 10A

cleme cu element elastic

EV100017

Insert comutator cruce, 10A

cleme cu şurub

EV100018

w Întrerupătoare cu 1 pol
w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250Vca

EV100001

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert întrerupător 1 pol, 10A

cleme cu element elastic

EV100001

Insert întrerupător 1 pol, 10A

cleme cu şurub

EV100002

Insert întrerupător 1 pol, 10A, cu semn. de control

cleme cu element elastic

EV100003

w Întrerupătoare cu 2 poli
w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250Vca

EV100005

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert întrerupător 2 poli, 10A

cleme cu element elastic

EV100005

Insert întrerupător 2 poli, 10A

cleme cu şurub

EV100006

Insert întrerupător 2 poli, 10A, cu semn. de control

cleme cu element elastic

EV100007

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STOC

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

STORE

COD COMANDĂ

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Întrerupător cap-scară dublu
w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250Vca

Pagina
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DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert întrerupător cap-scară dublu, 10A

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV100014

EV100014

w Întrerupător cu 3 poli
w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250Vca
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert întrerupător 3 poli, 10A

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV100016

EV100016

w Butoane cu 1 pol
w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250Vca

EV100019

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert buton, 10A 1ND

cleme cu element elastic

STOC

STORE

EV100019

COD COMANDĂ

Insert buton, 10A 1ND

cleme cu şurub

EV100020

Insert buton, 10A 1CC

cleme cu şurub

EV100022

w Butoane cu 1 pol şi LED
w Schrack-Info
La art. EV100029-- și EV100030-- lumina de orientare este conectată intern cu contactele respective. Astfel
rămâne la dispoziţie un contact cu cleme elastice pentru cablare continuă la alte butoane.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250Vca
EV100021

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert buton, 10A 1ND, cu lumină orientare

cleme cu element elastic

EV100021

Insert buton,10A, 1ND, L-L1, cu lumină de orientare

cleme cu element elastic

EV100029

Insert buton,10A, 1ND, L-N, cu lumină de orientare

cleme cu element elastic

EV100030

w Butoane de comandă duble
w Schrack-Info
Executat cu două căi de curent separate.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250Vca

EV100023

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert buton dublu, 10A ND

cleme cu element elastic

EV100023

Insert buton dublu, 10A ND

cleme cu şurub

EV100024

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Întrerupător / buton pentru jaluzele
w Schrack-Info
Prevăzut cu o blocare electrică, astfel încât la o apăsare simultană pe cele două clapete să fie conectat un singur
circuit.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250Vca
EV100025

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert întrerupător comandă jaluzele, 10A

cleme cu element elastic

STOC

STORE

EV100025

COD COMANDĂ

Insert buton comandă jaluzele, 10A

cleme cu element elastic

EV100027

w LED-uri pentru orientare sau lumină de control
w Schrack-Info
Cu cabluri flexibile de racordare.
Tensiune nominală: 250Vca

EV107003

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

LED pentru aparate cu cleme elastice, 230V, alb

cleme cu element elastic

EV107003

LED pentru aparate cu cleme cu şurub, 230V, alb

cleme cu şurub

EV107004

w Întrerupătoare şi butoane cu cheie
w Aparate cu montaj încastrat
w Schrack-Info
• EL121900--: Conexiune 4/2; (reversibil), reţinere cu cheie
• EL121920--: Conexiune 4/1 (reversibil), reţinere cu cheie, cu piesă pentru legarea la pământ a conductorului
de protecţie, IP44
• EL121900--: Conexiune 4/1 (reversibil)
Curent nominal: 10A

EL121900

Tensiune nominală: 250V c.a.
Cilindru tip yală acţionare cu cheie / blocare cu cheie
• Încuietoarea se poate monta în 8 poziţii de acţionare, aproximativ 42mm lungime
• Furnitura conţine 3 chei

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--).
EV102018

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Inserturi

EL123010

Insert întrerupător cu cheie 2 poli, conexiune 4/2, 10A,
250Vca

cleme cu şurub

Insert întrerupător cu cheie 1 pol, 10A, conexiune 4/1, IP44

cleme cu şurub

Insert buton cu revenire acţionabil cu cheie, 10A, conexiune
4/1

cleme cu şurub

EL121900
EL121920
EL121930

Plăci frontale
Placă frontală pentru întrerupător cu cheie, alb

EV102018

Placă frontală pentru întrerupător cu cheie, antracit

EV112018

Placă frontală pentru întrerupător cu cheie, argintiu

EV122018

Profile-semicilindru (butuc yală)
Butuc semicindru cu cheie, diferite profiluri

EL123000

Butuc semicindru cu cheie, acelaşi profil

EL123010

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Aparataj terminal Design VISIO 50
w Întrerupătoare Hotelcard
w Schrack-Info
Pagina
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Întrerupătoarele Card Hotel servesc păstrării cardului de hotel, asigurării unui nivel ridicat de siguranţă și economie de energie, pentru că
la extragerea cardului toţi consumatorii electrici alimentaţi cu energie se deconectează automat. La reintroducerea cardului circuitul prin
întrerupător devine iarăși activ.
Întrerupătorul Card Hotel este dotat cu o iluminare de fundal cu LED-uri, pentru a permite identificarea ușoară în camere întunecate. După
extragerea Card Hotel consumatorii racordaţi vor mai fi alimentaţi încă aproximativ 25s, pentru a permite părăsirea în siguranţă a camerei.
Ieșirea întrerupătorului de Card Hotel trebuie să alimenteze consumatorii prin intermediul unui releu sau contactor.
Tensiune nominală: 230V c.a.
Curent de conectare max. 150mA
Temperatura de funcţionare: 0-45°C
Întârzierea la deconectare: aproximativ 25s

w Aparate individuale şi complete
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Inserturi
Insert întrerupător hotel-card 230V, temporizare 25s

cleme cu şurub

EV103023

Plăci frontale

EV103023

Placă frontală pentru mecanism hotel-card, alb

EV103024

Placă frontală pentru mecanism hotel-card, antracit

EV113024

Placă frontală pentru mecanism hotel-card, argintiu

EV123024

Aparate complete
Întrerupător HOTELCARD, cu mască, alb

cleme cu şurub

EV103001

Întrerupător HOTELCARD, cu mască, antracit

cleme cu şurub

EV113001

Întrerupător HOTELCARD, cu mască, argintiu

cleme cu şurub

EV123001

EV103024

EV103001

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Clapete
w Schrack-Info
Clapetă compusă din mască și placă suport. Disponibilă în culorile alb, antracit și argintiu.

Pagina
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w Clapete simple
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă, alb

EV102001

Clapetă, antracit

EV112001

Clapetă, argintiu

EV122001

EV102001

w Clapete duble
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă dublă, alb

EV102002

Clapetă dublă, antracit

EV112002

Clapetă dublă, argintiu

EV122002

EV102002

w Clapete cu simbol ,,lampă''
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă cu simbol LAMPĂ, alb

EV102005

Clapetă cu simbol LAMPĂ, antracit

EV112005

Clapetă cu simbol LAMPĂ, argintiu

EV122005

EV102005

w Clapete cu simbol ,,clopoţel''
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă cu simbol CLOPOŢEL, alb

EV102003

Clapetă cu simbol CLOPOŢEL, antracit

EV112003

Clapetă cu simbol CLOPOŢEL, argintiu

EV122003

EV102003

w Clapete cu simbol ,,cheie''
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă cu simbol CHEIE, alb

EV102004

Clapetă cu simbol CHEIE, antracit

EV112004

Clapetă cu simbol CHEIE, argintiu

EV122004

EV102004

w Clapete cu simbol ,,on / off''
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă cu simbol ON/OFF, alb

EV102017

Clapetă cu simbol ON/OFF, antracit

EV112017

Clapetă cu simbol ON/OFF, argintiu

EV122017

EV102017

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Clapete cu simbol ,,ventilator''
DESCRIERE
Pagina
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STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă cu simbol VENTILATOR, alb

EV102006

Clapetă cu simbol VENTILATOR, antracit

EV112006

Clapetă cu simbol VENTILATOR, argintiu

EV122006

EV102006

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

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă comandă jaluzele cu simbol SĂGEATĂ SUS/JOS, alb

EV102012

Clapetă comandă jaluzele cu simbol SĂGEATĂ SUS/JOS, antracit

EV112012

Clapetă comandă jaluzele cu simbol SĂGEATĂ SUS/JOS, argintiu

EV122012

EV102012

w Clapete cu indicator transparent
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă albă, cu indicator luminos transparent

EV102007

Clapetă antracit, cu indicator luminos transparent

EV112007

Clapetă argintie, cu indicator luminos transparent

EV122007

EV102007

w Clapete cu indicator transparent, roșu
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă albă, cu indicator luminos roşu

EV102008

Clapetă antracit, cu indicator luminos roşu

EV112008

Clapetă argintie, cu indicator luminos roşu

EV122008

EV102008

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

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă cu indic. luminos transp. şi simbol LAMPĂ, alb

EV102009

Clapetă cu indic. luminos transp. şi simbol LAMPĂ, antracit

EV112009

Clapetă cu indic. luminos transp. şi simbol LAMPĂ, argintiu

EV122009

EV102009

w Clapete cu indicator transparent și simbol ,,clopoţel''
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă cu indic. luminos transp. şi simbol CLOPOŢEL, alb

EV102010

Clapetă cu indic. luminos transp. şi simbol CLOPOŢEL, antracit

EV112010

Clapetă cu indic. luminos transp. şi simbol CLOPOŢEL, argintiu

EV122010

EV102010

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Clapete cu etichetă luminoasă
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă cu etichetă luminoasă, alb

EV102011

Pagina

Clapetă cu etichetă luminoasă, antracit

EV112011

17

Clapetă cu etichetă luminoasă, argintiu

EV122011

EV102011

w Clapete pentru întrerupătoare triple
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă întrerupător triplu, alb

EV102016

Clapetă întrerupător triplu, antracit

EV112016

Clapetă întrerupător triplu, argintiu

EV122016

EV102016

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Prize cu PE
w Prize cu PE
Pagina
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Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

EV101001

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert priză 16A, alb

cleme cu element elastic

STOC

STORE

EV101001

COD COMANDĂ

Insert priză 16A, alb

cleme cu şurub

EV101002

Insert priză 16A, antracit

cleme cu element elastic

EV111001

Insert priză 16A, antracit

cleme cu şurub

EV111002

Insert priză 16A, argintiu

cleme cu element elastic

EV121001

Insert priză 16A, argintiu

cleme cu şurub

EV121002

w Prize cu contact de protecţie şi ramă pentru 1 aparat
w Schrack-Info
Set complet format din priză cu contact de protecţie și o ramă pentru 1 aparat.
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

EV106101

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Priză cu PE completă, alb

cleme cu element elastic

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV106101

Priză cu PE completă, alb

cleme cu şurub

EV106102

w Prize cu contact de protecţie, cu protecţie mărită la atingere (,,protecţie copii'')
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

EV101003

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert priză 16A cu protecţie copii, alb

cleme cu element elastic

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV101003

Insert priză 16A cu protecţie copii, alb

cleme cu şurub

EV101004

Insert priză 16A cu protecţie copii, antracit

cleme cu element elastic

EV111003

Insert priză 16A cu protecţie copii, antracit

cleme cu şurub

EV111004

Insert priză 16A cu protecţie copii, argintiu

cleme cu element elastic

EV121003

Insert priză 16A cu protecţie copii, argintiu

cleme cu şurub

EV121004

w Prize cu contact de protecţie, cu protecţie mărită la atingere (,,protecţie copii'') şi ramă pt. 1 aparat
w Schrack-Info
Set complet, format dintr-o priză cu contact de protecţie, cu protecţie mărită la atingere (,,protecţie copii'') și ramă
pentru 1 aparat.
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
EV106103

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Priză cu PE completă, cu protecţie pentru copii, alb

cleme cu element elastic

EV106103

Priză cu PE completă, cu protecţie pentru copii, alb

cleme cu şurub

EV106104

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Prize cu contact de protecţie, cu protecţie mărită la atingere (,,protecţie copii'') şi capac
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

EV101005

Pagina
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DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert priză 16A cu protecţie copii şi capac, alb

cleme cu element elastic

STOC

STORE

EV101005

COD COMANDĂ

Insert priză 16A cu protecţie copii şi capac, alb

cleme cu şurub

EV101006

Insert priză 16A cu protecţie copii şi capac, antracit

cleme cu element elastic

EV111005

Insert priză 16A cu protecţie copii şi capac, antracit

cleme cu şurub

EV111006

Insert priză 16A cu protecţie copii şi capac, argintiu

cleme cu element elastic

EV121005

Insert priză 16A cu protecţie copii şi capac, argintiu

cleme cu şurub

EV121006

EV101005

w Priză cu contact de protecţie cu etichetă de inscripţionare
w Schrack-Info
Dimensiunile câmpului de inscripţionare: 38x7mm (LxH)
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
Fabricant: ELSO
EL265014

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

STOC

STORE

Insert priză cu etichetă de inscripţionare, alb

COD COMANDĂ
EL265014

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

EV265304

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

TIP CONEXIUNE

Insert priză cu contact de protecţie şi modul LED, alb

cleme cu element elastic

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EL265304

w Prize duble cu contact de protecţie
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

EV101013

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Priză dublă 16A, alb

cleme cu şurub

EV101013

Priză dublă 16A, antracit

cleme cu şurub

EV111013

Priză dublă 16A, argintiu

cleme cu şurub

EV121013

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STOC

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

STORE

COD COMANDĂ

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Descărcătoare de supratensiune pentru prize cu contact de protecţie
w Schrack-Info
Elementele de protecţie fină Schrack pentru montajul în combinaţie cu prize ST sunt indicate pentru prize noi
sau pentru echiparea ulterioară a prizelor Schuko existente. După o suprasolicitare, senzorul de semnal integrat
semnalizează că aparatul este defect și trebuie înlocuit. Alimentarea cu tensiune a aparatelor rămâne asigurată.
Dacă nu există un alt descărcător din clasa de testare 3, pentru aparate terminale sensibile este ideal ștecherul
intermediar Schrack pentru protecţia fină. Combinaţia dintre protecţia conductoarelor de energie şi conductoarele
pentru transmiterea datelor cu conexiune F (antena TV), respectiv conexiunea pentru cablul de telefon (RJ11),
protejează cele mai importante cabluri către televizor sau telefon.

Pagina
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IS010003

Se instalează întotdeauna în combinaţie cu descărcătoare Protec, Combtec sau Vartec!
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Descărcător cl. T3 (D), 255/3kA pt. prize ST 16A

IS010003

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

IS211450

IS211450

w Prize cu PE tip pin
w Prize cu PE tip pin
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

EV101049

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert priză cu pin PE, alb

cleme cu element elastic

EV101049

Insert priză cu pin PE, alb

cleme cu şurub

EV101050

Insert priză cu pin PE, antracit

cleme cu element elastic

EV111049

Insert priză cu pin PE, antracit

cleme cu şurub

EV111050

Insert priză cu pin PE, argintiu

cleme cu element elastic

EV121049

Insert priză cu pin PE, argintiu

cleme cu şurub

EV121050

w Prize cu PE tip pin și ramă pt. 1 aparat
w Schrack-Info
Set complet compus din priză cu PE tip pin și o ramă pentru 1 aparat
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

EV106149

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Priză cu PE tip pin completă, alb

cleme cu element elastic

EV106149

Priză cu PE tip pin completă, alb

cleme cu şurub

EV106150

w Prize cu PE tip pin și protecţie mărită la atingere (,,protecţie copii'')
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

EV101051

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert priză 16A cu pin PE, protecţie copii, alb

cleme cu element elastic

EV101051

Insert priză 16A cu pin PE, protecţie copii, alb

cleme cu şurub

EV101052

Insert priză 16A cu pin PE, prot. copii, antracit

cleme cu element elastic

EV111051

Insert priză 16A cu pin PE, prot. copii, antracit

cleme cu şurub

EV111052

Insert priză 16A cu pin PE, prot. copii, argintiu

cleme cu element elastic

EV121051

Insert priză 16A cu pin PE, prot. copii, argintiu

cleme cu şurub

EV121052

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Prize cu PE tip pin și protecţie mărită la atingere (,,protecţie copii'') și ramă pt. 1 aparat
w Schrack-Info
Set complet compus din priză cu PE tip pin, protecţie mărită la atingere (,,protecţie copii'') şi o ramă pentru 1
aparat
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
EV106151

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Priză cu PE tip pin completă, cu protectie pentru copii, alb

cleme cu element elastic

EV106151

Priză cu PE tip pin completă, cu protectie pentru copii, alb

cleme cu şurub

EV106152

w Prize cu PE tip pin și protecţie mărită la atingere (,,protecţie copii'') şi capac
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

EV101053

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert priză 16A cu pin PE, prot. copii şi capac, alb

cleme cu element elastic

EV101053

Insert priză 16A cu pin PE, prot. copii şi capac, alb

cleme cu şurub

EV101054

Insert priză 16A cu pin PE, prot. copii+capac, antracit

cleme cu element elastic

EV111053

Insert priză 16A cu pin PE, prot. copii+capac, antracit

cleme cu şurub

EV111054

Insert priză 16A cu pin PE, prot. copii și capac, argintiu

cleme cu element elastic

EV121053

Insert priză 16A cu pin PE, prot. copii și capac, argintiu

cleme cu şurub

EV121054

EV101053

w Priză cu PE tip pin și modul de iluminare cu LED
w Schrack-Info
LED-uri de culoare alb-cald, luminează zona de sub priză. Zona iluminată poate fi adaptată optim la cerinţe
prin nivelului de iluminare. La întuneric iluminatul cu LED-uri pornește automat, iar la lumină suficientă LED-ul se
stinge. Pragul de luminozitate poate fi modificat confortabil din faţă fără demontarea plăcii frontale. Tot de pe
placa frontală se pot deconecta aparatele cu funcţionare automată, astfel încât iluminatul, de exemplu în timpul
concediului, să rămână deconectat.
Putere absorbită de LED-uri: 1,7VA, (0,35W)
Durată de viaţă LED-uri: > 50000h
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
CEE 7
Fabricant: Merten

EV25040319

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

TIP CONEXIUNE

Insert priză cu PE tip pin și modul LED, alb

cleme cu element elastic

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV25040319

w Prize duble cu PE tip pin
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

EV101061

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Priză dublă 16A cu pin PE, alb

cleme cu şurub

EV101061

Priză dublă 16A cu pin PE, antracit

cleme cu şurub

EV111061

Priză dublă 16A cu pin PE, argintiu

cleme cu şurub

EV121061

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STOC

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

STORE

COD COMANDĂ

Pagina
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Aparataj terminal Design VISIO 50
w Prize duble cu PE tip pin rotit la 45°
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

Pagina
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EV101062

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Priză dublă 16A cu pin PE rotit la 45°, alb

cleme cu element elastic

EV101062

Priză dublă 16A cu pin PE rotit la 45°, antracit

cleme cu element elastic

EV111062

Priză dublă 16A cu pin PE rotit la 45°, argintiu

cleme cu element elastic

EV121062

w Prize pentru circuite speciale
w Schrack-Info
Prizele colorate își găsesc frecvent utilizarea în domenii unde siguranţa este importantă cum ar fi de exemplu spitalele. Pentru o codare a
culorilor prizelor nu există încă o normă general valabilă, dar uzanţe tipice ar fi:
• ROȘU: EDV (Prelucrarea Electronică a Datelor) prize cu protecţie la supratensiune în aplicaţii unde scurte întreruperi (de câteva secunde)
pot fi suportate.
• PORTOCALIU: alimentare centrală / suplimentară de siguranţă pentru reţele cu surse neîntreruptibile (UPS) și cu protecţie la supratensiune,
pentru alimentarea continuă a unor consumatori critici.
• VERDE: alimentare de siguranţă pentru reţele cu surse neîntreruptibile (UPS) și protecţie la supratensiune pentru alimentarea în caz de
urgenţă a unor consumatori critici (de exemplu iluminatul în sălile de operaţie).

w Prize cu contact de protecţie, de culoare ROŞU
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

EV101007

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert priză 16A, roşu

cleme cu element elastic

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV101007

Insert priză 16A, roşu

cleme cu şurub

EV101008

Insert priză cu protecţie copii, roşu

cleme cu element elastic

EV101014

w Prize cu contact de protecţie, de culoare PORTOCALIU
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

EV101009

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert priză 16A, orange

cleme cu element elastic

EV101009

Insert priză 16A, orange

cleme cu şurub

EV101010

w Prize cu contact de protecţie, de culoare VERDE
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

EV101011

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert priză 16A, verde

cleme cu element elastic

EV101011

Insert priză 16A, verde

cleme cu şurub

EV101012

w Prize cu PE tip pin și protecţie mărită la atingere (,,protecţie copii''), de culoare ROŞU
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

EV101055

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert priză 16A cu pin PE, protecţie copii, roşu

cleme cu element elastic

EV101055

Insert priză 16A cu pin PE, protecţie copii, roşu

cleme cu şurub

EV101056

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Prize cu PE tip pin și protecţie mărită la atingere (,,protecţie copii''), de culoare PORTOCALIU
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

EV101057

Pagina
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DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert priză 16A cu pin PE, protecţie copii, orange

cleme cu element elastic

EV101057

Insert priză 16A cu pin PE, protecţie copii, orange

cleme cu şurub

EV101058

w Prize cu PE tip pin și protecţie mărită la atingere (,,protecţie copii''), de culoare VERDE
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

EV101059

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert priză 16A cu pin PE, protecţie copii, verde

cleme cu element elastic

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV101059

Insert priză 16A cu pin PE, protecţie copii, verde

cleme cu şurub

EV101060

w Prize pentru aplicaţii speciale
w Priză pentru încărcare cu USB
w Schrack-Info
Priză de încărcare USB, cu două ieșiri pentru încărcarea simultană a două aparate cu conector USB.
Tensiune nominală: 230V c.a.
Tensiune de ieșire: 5V c.c.
Curent nominal de ieșire: 1x2A (numai la utilizarea racordului din stânga) sau 2x1A
DESCRIERE
EV103051

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Inserturi
Insert priză dublă de încărcare USB, 5V-2A

cleme cu surub

EV103051

Măști de protecţie
Mască priză dublă de încărcare USB, alb

EV103052

Mască priză dublă de încărcare USB, antracit

EV113052

Mască priză dublă de încărcare USB, argintiu

EV123052

EV103052

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Rame decorative
w Rame pentru 1 aparat
Pagina

w Schrack-Info
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Dimensiuni: 81x81mm
DESCRIERE

EV105001

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă pentru 1 aparat, alb

EV105001

Ramă pentru 1 aparat, antracit

EV115001

Ramă pentru 1 aparat, argintiu

EV125001

w Rame pentru 2 aparate
w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x154mm
Adecvate pentru montaj vertical sau orizontal.
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă pentru 2 aparate, alb

EV105002

Ramă pentru 2 aparate, antracit

EV115002

Ramă pentru 2 aparate, argintiu

EV125002

EV105002

w Rame pentru 3 aparate
w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x225mm
Adecvate pentru montaj vertical sau orizontal.
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă pentru 3 aparate, alb

EV105003

Ramă pentru 3 aparate, antracit

EV115003

Ramă pentru 3 aparate, argintiu

EV125003

EV105003

w Rame pentru 4 aparate
w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x296mm
Adecvate pentru montaj vertical sau orizontal.
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă pentru 4 aparate, alb

EV105004

Ramă pentru 4 aparate, antracit

EV115004

Ramă pentru 4 aparate, argintiu

EV125004

EV105004
Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Rame pentru 5 aparate
w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x367mm
Adecvate pentru montaj vertical sau orizontal.
DESCRIERE

Pagina
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STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă pentru 5 aparate, alb

EV105005

Ramă pentru 5 aparate, antracit

EV115005

Ramă pentru 5 aparate, argintiu

EV125005

EV105005

w Seturi de etanșare IP44
w Schrack-Info
Set etanșare întrerupător, set etanșare priză, IP44
În setul EV107005-- sunt cuprinse garnituri pentru 2 buc. întrerupătoare și 2 buc. prize

w Desen dimensional
EV107001

EV107002

DESCRIERE

EV107005

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Set etanşare întrerupător, IP44

EV107001

Set etanşare priză, IP44

EV107002

Set garnitură IP44 pt. 2 aparate

EV107005

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

STOC

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

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

STORE

COD COMANDĂ
EV105011

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Rame decorative din sticlă
w Ramă pentru 1 aparat
Pagina

w Schrack-Info
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Dimensiuni: 81x81mm
DESCRIERE

STOC

STORE

Ramă decorativă din sticlă pentru 1 aparat, alb

COD COMANDĂ
EV145001W

EV145001W

w Ramă pentru 2 aparate
w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x154mm
Adecvată pentru montaj vertical sau orizontal.
DESCRIERE

STOC

STORE

Ramă decorativă din sticlă pentru 2 aparate, alb

COD COMANDĂ
EV145002W

EV145002W

w Ramă pentru 3 aparate
w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x225mm
Adecvată pentru montaj vertical sau orizontal.
DESCRIERE

STOC

STORE

Ramă decorativă din sticlă pentru 3 aparate, alb

COD COMANDĂ
EV145003W

EV145003W

w Ramă pentru 4 aparate
w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x296mm
Adecvată pentru montaj vertical sau orizontal.
DESCRIERE

STOC

Ramă decorativă din sticlă pentru 4 aparate, alb

STORE

COD COMANDĂ
EV145004W

EV145004W

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Rame 55x55mm
w Rame pentru 1 aparat, 55x55mm
Pagina
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Dimensiuni: 81x81mm

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

EV105021

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă pentru 1 aparat cu dimensiuni de 55x55mm, alb

EV105021

Ramă pentru 1 aparat cu dimensiuni de 55x55mm, antracit

EV115021

Ramă pentru 1 aparat cu dimensiuni de 55x55mm, argintiu

EV125021

w Rame pentru 2 aparate, 55x55mm
w Schrack-Info
Dimensiuni: 81x154mm
Adecvate pentru un montaj vertical și orizontal.

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

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă pentru 2 aparate cu dimensiuni de 55x55mm, alb

EV105022

Ramă pentru 2 aparate cu dimensiuni de 55x55mm, antracit

EV115022

Ramă pentru 2 aparate cu dimensiuni de 55x55mm, argintiu

EV125022

EV105022

w Rame adaptoare, 55x55mm la 50x50mm
w Schrack-Info
Servesc pentru montarea unor produse ale seriei VISIO 50 în rame VISIO de 55x55mm.
DESCRIERE

EV105012

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă adaptoare de la 50x50mm la 55x55mm, alb

EV105012

Ramă adaptoare de la 50x50mm la 55x55mm, antracit

EV115012

Ramă adaptoare de la 50x50mm la 55x55mm, argintiu

EV125012

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Doze pentru montaj PT
w Doze PT pentru 1 aparat
Pagina

w Schrack-Info

28

Adecvate pentru montaj vertical sau orizontal.
De completat cu rame EV1x5001-- 1 aparat.
DESCRIERE

EV105006

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Doză aplicată pt. 1 aparat, alb

EV105006

Doză aplicată pt. 1 aparat, antracit

EV115006

Doză aplicată pt. 1 aparat, argintiu

EV125006

w Doze PT pentru 2 aparate
w Schrack-Info
Adecvate pentru montaj vertical sau orizontal.
De completat cu rame EV1x5002-- 2 aparate.
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Doză aplicată pt. 2 aparate, alb

EV105007

Doză aplicată pt. 2 aparate, antracit

EV115007

Doză aplicată pt. 2 aparate, argintiu

EV125007

EV105007

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Aparataj terminal pentru circuite de antenă
w Schrack-Info
Există, pe de o parte, prize SAT pentru frecvenţe de transmisie de până la 2.200MHz (DVB-S) specifice tehnicii sateliţilor și, pe de altă parte

29

prize BK,(cabluri de bandă largă) pentru frecvenţe de transmisie de până la 1.000MHz (DVB-C (CATV), DVB-T).
În funcţie de structura de amplasare adoptată (stea sau serie) se pot utiliza următoarele tipuri de prize:
• prize satelit terminale (pentru stea) care se conectează direct prin cablu coaxial la aparatul distribuitor de semnal (de ex.: Multiswitch,
Ouad-LNB) și care se termină cu un rezistor intern de 75Ω.
• prize satelit de trecere (pentru serie) care se conectează prin cablu coaxial, una după cealaltă, la aparatul de semnal. Ultima priză din
cablu trebuie să fie terminată cu un rezistor de 75Ω sau trebuie să fie de tip priză satelit terminală.

w Priză pentru circuite de antenă BK, de bandă largă, seria M
w Schrack-Info
• Priză de capăt 2 porturi, Radio/CATV
• Clasa A
• 4 - 1.000MHz
• Fără trecere de curent continuu
• Carcasa: zamac

HSBKD2M

DESCRIERE

STOC

STORE

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

COD COMANDĂ
HSBKD2M

w Prize de trecere pentru circuite de antenă BK, seria M
w Schrack-Info
• Prize de trecere 2 porturi, Radio / CATV
• Clasa A
• 4 - 1.000MHz
• Fără trecere de curent continuu
• Carcasa: zamac

HSBKDDM08

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Priză de trecere 2porturi, Radio/CATV, 4-1.000MHz, 8dB, Clasă A,cu ramă și doză
aplicată 80x80mm, RAL9010

HSBKDDM08

Priză de trecere 2porturi, Radio/CATV, 4-1.000MHz, 10dB, Clasă A,cu ramă și doză
aplicată 80x80mm, RAL9010

HSBKDDM10

Priză de trecere 2porturi, Radio/CATV, 4-1.000MHz, 14dB, Clasă A,cu ramă și doză
aplicată 80x80mm, RAL9010

HSBKDDM14

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Pagina

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Prize SAT terminale, seria M
w Schrack-Info
• Prize terminale

Pagina
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4 porturi Radio / CATV / 2xSAT
3 porturi Radio / CATV / SAT
• Clasa A
HSATD3M

• Domeniu de frecvenţă: 4 - 2.400MHz
• Fără trecere de curent continuu
• Ieșire TV de bandă largă
• Carcasa: zamac
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Priză terminală 3porturi Radio/CATV/SAT , 4 - 2.400MHz,Clasa A,2dB,aplicată cu
doză 80x80mm , albă

HSATD3M

Priză terminală 4porturi Radio/CATV/2xSAT, 4 - 2.400MHz, Clasa A,aplicată albă

HSATD4M

w Priză SAT de trecere, seria M
w Schrack-Info
• Priză de trecere 3 porturi, Radio / CATV / SAT
• Clasa A
• 4 - 2.400MHz
• Fără trecere de curent continuu
HSATDDM

• Ieșire TV de bandă largă
• Carcasa: zamac
DESCRIERE

STOC

Priză trecere 3porturi Radio/CATV/SAT, 4 - 2.400MHz, Clasa A,aplicată albă

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
HSATDDM

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Măşti pentru prize BK/SAT
w Schrack-Info
Măști pentru prize Schrack, seria M

Pagina

DESCRIERE

EV104009

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Mască pentru priză TV, tip HSBK, cu 2 decupaje, alb

EV104009

Mască pentru priză TV, tip HSBK, cu 2 decupaje, antracit

EV114009

Mască pentru priză TV, tip HSBK, cu 2 decupaje, argintiu

EV124009

Mască pentru priză TV, tip HSAT cu 3 decupaje, alb

EV104010

Mască pentru priză TV, tip HSAT cu 3 decupaje, antracit

EV114010

Mască pentru priză TV, tip HSAT cu 3 decupaje, argintiu

EV124010

Mască pentru priză TV, tip HSAT, cu 4 decupaje, alb

EV104011

Mască pentru priză TV, tip HSAT, cu 4 decupaje, antracit

EV114011

Mască pentru priză TV, tip HSAT, cu 4 decupaje, argintiu

EV124011

EV104010

EV104011

w Cabluri coaxiale DIGI-SAT
w Schrack-Info
Pentru a putea asigura o transmisie sigură și fără perturbaţii a frecvenţelor înalte (cca 950 până la 2150MHz) de
la LNB trecând prin Multiswitch, priza SAT și până la SAT-Receiver, trebuie utilizate cabluri coaxiale de calitate.
Performanţele cablurilor noastre de înaltă frecvenţă sunt garantate de materialele utilizate, de precizia proceselor
de producţie și de numărul de ecranări.
DESCRIERE
XC1608901

STOC

STORE

COD COMANDĂ

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

XC1608901

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

XC1608903

Cablu coaxial DIGI-SAT 3030, 75 Ohm, 1,02/4,6/6,8mm Cu, triplu ecranat, 110dB,
Clasa A, PVC alb, colac 100m

XC1609901

Cablu coaxial DIGI-SAT 3030, 75 Ohm, 1,02/4,6/6,8mm Cu, triplu ecranat, 110dB,
Clasa A, PVC alb, tambur 500m

XC1609903

XC1608901

w Accesorii
w Schrack-Info
Conectorii noștri coaxiali, deși diferă după tipul cablului, al firului central, și al diametrului dielectricului sunt
adecvaţi pentru toate cablurile noastre DIGI-SAT. În general recomandăm utilizarea de conectori coaxiali cu
compresie.
DESCRIERE
XC16004983

STOC

STORE

COD COMANDĂ

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

XC16004983

Sculă compresie coaxial pentru conectori XC16004983, XC16005183 şi XC160051PE

XC1600720

Clește dezizolat cablu coaxial XC160.. Cu diametre de 6.6-6.8mm și 11mm

XC1600710

Rezistor capăt 75Ohm pentru priză HSATDD/HSBKDD

HSZUDDR75

XC1600720

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Aparataj terminal Design VISIO 50
w Reţelistică
w TOOLLESS LINE CAT6a / CAT6, în format B (SFB) Schrack
Pagina

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

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Conectori
HSEMRJ6GBA

Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6A 10GB (SFB)

HSEMRJ6GBA

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

HSEMRJ6GBS

Inserturi
HSED02UWBS

Ramă suport pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFB), 80x80mm, înclinată, RAL9010
Măști frontale

HSED02UWBS

Capac pt. priză UAE RJ45 (DE-EMBEDDED LINE, TOOLLESS LINE SFB), cu spaţiu
etichetare, 2 porturi, alb

EV104012

Capac pt. priză UAE RJ45 (DE-EMBEDDED LINE, TOOLLESS LINE SFB), cu spaţiu
etichetare, 2 porturi, antracit

EV114012

Capac pt. priză UAE RJ45 (DE-EMBEDDED LINE, TOOLLESS LINE SFB), cu spaţiu
etichetare, 2 porturi, argintiu

EV124012

EV104012

w TOOLLESS LINE Cat5e / CAT6 / CAT6a, în format A (SFA) Schrack
w Schrack-Info
Conectorii TOOLLESS LINE RJ45 sunt module în Schrack Format A (SFA). Sunt conectori care se pot racorda fără
unelte speciale. Prin aceasta se obţine un confort mărit la instalare și timpi scurţi de execuţie. Conectorii dispun de
punct de racordare a potenţialului (FastOn), iar la nevoie pot fi deschiși din nou.
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Conectori
HSEMRJ6GWA

EV104005

Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6A 10GB (SFA)

HSEMRJ6GWA

Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Clasa EA 10GB (SFA)

HSEMRJ6GWT

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

HSEMRJ6GWS

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

HSEMRJ6UWS

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

HSEMRJ5GWS

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

HSEMRJ5UWS

Inserturi
Insert pentru module TOOLLESS LINE, 2xRJ45

EV104005

Măști de protecţie

EV104003

Mască pentru priză 1xRJ45 TOOLLESS LINE, alb

EV104003

Mască pentru priză 1xRJ45 TOOLLESS LINE, antracit

EV114003

Mască pentru priză 1xRJ45 TOOLLESS LINE, argintiu

EV124003

Mască pentru priză 2xRJ45 TOOLLESS LINE, alb

EV104004

Mască pentru priză 2xRJ45 TOOLLESS LINE, antracit

EV114004

Mască pentru priză 2xRJ45 TOOLLESS LINE, argintiu

EV124004

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Prize de date RJ45 ecranate Cat5 / Cat6, cu placă centrală UAE
w Schrack-Info
Prizele de date se pretează a fi montate în canalele de cabluri (EK), ST, respectiv, în rame separate chiar și în
montaj PT. Prin ruperea ecliselor de fixare, superioare și inferioare, montajul devine posibil chiar și în doze de
pardoseală (BT). Referitor la design, soluţia adoptată este optimă, pentru că prin schimbarea plăcii centrale
prizele de date devin compatibile vizual cu toate tipurile de comutatoare care au o placă frontală UAE. Ele au o
carcasă din zamac. Codarea culorilor pentru racordarea cablurilor se face conform TIA 568A și 568B.
HSEDG2UW6VV03

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Prize de date
Priză de date Cat.6 DE-EMBEDDED, ecranată, 2xRJ45, UAE, înclinată, RAL9010

HSEDG2UW6V

Priză de date Cat.5e, ecranată, 2xRJ45, UAE, 80x80mm, înclinată, RAL9010

HSEDG2UW5V

Măști de protecţie

EV104012

Capac pt. priză UAE RJ45 (DE-EMBEDDED LINE, TOOLLESS LINE SFB), cu spaţiu
etichetare, 2 porturi, alb

EV104012

Capac pt. priză UAE RJ45 (DE-EMBEDDED LINE, TOOLLESS LINE SFB), cu spaţiu
etichetare, 2 porturi, antracit

EV114012

Capac pt. priză UAE RJ45 (DE-EMBEDDED LINE, TOOLLESS LINE SFB), cu spaţiu
etichetare, 2 porturi, argintiu

EV124012

Accesorii
Cleşte sertizor pentru LSA, gri

HKRONELSA

HKRONELSA

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

HSEKP4233P

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000Mhz, LS0H-3, 30%, albastru

HSEKP4233P

Cablu F/FTP Cat.6A, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H, albastru

HSEKP423HA

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

HSEKU423H1

Cablu SF/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, albastru

HSEKS424PP

Cablu U/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, albastru, cutie

HSEKU424P1

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Aparataj terminal Design VISIO 50
w Dimmere/Potenţiometre
w Dimmer universal, comandă cu buton rotativ, 20-300W/VA, RLC
Pagina

w Schrack-Info
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Dimmer universal, cu buton ON/OFF, pentru sarcini rezistive, inductive și capacitive. La prima punere în funcţiune,
acesta analizează automat tipul de sarcină conectat după care se va calibra corespunzător.
Date tehnice:
• Cu buton cu reţinere
EV103002

• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Temperatura ambiantă: +5 până la +45°C
• Identificare automată a tipului de sarcină
• Funcţie de memorare a luminozităţii
• Protecţie electronică la suprasarcină
• Conductorul de nul de lucru nu este necesar

EV102013

1
2
3
4
5
6
7
Min.
30W
30W
30VA
30VA
------Max.
350W 350W 350VA 350VA
------1 … Lampă cu incandescenţă
5 … Lampă fluorescent compactă
2 … Lampă cu halogen
6 … Lampă LED 230V
3 … Transformator convenţional
7 … Lampă LED 12V
4 … Transformator electronic

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert Dimmer, 300W, R-L-C, 2-fire

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV103002

Placă frontală dimmer cu buton rotativ, alb

EV102013

Placă frontală dimmer cu buton rotativ, antracit

EV112013

Placă frontală dimmer cu buton rotativ, argintiu

EV122013

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Dimmer universal, comandă prin tastă, 60-300W/VA, RLC
w Schrack-Info
Dimmer universal, comandă prin tastă, pentru sarcini rezistive, inductive sau capacitive cu indicarea valoarii
actuale de dimmare cu LED albastru. La prima punere în funcţiune acesta analizează automat tipul de sarcină
conectat și se calibrează corespunzător.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a.

EV103005

• Temperatura ambiantă: +5 până la +45°C
• Identificare automată a tipului de sarcină
• Protecţie electronică la suprasarcină
• Conductorul de nul de lucru nu este necesar

EV103006
1
2
3
4
5
6
7
Min.
60W
60W
60VA
60VA
------Max.
300W 300W 300VA 300VA
------1 … Lampă cu incandescenţă
5 … Lampă fluorescent compactă
2 … Lampă cu halogen
6 … Lampă LED 230V
3 … Transformator convenţional
7 … Lampă LED 12V
4 … Transformator electronic

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert dimmer electronic cu tastă, 60-300W/VA, RLC, 2 fire

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV103005

Placă frontală dimmer cu tastă, alb

EV103006

Placă frontală dimmer cu tastă, antracit

EV113006

Placă frontală dimmer cu tastă, argintiu

EV123006

w Dimmer universal cu montaj încastrat, RLC 5-500VA (adecvat pentru LED-uri)
w Schrack-Info
EVMTV500E este un dimmer universal cu montaj încastrat care poate fi comandat cu unul sau mai multe butoane.
În cazul lămpilor fluorescente compacte sau a mijloacelor de iluminat cu LED-uri dimmabile, se recomandă
combinarea cu sarcina rezistivă de 3W: EVCHR3W.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a.

EVMTV500E

• Temperatura ambiantă: -20 până la +40°C
• Funcţie de memorare a luminozităţii
• Protecţie electronică la suprasarcină
• Protecţie electronică la scurtcircuit
Menţiune: o listă detaliată cu sarcinile suportate se găsește în tabelul de date corespunzător.
EVCHR3W

1
2
3
4
5
6
7
Min.
3W
3W
11VA
11VA
11VA
11VA
--Max.
500W 500W 500VA 500VA 250VA 250VA
--1 … Lampă cu incandescenţă
5 … Lampă fluorescent compactă
2 … Lampă cu halogen
6 … Lampă LED 230V
3 … Transformator convenţional
7 … Lampă LED 12V
4 … Transformator electronic

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Dimmer încastrat pt. control cu pushbuton RLC 5-500VA

EVMTV500E

Rezistenţă de sarcină 3W pt. dimmer încastrat EVMTV500E

EVCHR3W

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Aparataj terminal Design VISIO 50
w Dimmer cu decuparea formei de undă 6-100W/VA, RL (adecvat pentru LED-uri)
w Schrack-Info
Dimmer cu control prin decuparea fazei, cu buton ON/OFF, pentru sarcini rezistive sau inductive

Pagina
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Date tehnice:
• Cu buton cu revenire
• Adecvat pentru utilizare într-un circuit de tip cap scară
EV103020

• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Potenţiometru pentru reglarea luminozităţii de bază
• Protecţie electronică la suprasarcină
• Protecţie la scurtcircuit cu siguranţe de 0,5A
• Conductorul de nul de lucru nu este necesar

EV102013
1
2
3
4
5
6
7
Min.
6W
6W
11VA
--6VA
6VA
--Max.
100W 100W 500VA
--100VA 100VA
--1 … Lampă cu incandescenţă
5 … Lampă fluorescent compactă
2 … Lampă cu halogen
6 … Lampă LED 230V
3 … Transformator convenţional
7 … Lampă LED 12V
4 … Transformator electronic

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

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

EV103020

Placă frontală dimmer cu buton rotativ, alb

EV102013

Placă frontală dimmer cu buton rotativ, antracit

EV112013

Placă frontală dimmer cu buton rotativ, argintiu

EV122013

w Dimmer cu decuparea formei de undă, cu buton rotativ 60-400W/VA, RL
w Schrack-Info
Dimmer cu control prin decuparea fazei, cu buton ON/OFF, pentru sarcini rezistive sau inductive
Date tehnice:
• Cu buton cu revenire
• Adecvat pentru utilizare într-un circuit de tip cap scară
EV103003

• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Temperatura ambiantă: 0 până la +35°C
• Protecţie electronică la suprasarcină
• Protecţie la scurtcircuit cu siguranţe de 2A
• Conductorul de nul de lucru nu este necesar

EV102013
1
2
3
4
5
6
7
Min.
60W
60W
60VA
--------Max.
400W 400W 400VA
--------1 … Lampă cu incandescenţă
5 … Lampă fluorescent compactă
2 … Lampă cu halogen
6 … Lampă LED 230V
3 … Transformator convenţional
7 … Lampă LED 12V
4 … Transformator electronic

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert Dimmer, 400W/VA, RL, 2-fire

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV103003

Placă frontală dimmer cu buton rotativ, alb

EV102013

Placă frontală dimmer cu buton rotativ, antracit

EV112013

Placă frontală dimmer cu buton rotativ, argintiu

EV122013

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Dimmer cu decuparea formei de undă, cu buton rotativ 20-500W/VA, RL
w Schrack-Info
Dimmer cu control prin decuparea fazei, cu buton ON/OFF, pentru sarcini rezistive sau inductive
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Date tehnice:
• Cu buton cu revenire
• Adecvat pentru utilizare într-un circuit de tip cap scară
• Tensiune nominală: 230V c.a.

EV103022

• Temperatura ambiantă: 0 până la +35°C
• Protecţie electronică la suprasarcină
• Protecţie la scurtcircuit cu siguranţe de 2A
• Conductorul de nul de lucru nu este necesar

EV102013
1
2
3
4
5
6
7
Min.
20W
20W
20VA
20VA
------Max.
500W 500W 500VA 500VA
------1 … Lampă cu incandescenţă
5 … Lampă fluorescent compactă
2 … Lampă cu halogen
6 … Lampă LED 230V
3 … Transformator convenţional
7 … Lampă LED 12V
4 … Transformator electronic

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert dimmer 20-500W/VA, RL, 2 fire

EV103022

Placă frontală dimmer cu buton rotativ, alb

EV102013

Placă frontală dimmer cu buton rotativ, antracit

EV112013

Placă frontală dimmer cu buton rotativ, argintiu

EV122013

w Dimmer cu decuparea formei de undă, cu buton rotativ 40-400W/VA, RC
w Schrack-Info
Dimmer cu control prin decuparea fazei, cu buton ON/OFF, pentru sarcini rezistive sau capacitive
Date tehnice:
• Cu buton cu revenire
• Adecvat pentru utilizare într-un circuit de tip cap scară
• Tensiune nominală: 230V c.a.

EV103004

• Temperatura ambiantă: 0 până la +35°C
• Protecţie electronică la suprasarcină
• Protecţie electronică la scurtcircuit
• Conductorul de nul de lucru nu este necesar

EV102013
1
2
Min.
40W
40W
Max.
400W 400W
1 … Lampă cu incandescenţă
2 … Lampă cu halogen
3 … Transformator convenţional
4 … Transformator electronic

3
-----

4
5
6
7
40VA
------400VA
------5 … Lampă fluorescent compactă
6 … Lampă LED 230V
7 … Lampă LED 12V

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert Dimmer, 400W/VA, RC, 2-fire

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV103004

Placă frontală dimmer cu buton rotativ, alb

EV102013

Placă frontală dimmer cu buton rotativ, antracit

EV112013

Placă frontală dimmer cu buton rotativ, argintiu

EV122013

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Dimmere cu module de comandă şi de putere pentru şină DIN
w Schrack-Info
Pagina

Modulul de comandă cu taste pentru dimmer EHTDSTRG2 se utilizează în combinaţie cu modulul de sarcină

38

EHTDLT1200 ca dimmer cu control prin decuparea începutului sau sfârșitului de fază. Un modul de comandă
poate acţiona până la 10 module de sarcină, independent de modul de comandă (cu control prin decuparea
începutului sau sfârșitului de fază) ales.
EHTDSTRG2

Comanda modulului de sarcină EHTDLT1200 se realizează prin intrările de comandă S+/S-, care trebuie legate
cu ieșirile corespunzătoare ale modulului de comandă EHTDSTRG2. Un scurt impuls de tastă (> 60ms) la intrarea
A2 produce o funcţie de MEMORY-ON, respectiv OFF, o tensiune de comandă remanentă de durată mai mare (>
600ms) modifică puterea transmisă consumatorului. Comanda puterii debitate se face după o caracteristică în
formă de rampă, adică în creștere, respectiv în scădere, de la maximul valorii la minimul valorii și invers. Timpul de
trecere între valorile de 0% și 100% este de aproximativ 3,5s.
Date tehnice:

EHTDLT1200

• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Temperatura ambiantă: -10 până la +45°C
• Tipul sarcinii: selectabilă dintr-un comutator rotativ.
• Funcţie de memorare a luminozităţii
• Protecţie electronică la suprasarcină

1
2
3
4
5
6
7
Min.
40W
40W
40VA
40VA
------Max.
1200W 1200W 500VA 120VA
------1 … Lampă cu incandescenţă
5 … Lampă fluorescent compactă
2 … Lampă cu halogen
6 … Lampă LED 230V
3 … Transformator convenţional
7 … Lampă LED 12V
4 … Transformator electronic

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Modul de comandă cu taste pt. dimmer EHTDLT500 şi EHTDLT1200

EHTDSTRG2

Dimmer 1200VA universal, modul forţă pt. EHTDSTRG2

EHTDLT1200

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Dimmere cu comandă prin taste şi buton rotativ, montabile pe şină DIN.
w Schrack-Info
Dimmerul cu comandă prin taste 420VA UNI, poate fi utilizat la alegere, ca dimmer cu control prin decuparea
începutului sau sfârșitului de fază. Pentru limitarea unor curenţi mari la cuplare, dimmerul cu comanda prin taste de
420VA UNI dispune de o funcţie de pornire lentă. Suplimentar dimmerul oferă o protecţie la supratensiuni în
partea de alimentare consumatori, o protecţie la scurtcircuit, ca și o protecţie termică la suprasarcină.
Modulele de sarcină, cu comandă cu buton rotativ, EHDREH500 și EHDREH1200 sunt dimmere manuale cu

EHTD420VA

control prin decuparea începutului sau sfârșitului de fază. Pentru limitarea unor curenţi mari la pornire, modulele de
sarcină dispun de o funcţie de pornire lentă.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Temperatura ambiantă: -10 până la +45°C
• Tipul sarcinii: selectabil dintr-un comutator rotativ.
EHDREH1200

• Protecţie electronică la suprasarcină

Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.

EHTD420VA
EHDREH500
EHDREH1200

1
2
3
4
10W
10W
10VA
10VA
420W 420W 420VA 420VA
10W
10W
10VA
10VA
500W 500W 500VA 500VA
40W
40W
40VA
40VA
1200W 1200W 1200VA 1200VA

5
-------------

6
-------------

7
-------------

1 … Lampă cu incandescenţă

5 … Lampă fluorescent compactă

2 … Lampă cu halogen

6 … Lampă LED 230V

3 … Transformator convenţional

7 … Lampă LED 12V

4 … Transformator electronic

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Dimmer modular universal comandă prin taste, 420VA

EHTD420VA

Dimmer modular universal, comandă cu buton rotativ, 500VA

EHDREH500

Dimmer modular universal, comandă cu buton rotativ, 1200VA

EHDREH1200

w Potenţiometru
w Schrack-Info
Potenţiometru electronic pentru comanda balasturilor electronice dimabile (EVG) cu o tensiune de comandă de la
1-10V c.c.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Tensiune de comandă: 0,8 până la 11V

EV103021

• Curent de comandă: max. 50mA
• Curentul comutat la 230V c.a.: sarcină rezistivă 6A (cu un contactor extern, cu curent de pornire peste 6A)
• Temperatura ambiantă: +5 până la +35°C
DESCRIERE

EV102013

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Potenţiometru electronic, 1-10V

EV103021

Placă frontală dimmer cu buton rotativ, alb

EV102013

Placă frontală dimmer cu buton rotativ, antracit

EV112013

Placă frontală dimmer cu buton rotativ, argintiu

EV122013

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Aparataj terminal Design VISIO 50
w Detectoare de mişcare / de prezenţă
w Schrack-Info
Pagina

40

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

w Detector de mişcare 180° cu 2 fire, încastrat
w Schrack-Info
• Detector de mișcare cu 2 fire, montaj încastrat
• Reglarea duratei: de la 10s până la 20min.
• Domeniu de luminozitate: de la 5 până la 200lux
• Domeniu de sarcină: min. 50W, max. 300W
EV103012

• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Este posibilă alimentarea în paralel a până la 5 senzori (fiecare senzor mărește sarcina minimă necesară cu
60W!)
EV1X3015--: raza de detecţie până la Ø5m, 180°
EV1X3014--: raza de detecţie până la Ø8m, 180°

w Raza de detecţie
Înălţimea de
montaj (A)
1m

EV103015

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert detector de mişcare, 2-fire

cleme cu şurub

STOC

Detectare
mișcare (T)
5m / 8m

STORE

COD COMANDĂ
EV103012

Ornament detector de mişcare, 180°, 5m, 2-fire, alb

EV103015

Ornament detector de mişcare, 180°, 5m, 2-fire, antracit

EV113015

Ornament detector de mişcare, 180°, 5m, 2 fire, argintiu

EV123015

Ornament detector de mişcare, 180°, 8m, 2-fire, alb

EV103014

Ornament detector de mişcare, 180°, 8m, 2-fire, antracit

EV113014

Ornament detector de mişcare, 180°, 8m, 2 fire, argintiu

EV123014

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Detector de mişcare 180° cu 3 fire, încastrat
w Schrack-Info
• Detector de mișcare cu 3 fire, montaj încastrat
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• Reglarea duratei: de la 10s până la 20min.
• Domeniu de luminozitate: de la 5 până la 200lux
• Sarcini: rezistive 2300W/10A, inductive 1500VA/6A, capacitive 1500VA/6A (adecvat pentru LED-uri)
• Tensiune nominală: 230V c.a.

EV103031

• Raza de detecţie până la Ø8m, 180°
Conexiune Master/Slave: în cazul utilizării unei conexiuni Master/Slave, Master-ul cuplează consumatorul
în funcţie de valoarea reglată a luminozităţii. Senzorii Slave conectaţi la intrarea S-Master cuplează la detectarea
prezenţei, fără a ţine seama de luminozitate. Detectorul Master cuplează însă consumatorul numai în funcţie
de valoarea sa reglată a luminozităţii. De aceea Masterul ar trebui montat într-un loc cu nivel redus de
luminozitate, pentru ca la recunoașterea unei mișcări de către un senzor-Slave să activeze consumatorul. Se
EV103016

pot racorda până la 5 senzori-Slave la un Master. O activare printr-un buton extensie conduce la activarea
directă a ieșirii Master, pentru o durată determinată.

w Raza de detecţie
Înălţimea de
montaj (A)
1m

DESCRIERE

Detectare
mișcare (T)
8m

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert detector de mişcare, 3-fire

EV103031

Ornament detector de mişcare, Master, 180°, 8m, 3-fire, alb

EV103016

Ornament detector de mişcare, Master, 180°, 8m, 3-fire, antracit

EV113016

Ornament detector de mişcare, Master, 180°, 8m, 3 fire, argintiu

EV123016

Ornament detector de mişcare, Slave 180° - 8m - 3-fire, alb

EV103032

Ornament detector de mişcare, Slave 180° - 8m - 3-fire, antracit

EV113032

Ornament detector de mişcare, Slave 180° - 8m - 3-fire, argintiu

EV123032

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Detectoare de mişcare 180° cu 3 fire, încastrate
w Schrack-Info
• Detectoare de mișcare cu 3 fire, montaj încastrat
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• Reglarea duratei: de la 15s până la 30min.
• Domeniu de luminozitate: de la 5 până la 2000lux
• Sarcini: rezistive 2300W/10A, inductive 1500VA/5A, capacitive 450VA (adecvat pentru LED-uri)
ESM055010

• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Raza de detecţie până la Ø8m, 180°
Conexiune Master/Slave: în cazul utilizării unei conexiuni Master/Slave, Master-ul cuplează consumatorul
în funcţie de valoarea reglată a luminozităţii. Senzorii Slave conectaţi la intrarea S-Master cuplează la detectarea
prezenţei, fără a ţine seama de luminozitate. Detectorul Master cuplează însă consumatorul numai în funcţie
de valoarea sa reglată a luminozităţii. De aceea Masterul ar trebui montat într-un loc cu nivel redus de
luminozitate, pentru ca la recunoașterea unei mișcări de către un senzor-Slave să activeze consumatorul. Se pot

ESM055270

conecta până la 9 Slave la un Master.

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

w Raza de detecţie
Înălţimea de
montaj (A)
1m

DESCRIERE

STOC

Detectare
mișcare (T)
8m

STORE

COD COMANDĂ

Detector de mişcare 180i/R ST IP20 ieşire releu+senzor acustic

ESM055010

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

ESM410024

Mască albă IP 20-SKK 55x55mm

ESM055270

Telecomandă service univ. pt. detectoare MOBIL-PDi/MDi, argintiu

ESM425509

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Detector de prezenţă 180° cu 3 fire, încastrat
w Schrack-Info
• Detector de prezenţă
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• Reglarea duratei: de la 10s până la 20min.
• Domeniu de luminozitate: de la 10 până la 15000lux
• Comanda automată a iluminatului în funcţie de prezenţa persoanelor și luminozitate
• Ieșire de comutare lumină (releu, 230V)

EST2000050

• Măsurare lumină mixtă, pentru lămpi cu fluorescenţă
• Valoarea de comutaţie a luminozităţii și timpul de întârziere sunt reglabile (FL/PL/ESL)
• Funcţionare în impulsuri pentru comanda iluminatului scărilor cu un teleruptor
• Reglarea se face din potenţiometre sau din telecomenzile de service opţionale
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Sarcină lămpi cu incandescenţă / cu halogeni: 1200W
• Grad de protecţie: IP54 (montat)

w Raza de detecţie
Înălţimea de
montaj (A)
2,2m

Așezatpe
scaun(S)
25m² | 7m x
3,5m

Detectare
mișcare (T)
100m² | 8m

w Desen cotat

DESCRIERE

STOC

DP, 180, mural, aplicat şi încastrat, 180°, Ø8m, IP54, alb pur

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

STORE

COD COMANDĂ
EST2000050

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Detectoare de mişcare cu montare pe tavan
w Schrack-Info
• Pentru modificarea valorilor de reglaj (timp și luminozitate) este necesară telecomanda de
service EST9070910!
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• Detectoare de mișcare infraroșu pasiv, cu montare pe tavan
• Raza de detecţie până la Ø9m (64m²), la 360°
• Sunt adecvate pentru măsurare lumină mixtă, pentru lămpi cu fluorescenţă (FL/PL/ESL), lămpi cu halogeni /
cu incandescenţă și cu LED-uri
• Cu pre-reglajul din fabrică produsele sunt gata de utilizare imediat (valoare de comutare pentru luminozitate
300lux, timpul de întârziere 10min)
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Grad de protecţie: IP54 (montat)
EST1030560 theMova S360-100 DE: 1 canal iluminat
EST1030560

EST1030565 theMova S360-101 DE: 1 canal iluminat + 1 canal prezenţă

w Raza de detecţie
Înălţimea de
montaj (A)
2m
2,5m
3m
3,5m
4m

Detectare
mișcare
transversală(T)
38m² | 7m
38m² | 7m
50m² | 8m
50m² | 8m
64m² | 9m

Detectare
mișcare
frontală(r)
5m² | 2,5m
7m² | 3m
13m² | 4m
13m² | 4m
13m² | 4m

w Desen cotat

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

DM, S360-100 DE, de tavan, 360°, Ø8m, IP54, alb

EST1030560

DM S360-100 DE, de tavan, 360°, Ø8m, IP54, gri

EST1030561

DM S360-101 DE, de tavan, 360°, Ø8m, IP54, alb

EST1030565

DM S360-101 DE, de tavan, 360°, Ø8m, IP54, gri

EST1030566

Telecomandă de service

EST9070910

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Detectoare de mişcare cu montare pe tavan
w Schrack-Info
• Pentru modificarea valorilor de reglaj (timp și luminozitate) este necesară telecomanda de
service EST9070910!
• Detectoare de mișcare infraroșu pasiv, cu montare pe tavan
• Raza de detecţie până la Ø9m (64m²), la 360°
• Sunt adecvate pentru măsurare lumină mixtă, pentru lămpi cu fluorescenţă (FL/PL/ESL), lămpi cu halogeni /
cu incandescenţă și cu LED-uri
• Cu pre-reglajul din fabrică produsele sunt gata de utilizare imediat (valoare de comutare pentru luminozitate
300lux, timpul de întârziere 10min)
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Grad de protecţie: IP54 (montat)
EST1030550 theMova S360-101 DE: 1 canal iluminat
EST1030555 theMova S360-101 AP: 1 canal iluminat + 1 canal prezenţă

EST1030550

w Raza de detecţie
Înălţimea de
montaj (A)
2m
2,5m
3m
3,5m
4m

Detectare
mișcare
transversală(T)
38m² | 7m
38m² | 7m
50m² | 8m
50m² | 8m
64m² | 9m

Detectare
mișcare
frontală(r)
5m² | 2,5m
7m² | 3m
13m² | 4m
13m² | 4m
13m² | 4m

w Desen cotat

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

DM S360-100 AP, de tavan, 360°, Ø8m, IP54, alb

EST1030550

DM S360-100 AP, de tavan, 360°, Ø8m, IP54, gri

EST1030551

DM S360-101 AP, de tavan, 360°, Ø8m, IP54, alb

EST1030555

DM S360-101 AP, de tavan, 360°, Ø8m, IP54, gri

EST1030556

Telecomandă de service

EST9070910

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Aparataj terminal Design VISIO 50
w Detector de prezenţă - montaj pe tavan
w Schrack-Info
• Detector de prezenţă PIR
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• Comanda automată a iluminatului în funcţie de prezenţa persoanelor și de luminozitate
• Ieșire de comutare iluminat (releu, 230V)
• Este adecvat pentru măsurare lumină mixtă, pentru lămpi cu fluorescenţă (FL/PL/ESL), lămpi cu halogeni / cu
incandescenţă și cu LED-uri
EST2000000

• Valoarea de comutaţie a luminozităţii și timpul de întârziere reglabile, cu autoînvăţare
• Funcţionare în impulsuri pentru comanda iluminatului scărilor cu teleruptor
• Reglarea se face din potenţiometre sau din telecomenzile de service opţionale
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Sarcină lămpi cu incandescenţă / cu halogeni: 1200W
• Grad de protecţie: IP54 (montat)

w Raza de detecţie
Înălţimea de
montaj (A)
2m
2,5m
3m
3,5m

Așezat pe
Detectare mișcare
scaun(S)
(T)
9m² | 3m
20m² | 4,5m x 4,5m
x 3m
± 0, m
16m² | 4m
36m² | 6m x 6m ±
x 4m
0,5m
20m² | 4,5m x
49m² | 7m x 7m
4,5m
± 1m
64m² | 8m x 8m
--± 1m

w Desen cotat

DESCRIERE

STOC

DP 360, de tavan, încastrat, 360°, 36 m² , IP54, alb pur

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
EST2000000

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Detectoare de mişcare de exterior
w Schrack-Info
• Detectoare de mișcare PIR pentru exterior

Pagina

47

• Comanda automată a iluminatului în funcţie de prezenţa persoanelor și luminozitate
• Protecţie suplimentară la acces pe dedesubt
• Capul senzorului orizontal poate fi rotit cu ± 90° și înclinat în jos cu 30°
• Valoarea de comutaţie a luminozităţii și timpul de întârziere, reglabile

EST1010500

• Comutare la trecerea prin zero pentru protecţia contactelor releului și pentru sarcini mari ale lămpilor
• Autoînvăţare a valorii actuale a luminozităţii
• Posibil montajul în doze de aparat ST (60 mm)
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Grad de protecţie: IP55
EST1010500 theLuxa S150: Unghiul de detecţie 150°
EST1010505 theLuxa S180: Unghiul de detecţie 180°

w Raza de detecţie
Înălţimea de
montaj
2m
2,5m
3m
3,5m
4m

Detectare
mișcare
frontală
3m
5m
5m
5m
3m

Detectare
mișcare
transversală
9m
12m
12m
12m
9m

w Desen cotat

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

DM S150, mural, apl. 150°, Ø12m, IP55, alb

EST1010500

DM S150, mural, apl. 150°, Ø12m, IP55, negru

EST1010501

DM S180, mural, apl. 180°, Ø12m, IP55, alb

EST1010505

DM S180, mural, apl. 180°, Ø12m, IP55, negru

EST1010506

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Detectoare de mişcare, seria Motus, montaj mural, IP44
w Schrack-Info
• Montaj: mural (cap cu tehnologie specială)
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• Material: plastic stabilizat UV
• Senzori: analog sau digital
• Culoare: alb
ESS10180D

• Unghi de detecţie: 180°
• Înălţime de montaj: 2.2m
• Rază: 12m
• Reglaj de timp: 10 sec. ± 1 sec. / 5 min. ± 10 sec.
• Comandă ieșire: max. 1000W lampi cu incandescenţă, 400W lampi fluorescente.
• Domeniul operaţional de temperatură: -20°C ... + 40°C
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Analog
ESS10180W

Detector de mişcare de perete Motus MS-W 180° 12m IP44, alb
Digital
Detector de mişcare de perete Motus MS-W 180° 9m, IP44, alb

ESS10180D

w Detectoare de mişcare, seria Motus, montaj pe tavan, IP20
w Schrack-Info
• Montaj: pe tavan
• Material: plastic stabilizat UV
• Senzori: analog sau digital
• Culoare: alb
ESS10360D

• Unghi de detecţie: 360°
• Înălţime de montaj (detecţie): 2,8m
• Rază 9m
• Setări de timp: 10 sec ± 1 sec / 5 min ± 10 sec
• Comandă ieșire: max. 1000W lămpi incandescente, 400W lămpi fluorescente
• Domeniul operaţional de temperatură: -20°C ... +40°C
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Analog
Detector de mişcare de tavan Motus MS-C 360° D=9m IP20, alb

ESS10360

Digital
Detector de mişcare de tavan Motus MS-D 360° 9m, IP20, alb

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

ESS10360D

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Regulatoare de temperatură
w Regulator de temperatură cameră, digital, încălzire
Pagina

w Schrack-Info
Regulator de temperatură digital cu programare săptămânală pentru reglare manuală sau programată a
temperaturii în spaţii închise și uscate.
• Mod de operare: încălzire
• Domeniul de temperatură: 0 - 30°C
• Comutare automată oră de vară / iarnă

EV103009

• 4 zone de operare pe zi
• 3 moduri de operare: confort / standby / noapte (24°C / 18°C / 21°C setare din fabrică)
• Contacte: 1 x ND 10(4)A, 1 x NÎ 5(2)A
• Tensiune nominală: 230V c.a.

EV103010

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert termostat electronic de cameră, încălzire

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV103009

Placă frontală pt. termostat EV103009, digital, alb

EV103010

Placă frontală pt. termostat EV103009, digital, antracit

EV113010

Placă frontală pt. termostat EV103009, digital, argintiu

EV123010

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

EV103009

• Tensiune nominală: 230V c.a.
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert termostat electronic de cameră, încălzire

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV103009

Placă frontală pt. termostat EV103009, analogic, alb

EV103011

Placă frontală pt. termostat EV103009, analogic, antracit

EV113011

Placă frontală pt. termostat EV103009, analogic, argintiu

EV123011

EV103011

w Regulator de temperatură cameră, digital, încălzire / răcire
w Schrack-Info
Regulator de temperatură digital cu programare săptămânală pentru reglare manuală sau programată a
temperaturii în spaţii închise și uscate.
• Moduri de operare: încălzire sau răcire
• Domeniul de temperatură: 0 - 30°C
• Comutare automată oră de vară / iarnă

EV103061

• 4 zone de operare pe zi
• 3 moduri de operare: confort / standby / noapte (24°C / 18°C / 21°C setare din fabrică)
• Contacte: 1 x ND 6(2)A, 1 x NÎ 4(1)A
• Tensiune nominală: 230V c.a.

EV103062

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert termostat digital/analog, încălzire/răcire

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV103061

Placă frontală pt. termostat încălzire/răcire, digital, alb

EV103062

Placă frontală pt. termostat încălzire/răcire, digital, antracit

EV113062

Placă frontală pt. termostat încălzire/răcire, digital, argintiu

EV123062

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Aparataj terminal Design VISIO 50
w Regulator de temperatură cameră, analog, încălzire / răcire
w Schrack-Info
Regulator de temperatură cameră, analog, cu comutator Pornit / Oprit.
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• Moduri de operare: încălzire sau răcire
• Domeniul de temperatură: 0 - 30°C
• Regim de protecţie la îngheţ 5°C
EV103061

• Contacte: 1 x ND 6(2)A, 1 x NÎ 4(1)A
• Tensiune nominală: 230V c.a.
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert termostat digital/analog, încălzire/răcire

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV103061

Placă frontală pt. termostat încălzire/răcire, analog, alb

EV103019

Placă frontală pt. termostat încălzire/răcire, analog, antracit

EV113019

Placă frontală pt. termostat încălzire/răcire, analog, argintiu

EV123019

EV103019

w Regulator de temperatură de pardoseală, cu senzor exterior
w Schrack-Info
Regulator de temperatură pentru încălzire în pardoseală cu comutator Pornit / Oprit, pentru încălzirea electrică a
pardoselii, cu senzor NTC (2kΩ).
• Domeniul de temperatură: 10 - 50°C
• Racord separat pentru comanda în timp a scăderii temperaturii de noapte cu aproximativ 5°
EL176131

• Senzor extern cu cablu de 4m, poate fi prelungit cu un cablu cu 2 fire până la max. 50m
Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--).
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert regulator de temperatură, de pardoseală, cu senzor exterior

EL176131

Placă frontală pt. regulator de încălzire în pardoseală

EL367204

EL367204

w Acţionare jaluzele / rolete
w Întrerupător / Buton pentru jaluzele
w Schrack-Info
Prevăzute cu blocare electrică, astfel încât la o apăsare simultană pe cele două clapete să fie conectat un singur
circuit.
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250V c.a.
DESCRIERE
EV100025

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Inserturi
Insert întrerupător comandă jaluzele, 10A

cleme cu element elastic

EV100025

Insert buton comandă jaluzele, 10A

cleme cu element elastic

EV100027

Clapete

EV102012

Clapetă comandă jaluzele cu simbol SĂGEATĂ SUS/JOS, alb

EV102012

Clapetă comandă jaluzele cu simbol SĂGEATĂ SUS/JOS,
antracit

EV112012

Clapetă comandă jaluzele cu simbol SĂGEATĂ SUS/JOS,
argintiu

EV122012

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Comutator digital pentru jaluzele
w Schrack-Info
Comutator digital pentru jaluzele cu program săptămânal pentru acţionare manuală și programată a unei jaluzele
/ rolete / marchiză

51

• Comutare automată oră de vară / iarnă
• Program aleatoriu
• 4 zone de operare pe zi

EV103007

• Tensiune nominală: 230V c.a.
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert comandă electronică jaluzele

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV103007

Placă frontală comandă electronică jaluzele, alb

EV103008

Placă frontală comandă electronică jaluzele, antracit

EV113008

Placă frontală comandă electronică jaluzele, argintiu

EV123008

EV103008

w Module pentru comandă jaluzele
w Schrack-Info
Pentru comanda locală a unui motor de acţionare jaluzele / rolete, cu limitator de capăt de cursă. Insertul dispune
de două contacte de releu, blocate electric între ele, care previn într-un mod fiabil comanda simultană a celor
două ieșiri de releu.
FUNCŢII:
• Prin modul se stabilește felul și modul de funcţionare a insertului.

EV51650000

• Poziţionarea lamelelor la jaluzele.
• Comandă externă prin două intrări PlusLink (PL)
Tensiune nominală: 220 / 230V c.a., 50/60Hz
Ieșiri: 2 ND (blocate între ele)
Sarcină motor: 1 motor, max. 1000VA
Conductor de nul de lucru: este necesar (sistem cu 3 conductoare)
Secţiune conectabilă: max. 2 x 2,5mm²

EV51100300

Fabricant: Merten
Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--).
DESCRIERE

EV52150319

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert comandă jaluzele

EV51650000

Modul tastă basic pt. 1 aparat

EV51100300

Tastă comandă jaluzele

EL367504

w Releu control jaluzele, încastrat
w Schrack-Info
Releul de comandă jaluzele permite realizarea de comenzi pe grupe și comenzi centralizate pentru rolete și
jaluzele. Pentru aceasta fiecare jaluzea este controlabilă individual prin intermediul unui buton de comandă
jaluzele și suplimentar, poate fi realizată o comandă prioritară prin intrarea centrală.
Important: trebuie folosite doar butoane de comandă jaluzele și nu întrerupătoare de comandă jaluzele!
Date tehnice:

EV103041

• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Capacitate de comutare, max.: 8A(AC1) / 3A (inductiv)
• Dimensiuni: 54x49x21mm
Pentru scheme de conexiuni vezi anexa tehnică.
Prin forma constructivă plată, de numai 21mm grosime, releul de comandă jaluzele poate fi montat într-o doză de
aparat ST standard. Se recomandă totuși instalarea într-o doză de aparat adâncă.
DESCRIERE

STOC

Releu de control jaluzele, încastrat
Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Pagina

STORE

COD COMANDĂ
EV103041

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Aparat modular pentru comandă jaluzele, montabil pe şină DIN
w Schrack-Info
• Intrări dinamice pentru comenzi de 230V pentru acţionări individuale și centrale Sus / Jos

Pagina
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• Este posibilă utilizarea de diferite conductoare exterioare
• Comandă de stop prin a doua apăsare pe buton în direcţia de mers
• Intrări statice de comenzi de 230V pentru acţionări Sus / Jos prioritare
EHRJSG1

• Indicarea sensului de mers se face cu LED-uri
• Timpul de funcţionare este reglabil, respectiv, dezactivabil (pentru motoare cu un control propriu al poziţiei de
capăt de cursă)
• Contact de sarcină de mare putere lucrând în regim de comutator
• Formă constructivă compactă cu lăţime de numai 2 module
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EHRJSG1

Aparat comandă jaluzele 1C, 230VAC, 500W

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

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

EL177030

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Inserturi
Insert ceas temporizator montaj ST, 15 min

EL177030

Insert ceas temporizator montaj ST, 120 min

EL177040

Măști frontale
EL223084

Placă faţă pt. EL177030, alb

EL223084

Placă faţă pt. EL177040, alb

EL223094

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Ceasuri programabile digitale
w Schrack-Info
Insert ceas programabil electronic (EV51510000): pentru sarcini rezistive sau inductive, cum ar fi lămpi cu
incandescenţă și iluminat cu lămpi cu halogeni de jt cu transformatoare convenţionale. Capacitate de comutare:
50-420VA
Conductor nul de lucru: nu este necesar (sistem cu 2 conductoare)
Insert ceas programabil cu releu (EV51610000): pentru sarcini rezistive sau inductive, sarcini ca lămpi cu

EV51900000

incandescenţă, lămpi fluorescente compacte, iluminat cu lămpi cu halogeni de jt cu transformatoare convenţionale,
transformatoare electronice, lămpi fluorescente. Puterea max. de comutare per canal: lămpi cu incandescenţă:
2200W, lămpi cu halogeni jt: 2000W,
lămpi cu halogeni j.t. cu transformatoare bobinate: 500VA, transformatoare electronice: 1050W, sarcini
capacitive: 10A/140μF,lămpi fluorescente compacte: 100VA, sarcini motoare: 1000VA.
Conductor nul de lucru: este necesar (sistem cu 3 conductoare)
EV57550319

Modul frontal ceas comutator digital (EV57550319): pentru acţionarea programată și temporizată a
consumatorilor ca de ex. iluminatul sau motoarele jaluzelelor / roletelor.
• Per canal: 2 cicluri de comutare / zi
• Data și ora reglabile
• Timpi pre-reglaţi (în grupe libere)
• Funcţie astro (comandă prin calcul astronomic a orelor de răsărit și apus ale soarelui)
• Comutare simplă oră de vară / oră de iarnă
• Acţionarea manuală este oricând posibilă
• Rezervă de funcţionare > 6 ore
• Fabricant: Merten
Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--).
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Inserturi
Insert ceas programabil electronic

EV51510000

Insert ceas programabil cu releu

EV51610000

Măști frontale
Modul frontal ceas programabil digital, alb

EV57550319

w Ceasuri programabile digitale cu montare pe şină DIN
w Schrack-Info
Ceasuri digitale programabile, cu program zilnic și săptămânal
• Cu până la 28 locaţii de memorie.
• Ghidarea utilizatorului cu simboluri pe afișaj
• Cleme cu șurub
• Comutare automată oră: vară / iarnă

BZT28371

• Timpi de comutare PORNIT - OPRIT
• PORNIT / OPRIT permanent
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ceas pr. zilnic/săptămânal digital 1CC, 16A, 2UH, Tempus D

BZT28371

Ceas pr. zilnic/săptămânal digital 2CC, 16A, 2UH, Tempus D

BZT28372

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

BZT26440

BZT26440

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Aparataj terminal Design VISIO 50
w Multimedia
w Radio cu difuzor, montaj încastrat
Pagina

w Schrack-Info

54

Radio Touch Stereo - montaj ST pentru recepţia programelor de UUS, construcţie modulară, formată din radio și
modulul de difuzoare montabil în doze de aparat conform DIN 49073, montaj combinat în poziţie verticală,
orizontală, sau independent (de prevăzut cablu de legătură la difuzor), legătură pentru al doilea difuzor pe
modulul radio, operare pe un ecran tactil cu senzori capacitivi, 8 posturi în memorie, funcţie de deșteptare.
EV28808989

• Operare pe suprafaţa ecranului tactil
• Extensii de intrare pentru Pornire / Oprire separată
• Indicarea datei și a orei
• Ecran tactil iluminat
• Racorduri pentru 2 difuzoare
• Intrare audio externă, pentru MP3-Player sau dockingstation
• Cu un difuzor

EV28808989

• Radio UUS stereo cu indicare RDS
În furnitură: Radio Touch Stereo și difuzor montabil ST
Fabricant: Berker
Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--).
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV28808989

Insert Radio Touch cu difuzor, alb polar

w Receptor Bluetooth cu difuzor
w Schrack-Info
Acest receptor Bluetooth ST, cu amplificator stereo și sursă de 230V este montat pe o placă centrală de 55x55mm.
În varianta actuală de receptor Bluetooth, confortul de operare a fost îmbunătăţit. Astfel, aparatul poate fi cuplat
simplu prin apăsarea tastelor și se realizează cuplarea cu telefonul mobil. După conectarea cu succes la aparatul
dumneavoastră mobil se aprinde un LED albastru. În continuare se poate asculta muzica din aparatul pereche prin
EV0301201

difuzoarele montate ST.
Dotări:
• Line-Out / ieșire pentru difuzor (Stereo)
• Receptor Bluetooth (Versiunea 2.1, Profil A2DP)
• Amplificator
• Sursă
• Tensiune nominală: 230V c.a.

EV0301201

În furnitură: modul receptor Bluetooth și difuzor ST
Fabricant: WHD
Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--).
DESCRIERE

STOC

Receptor bluetooth cu difuzor, alb

Stoc depozit Viena

STORE

COD COMANDĂ
EV50301201

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Priză pentru boxe stereo, ST
w Schrack-Info
Pe partea din spate se găsește un racord cu șuruburi, secţiune conductor, max. 10mm²
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Pentru completare vă rugăm să utilizaţi placa centrală EV1x4007--.
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Inserturi
EL662003

Insert priză boxe stereo, ST

EL662003

Măşti de protecţie
Mască pentru priză TDO(tel. Austria)/priză boxe, alb

EV104007

Mască pentru priză TDO(tel. Austria)/priză boxe, antracit

EV114007

Mască pentru priză TDO(tel. Austria)/priză boxe, argintiu

EV124007

EV104007

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

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Inserturi cu mască inclusă

EV104008

Priză audio Cinch, alb

cleme cu şurub

EV104008

Priză audio Cinch, antracit

cleme cu şurub

EV114008

Priză audio Cinch, argintiu

cleme cu şurub

EV124008

w Priză de încărcare USB
w Schrack-Info
Priză de încărcare prin conector USB, cu două ieșiri pentru încărcarea simultană a două aparate.
Tensiune nominală: 230V c.a.
Tensiune de ieșire: 5V c.c.
Curent nominal de ieșire: 1x2A (numai la utilizarea racordului din stânga) sau 2x1A
DESCRIERE
EV103051

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Inserturi
cleme cu surub

Insert priză dublă de încărcare USB, 5V-2A

EV103051

Măști de protecţie
Mască priză dublă de încărcare USB, alb

EV103052

Mască priză dublă de încărcare USB, antracit

EV113052

Mască priză dublă de încărcare USB, argintiu

EV123052

EV103052

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

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Inserturi
EL161000Q

EV104013

Insert priză telefon TDO
Măști de protecţie
Mască pentru priză TDO(tel. Austria)/priză boxe, alb

EV104007

Mască pentru priză TDO(tel. Austria)/priză boxe, antracit

EV114007

Mască pentru priză TDO(tel. Austria)/priză boxe, argintiu

EV124007

EV104007
Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Priză USB
w Schrack-Info
Priză cu conector mamă
Se recomandă utilizarea dozei adânci de instalaţie, de 60mm adâncime.
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DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Inserturi
EV104055

EV104055

Insert priză USB
Măști de protecţie
Mască pentru priză USB, alb

EV104056

Mască pentru priză USB, antracit

EV114056

Mască pentru priză USB, argintiu

EV124056

EV104056

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

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Inserturi
EV104050

cleme cu şurub

Insert priză HDMI

EV104050

Măști de protecţie
Mască priză HDMI, alb

EV104051

Mască priză HDMI, antracit

EV114051

Mască priză HDMI, argintiu

EV124051

EV104051

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

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Inserturi
Insert priză VGA

cleme cu şurub

Insert priză VGA, conexiune cu şurub

EV104052
EV104053

Măști de protecţie
Mască priză VGA, alb

EV104054

Mască priză VGA, antracit

EV114054

Mască priză VGA, argintiu

EV124054

EV104054

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Alte rame suport şi doze de legături
w Măşti oarbe
Pagina

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

EV102015

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert mască oarbă, alb

EV102015

Insert mască oarbă, antracit

EV112015

Insert mască oarbă, argintiu

EV122015

w Placă centrală pt. aparate de comandă și semnalizare, Ø22,5mm
w Schrack-Info
Servește pentru montajul aparatelor de comandă și semnalizare (de exemplu lămpi de semnalizare, selectoare,...)
cu diametrul de montaj de 22,5mm.

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--).
EV393819

DESCRIERE

STOC

STORE

Mască montaj aparate de comandă şi semnalizare cu Ø22,5mm

COD COMANDĂ
EV393819

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

EV102014

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Doză ieşire cablu cu capac, alb

EV102014

Doză ieşire cablu cu capac, antracit

EV112014

Doză ieşire cablu cu capac, argintiu

EV122014

w Lampă cu semnal luminos E10
w Schrack-Info
În furnitură sunt cuprinse placa centrală, un dispersor roșu și o lampă cu neon (2W). Pentru doze de conexiune cu
fixare cu șuruburi

Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate (EV105022--).
EL376014

DESCRIERE

STOC

STORE

Insert lampă de semnalizare E10, cu neon şi capac roşu

COD COMANDĂ
EL376014

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

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Doză de conexiune pt. maşină de gătit PT/ST-5x2.5mm²

EL999991

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

EL999992

Doză plată de conexiune ST/PT-5x6mm², alb

EL999993

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Automate de scară
w Automat de scară TIMON
Pagina

w Schrack-Info
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Comutator electronic cu temporizare pentru casa scărilor, cu funcţie de reiniţializare (corespunde EN 606692-3). Intrarea de comandă permite conectarea butoanelor cu indicator luminos, cu un curent de descărcare
luminiscentă de până la 100mA și face posibilă utilizarea în montaje cu 3 sau 4 conductoare. După un interval
de cuplare de cca 5s, aparatul se poate decupla printr-o apăsare lungă a butonului (>2s) (Funcţie de economisire
a energiei).
BZ327210-A

Date tehnice:
• Domeniu de temporizare 0,5 până la 30 minute
• Zgomot redus la cuplare.
• Capacitate bună de cuplare, curent de vârf la cuplare 80A
• Identificare automată a schemelor cu 3/4 conductoare
• Sarcină lămpi cu neon, până la 100 mA
• Lăţime constructivă 17,5mm
• Formă constructivă modulară
DESCRIERE

STOC

STORE

Automat de scară electronic 0,5-30min. 16A

COD COMANDĂ
BZ327210-A

w Automate de scară VOWA
w Schrack-Info
Comutator electronic cu temporizare pentru casa scărilor, cu avertizare preliminară la decuplare. Intrarea de
comandă permite conectarea butoanelor cu indicator luminos, cu un curent de descărcare luminiscentă de până la
100mA și face posibilă utilizarea în montaje cu 3 sau 4 conductoare. Aparatul se poate cupla ulterior folosind
unul din butoanele de comandă din schemă, sau decupla printr-o apăsare lungă a butonului (Funcţie de
economisire a energiei).
BZ327350

Date tehnice:
• Avertizare preliminară la decuplare
• Posibilitate de cuplare ulterioară, funcţie de lungă durată programabilă
• Funcţie de economisire a energiei
• Mod de funcţionare: comutator cu comandă în impuls, selectabil
• Zgomot redus la cuplare
• Capacitate mare de cuplare, curent de vârf la cuplare 80A
• Identificare automată a schemelor cu 3/4 conductoare
• Sarcină lămpi cu neon, până la 100 mA
• Lăţime constructivă 17,5mm
• Formă constructivă modulară
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Automat de scară el. VOWA, 1-12 min, 16A, cu avertizare avansată

BZ327350

Automat de scară el. VOWA-PLUS, 1-12 min, 16A, cu avert. avansată+com. impuls

BZ327360

w Automat de scară seria BZ
w Schrack-Info
• Domeniu de reglare de la 1 până la 7min, în pași de 15s .
• Curent nominal 16 A la 230 V c.a., cos φ =1
• Sarcina lămpilor de semnalizare cu descărcare luminiscentă, max. 50mA
• Conexiune cu 3 respectiv, 4 conductoare
• Utilizabil și ca releu de temporizare
BZ326350-A

• Reconectabil după aproximativ 30s
• Lămpi cu incandescenţă, tuburi fluorescente de până la 2300W.
DESCRIERE

STOC

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

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
BZ326350-A

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Aparate de comandă în impulsuri / Teleruptoare, Relee modulare
w Teleruptoare modulare seria LQ6
Pagina

w Schrack-Info
Teleruptoarele modulare de la Schrack Technik permit realizarea confortabilă de procese de comutare din mai
multe locaţii. Teleruptoarele sunt disponibile cu bobine având tensiunea nominală de 8V c.a. până la 230V c.a. și
de 12V c.c. și 24V c.c.. Pentru aplicaţia dumneavoastră puteţi selecta diferite variante de configuraţie a contactelor
(ND, NÎ, sau CC).
Compensare: în cazul utilizării de butoane cu lumină de orientare, se recomandă combinarea cu modulele noastre
de condensatoare.

LQ612230

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

230Vca

LQ690001

Teleruptor, 4ND, 230 VAC

LQ610230

Teleruptor, 1 ND, 230 VAC

LQ611230

Teleruptor, 2 ND, 230 VAC

LQ612230

Teleruptor, 1 ND+ 1 NI, 230 VAC

LQ614230

Teleruptor, 1CC, 230 VAC

LQ617230

Teleruptor, 2 CC, 230 VAC

LQ618230

Accesorii
LQ690001

Modul condensator 240 VAC 1,5μF

w Teleruptor modular cu LED, seria LQ6
w Schrack-Info
Teleruptorul cu LED mai dispune de o semnalizare luminoasă suplimentară, care arată starea actuală a bobinei
(anclanșat/declanșat). LED-ul luminează atunci când bobina este anclanșată. Teleruptoarele cu LED sunt
disponibile pentru diferite tensiuni de comandă și au 2 contacte ND.
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

230Vca
LQ622230

LQ622230

Teleruptor cu LED, 2 ND, 230 VAC
Accesorii
Modul condensator 240 VAC 1,5μF

LQ690001

LQ690001

w Teleruptor electronic, seria STELLA
w Schrack-Info
Teleruptor electronic cu funcţie de economisire a energiei, care poate fi cuplat, respectiv, decuplat prin apăsare de
buton.
Dacă lămpile nu se sting în timpul presetat, se produce decuplarea automată prin funcţia de economisire a
energiei.
Intrarea de comandă permite conectarea butoanelor cu indicator luminos, cu un curent de descărcare luminiscentă

LQ540000

de până la 100mA și face posibilă utilizarea de montaje cu 3 sau 4 conductoare.
Date tehnice:
• Zgomot redus la cuplare
• Funcţie suplimentară de economisire a energiei, reglabilă de la 0,5 până la 30minute.
• Capacitate mare de cuplare, curent de vârf la cuplare 80A
• Indicator cu LED
DESCRIERE

STOC

Teleruptor cu funcţie de economisire a energiei, 10 A, 1ND

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

STORE

COD COMANDĂ
LQ540000

59

Aparataj terminal Design VISIO 50
w Teleruptoare cu montaj în doză
w Schrack-Info
Teleruptoarele cu montaj în doză sunt concepute pentru montare în doze de legătură. Disponibile cu mai multe
variante de contacte și diverse tensiuni de alimentare.
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DESCRIERE

LQ203230

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Teleruptor cu montaj în doză 1ND, 230VAC, 127VDC

LQ203230

Teleruptor cu montaj în doză 2CC, 220VAC, 110VDC

LQ207220

Element fixare pt. seria 43, clipsabil, 2buc necesare

LQ300007

w Releu modular pentru LED, seria ALEXA
w Schrack-Info
• Capacitate mare de cuplare, până la 120A curent de vârf la cuplare (timp de 20ms)
• Sarcină de durată 16A
• Lăţime constructivă 17,5mm
• Formă constructivă modulară
BZ651230

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
BZ651230

Releu modular pt. cuplări cu vârf de curent, seria ALEXA, 1ND, 230Vca

w Detectoare de fum
w PROTECTOR K 9V BLOCK cu BATERIE
w Schrack-Info
PROTECTOR K 9V este un detector de fum fotoelectronic, care funcţionează pe baterii, cu un modul funcţional
pentru releul de comutaţie PROTECTOR K.
Detectorul de fum oferă siguranţă prin funcţiile de autotest și indicarea erorilor de funcţionare.
Asigurare suplimentară se poate obţine printr-un test electronic în camera de fum integrată, la o apăsare de buton.
ESR018909

• Funcţionare cu baterii: 9V, modulul de baterii inclus
• Locul de montare: montaj pe tavan
• Intensitate sonoră: cca 85dB/3m
• Legare în reţea: max. 30 detectoare pe circuit
• Test electronic în camera de fum: la o apăsare de buton
• Autotest automat la un interval de cca 45s cu indicarea unei erori de funcţionare
• Verificat conform: DIN EN 14604, VdS
• Dimensiuni: înălţime 48mm x ø106mm
DESCRIERE

STOC

Detector fotoelectric de fum și gaz PROTECTOR K, 9V

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
ESR018909

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 50
w PROTECTOR K cu baterie utilizabilă 10 ani
w Schrack-Info
PROTECTOR K este un detector de fum fotoelectronic, cu baterie cu durata de viaţă 10 ani inclusă.
Comportamentul de declanșare este controlat de un procesor în dependenţă de încărcarea cu praf a camerei de
fum.
Comutarea pe mute se face prin apăsare de buton, efect temporar pentru alarmă și eroare.
Costul de întreţinere este foarte redus și nu este nevoie de schimbarea bateriei.

ESR018909

• Funcţionare pe baterie: bateria cu durata de viaţă 10 ani este nedemontabilă.
• Locul de montare: montaj pe tavan
• Intensitate sonoră: cca 85dB/3m
• Tensiune de alimentare: 3V c.c.
• Comunicare radio: nu
• Comutarea pe mute: se face prin apăsare de buton, efect temporar pentru alarmă și eroare.
• Autotest automat: da
• Test electronic în camera de fum: la o apăsare de buton
• Reglare automată a pragului de declanșare: da
• Verificat conform: DIN EN 14604, VdS
• Dimensiuni: înălţime 48mm x ø106mm
LA CERERE

w PROTECTOR K 9V, RF SET
w Schrack-Info
Setul de detector de fum wireless este compus dintr-un transceiver radio PROTECTOR KRF TCV 2G și un detector
de fum PROTECTOR K 9V, baterii cu litiu.
8 grupe de câte 30 de detectoare de fum pot fi legate împreună, formând o reţea.
Transmisia pe mai departe a semnalului de alarmă din interiorul unei grupe se face prin transceivere
în aria de acţiune a sursei de fum.

ESR018909

• Funcţionare pe baterii: modul de baterii cu litiu 9V (inclus)
• Locul de montare: montaj pe tavan
• Intensitate sonoră: cca 85dB/3m
• Legare în reţea: max. 30 detectoare pe fir sau reţea radio
• Comunicare radio: da
• Numărul grupelor: 8
• Numărul de detectoare de fum într-o grupă: max. 30 detectoare
• Funcţie de repetor: da
• Dimensiuni: înălţime 56 x ø106mm
DESCRIERE

STOC

Detector de fum fotoelectric PROTECTOR, 9v RF, alb

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
ESR019500

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Detector de mișcare

Regulator de temperatură
Întrerupătoare
Dimmer
Comandă jaluzele

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București
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Design VISIO 45
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Detector de mișcare

Tehnică IT
Prize TV/SAT
Prize

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

w Soluţii pentru combinaţie de patru întrerupătoare
Pagina

64
1/2M

2M

2M

1/3M

2/3M

2/3M

4M

2x2M

2x2M

4x2M

3x2M

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București
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Design VISIO 45
w Cuprins
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66

Alb

Bej

Argintiu

Negru mat

Auriu

Negru

Albastru impuls

Verde mentă

Verde smarald

Alb piatră

Alb

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București
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Întrerupătoare,
butoane
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Clapete

Prize cu PE

Pagina 74

Pagina 77

Tehnică IT

Dimmere
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Pagina 83

Ceasuri
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Pagina 98

Multimedia
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Doze pentru montaj încastrat Doze în pardoseală
în tencuială și carcase pentru
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Stoc depozit Viena
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circuite speciale
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Circuite antene

Detectoare de mișcare,
detectoare de prezenţă
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Regulatoare de
temperatură
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și rolete
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Alte rame suport și
doze de legături
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Rame de montaj

Rame ornamentale
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Clopote și sonerii

Comutatoare cu
comandă în impulsuri
și teleruptoare
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Detectoare de fum

Stoc depozit București
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w Visio 45 vă propune modularitate la utilizarea dozelor dreptunghiulare
În baza formei dreptunghiulare a dozelor încastrate se pot monta inserturi diferite, foarte variate și modulare.
Rama de montaj permite o ﬁxare simplă a inserturilor funcţionale (de ex. prize, prize încărcare USB,
întrerupătoare etc). „Soluţia clic ﬁxat - clic eliberat“, de concepţie proprie, ușor accesibilă din partea frontală,
contribuie la scurtarea considerabilă a timpului de instalare.
clic ﬁxat - clic eliberat

3M

4M

7M

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București
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Design VISIO 45
w Visio 45 vă propune modularitate la utilizarea dozelor rotunde
Sistemul VISIO 45 este versatil în utilizare și poate ﬁ instalat și în doze rotunde. Acestea pot ﬁ utilizate în montaj
orizontal sau vertical, separat sau în combinaţii (de ex.: 2 x 2M). Ramele de montaj aﬂate la dispoziţie se pot
monta ușor și ﬂexibil (ghiare de ﬁxare, numeroase găuri pentru șuruburi). Mai multe rame de montaj pot ﬁ
alipite formând astfel o unitate stabilă și aliniată cu precizie.
clic ﬁxat - clic eliberat

2M

2 x 2M

3 x 2M

4 x 2M

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București
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Doze de montaj

Rame de montaj

Întrerupătoare și clapete

Rame ornamentale

3M

4M

7M

3M

1M

4M

1/3M

7M

2/3M

Stoc depozit Viena
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Design VISIO 45
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Doze de montaj

Rame de montaj

Întrerupătoare și clapete

Rame ornamentale

2M

2 x 2M

3 x 2M

2M
2 x 2M
3 x 2M
4 x 2M
Stoc depozit Viena

Stoc depozit București
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Aparataj terminal Design VISIO 45
w Întrerupătoare
w Schrack-Info
Cleme cu șurub:
• Conductoare rigide din cupru 1,5mm² și 2,5mm²
• Conductoare flexibile din cupru de 1,5mm² și 2,5mm² cu bucși de sertizare

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

TIP CONEXIUNE

Insert întrerupător cap-scară, 16A

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
ET100007

ET100007

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

TIP CONEXIUNE

Insert comutator cruce, 16A

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
ET100010

ET100010

w Întrerupătoare 1 pol
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A (ET160001--), 20A (ET160003--)
Tensiune nominală: 250V c.a.

ET100001

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert întrerupător, 1 pol, 16A

cleme cu şurub

ET100001

Insert întrerupător, 1 pol, 20A

cleme cu şurub

ET100003

w Întrerupător 2 poli
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert întrerupător, 2 poli, 16A

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
ET100004

ET100004

w Set întrerupător baie
w Schrack-Info
Setul de întrerupătoare pentru baie cuprinde 3 întrerupătoare de 20A cu lampă inclusă care se montază într-o
doză 4M. Pe clapetele de acţionare sunt marcate simbolurile pentru lumină, boiler și încălzire electrică.
Curent nominal: 3 x 20A
Tensiune nominală: 250V c.a.
ET100011

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Set întrerupător baie, 3x20A

cleme cu şurub

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STOC

STORE

COD COMANDĂ
ET100011

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Buton
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert buton, 1 pol, 16A

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
ET100002

ET100002

w Butoane comutatoare

Pagina
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Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

ET100009

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert buton comutator, 16A

cleme cu şurub

ET100008

Insert buton comutator cu şnur, 16A, alb

cleme cu şurub

ET100009

Insert buton comutator cu şnur, 16A, negru

cleme cu şurub

ET110009

w Întrerupător / Buton pentru jaluzele
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

ET100005

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert întrerupător comandă jaluzele, 16A

cleme cu şurub

ET100005

Insert buton comandă jaluzele, 16A

cleme cu şurub

ET100006

w Întrerupătoare Hotelcard
w Schrack-Info
Întrerupătoarele Hotelcard servesc păstrării cardului de hotel, asigurării unui nivel ridicat de siguranţă și economie
de energie, pentru că la extragerea cardului toţi consumatorii electrici alimentaţi cu energie se deconectează
automat. La reintroducerea cardului circuitul prin întrerupător devine iarăși activ.
Întrerupătorul Hotelcard este dotat cu o iluminare de fundal cu LED-uri, pentru a permite identificarea ușoară în
camere întunecate. După extragerea cardului consumatorii racordaţi vor mai fi alimentaţi încă 15-20 s, pentru a
permite părăsirea în siguranţă a camerei. Ieșirea întrerupătorului Hotelcard trebuie să alimenteze consumatorii prin
intermediul unui releu sau contactor.

ET103007

Tensiune nominală: 230V c.a.
Curent pe contact 3A
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Întrerupător HOTELCARD, 3A, 3M, alb

cleme cu şurub

ET103007

Întrerupător HOTELCARD, 3A, 3M, negru

cleme cu şurub

ET113007

w LED-uri pentru orientare sau pentru lumină de control
w Schrack-Info
Cu cabluri flexibile de racordare.
Tensiune nominală: 250V c.a.
DESCRIERE

ET107001

STOC

STORE

COD COMANDĂ

LED roşu 4W

ET107001

LED alb 4W

ET107002

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București
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Aparataj terminal Design VISIO 45
w Clapete
w Schrack-Info
Clapetă compusă din mască și placă purtătoare. Disponibilă în culorile alb și negru.

w Clapete 1M
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă 1M, alb

ET102001

Clapetă 1M, negru

ET112001

Pagina
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ET102001

w Clapete 2M
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă 2M, alb

ET102002

Clapetă 2M, negru

ET112002

ET102002

w Clapete cu simbol lampă, 1M
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă cu simbol LAMPĂ, 1M, alb

ET102007

Clapetă cu simbol LAMPĂ, 1M, negru

ET112007

ET102007

w Clapete cu simbol clopoţel, 1M
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă cu simbol CLOPOŢEL, 1M, alb

ET102006

Clapetă cu simbol CLOPOŢEL, 1M, negru

ET112006

ET102006

w Clapete cu simbol cheie, 1M
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă cu simbol CHEIE, 1M, alb

ET102008

Clapetă cu simbol CHEIE, 1M, negru

ET112008

ET102008

w Clapete cu simbol 0/1, 1M
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă cu simbol O/I, 1M, alb

ET102004

Clapetă cu simbol O/I, 1M, negru

ET112004

ET102004

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București
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Aparataj terminal Design VISIO 45
w Clapete cu simbol ventilator, 1M
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă cu simbol VENTILATOR, 1M, alb

ET102009

Clapetă cu simbol VENTILATOR, 1M, negru

ET112009

ET102009

w Clapete cu simbol săgeată, 1M

Pagina

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă comandă jaluzele cu simbol SĂGEATĂ SUS/JOS, 1M, alb

ET102005

Clapetă cdă. jaluzele cu simbol SĂGEATĂ SUS/JOS, 1M, negru

ET112005

ET102005

w Clapete cu simbol dimmer, 1M
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă cu simbol DIMMER, 1M, alb

ET102003

Clapetă cu simbol DIMMER, 1M, negru

ET112003

ET102003

w Clapete cu indicator transparent, 1M
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă cu indicator transparent, 1M, alb

ET102010

Clapetă cu indicator transparent, 1M, negru

ET112010

ET102010

w Clapete cu indicator transparent, 2M
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă cu indicator transparent, 2M, alb

ET102019

Clapetă cu indicator transparent, 2M, negru

ET112019

ET102019

w Clapete cu indicator transparent și simbol lampă, 1M
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă cu indicator transparent, cu simbol LAMPĂ, 1M, alb

ET102012

Clapetă cu indicator transparent, cu simbol LAMPĂ, 1M, negru

ET112012

ET102012

Stoc depozit Viena
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Aparataj terminal Design VISIO 45
w Clapete cu indicator transparent și simbol clopoţel, 1M
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă cu indicator transparent, cu simbol CLOPOŢEL, 1M, alb

ET102011

Clapetă cu indicator transparent, cu simbol CLOPOŢEL, 1M, negru

ET112011

ET102011

Pagina

w Clapete cu indicator transparent și simbol cheie, 1M

76

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Clapetă cu indicator transparent, cu simbol CHEIE, 1M, alb

ET102013

Clapetă cu indicator transparent, cu simbol CHEIE, 1M, negru

ET112013

ET102013

Stoc depozit Viena
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Aparataj terminal Design VISIO 45
w Prize cu PE
w Prize cu contact de protecţie, cu protecţie mărită la atingere (,,protecţie copii'')
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

ET101001

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert priză cu protecţie mărită, 16A, alb

cleme cu şurub

STOC

STORE

ET101001

COD COMANDĂ

Insert priză cu protecţie mărită, 16A, negru

cleme cu şurub

ET111001

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

77

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

ET101002

STOC

STORE

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert priză cu protecţie mărită şi capac, 16A, alb

cleme cu şurub

ET101002

Insert priză cu protecţie mărită şi capac, 16A, negru

cleme cu şurub

ET111002

COD COMANDĂ

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

IS010003

Se instalează întotdeauna în combinaţie cu descărcătoare Protec, Combtec sau Vartec!
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Descărcător cl. T3 (D), 255/3kA pt. prize ST 16A

IS010003

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

IS211450

IS211450

w Prize cu PE tip pin
w Prize cu PE tip pin și protecţie mărită la atingere (,,protecţie copii'')
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

ET101006

STOC

STORE

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert priză cu pin PE, protecţie mărită, 16A, alb

cleme cu şurub

ET101006

Insert priză cu pin PE, protecţie mărită, 16A, negru

cleme cu şurub

ET111006

COD COMANDĂ

w Prize cu PE tip pin, protecţie mărită la atingere (,,protecţie copii'') şi capac
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

ET101007

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert priză cu pin PE, prot. mărită, capac, 16A, alb

cleme cu şurub

ET101007

Insert priză cu pin PE, prot. mărită, capac, 16A, negru

cleme cu şurub

ET111007

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București
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Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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COD COMANDĂ

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Prize pentru circuite speciale
w Schrack-Info
Prizele colorate își găsesc frecvent utilizarea în domenii unde siguranţa este importantă cum ar fi de exemplu spitalele. Pentru o codare a
culorilor prizelor nu există încă o normă general valabilă, dar uzanţe tipice ar fi:
• ROȘU: EDV (Prelucrarea Electronică a Datelor) prize cu protecţie la supratensiune în aplicaţii unde scurte întreruperi (de câteva secunde)
pot fi suportate.
• PORTOCALIU: alimentare centrală / suplimentară de siguranţă pentru reţele cu surse neîntreruptibile (UPS) și cu protecţie la supratensiune,
pentru alimentarea continuă a unor consumatori critici.
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• VERDE: alimentare de siguranţă pentru reţele cu surse neîntreruptibile (UPS) și protecţie la supratensiune pentru alimentarea în caz de
urgenţă a unor consumatori critici (de exemplu iluminatul în sălile de operaţie).

w Priză cu contact de protecţie, de culoare ROŞU
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert priză cu protecţie mărită, 16A, roşu

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
ET101003

ET101003

w Priză cu contact de protecţie, de culoare PORTOCALIU
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert priză cu protecţie mărită, 16A, orange

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
ET101004

ET101004

w Priză cu contact de protecţie, de culoare VERDE
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert priză cu protecţie mărită, 16A, verde

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
ET101005

ET101005

w Priză cu PE tip pin, de culoare ROŞU
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert priză cu pin PE, protecţie mărită, 16A, roşu

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
ET101008

ET101008

w Priză cu PE tip pin, de culoare PORTOCALIU
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert priză cu pin PE, protecţie mărită, 16A, orange

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
ET101009

ET101009

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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w Priză cu PE tip pin, de culoare VERDE
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert priză cu pin PE, protecţie mărită, 16A, verde

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
ET101010

ET101010

w Prize pentru aplicaţii speciale
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w Prize fără contact PE
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.

ET101013

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert priză fără PE, 1M, alb

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
ET101013

Insert priză fără PE, 1M, negru

cleme cu şurub

ET111013

w Prize pentru aparate de ras, 3M
w Schrack-Info
Prize pentru aparat de ras, cu transformator de separaţie de 20VA
• Intrare: 230V c.a., 50 - 60Hz
• Ieșire: 230V c.a. pentru fișe Eurostecker 2 poli, 2,5A sau 125V c.a. pentru fișe americane 2 poli, 15A
• Clasa de protecţie II
• Conforme cu EN 61558-2-5

ET101012

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert priză aparat de ras, alb

cleme cu şurub

STOC

STORE

ET101012

COD COMANDĂ

Insert priză aparat de ras, negru

cleme cu şurub

ET111012

w Prize sursă USB
w Schrack-Info
Adecvate pentru încărcarea bateriilor aparatelor electrice prin racord standard USB (compatibile și cu aparate
Apple)
• Pentru încărcarea simultană a două aparate
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Tensiune de ieșire: 5V c.c. (+/-5%) SELV

ET101014

• Curent nominal de ieșire 1A (1x1000mA sau 2x500mA)
• Grad de protecţie IP20, adecvat numai pentru interior
• Corespunde normei EN 60950-1 și directivei CEM
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert priză de încărcare USB 5V 1A 2M, alb

ET101014

Insert priză de încărcare USB 5V 1A 2M, negru

ET111014

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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w Circuite antene
w Prize TV, 1M
w Schrack-Info
• Prize TV
• Amortizare 0dB
• Conectorul din spate: standard F
DESCRIERE
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STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert priză TV, 0dB, 1M, alb

ET104001

Insert priză TV, 0dB, 1M, negru

ET114001

w Prize TV punct terminal, 1M
w Schrack-Info
• Prize TV punct terminal
• Lăţime bandă de transfer 5–2400MHz
• Amortizare<1dB
• Conforme cu EN 50083-1
ET104002

• Cleme cu șurub
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert priză TV punct terminal 1dB, 1M, alb

ET104002

Insert priză TV punct terminal 1dB, 1M, negru

ET114002

w Prize TV de trecere 1M
w Schrack-Info
• Prize TV de trecere
• Lăţime bandă de transfer 5–2400MHz
• Amortizare<10dB
• Conforme cu EN 50083-1
ET104003

• Cleme cu șurub
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert priză TV de trecere, 10dB, 1M, alb

ET104003

Insert priză TV de trecere, 10dB, 1M, negru

ET114003

w Prize antenă SAT, 1M
w Schrack-Info
• Prize antenă SAT
• Amortizare 0dB
• Conectorul din spate: standard F
DESCRIERE
ET104004

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert priză antenă SAT 0dB, 1M, alb

ET104004

Insert priză antenă SAT 0dB, 1M, negru

ET114004

w Prize antenă SAT, punct terminal, 1M
w Schrack-Info
• Prize antenă SAT, punct terminal
• Lăţime bandă de transfer 5-2400MHz
• Amortizare<1dB
• Conforme cu EN 50083-1
ET104005

• Cleme cu șurub
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert priză antenă SAT, punct terminal, 1dB, 1M, alb

ET104005

Insert priză antenă SAT, punct terminal, 1dB, 1M, negru

ET114005

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Prize antenă SAT-TV, punct terminal, 2M
w Schrack-Info
• Prize antenă SAT-TV, punct terminal
• Lăţime bandă de transfer 5–2400MHz
• Amortizare<1dB
• Conforme cu EN 50083-1
• Cleme cu șurub

ET104008

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert priză antenă SAT-TV punct terminal, 1dB, 2M, alb

ET104008
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w Prize radio, 1M
w Schrack-Info
• Prize radio
• Amortizare 0dB
• Conectorul din spate: standard F
DESCRIERE
ET104006

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert priză radio 0dB, 1M, alb

ET104006

Insert priză radio 0dB, 1M, negru

ET114006

w Cabluri coaxiale DIGI-SAT
w Schrack-Info
Pentru a putea asigura o transmisie sigură și fără perturbaţii a frecvenţelor înalte (de la 950 până la 2150MHz)
de la LNB trecând prin Multiswitch, priză antenă SAT și până la SAT-Receiver, trebuie utilizate cabluri coaxiale de
calitate. Performanţele cablurilor noastre de înaltă frecvenţă sunt determinate de materialele utilizate, de precizia
proceselor de producţie și de numărul de ecranări.
DESCRIERE
XC1608901

STOC

STORE

COD COMANDĂ

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

XC1608901

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

XC1608903

Cablu coaxial DIGI-SAT 3030, 75 Ohm, 1,02/4,6/6,8mm Cu, triplu ecranat, 110dB,
Clasa A, PVC alb, colac 100m

XC1609901

Cablu coaxial DIGI-SAT 3030, 75 Ohm, 1,02/4,6/6,8mm Cu, triplu ecranat, 110dB,
Clasa A, PVC alb, tambur 500m

XC1609903

XC1608901

w Accesorii
w Schrack-Info
Conectorii noștri coaxiali, deși diferă după tipul cablului, al firului central și al diametrului dielectricului sunt
adecvaţi pentru toate cablurile DIGI-SAT comercializate de noi. În general recomandăm utilizarea de conectori
coaxiali cu compresie.
DESCRIERE
XC16004983

STOC

STORE

COD COMANDĂ

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

XC16004983

Sculă compresie coaxial pentru conectori XC16004983, XC16005183 şi XC160051PE

XC1600720

Clește dezizolat cablu coaxial XC160.. Cu diametre de 6.6-6.8mm și 11mm

XC1600710

XC1600720

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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w Reţele calculatoare
w TOOLLESS LINE Cat5e / CAT6 / CAT6a, în format A (SFA) Schrack
w Schrack-Info
Conectorii TOOLLESS LINE RJ45 sunt module în Schrack Format A (SFA). Sunt conectori care se pot racorda fără
unelte speciale. Prin aceasta se obţine un confort mărit la instalare și timpi scurţi de execuţie. Conectorii dispun de
punct de racordare a potenţialului (FastOn), iar la nevoie pot fi deschiși din nou.
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Conectori
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ET102017

Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6A 10GB (SFA)

HSEMRJ6GWA

Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Clasa EA 10GB (SFA)

HSEMRJ6GWT

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

HSEMRJ6GWS

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

HSEMRJ6UWS

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

HSEMRJ5GWS

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

HSEMRJ5UWS

Măști cu și fără protecţie la praf
Mască pentru RJ45 TOOLLESS LINE jack, 1M, alb

ET102017

Mască pentru RJ45 TOOLLESS LINE jack, 1M, negru

ET112017

Capac protecţie la praf pentru modul toolless RJ45, 1M, alb

ET102018

Capac pentru protecţie la praf pentru modul toolless RJ45, 1M, negru

ET112018

Adaptor și insert pentru 2 mufe Toolless cu ieșire oblică

ET102018

Placă centrală pentru 2 conectori Toolless line pentru HSEMD02W2F

ET105083

Ramă adaptoare 2 module (SFA)(SFB), 45x22,5mm, înclinată, RAL9010

HSEMD02W2F

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

HSEKP4233P

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000Mhz, LS0H-3, 30%, albastru

HSEKP4233P

Cablu F/FTP Cat.6A, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H, albastru

HSEKP423HA

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

HSEKU423H1

Cablu SF/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, albastru

HSEKS424PP

Cablu U/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, albastru, cutie

HSEKU424P1

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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w Dimmere/Potenţiometre
w Dimmere universale, comandă prin taste, 0-300W/VA, RLC
w Schrack-Info
Dimmere universale, controlate prin taste, sunt comandate de un microprocesor și permit pornirea / oprirea
și dimarea corpurilor de iluminat dimabile. Microprocesorul integrat recunoaște automat tipul de lampă și
adaptează corespunzător modul de funcţionare. Funcţia de memorare integrată permite ca la decuplare dimmerul
să memoreze ultima setare. Funcţia de pornire lentă mărește durata de viaţă a lămpilor. În tasta de impuls al
dimerului este integrat un LED cu posibilităţile de reglare pentru 8 culori și luminozităţi diferite.

ET103020-S
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• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Identificare automată a tipului de sarcină
• Posibilă combinarea cu până la 5 dimmere-Slave controlabile cu tastă
• Protecţie integrată la scurtcircuit, supraîncălzire și suprasarcină
• Este necesară conectarea conductorului de nul de lucru
ET103020

• Cu cleme cu șurub.

1
2
3
4
5
6
7
Min.
0W
0W
0VA
0VA
0VA
0VA
--Max.
300W 300W 120VA 120VA 120VA 120VA
--1 … Lampă cu incandescenţă
5 … Lampă fluorescent compactă
2 … Lampă cu halogen
6 … Lampă LED 230V
3 … Transformator convenţional
7 … Lampă LED 12V
4 … Transformator electronic

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Dimmer master touch 0-300W 2M, alb

ET103020-S

Dimmer master touch 0-300W 2M, alb

ET103020

Dimmer slave 0-300W 2M, alb

ET103021

Dimmer universal, 0-300W, Master, 2M, negru

ET113020

Dimmer universal, 0-300W, Slave, 2M, negru

ET113021

Filtru frecvenţă pt.dimmer universal ET103020--

ET107004

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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w Dimmer universal cu montaj în doză, 25-300VA, RLC
w Schrack-Info
Dimmer universal, cu montaj în doză, care poate fi comandat cu una, respectiv, cu mai multe taste
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Funcţie de memorare a luminozităţii
ET103003

• Funcţie de pornire lentă
• Nu este permisă combinarea a două dimmere de acest fel
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1
2
3
4
5
6
7
Min.
25W
25W
25VA
25VA
------Max.
300W 300W 250VA 250VA
------1 … Lampă cu incandescenţă
5 … Lampă fluorescent compactă
2 … Lampă cu halogen
6 … Lampă LED 230V
3 … Transformator convenţional
7 … Lampă LED 12V
4 … Transformator electronic

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

Dimmer cu comandă prin tastă, montaj în doză ST, RLC300W, cleme cu şurub
1M

COD COMANDĂ
ET103003

w Dimmere universale, comandă cu buton rotativ, 0-60W/VA, RLC (adecvate pentru LED-uri)
w Schrack-Info
Dimmere modulare universale, cu buton ON/OFF, pentru sarcini rezistive, inductive și capacitive adecvate pentru
utilizare în circuite de c.a.
Date tehnice:
• Cu buton prin apăsare
ET103023

• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Temperatura ambiantă: +5 până la +35°C
• Conductorul de nul de lucru nu este necesar
• Atenţie: se pot conecta maxim 6 corpuri de iluminat cu LED-uri!

1
2
Min.
0W
0W
Max.
60W
60W
1 … Lampă cu incandescenţă
2 … Lampă cu halogen
3 … Transformator convenţional
4 … Transformator electronic

3
0VA
60VA

4
5
6
7
0VA
--0VA
--60VA
--60VA
--5 … Lampă fluorescent compactă
6 … Lampă LED 230V
7 … Lampă LED 12V

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert dimmer cu buton rotativ, RLC 0-60W, 1M, alb

cleme cu şurub

ET103023

Insert dimmer cu buton rotativ, RLC 0-60W, 1M, negru

cleme cu şurub

ET113023

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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w Dimmere universale, comandă cu buton rotativ, 0-180W/VA, RLC (adecvate pentru LED-uri)
w Schrack-Info
Dimmere modulare universale, cu buton ON/OFF, pentru sarcini rezistive, inductive și capacitive adecvate pentru
utilizare în circuite de c.a.
Date tehnice:
• Cu buton prin apăsare
• Tensiune nominală: 230V c.a.

ET103024

• Temperatura ambiantă: +5 până la +35°C
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• Atenţie: se pot conecta maxim 20 corpuri de iluminat cu LED-uri!

1
2
3
4
5
6
7
Min.
0W
0W
0VA
0VA
--0VA
--Max.
180W 180W 180VA 180VA
--180VA
--1 … Lampă cu incandescenţă
5 … Lampă fluorescent compactă
2 … Lampă cu halogen
6 … Lampă LED 230V
3 … Transformator convenţional
7 … Lampă LED 12V
4 … Transformator electronic

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert dimmer cu buton rotativ, LED RLC 0-180W, 1M, alb

cleme cu şurub

ET103024

Insert dimmer cu buton rotativ, LED RLC 0-180W, 1M, negru

cleme cu şurub

ET113024

w Dimmer încastrat, comandă cu pushbuton RLC 5-500VA (adecvat pentru LED-uri)
w Schrack-Info
EVMTV500E este un dimmer universal cu montaj încastrat care poate fi comandat cu unul sau mai multe taste.
În cazul lămpilor fluorescente compacte sau a corpurilor de iluminat cu LED-uri dimmabile, se recomandă
combinarea cu sarcina rezistivă de 3W EVCHR3W.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a.

EVMTV500E

• Temperatura ambiantă: -20 până la +40°C
• Funcţie de memorare a luminozităţii
• Protecţie electronică la suprasarcină
• Protecţie electronică la scurtcircuit
Menţiune: la temperaturi ambiante mai mari trebuie redusă sarcina conectată. O listă detaliată cu sarcinile permise
se găsește în tabelul de date corespunzător.
EVCHR3W

1
2
3
4
5
6
7
Min.
3W
3W
11VA
11VA
11VA
11VA
--Max.
500W 500W 500VA 500VA 250VA 250VA
--1 … Lampă cu incandescenţă
5 … Lampă fluorescent compactă
2 … Lampă cu halogen
6 … Lampă LED 230V
3 … Transformator convenţional
7 … Lampă LED 12V
4 … Transformator electronic

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Dimmer încastrat pt. control cu pushbuton RLC 5-500VA

EVMTV500E

Rezistenţă de sarcină 3W pt. dimmer încastrat EVMTV500E

EVCHR3W

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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w Dimmere cu decuparea începutului de fază, buton rotativ 40-300W / VA, RL
w Schrack-Info
Dimmere cu decuparea începutului de fază, pentru sarcini rezistive sau inductive adecvate pentru utilizarea în
circuite de c.a.
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a.
ET103022

• Lumină de control cu LED
• Conductorul de nul de lucru nu este necesar
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1
2
3
4
5
6
7
Min.
3W
3W
11VA
11VA
11VA
11VA
--Max.
500W 500W 500VA 500VA 250VA 250VA
--1 … Lampă cu incandescenţă
5 … Lampă fluorescent compactă
2 … Lampă cu halogen
6 … Lampă LED 230V
3 … Transformator convenţional
7 … Lampă LED 12V
4 … Transformator electronic

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert dimmer pt circuite cu întrerupător cap scară, RL, 300W,
1M, alb

cleme cu şurub

Insert dimmer pt circuite cu întrerupător cap scară, RL 300W
1M, negru

cleme cu şurub

Inser dimmer pentru sarcini RL 40-300W, 1M, alb

cleme cu şurub

ET103022

Insert dimmer pentru sarcini RL 40-300W, 1M, negru

cleme cu şurub

ET113022

ET103002
ET113002

w Dimmere cu decuparea începutului de fază, buton rotativ 40-300W / VA, R
w Schrack-Info
Dimmere cu buton rotativ, pentru sarcini rezistive
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Lumină de control cu LED
ET103001

• Conductorul de nul de lucru nu este necesar
• Cu cleme cu șurub

1
2
Min.
40W
40W
Max.
300W 300W
1 … Lampă cu incandescenţă
2 … Lampă cu halogen
3 … Transformator convenţional
4 … Transformator electronic

3
-----

4
5
6
7
----------------5 … Lampă fluorescent compactă
6 … Lampă LED 230V
7 … Lampă LED 12V

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert dimmer pentru sarcini R, 300W, 1M, alb

cleme cu şurub

ET103001

Insert dimmer pentru sarcini R, 300W, 1M, negru

cleme cu şurub

ET113001

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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w Dimmer cu decuparea începutului de fază, montaj încastrat, 40-500VA, R
w Schrack-Info
Dimmer cu montaj încastrat care poate fi comandat cu unul sau mai multe butoane (taste) de impuls
Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Funcţie de memorare a luminozităţii
• Funcţie de pornire lentă

ET103004

• Nu este permisă combinarea a două dimmere de acest fel
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1
2
Min.
40W
40W
Max.
500W 500W
1 … Lampă cu incandescenţă
2 … Lampă cu halogen
3 … Transformator convenţional
4 … Transformator electronic

3
-----

4
5
6
7
----------------5 … Lampă fluorescent compactă
6 … Lampă LED 230V
7 … Lampă LED 12V

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Dimmer cu comandă prin tastă, montaj în doză ST, R, 500W,
1M

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
ET103004

w Dimmere cu module de comandă și de putere pentru șină DIN
w Schrack-Info
Modulul de comandă cu taste pentru dimmer EHTDSTRG2, se utilizează în combinaţie cu modulul de sarcină
EHTDLT1200 ca dimmer cu decuparea începutului sau sfârșitului de fază. Un modul de comandă poate acţiona
până la 10 module de sarcină, independent de modul de comandă ales (cu decuparea începutului sau sfârșitului
de fază).
Comanda modulului de sarcină EHTDLT1200 se realizează prin intrările de comandă S+/S-, care trebuie legate

EHTDSTRG2

cu ieșirile corespunzătoare ale modulului de comandă EHTDSTRG2. Un scurt impuls de tastă (> 60ms) la intrarea
A2 produce o funcţie de MEMORY-ON, respectiv, OFF, o tensiune de comandă remanentă de durată mai mare
(> 600ms) modifică puterea transmisă consumatorului. Comanda puterii debitate se face după o caracteristică
în formă de rampă, adică în creștere, respectiv în scădere, de la maximul valorii la minimul valorii și invers. Timpul
de trecere între valorile de 0% și 100% este aproximativ 3,5s.
Date tehnice:
EHTDLT1200

• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Temperatura ambiantă: -10 până la +45°C
• Tipul sarcinii: selectabilă dintr-un comutator rotativ.
• Funcţie de memorare a luminozităţii
• Protecţie electronică la suprasarcină
• Cu cleme cu șurub

1
2
3
4
5
6
7
Min.
40W
40W
40VA
40VA
------Max.
1200W 1200W 500VA 120VA
------1 … Lampă cu incandescenţă
5 … Lampă fluorescent compactă
2 … Lampă cu halogen
6 … Lampă LED 230V
3 … Transformator convenţional
7 … Lampă LED 12V
4 … Transformator electronic

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Modul de comandă cu taste pt. dimmer EHTDLT500 şi EHTDLT1200

EHTDSTRG2

Dimmer 1200VA universal, modul forţă pt. EHTDSTRG2

EHTDLT1200

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Dimmere cu comandă prin taste şi buton rotativ, montabile pe şină DIN.
w Schrack-Info
Dimmerul cu comandă prin taste 420VA, poate fi utilizat la alegere, ca dimmer cu decuparea începutului sau
sfârșitului de fază. Pentru limitarea unor curenţi mari la cuplare, dimmerul cu comanda prin taste de 420VA
dispune de o funcţie de pornire lentă. Suplimentar dimmerul oferă o protecţie la supratensiuni în partea de
alimentare consumatori, o protecţie la scurtcircuit, ca și o protecţie termică la suprasarcină.
EHTD420VA

Modulele de sarcină, cu comandă cu buton rotativ, EHDREH500 și EHDREH1200 sunt dimmere manuale cu
decuparea începutului sau sfârșitului de fază. Pentru limitarea unor curenţi mari la pornire, modulele de sarcină
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Date tehnice:
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Temperatura ambiantă: -10 până la +45°C
• Tipul sarcinii: selectabilă dintr-un comutator rotativ.
EHDREH1200

• Protecţie electronică la suprasarcină
• Cu cleme cu șurub

EHTD420VA
EHDREH500
EHDREH1200

Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.

1
2
3
4
10W
10W
10VA
10VA
420W 420W 420VA 420VA
10W
10W
10VA
10VA
500W 500W 500VA 500VA
40W
40W
40VA
40VA
1200W 1200W 1200VA 1200VA

5
-------------

6
-------------

7
-------------

1 … Lampă cu incandescenţă

5 … Lampă fluorescent compactă

2 … Lampă cu halogen

6 … Lampă LED 230V

3 … Transformator convenţional

7 … Lampă LED 12V

4 … Transformator electronic

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Dimmer modular universal comandă prin taste, 420VA

EHTD420VA

Dimmer modular universal, comandă cu buton rotativ, 500VA

EHDREH500

Dimmer modular universal, comandă cu buton rotativ, 1200VA

EHDREH1200

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Detectoare de mişcare / de prezenţă
w Schrack-Info
Detectoarele de prezenţă funcţionează după același principiu ca și detectoarele de mișcare. Ele măsoară radiaţia termică din aria lor de
detecţie. Dacă înregistrează o radiaţie termică emisă, de exemplu, de către o persoană care se apropie, detectorul de prezenţă transformă
radiaţia într-un semnal electric măsurabil și lumina este aprinsă.
Diferenţa dintre detectoarele de mișcare și cele de prezenţă stă în sensibilitatea senzorilor. Detectoarele de prezenţă dispun de senzori
semnificativ mai sensibili decât detectoarele de mișcare și înregistrează astfel chiar și cele mai mici mișcări. O altă deosebire între detectoarele
de prezenţă și detectoarele de mișcare o reprezintă măsurarea luminii. Un detector de mișcare măsoară luminozitatea o singură dată, atunci
când, pe baza unei mișcări detectate aprinde lumina. Dacă în continuare el înregistrează mișcare, de exemplu în decursul dimineţii într-un
birou, atunci iluminatul comandat de el rămâne cuplat, chiar dacă lumina zilei a devenit între timp suficientă și luminozitatea reglată este de
mult depășită.

w Detectoare de mişcare cu infraroşii ST, 3 fire şi senzor integrat 110°
w Schrack-Info
• Detectoare de mișcare IR
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Contact releu: 5A / 250V c.a. cu ieșire de impedanţă mare pentru limitarea curentului la cuplare
• Sarcini: lămpi cu incandescenţă / lămpi cu halogen 800W, elemente de încălzire rezistive 5A, trasformatoare
electronice 6x20VA, tuburi fluorescente 4(6)x36W, lămpi fluorescente compacte 6x23VA, lămpi cu LED-uri
6x20VA

ET103030

• Grad de protecţie: IP40
• Unghiul de supraveghere: până la 110° la 20°C
• Raza de detecţie: aproximativ 8m, la 20°C
• Reglarea temporizării: de la 5s până la 12min
• Reglarea luminozităţii: de la 5 până la 200lux
• Temperatura de funcţionare: de la 0 până la +40°C
• Nu este potrivit pentru montarea în doze adânci de 45mm și în carcase montate aparent IP20
• Pentru utilizare în interior

w Raza de detecţie
Înălţimea de
montaj (A)
1,2m

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Detectare
mișcare (T)
8m

STOC

Detector de mişcare cu infraroşii, 110°, 8m, 5A, 1M, alb

STORE

COD COMANDĂ
ET103030

Detector de mişcare cu infraroşii, 110°, 8m, 5A, 1M, negru

ET113030

Detector de mişcare cu infraroşii, 110°, 8m, 5A, 2M, alb

cleme cu şurub

ET103031

Detector de mişcare cu infraroşii, 110°, 8m, 5A, 2M, negru

cleme cu şurub

ET113031

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Aparataj terminal Design VISIO 45
w Detector de prezenţă 180° cu 3 fire şi montaj încastrat
w Schrack-Info
• Detector de prezenţă PIR
• Temporizare: de la 10s până la 20min.
• Reglaj luminozitate: 10 până la 15000lux
• Comanda automată a iluminatului în funcţie de prezenţă persoane și luminozitate
EST2000050

• Ieșire de comutare lumină (releu, 230V)
• Măsurare lumină mixtă, pentru lămpi fluorescente
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• Valoarile luminozităţii și temporizării sunt reglabile (FL/PL/ESL), pentru lămpi cu halogeni, cu incandescenţă
cât și pentru LED-uri.
• Funcţionare în impulsuri pentru comanda iluminatului scărilor cu un automat de scară
• Reglarea se face din potenţiometre sau din telecomenzile de service opţionale
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Sarcină lămpi cu incandescenţă / cu halogen: 1200W
• Grad de protecţie: IP54 (montat)

w Raza de detecţie
Înălţimea de
montaj (A)
2,2m

Așezat pe
scaun(S)
25m² | 7m x
3,5m

Detectare
mișcare (T)
100m² | 8m

w Desen cotat

DESCRIERE

STOC

DP, 180, mural, aplicat şi încastrat, 180°, Ø8m, IP54, alb pur

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
EST2000050

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Detectoare de mişcare cu montaj pe tavan
w Schrack-Info
• Pentru modificarea valorilor de reglaj (temporizare și luminozitate) este necesară
telecomanda de service EST9070910!
• Detectoare de mișcare PIR, cu montare pe tavan
• Raza de detecţie până la Ø9m (64m²), la 360°
• Sunt adecvate pentru măsurare lumină mixtă, pentru lămpi cu fluorescenţă (FL/PL/ESL), lămpi cu halogeni /
cu incandescenţă și cu LED-uri
• Cu reglajele din fabrică produsele sunt gata imediat de utilizare (valoare de comutare pentru luminozitate
300lux, temporizare 10min)
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Grad de protecţie: IP54 (montat)
EST1030560 theMova S360-100 DE: 1 canal lumină
EST1030565 theMova S360-101 DE: 1 canal iluminat + 1 canal prezenţă

EST1030560

w Raza de detecţie
Înălţimea de Detectare mișcare
montaj (A)
transversală(T)
2m
2,5m
3m
3,5m
4m

38m² | 7m
38m² | 7m
50m² | 8m
50m² | 8m
64m² | 9m

Detectare
mișcare
frontală(r)
5m² | 2,5m
7m² | 3m
13m² | 4m
13m² | 4m
13m² | 4m

w Desen cotat

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

DM, S360-100 DE, de tavan, 360°, Ø8m, IP54, alb

EST1030560

DM S360-100 DE, de tavan, 360°, Ø8m, IP54, gri

EST1030561

DM S360-101 DE, de tavan, 360°, Ø8m, IP54, alb

EST1030565

DM S360-101 DE, de tavan, 360°, Ø8m, IP54, gri

EST1030566

Telecomandă de service

EST9070910

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Aparataj terminal Design VISIO 45
w Detectoare de mişcare cu montaj pe tavan
w Schrack-Info
• Pentru modificarea valorilor de reglaj (temporizare și luminozitate) este necesară
telecomanda de service EST9070910!
• Detectoare de mișcare PIR, cu montare pe tavan
• Raza de detecţie până la Ø9m (64m²), la 360°
• Sunt adecvate pentru măsurare lumină mixtă, pentru lămpi cu fluorescenţă (FL/PL/ESL), lămpi cu halogeni /
cu incandescenţă și cu LED-uri
• Cu reglajele din fabrică produsele sunt gata imediat de utilizare (valoare de comutare pentru luminozitate
300lux, temporizare 10min)
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• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Grad de protecţie: IP54 (montat)
EST1030550 theMova S360-101 DE: 1 canal lumină
EST1030550

EST1030555 theMova S360-101 AP: 1 canal lumină + 1 canal prezenţă

w Raza de detecţie
Înălţimea de
montaj (A)
2m
2,5m
3m
3,5m
4m

Detectare
mișcare
transversală(T)
38m² | 7m
38m² | 7m
50m² | 8m
50m² | 8m
64m² | 9m

Detectare
mișcare
frontală(r)
5m² | 2,5m
7m² | 3m
13m² | 4m
13m² | 4m
13m² | 4m

w Desen cotat

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

DM S360-100 AP, de tavan, 360°, Ø8m, IP54, alb

EST1030550

DM S360-100 AP, de tavan, 360°, Ø8m, IP54, gri

EST1030551

DM S360-101 AP, de tavan, 360°, Ø8m, IP54, alb

EST1030555

DM S360-101 AP, de tavan, 360°, Ø8m, IP54, gri

EST1030556

Telecomandă de service

EST9070910

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Detector de prezenţă - montaj pe tavan
w Schrack-Info
• Detector de prezenţă PIR
• Comanda automată a iluminatului în funcţie de prezenţă persoane și luminozitate
• Ieșire de comutare lumină (releu, 230V)
• Este adecvat pentru măsurare lumină mixtă, pentru lămpi cu fluorescenţă (FL/PL/ESL), lămpi cu halogen / cu
incandescenţă și cu LED-uri

EST2000000

• Valoarea de comutaţie a luminozităţii și timpul de întârziere cu autoînvăţare, reglabile
• Funcţionare în impulsuri pentru comanda iluminatului scărilor cu un automat de scară
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• Reglarea se face din potenţiometre sau din telecomenzile de service opţionale
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Sarcină lămpi cu incandescenţă / cu halogeni: 1200W
• Grad de protecţie: IP54 (montat)

w Raza de detecţie
Înălţimea de
montaj (A)
2m
2,5m
3m
3,5m

Așezat pe
Detectare mișcare (T)
scaun(S)
9m² | 3m
20m² | 4,5m x 4,5m
x 3m
± 0, m
16m² | 4m
36m² | 6m x 6m ±
x 4m
0,5m
20m² | 4,5m x
49m² | 7m x 7m ± 1m
4,5m
--64m² | 8m x 8m ± 1m

w Desen cotat

DESCRIERE

STOC

DP 360, de tavan, încastrat, 360°, 36 m² , IP54, alb pur

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

STORE

COD COMANDĂ
EST2000000

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Detectoare de mişcare de exterior
w Schrack-Info
• Detectoare de mișcare PIR pentru exterior
• Comanda automată a iluminatului în funcţie de prezenţă persoane și luminozitate
• Protecţie suplimentară în partea de jos
• Capul detectorului orizontal poate fi rotit cu ± 90° și înclinat în jos cu 30°
EST1010500

• Valoarea de comutaţie a luminozităţii și timpul de întârziere, reglabile
• Comutare la trecerea prin zero pentru protecţia contactelor releului și pentru sarcini mari ale lămpilor

Pagina

94

• Autoînvăţare a valorii actuale a luminozităţii
• Posibil montajul în doze de aparat ST (60 mm)
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Grad de protecţie: IP55
EST1010500 theLuxa S150: Aria de detecţie 150°
EST1010505 theLuxa S180: Aria de detecţie 180: °

w Raza de detecţie
Înălţimea de
montaj
2m
2,5m
3m
3,5m
4m

Detectare
mișcare
frontală
3m
5m
5m
5m
3m

Detectare
mișcare
transversală
9m
12m
12m
12m
9m

w Desen cotat

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

DM S150, mural, apl. 150°, Ø12m, IP55, alb

EST1010500

DM S150, mural, apl. 150°, Ø12m, IP55, negru

EST1010501

DM S180, mural, apl. 180°, Ø12m, IP55, alb

EST1010505

DM S180, mural, apl. 180°, Ø12m, IP55, negru

EST1010506

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Detectoare de mişcare, seria Motus, montaj mural, IP44
w Schrack-Info
• Montaj: mural (cap cu tehnologie specială)
• Material: plastic stabilizat UV
• Senzori: analog sau digital
• Culoare: alb
• Unghi de detecţie: 180°

ESS10180D

• Înălţime de montaj: 2.2m
Pagina

• Rază: 12m
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• Reglaj de timp: 10 sec. ± 1 sec. / 5 min. ± 10 sec.
• Comandă ieșire: max. 1000W lampi cu incandescenţă, 400W lampi fluorescente.
• Domeniul operaţional de temperatură: -20°C ... + 40°C
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Analog
ESS10180W

Detector de mişcare de perete Motus MS-W 180° 12m IP44, alb
Digital
Detector de mişcare de perete Motus MS-W 180° 9m, IP44, alb

ESS10180D

w Detectoare de mişcare, seria Motus, montaj pe tavan, IP20
w Schrack-Info
• Montaj: pe tavan
• Material: plastic stabilizat UV
• Senzori: analog sau digital
• Culoare: alb
• Unghi de detecţie: 360°

ESS10360D

• Înălţime de montaj (detecţie): 2,8m
• Rază 9m
• Setări de timp: 10 sec ± 1 sec / 5 min ± 10 sec
• Comandă ieșire: max. 1000W lămpi incandescente, 400W lămpi fluorescente
• Domeniul operaţional de temperatură: -20°C ... +40°C
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Analog
Detector de mişcare de tavan Motus MS-C 360° D=9m IP20, alb

ESS10360

Digital
Detector de mişcare de tavan Motus MS-D 360° 9m, IP20, alb

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

ESS10360D

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Regulatoare de temperatură
w Regulatoare analogice de temperatură cameră
w Schrack-Info
Termostatele au rolul de a regla temperatura în cameră. Sunt posibile două modalităţi de operare "încălzire" sau
"răcire". Termostatele sunt prevăzute cu două funcţii de protecţie: prevenire îngheţ (în regim de încălzire), prevenire
supraîncălzire (în regim de răcire) și un indicator de funcţionare cu LED-uri. Reglarea se face prin rotirea butonului
de stabilire a temperaturii și prin butoanele tactile.
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ET103040

Date tehnice:
• Moduri de operare: încălzire / răcire / oprit
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Ieșire: 6(2)A, 230V c.a., comutaţie prin releu
• Domeniu de reglaj: +10°C până la +30°C
• Histereza: ±0,5°C, Durată de acţionare (DA) = 20min
• Prevenire îngheţ (mod de operare: încălzire): +6°C
• Prevenire supraîncălzire (mod de operare: răcire): + 32°C
• Indicator de funcţionare cu LED-uri
• Nu sunt adecvate pentru încălzirea electrică în pardoseală
Funcţia ECO:
• permite coborârea temperaturii cu 3°C timp de 6 ore, în modul de operare încălzire și creșterea temperaturii
cu 3°C timp de 6 ore, în modul de operare răcire
• Se realizează în fiecare zi, la aceeași oră, coborârea temperaturii cu 3°C timp de 6 ore - în modul de operare
încălzire, respectiv, creșterea temperaturii cu 3°C timp de 6 ore - în modul de operare răcire
• Există posibilitatea comandării din exterior a funcţiei ECO prin intermediul unei intrări separate
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Termostat, 5-35°C, 6A, 2M, alb

ET103040

Termostat, 5-35°C, 6A, 2M, negru

ET113040

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Acţionare jaluzele / rolete
w Întrerupător / Buton pentru jaluzele
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250V c.a.
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

INSERTURI
ET100005

Insert întrerupător comandă jaluzele, 16A

cleme cu şurub

ET100005

Insert buton comandă jaluzele, 16A

cleme cu şurub

ET100006

Clapete
Clapetă comandă jaluzele cu simbol SĂGEATĂ SUS/JOS,
1M, alb

ET102005

Clapetă cdă. jaluzele cu simbol SĂGEATĂ SUS/JOS, 1M,
negru

ET112005

ET102005

w Releu control jaluzele, încastrat
w Schrack-Info
Releul de comandă jaluzele permite realizarea de comenzi pe grupe și comenzi centralizate pentru rolete și
jaluzele. Pentru aceasta fiecare jaluzea este controlabilă individual prin intermediul unui buton de comandă
jaluzele și suplimentar, poate fi realizată o comandă prioritară prin intrarea centrală.
Important: trebuie folosite doar butoane de comandă jaluzele și nu întrerupătoare de comandă jaluzele!
Date tehnice:

EV103041

• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Capacitate de comutare, max.: 8A(AC1) / 3A (inductiv)
• Dimensiuni: 54x49x21mm
Pentru scheme de conexiuni vezi anexa tehnică.
Prin forma constructivă plată, de numai 21mm grosime, releul de comandă jaluzele poate fi montat într-o doză de
aparat ST standard. Se recomandă totuși instalarea într-o doză de aparat adâncă.
DESCRIERE

STOC

STORE

Releu de control jaluzele, încastrat

COD COMANDĂ
EV103041

w Aparat modular pentru comandă jaluzele, montabil pe şină DIN
w Schrack-Info
• Intrări dinamice de comenzi de 230V pentru acţionări individuale și centrale Sus / Jos
• Este posibilă utilizarea de conductoare exterioare diferite
• Comandă de stop prin a doua apăsare pe buton în direcţia de mers
• Intrări statice de comenzi de 230V pentru acţionări Sus / Jos prioritare
• Indicarea sensului de mers se face cu LED-uri

EHRJSG1

• Timpul de funcţionare este reglabil, respectiv dezactivabil (pentru motoare cu un control propriu al poziţiei de
capăt de cursă)
• Contact de sarcină de mare putere în varianta 1CC
• Formă constructivă compactă cu lăţime de numai 2 module.
DESCRIERE

STOC

Stoc depozit București

COD COMANDĂ
EHRJSG1

Aparat comandă jaluzele 1C, 230VAC, 500W

Stoc depozit Viena

STORE

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Aparataj terminal Design VISIO 45
w Ceasuri programabile
w Ceasuri programabile digitale cu montare pe şină DIN
w Schrack-Info
• Ceasuri digitale programabile, cu program zilnic și săptămânal
• Cu până la 28 locaţii de memorie.
• Ghidarea utilizatorului cu simboluri pe afișaj
• Cleme cu șurub
Pagina

• Comutare automată oră: vară / iarnă

BZT28371

• Timpi de comutare PORNIT / OPRIT

98

• Permanent PORNIT / OPRIT
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ceas pr. zilnic/săptămânal digital 1CC, 16A, 2UH, Tempus D

BZT28371

Ceas pr. zilnic/săptămânal digital 2CC, 16A, 2UH, Tempus D

BZT28372

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

BZT26440

BZT26440

w Telecomunicaţii
w Prize telefon RJ11
w Schrack-Info
Prize telefon
• RJ11 6/4
• Conformă cu CEI60603-7
• Cleme cu șurub
ET104009

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Priză telefon RJ11, 1M, alb

ET104009

Priză telefon RJ11, 1M, negru

ET114009

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Multimedia
w Prize de încărcare USB
w Schrack-Info
Adecvate pentru încărcarea bateriilor aparatelor electronice prin racord standard USB (compatibile și cu
aparatele Apple)
• Pentru încărcarea simultană a două aparate
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• Tensiune de ieșire: 5V c.c. (+/-5%) SELV

ET101014

Pagina

• Curent nominal de ieșire 1A (1x1000mA sau 2x500mA)
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• Grad de protecţie IP20, potrivit numai pentru interior
• Corespunde normei EN 60950-1 și directivei CEM
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert priză de încărcare USB 5V 1A 2M, alb

ET101014

Insert priză de încărcare USB 5V 1A 2M, negru

ET111014

w Prize de date USB 2.0
w Schrack-Info
• Prize de date USB 2.0, tip A
• Cleme cu șurub, pas 5mm, 1,5mmp, 1x2P + 1x3P
• Cablare:
PIN 1: V c.c. (+5V, conductor roșu)
PIN 2: Semnal date – (conductor alb)

ET104010

PIN 3: Semnal date – (conductor verde)
PIN 4: Masă (conductor negru)
S: Ecran
• Corespund directivei 2011/95/EU (RoHS2)
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Insert priză de date USB 2.0, 1M, alb

cleme cu şurub

ET104010

Insert priză de date USB 2.0, 1M, negru

cleme cu şurub

ET114010

w Adaptoare HDMI / USB
w Schrack-Info
• Standard de montare Keystone
• Adecvate pentru HDMI, USB
• Fără modul de comunicare
DESCRIERE
ET102020

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Adaptor conector USB şi HDMI, 1M alb

ET102020

Adaptor conector USB şi HDMI, 1M, negru

ET112020

w Prize pentru boxe audio
w Schrack-Info
• Prize audio 2xRCA
• Terminalul de cablu trebuie cositorit în spate
DESCRIERE

ET104007

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Priză audio 1M 2xRCA, alb

ET104007

Priză audio 1M 2xRCA, negru

ET114007

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Măşti diverse şi doze de legături
w Măşti obturatoare 1M şi 2M
w Schrack-Info
Obturatoare pentru înclichetare în rama de montaj
DESCRIERE

Pagina

ET102015
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STOC

STORE

COD COMANDĂ

Mască oarbă 1M, alb

ET102015

Mască oarbă 1M, negru

ET112015

Mască oarbă 2M, alb

ET102016

Mască oarbă 2M, negru

ET112016

ET102016

w Măşti pentru preluare cablu
w Schrack-Info
Mască pentru preluare cablu, cu înclichetare în rama de montaj
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Mască cu flanşă preluare cablu, 1M, alb

ET102014

Mască cu flanşă preluare cablu, 1M, negru

ET112014

ET102014

w Lămpi cu LED monocolor
w Schrack-Info
Inserturi lampă cu LED pentru scări și coridoare
• Tensiunea de alimentare 230V c.a., 50Hz, 0,8W
• Clasă de protecţie II
• În conformitate cu EN 60598-1
ET103008

• Poate fi utilizată ca lampă de orientare sau semnalizare
• Posibilitatea tipăririi laser a oricărui simbol
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert lampă cu LED, 12W, 2M, alb

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
ET103008

Insert lampă cu LED, 12W, 2M, albastru

ET103010

Insert lampă cu LED, 12W, 2M, roşu

ET103011

Insert lampă cu LED, 12W, 2M, verde

ET103012

w Lampă cu LED dual color
w Schrack-Info
Insert lampă cu LED cu două culori (roșu / verde)
• Tensiunea de alimentare 230V c.a., 50Hz, 2x0,4W
• Clasă de protecţie II
• În conformitate cu EN 60598-1
ET103009

• Cu simbol afișat
• Posibilitatea tipăririi laser a oricărui simbol
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Insert lampă cu LED roşu/verde, 2x0,4W, 2M

cleme cu şurub

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STOC

STORE

COD COMANDĂ
ET103009

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Lampă LED cu acumulator, montaj aparent
w Schrack-Info
• Tensiunea de alimentare 230V c.a., 50Hz, 3x0,5W
• Corp LED E10, se poate înlocui
• Acumulator NiMh1150 mAh, se poate înlocui
• Autonomie 6 ore, timp de încărcare 4 ore
• Clasă de protecţie II

ET103013

• In conformitate cu EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22
Pagina

• Iluminare 76 lx / 0,9 m²
DESCRIERE

STOC

STORE

Lampă de veghe cu LED montaj ST, 7M, 6 ore 250V 1,5W NiMh

COD COMANDĂ
ET103013

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

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Doză de conexiune pt. maşină de gătit PT/ST-5x2.5mm²

EL999991

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

EL999992

Doză plată de conexiune ST/PT-5x6mm², alb

EL999993

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Aparataj terminal Design VISIO 45
w Rame de montaj
w Rame de montaj 1/2 M
w Schrack-Info
Rame de montaj 1/2M , de ex. pentru un întrerupător 1M într-o ramă 2M
• Cu și fără ghiare
• Montaj recomandat într-o doză de montaj rotundă de Ø60mm
DESCRIERE
Pagina

ET105001
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STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă de montaj cu ghiare 1/2M

ET105001

Ramă de montaj fără ghiare 1/2M

ET105002

w Rame de montaj 2M
w Schrack-Info
Rame de montaj 2M , de ex. pentru două întrerupătoare 1M, sau o priză 2M într-o ramă 2M
• Cu și fără ghiare
• Montaj recomandat într-o doză de montaj rotundă de Ø60mm

ET105003

Pentru realizarea combinaţiilor de 2x2M, 3x2M și 4x2M, se pot lega, vertical sau orizontal, mai multe rame de
montaj 2M între ele.
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Material plastic
Ramă de montaj din plastic cu ghiare, 2M

ET105003

Ramă de montaj din plastic fără ghiare, 2M

ET105004

Metal

ET1050031

Ramă de montaj din metal cu ghiare, 2M

ET1050031

Ramă de montaj din metal fără ghiare, 2M

ET1050041

w Ramă de montaj 2/3M
w Schrack-Info
Ramă de montaj 2/3M , de ex. pentru două întrerupătoare 1M, sau o priză 2M într-o ramă 3M
• Cu și fără ghiare
• Montaj recomandat într-o doză de montaj rotundă de Ø60mm
DESCRIERE
ET105005

STOC

STORE

Ramă de montaj cu ghiare 2/3M

COD COMANDĂ
ET105005

w Ramă de montaj 3M
w Schrack-Info
Ramă de montaj 3M , de ex. pentru trei întrerupătoare 1M într-o ramă 3M
• Cu șuruburi pentru fixare în doza de montaj 3M
DESCRIERE

STOC

STORE

Ramă de montaj fără ghiare 3M

COD COMANDĂ
ET105006

ET105006

w Ramă de montaj 4M
w Schrack-Info
Ramă de montaj 4M , de ex. pentru două prize 2M într-o ramă 4M
• Cu șuruburi pentru fixare în doza de montaj 4M
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
ET105007

Ramă de montaj fără ghiare 4M
ET105007

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Ramă de montaj pentru set baie
w Schrack-Info
Ramă de montaj pentru set baie
• Cu șuruburi pentru fixare în doza de montaj 4M
DESCRIERE

STOC

STORE

Ramă de montaj pentru set baie

COD COMANDĂ
ET105008

ET105008

w Ramă de montaj 7M

Pagina

w Schrack-Info
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Ramă de montaj 7M , de ex. pentru trei întrerupătoare 1M și două prize 2M într-o ramă 7M
• Cu șuruburi pentru fixare în doza de montaj 7M
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
ET105009

Ramă de montaj fără ghiare 7M
ET105009

w Ramă de montaj 2x7M
w Schrack-Info
Două rame de montaj 7M amplasate una sub cealaltă
• Cu șuruburi pentru fixare în doza de montaj 2x7M
DESCRIERE

STOC

STORE

Ramă de montaj fără ghiare 2x7M

COD COMANDĂ
ET1050091

ET1050091

w Rame decorative pentru montaj în doze rotunde
w Rame decorative 2M
w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 80x80mm
• Design soft: 84x64mm
DESCRIERE
ET105014

ET105052

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă 2M, alb

ET105014

Ramă 2M, negru

ET115014

Ramă 2M, bej

ET125014

Ramă 2M, argintiu

ET135014

Ramă 2M, albastru impuls

ET145014IB

Ramă 2M, verde mentă

ET145014MG

Ramă 2M, smarald

ET145014SE

Ramă 2M, nisip auriu

ET145014SG

Ramă 2M, negru mat

ET145014SM

Ramă 2M, alb piatră

ET145014SW

Ramă soft 2M, alb

ET105052

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Rame decorative 2x2M
w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 151x80mm
• Design soft: 155x84mm
Adecvate pentru un montaj vertical și orizontal.
ET105018

Pagina
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ET105054

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă 2x2M, alb

ET105018

Ramă 2x2M, negru

ET115018

Ramă 2x2M, bej

ET125018

Ramă 2x2M, argintiu

ET135018

Ramă 2x2M, albastru impuls

ET145018IB

Ramă 2x2M, verde mentă

ET145018MG

Ramă 2x2M, smarald

ET145018SE

Ramă 2x2M, nisip auriu

ET145018SG

Ramă 2x2M, negru mat

ET145018SM

Ramă 2x2M, alb piatră

ET145018SW

Ramă soft 2x2M, alb

ET105054

w Rame decorative 3x2M
w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 222x80mm
• Design soft: 226x84mm
Adecvate pentru un montaj vertical și orizontal.
ET105020

ET105055

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă 3x2M, alb

ET105020

Ramă 3x2M, negru

ET115020

Ramă 3x2M, bej

ET125020

Ramă 3x2M, argintiu

ET135020

Ramă 3x2M, albastru impuls

ET145020IB

Ramă 3x2M, verde mentă

ET145020MG

Ramă 3x2M, smarald

ET145020SE

Ramă 3x2M, nisip auriu

ET145020SG

Ramă 3x2M, negru mat

ET145020SM

Ramă 3x2M, alb piatră

ET145020SW

Ramă soft 3x2M, alb

ET105055

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Rame decorative 4x2M
w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 293x80mm
• Design soft: 297x84mm
Adecvate pentru un montaj vertical și orizontal.
ET105022

ET105056

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă 4x2M, alb

ET105022

Ramă 4x2M, negru

ET115022

Pagina
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Ramă 4x2M, bej

ET125022

Ramă 4x2M, argintiu

ET135022

Ramă 4x2M, albastru impuls

ET145022IB

Ramă 4x2M, verde mentă

ET145022MG

Ramă 4x2M, smarald

ET145022SE

Ramă 4x2M, nisip auriu

ET145022SG

Ramă 4x2M, negru mat

ET145022SM

Ramă 4x2M, alb piatră

ET145022SW

Ramă soft 4x2M, alb

ET105056

w Rame decorative pentru montaj în doze dreptunghiulare
w Rame decorative 3M
w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 122x80mm
• Design soft: 122x84mm
DESCRIERE
ET105024

ET105057

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă 3M, alb

ET105024

Ramă 3M, negru

ET115024

Ramă 3M, bej

ET125024

Ramă 3M, argintiu

ET135024

Ramă 3M, albastru impuls

ET145024IB

Ramă 3M, verde mentă

ET145024MG

Ramă 3M, smarald

ET145024SE

Ramă 3M, nisip auriu

ET145024SG

Ramă 3M, negru mat

ET145024SM

Ramă 3M, alb piatră

ET145024SW

Ramă soft 3M, alb

ET105057

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Rame decorative 4M
w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 149x80mm
• Design soft: 144x84mm
DESCRIERE
ET105026

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă 4M, alb

ET105026

Ramă 4M, negru

ET115026

Pagina

Ramă 4M, bej

ET125026
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Ramă 4M, argintiu

ET135026

Ramă 4M, albastru impuls

ET145026IB

Ramă 4M, verde mentă

ET145026MG

Ramă 4M, smarald

ET145026SE

Ramă 4M, nisip auriu

ET145026SG

Ramă 4M, negru mat

ET145026SM

Ramă 4M, alb piatră

ET145026SW

Ramă soft 4M, alb

ET105058

ET105058

w Rame decorative 7M
w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 207x80mm
• Design soft: 212x84mm
DESCRIERE
ET105030

ET105059

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă 7M, alb

ET105030

Ramă 7M, negru

ET115030

Ramă 7M, bej

ET125030

Ramă 7M, argintiu

ET135030

Ramă 7M, albastru impuls

ET145030IB

Ramă 7M, verde mentă

ET145030MG

Ramă 7M, smarald

ET145030SE

Ramă 7M, nisip auriu

ET145030SG

Ramă 7M, negru mat

ET145030SM

Ramă 7M, alb piatră

ET145030SW

Ramă soft 7M, alb

ET105059

w Rame decorative 2x7M
w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design soft: 212x158mm
DESCRIERE

ET105040

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă 2x7M, alb

ET105040

Ramă 2x7M, bej

ET125040

Ramă 2x7M, argintiu

ET135040

Ramă 7M, negru mat

ET145040SM

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Rame decorative pentru montaj în doze rotunde şi dreptunghiulare
w Rame decorative 1/2M
w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 80x80mm
• Design soft: 84x84mm
DESCRIERE
ET105010

ET105050

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă 1M, alb

ET105010

Ramă 1M, negru

ET115010

Ramă 1M, bej

ET125010

Ramă 1M, argintiu

ET135010

Ramă 1M, albastru impuls

ET145010IB

Ramă 1M, verde mentă

ET145010MG

Ramă 1M, smarald

ET145010SE

Ramă 1M, nisip auriu

ET145010SG

Ramă 1M, negru mat

ET145010SM

Ramă 1M, alb piatră

ET145010SW

Ramă soft 1/2M, alb

ET105050

w Rame decorative 1/3M
w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 122x80mm
• Design soft: 122x84mm
DESCRIERE
ET105012

ET105051

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă 1/3M, alb

ET105012

Ramă 1/3M, negru

ET115012

Ramă 1/3M, bej

ET125012

Ramă 1/3M, argintiu

ET135012

Ramă 1/3M, albastru impuls

ET145012IB

Ramă 1/3M, verde mentă

ET145012MG

Ramă 1/3M, smarald

ET145012SE

Ramă 1/3M, nisip auriu

ET145012SG

Ramă 1/3M, negru mat

ET145012SM

Ramă 1/3M, alb piatră

ET145012SW

Ramă soft 1/3M, alb

ET105051

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Aparataj terminal Design VISIO 45
w Rame decorative 2/3M
w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 122x80mm
• Design soft: 122x84mm
DESCRIERE
ET105016

Pagina
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ET105053

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă 2/3M, alb

ET105016

Ramă 2/3M, negru

ET115016

Ramă 2/3M, bej

ET125016

Ramă 2/3M, argintiu

ET135016

Ramă 2/3M, albastru impuls

ET145016IB

Ramă 2/3M, verde mentă

ET145016MG

Ramă 2/3M, smarald

ET145016SE

Ramă 2/3M, nisip auriu

ET145016SG

Ramă 2/3M, negru mat

ET145016SM

Ramă 2/3M, alb piatră

ET145016SW

Ramă soft 2/3M, alb

ET105053

w Rame set baie
w Schrack-Info
Dimensiuni:
• Design drept: 150x90mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Rame set baie
ET105028

Ramă set baie, alb

ET105028

Ramă set baie, negru

ET115028

Ramă pt.baie, bej

ET125028

Ramă pt.baie, argintiu

ET135028

Ramă pt.baie, albastru impuls

ET145028IB

Ramă pt.baie, verde mentă

ET145028MG

Ramă pt.baie, nisip auriu

ET145028SG

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Seturi de etanşare IP44
w Set etanșare IP44 pentru întrerupătoare, 2M
w Schrack-Info
• Potrivit pentru spaţii umede
• Grad de protecţie IP44 pentru toate întrerupătoarele
• Întrerupătorul și clapeta nu sunt cuprinse în set
• Ramă curbă (soft) 2M cu etichetă inscripţionabilă
• Conform cu CEI60669-1

ET105041

Pagina

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
ET105041

Set etanşare întrerupătoare IP44, soft, 2M

w Set etanșare IP44 pentru prize, 2M
w Schrack-Info
• Potrivit pentru spaţii umede
• Grad de protecţie IP44 numai în combinaţie cu priza cu protecţie mărită și capac rabatabil (ET1x1002--,
ET1x1007--)
• Prizele nu sunt cuprinse în set
• Ramă curbă (soft) 2M cu etichetă inscripţionabilă

ET105042

• Conform cu CEI60884-1
DESCRIERE

STOC

Stoc depozit București

COD COMANDĂ
ET105042

Set etanşare prize, IP44, soft, 2M

Stoc depozit Viena

STORE

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Aparataj terminal Design VISIO 45
w Doze pentru montaj încastrat şi măşti
w Pentru pereţi din cărămidă
w Schrack-Info
Doze de montaj:
• 650°C, 400V c.a.
• Corespunde CEI 60670-1
• Fără halogenuri
Pagina

ET106001

Pentru desene cotate vezi anexa tehnică.
DESCRIERE

110

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Doze de montaj

ET106020

Doză ST, 3M

ET106001

Doză ST, adâncă, 3M

ET106002

Doză ST, 4M

ET106006

Doză ST, adâncă, 4M

ET106007

Doză ST, 7M

ET106011

Doză ST, adâncă, 7M

ET106012

Doză ST pentru zidărie 2x7M

ET106016

Capace de protecţie în timpul tencuirii

ET106005

Capac proţectie 3M (20 piese)

ET106020

Capac proţectie 4M (20 piese)

ET106021

Capac proţectie 7M (20 piese)

ET106022

Măşti oarbe
Capac doză 3M

ET106005

Capac doză 4M

ET106010

Capac doză 7M

ET106015

Distanţier
Piesă de distantare pentru doză dreptunghiulară (50 buc)

ET107005

w Pentru pereţi din gipscarton
w Schrack-Info
Doze de montaj:
• 850°C, 400V c.a.
• Corespunde CEI 60670-1
• Fără halogenuri
ET106003

Pentru desene cotate vezi anexa tehnică.
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Doză ST pentru perete de gipscarton, 3M

ET106003

Doză ST pentru perete de gipscarton, 4M

ET106008

Doză ST pentru perete de gipscarton, 7M

ET106013

Doză ST pentru perete de gipscarton 2x7M

ET106018

w Pentru pereţi din beton
w Schrack-Info
Doze de montaj:
• 650°C, 400V c.a.
• Corespunde CEI 60670-1
Pentru desene cotate vezi anexa tehnică.
ET106004

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Doză pentru perete din beton, 3M

ET106004

Doză pentru perete din beton, 4M

ET106009

Doză pentru perete din beton, 7M

ET106014

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Carcase PT
w Carcase aplicate IP20
w Schrack-Info
• Carcase aplicate cu grad de protecţie IP20
• Cu perete spate
• Nu sunt necesare rame decor sau rame de montaj
• Corespunde EN 60669-1, EN60884-1
Pentru desene cotate vezi anexa tehnică.

ET105038

DESCRIERE

Pagina
STOC

STORE

COD COMANDĂ

Carcasă aplicată cu perete spate 1M, alb

ET105043

Carcasă aplicată cu perete spate 2M, alb

ET105036

Carcasă aplicată cu perete spate 4M, alb

ET105037

Carcasă aplicată cu perete spate 6M, alb

ET105038

ET105038

w Carcase aplicate IP55
w Schrack-Info
• Carcase aplicate cu grad de protecţie IP55
• Potrivite pentru spaţii umede
• Corespund CEI 23-48, EN 60670
Pentru desene cotate vezi anexa tehnică.
ET105035

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Carcasă cu perete spate 2M, PT, IP55, alb

ET105035

Carcasă cu perete spate 2x2M, PT, IP55, alb

ET105044

ET105044

w Adaptoare pentru şină DIN
w Adaptoare pentru şină DIN, 1M şi 2M
w Schrack-Info
Adaptoare pentru șină DIN de 35mm
• Conform standardului EN 50022
DESCRIERE

ET105081

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Adaptor pt. şină DIN 35mm, 1M

ET105081

Adaptor pt. şină DIN 35mm, 2M

ET105082

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Aparataj terminal Design VISIO 45
w Doze cu montaj în pardoseală
w Schrack-Info
• Doze de pardoseală din metal, în culoare argintie RAL 9006, inclusiv ramele de montaj; grosimea podelei până la 10 mm
• Casete încastrate pentru doze de pardoseală din metal zincat, pentru montare în pavaj, sau podele duble.
• Corespund EN 50085-1 și EN 50085-2-2

w Doze 7M
w Schrack-Info
Doze de pardoseală MT 7: deschidere de montaj 140x230mm, adâncime min. 95mm (ET108001--), min. 120mm
(ET108002--)
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Casete încastrate pentru doze de pardoseală, cu capac MT 7: înălţime de reglabilă 95-125mm (ET1080011-),
min. 120-150mm (ET1080021-)
Pentru desene cotate vezi anexa tehnică.
ET108001

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Doze de pardoseală
Doză de pardoseală, MT7, 170x260x65mm

ET108001

Doză de pardoseală, MT7, 170x260x88mm

ET108002

Casete încastrate

ET1080011

Casetă încastrată pt. MT7, ET108001--, 270x360x95-125mm

ET1080011

Casetă încastrată pt. MT7, ET108002--, 270x360x120-150mm

ET1080021

w Doze 2x7M
w Schrack-Info
Doze de pardoseală MT 14: deschidere de montaj 230x230mm, adâncime min. 95mm (ET108003--), min.
120mm (ET108004--)
Casete încastrate pentru doze de pardoseală, cu capac MT 14: înălţime de reglabilă 95-125mm (ET1080031-),
min. 120-150mm (ET1080041-)
Pentru desene cotate vezi anexa tehnică.
ET108003

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Doze de pardoseală
Doză de pardoseală, MT14, 260x260x65mm

ET108003

Doză de pardoseală, MT14, 260x260x88mm

ET108004

Casete încastrate

ET1080031

Casetă încastrată pt. MT14, ET108003--, 360x360x95-125mm

ET1080031

Casetă încastrată pt. MT14, ET108004--, 360x360x120-150mm

ET1080041

w Doze 3x7M
w Schrack-Info
Doze de pardoseală MT 21: deschidere de montaj 320x230mm, adâncime min. 95mm (ET108005--), min.
120mm (ET108006--)
Casete încastrate pentru doze de pardoseală, cu capac MT 21: înălţime de reglabilă 95-125mm (ET1080051-),
min. 120-150mm (ET1080061-)
Pentru desene cotate vezi anexa tehnică.
ET107005

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Doze de pardoseală
Doză de pardoseală, MT21, 350x260x65mm

ET108005

Doză de pardoseală, MT21, 350x260x88mm

ET108006

Casete încastrate

ET1070051

Casetă încastrată pt. MT21, ET108005--, 450x360x95-125mm

ET1080051

Casetă încastrată pt. MT21, ET108005--, 450x360x120-150mm

ET1080061

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Sonerii
w Sonerie cu sunet de clopoţel, PT, 230Vca
w Schrack-Info
• Sunet dublu
• Tensiune nominală: 230V c.a.
• 75dB
• Cote / masă: 118x109x46mm / 286g
EL800001

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EL800001

Sonerie cu sunet de clopoţel, 230V, cca 75dB

w Sonerie cu sunet de clopoţel, modulară, pentru montaj pe șină DIN
w Schrack-Info
• Utilizare de durată până la 12h
• Tensiune bobină: 230V c.a.
• Consum propriu: 4,5VA
• Secţiune conductor: max.10 mm²
• 75dB

BZ926338

• Lăţime constructivă 17,5mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
BZ926338

Sonerie, 230 Vca

w Sonerie cu sunet continuu, modulară, pentru montaj pe șină DIN
w Schrack-Info
• Utilizare de durată până la 12h
• Tensiune bobină: 230V c.a.
• Consum propriu: 4,5VA
• Secţiune conductor: max.10 mm²
• 77dB

BZ926339

• Lăţime constructivă 17,5mm
DESCRIERE

STOC

Sonerie, 230 Vca

Stoc depozit Viena

STORE

COD COMANDĂ
BZ926339

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Aparataj terminal Design VISIO 45
w Automate de scară
w Automat de scară TIMON
w Schrack-Info
Comutator electronic cu temporizare pentru casa scărilor, cu funcţie de reiniţializare (conform EN 60669-23). Intrarea de comandă permite conectarea butoanelor cu indicator luminos, cu un curent de descărcare
luminiscentă de până la 100mA și face posibilă utilizarea în montaje cu 3 sau 4 conductoare. După un interval
de cuplare de aproximativ 5s, aparatul se poate decupla printr-o apăsare lungă a butonului (>2s) (Funcţia de
economisire a energiei).
Pagina
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Date tehnice:
• Domeniu de temporizare de 0,5 până la 30 minute
• Zgomot redus la cuplare
• Capacitate bună de cuplare, curent de vârf la cuplare 80A
• Identificare automată a schemelor cu 3/4 conductoare
• Sarcină lămpi cu neon, până la 100 mA
• Lăţime constructivă 17,5mm
• Formă constructivă modulară
DESCRIERE

STOC

STORE

Automat de scară electronic 0,5-30min. 16A

COD COMANDĂ
BZ327210-A

w Automate de scară VOWA
w Schrack-Info
Comutatoare electronice cu temporizare pentru casa scărilor, cu avertizare preliminară la decuplare. Intrarea de
comandă permite racordarea de butoane cu indicator luminos, cu un curent de descărcare luminiscentă de până
la 100mA și poate fi utilizat în montaje cu 3 sau 4 conductoare. Aparatul se poate cupla ulterior folosind unul din
butoanele de comandă din schemă, sau decupla printr-o apăsare lungă a butonului (Funcţie de economisire a
energiei).
BZ327350

Date tehnice:
• Avertizare preliminară la decuplare
• Posibilitate de cuplare ulterioară, funcţie de lungă durată programabilă
• Funcţie de economisire a energiei
• Mod de funcţionare: comutator cu comandă în impuls, selectabil
• Zgomot redus la cuplare
• Capacitate mare de cuplare, curent de vârf la cuplare 80A
• Identificare automată a schemelor cu 3/4 conductoare
• Sarcină lămpi cu neon, până la 100 mA
• Lăţime constructivă 17,5mm
• Formă constructivă modulară
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Automat de scară el. VOWA, 1-12 min, 16A, cu avertizare avansată

BZ327350

Automat de scară el. VOWA-PLUS, 1-12 min, 16A, cu avert. avansată+com. impuls

BZ327360

w Automat de scară, seria BZ
w Schrack-Info
• Domeniu de reglare de la 1 până la 7min, se poate regla în pași de 15s .
• Curent nominal 16 A la 230V ca, cos φ =1
• Sarcina lămpilor de semnalizare cu descărcare luminiscentă, max. 50mA
• Conexiune cu 3 respectiv, 4 conductoare
• Utilizabil și ca releu de temporizare
BZ326350-A

• Reconectabil după aproximativ 30s
• Lămpi cu incandescenţă, tuburi fluorescente de până la 2300W.
DESCRIERE

STOC

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

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
BZ326350-A

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w Aparate de comandă în impulsuri / Teleruptoare, Relee modulare
w Teleruptoare modulare seria LQ6
w Schrack-Info
Teleruptoarele modulare de la Schrack Technik permit realizarea confortabilă de procese de comutare din mai
multe locaţii. Teleruptoarele sunt disponibile cu bobine având tensiunea nominală de 8V c.a. până la 230V
c.a. și de 12V c.c. și 24V c.c.. Pentru aplicaţia dumneavoastră puteţi selecta diferite variante de configuraţie ale
contactelor (ND, NÎ, sau CC).
Compensare: în cazul utilizării de butoane cu lumină de orientare, se recomandă combinarea cu modulele noastre
de condensatoare.

LQ612230

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

230Vca

LQ690001

Teleruptor, 4ND, 230 VAC

LQ610230

Teleruptor, 1 ND, 230 VAC

LQ611230

Teleruptor, 2 ND, 230 VAC

LQ612230

Teleruptor, 1 ND+ 1 NI, 230 VAC

LQ614230

Teleruptor, 1CC, 230 VAC

LQ617230

Teleruptor, 2 CC, 230 VAC

LQ618230

Accesorii
LQ690001

Modul condensator 240 VAC 1,5μF

w Teleruptor modular cu LED, seria LQ6
w Schrack-Info
Teleruptorul cu LED mai dispune de o semnalizare luminoasă suplimentară care arată starea actuală a bobinei
(anclanșat/declanșat). LED-ul luminează atunci când bobina este anclanșată. Teleruptoarele cu LED sunt
disponibile pentru diferite tensiuni de comandă și au 2 contacte ND.
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

230Vca
LQ622230

LQ622230

Teleruptor cu LED, 2 ND, 230 VAC
Accesorii
Modul condensator 240 VAC 1,5μF

LQ690001

LQ690001

w Teleruptor electronic, seria STELLA
w Schrack-Info
Teleruptor electronic cu funcţie de economisire a energiei, care poate fi cuplat respectiv decuplat prin apăsare
de buton. Dacă lămpile nu se sting în timpul presetat, se produce decuplarea automată prin funcţia de economisire
a energiei.
Intrarea de comandă permite conectarea butoanelor cu indicator luminos, cu un curent de descărcare luminiscentă
de până la 100mA și face posibilă utilizarea de montaje cu 3 sau 4 conductoare.

LQ540000

Date tehnice:
• Zgomot redus la cuplare
• Funcţie suplimentară de economisire a energiei, reglabilă de la 0,5 până la 30minute.
• Capacitate mare de cuplare, curent de vârf la cuplare 80A
• Indicator cu LED
DESCRIERE

STOC

Teleruptor cu funcţie de economisire a energiei, 10 A, 1ND

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

STORE

COD COMANDĂ
LQ540000
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Aparataj terminal Design VISIO 45
w Teleruptoare cu montaj în doză
w Schrack-Info
Teleruptoarele cu montaj în doză sunt concepute pentru montare ST. Sunt disponibile cu mai multe variante de
contacte, la diverse tensiuni de alimentare.
DESCRIERE

LQ203230

Pagina
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STOC

STORE

COD COMANDĂ

Teleruptor cu montaj în doză 1ND, 230VAC, 127VDC

LQ203230

Teleruptor cu montaj în doză 2CC, 220VAC, 110VDC

LQ207220

Element fixare pt. seria 43, clipsabil, 2buc necesare

LQ300007

w Releu modular pentru LED, seria ALEXA
w Schrack-Info
• Capacitate mare de cuplare, până la 120A (timp de 20ms)
• Sarcină de durată 16A
• Lăţime constructivă 17,5mm
• Formă constructivă modulară
BZ651230

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
BZ651230

Releu modular pt. cuplări cu vârf de curent, seria ALEXA, 1ND, 230Vca

w Detectoare de fum
w PROTECTOR K 9V BLOCK cu BATERIE
w Schrack-Info
PROTECTOR K 9V este un detector de fum fotoelectronic, care funcţionează pe baterii, cu un modul funcţional
pentru releul de comutaţie PROTECTOR K.
Detectorul de fum oferă siguranţă prin funcţiile de autotest și indicarea erorilor de funcţionare.
Asigurare suplimentară se poate obţine printr-un test electronic în camera de fum integrată, la o apăsare de buton.
ESR018909

• Funcţionare cu baterii: 9V, modulul de baterii inclus
• Locul de montare: montaj pe tavan
• Intensitate sonoră: cca 85dB/3m
• Legare în reţea: max. 30 detectoare pe circuit
• Test electronic în camera de fum: la o apăsare de buton
• Autotest automat la un interval de cca 45s cu indicarea unei erori de funcţionare
• Verificat conform: DIN EN 14604, VdS
• Dimensiuni: înălţime 48mm x ø106mm
DESCRIERE

STOC

Detector fotoelectric de fum și gaz PROTECTOR K, 9V

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
ESR018909

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO 45
w PROTECTOR K cu baterie utilizabilă 10 ani
w Schrack-Info
PROTECTOR K este un detector de fum fotoelectronic, cu baterie cu durata de viaţă 10 ani inclusă
Comportamentul de declanșare este controlat de un procesor în dependenţă de încărcarea cu praf a camerei de
fum.
Costul de întreţinere este foarte redus și nu este nevoie de schimbarea bateriei.
• Funcţionare pe baterie: bateria cu durata de viaţă 10 ani este nedemontabilă.

ESR018909

• Locul de montare: montaj pe tavan
• Intensitate sonoră: cca 85dB/3m

Pagina

117

• Tensiune de alimentare: 3V c.c.
• Comunicare radio: nu
• Comutarea pe mute: se face prin apăsare de buton, efect temporar pentru alarmă și eroare.
• Autotest automat: da
• Test electronic în camera de fum: la o apăsare de buton
• Reglare automată a pragului de declanșare: da
• Verificat conform: DIN EN 14604, VdS
• Dimensiuni: înălţime 48mm x ø106mm
LA CERERE

w PROTECTOR K 9V, SET RF
w Schrack-Info
Setul cu detector de fum wireless este compus dintr-un transceiver radio PROTECTOR KRF TCV 2G și un detector
de fum PROTECTOR K 9V, baterii cu litiu.
8 grupe de câte 30 de detectoare de fum pot fi legate împreună, formând o reţea.
Transmisia pe mai departe a semnalului de alarmă din interiorul unei grupe se face prin transceivere
în aria de acţiune a sursei de fum.

ESR018909

• Funcţionare pe baterii: modul de baterii cu litiu 9V (inclus)
• Locul de montare: montaj pe tavan
• Intensitate sonoră: cca 85dB/3m
• Legare în reţea: max. 30 detectoare pe fir sau reţea radio
• Comunicare radio: da
• Numărul grupelor: 8
• Numărul de detectoare de fum într-o grupă: max. 30 detectoare
• Funcţie de repetor: da
• Dimensiuni: înălţime 56 x ø106mm
DESCRIERE

STOC

Detector de fum fotoelectric PROTECTOR, 9v RF, alb

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
ESR019500

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Priză
Prize pentru antene
Prize pentru date și telefonie

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Buton

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Design VISIO IP20 PT
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Mecanism
întrerupător dublu

2 PE

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

w Caracteristici de realizare VISIO IP20
• intrări predecupate pentru cabluri în pereţii laterali și în partea din spate
• 4 găuri de fixare pentru un montaj simplu PT
• toate aparatele au un perete spate
• demontare simplă cu șurubelniţa prin apăsarea pe adâncitura din carcasă

Pagina
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Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Design VISIO IP20 PT
w Cuprins
Întrerupătoare ..................................................................................................................................... Pagina
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Prize cu pin PE și protecţie mărită la atingere ................................................................................... Pagina
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Aparataj terminal Design VISIO PT IP20
w Întrerupătoare
w Întrerupătoare cap-scară
w Schrack-Info
• Curent nominal: 10A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecţie: IP20
EV310004

• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Întrerupător cap-scară, 10A, PT, IP20, alb

cleme cu şurub

EV310004

Întrerupător cap-scară, 10A, cu indicator luminos, PT, IP20, alb cleme cu şurub

EV310010

w Întrerupătoare duble
w Schrack-Info
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• Curent nominal: 10A
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• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecţie: IP20
EV310002

• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Întrerupător dublu, 10A, PT, IP20, alb

cleme cu şurub

EV310002

Întrerupător dublu, 10A, cu indicator luminos, PT, IP20, alb

cleme cu şurub

EV310009

w Întrerupătoare cu 1 pol
w Schrack-Info
• Curent nominal: 10A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecţie: IP20
EV310001

• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Întrerupător 1 pol, 10A, PT, IP20, alb

cleme cu şurub

EV310001

Întrerupător 1pol, 10A, cu indicator luminos, PT, IP20, alb

cleme cu şurub

EV310007

w Întrerupător cap-scară dublu
w Schrack-Info
• Curent nominal: 10A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecţie: IP20
EV310006

• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Întrerupător cap-scară dublu, 10A, PT, IP20, alb

cleme cu şurub

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV310006

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO PT IP20
w Întrerupător cu 3 poli
w Schrack-Info
• Curent nominal: 10A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecţie: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pentru intrare cabluri

EV310011

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Întrerupător 3 poli, 10A, PT, IP20, alb

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV310011

w Butoane
w Butoane cu 1 pol
w Schrack-Info
Pagina
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• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecţie: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pt. intrare cabluri

EV310005

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Buton 1ND, 10A, PT, IP20, alb

cleme cu şurub

EV310003

Buton 1ND, 10A, cu indicator luminos, PT, IP20, alb

cleme cu şurub

EV310005

Buton 1ND, 10A, simbol CLOPOŢEL cu lumină de orientare,
PT, IP20, alb

cleme cu şurub

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STOC

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

STORE

COD COMANDĂ

EV310008

Aparataj terminal Design VISIO PT IP20
w Prize cu PE
w Priză cu contact de protecţie
w Schrack-Info
• Curent nominal: 16A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecţie: IP20
EV311002

• Cu panou spate și intrări predecupate pt. intrare cabluri
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Priză cu PE, 16A, PT, IP20, alb

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV311002

w Priză dublă cu contact de protecţie
w Schrack-Info
• Curent nominal: 16A

Pagina

• Tensiune nominală: 250V c.a.
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• Montaj aparent
• Grad de protecţie: IP20
EV311004

• Cu panou spate și intrări predecupate pt. intrare cabluri
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Priză dublă cu PE, 16A, PT, IP20, alb

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV311004

w Prize cu pin PE şi protecţie mărită la atingere
w Priză cu pin PE şi protecţie mărită la atingere
w Schrack-Info
• Curent nominal: 16A
• Tensiune nominală: 250V c.a.
• Montaj aparent
• Grad de protecţie: IP20
EV311006

• Cu panou spate și intrări predecupate pt. intrare cabluri
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Priză cu pin PE, 16A, prot. copii, PT, IP20, alb

cleme cu şurub

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV311006

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO PT IP20
w Prize pentru comunicaţii
w Prize de antenă
w Schrack-Info
• Pentru montaj aparent
• Grad de protecţie: IP20
• Cu panou spate și intrări predecupate pt. intrare cabluri

EV314001

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Priză TV punct terminal, PT, IP20, alb

cleme cu şurub

EV314001

Priză TV punct terminal fără rezistenţă, PT, IP20, alb

cleme cu şurub

EV314004

Priză TV de trecere, 8dB, PT, IP20, alb

cleme cu şurub

EV314005

w Prize pentru date și telefonie
w Schrack-Info
• Pentru montaj aparent

Pagina

• Grad de protecţie: IP20
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• Cu panou spate și intrări predecupate pt. intrare cabluri

EV314002

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Priză date 1xCAT5e, PT, IP20, alb

cleme cu şurub

EV314003

Priză telefon 1xCAT3, PT, IP20, alb

cleme cu şurub

EV314002

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STOC

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

STORE

COD COMANDĂ

Pagina
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Întrerupător
Priză
Prize

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Design VISIO IP54 PT

Pagina
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Comandă
jaluzele

Stoc depozit Viena

Întrerupător cu semnalizare

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Design VISIO IP54
IP20 PT
w Cuprins
Întrerupătoare ...................................................................................................................................... Pagina
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Butoane ................................................................................................................................................ Pagina
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Prize cu PE ........................................................................................................................................... Pagina
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Prize cu pin PE ..................................................................................................................................... Pagina

135

Combinaţii de întrerupătoare și prize cu contact PE ........................................................................ Pagina
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Accesorii ............................................................................................................................................... Pagina
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Intrări sigure pentru cabluri
Datorită construcţiei speciale a tilei de etanșare
pot ﬁ introduse cabluri cu trei diametre diferite.

Grad de protecţie IP54
Protecţie la praf și la stropire
cu apă datorită gradului
de protecţie IP54

Pagina

Spaţiu mare pentru cablare
Permite montajul și
racordarea simplă a
conductoarelor.

130

Carcase din materiale termoplastice
Materialele termoplastice armate cu ﬁbre de sticlă au o mare stabilitate
la agenţii climatici ca și o mare rezistenţă la șoc (sunt veriﬁcate conform
IK05), de asemenea sunt stabile în medii chimice sau cu variaţii termice.

Capace
Montare rapidă cu
șuruburi dublu ﬁlet.

Combinaţie compactă
Combinaţiile verticale și orizontale de aparate VISIO IP54 formează pe orice perete un aspect compact.
Combinaţiile de 2 și 3 aparate sunt precablate.

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Design VISIO IP54 PT
Montaj foarte apropiat de perete
Montaj foarte apropiat de perete. Sistemul de etanșare asimetric patentat VISIO IP54 oferă posibilitatea
montajului foarte apropiat de perete. VISIO IP54 iese în evidenţă și printr-un design special care permite
utilizarea a trei diametre diferite de cabluri.
• Montarea cablurilor se face
direct pe perete, fără deformarea
sistemului de etanșare.
• Sistemul de etanșare permite
cablarea cu trei dimensiuni
diferite de cabluri, lucru realizat
prin presarea cablurilor.
Pagina

131
Utilizare sigură
Pe ﬁecare produs VISIO IP54 se găsesc cleme speciale PE, care permit împământarea și o utilizare sigură.
• Pentru cablarea nulului de protecţie
sunt prevăzute conexiuni elastice.
• Clemele de împământare au un nou design
pentru mai multă siguranţă.

Șuruburi inovative cu ﬁlet dublu
Șuruburile cu ﬁlet dublu permit un montaj rapid și simplu al
capacului de aparat.

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București
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Aparataj terminal Design VISIO PT IP54
w Întrerupătoare
w Întrerupătoare cap-scară
w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250Vca

EV210011

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Întrerupător cap-scară 10A, PT, IP54

cleme cu element elastic

STOC

STORE

EV210011

COD COMANDĂ

Întrerupător cap-scară 10A, cu lumină orientare, PT, IP54

cleme cu element elastic

EV210013

Întrerupător cap-scară 10A, cu lumină de control, PT, IP54

cleme cu element elastic

EV210015

EV210013

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

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE
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Întrerupător dublu, 10A, PT, IP54

cleme cu element elastic

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV210009

EV210009

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

TIP CONEXIUNE

Comutator cruce 10A, PT, IP54

cleme cu element elastic

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV210017

EV210001

w Întrerupător cu 1 pol
w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250Vca
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Întrerupător 1 pol, 10A, PT, IP54

cleme cu element elastic

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV210001

EV210001

w Întrerupător cu 2 poli (de avarie pt. sisteme de încălzire)
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250Vca
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Întrerupător de avarie încălzire, cu 2 poli, 16A, PT, IP54

cleme cu şurub

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV210008

EV210008

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO PT IP54
w Întrerupător comandă jaluzele
w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250Vca
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Întrerupător comandă jaluzele 10A, PT, IP54

cleme cu element elastic

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV210025

EV210025

w Butoane
w Butoane cu 1 pol
w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250Vca

EV210019

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Buton cu 1ND, 10A, PT, IP54

cleme cu element elastic

EV210019

Buton cu 1ND+lumină orientare+cond.N, 10A, PT, IP54

cleme cu element elastic

EV210020

Buton cu 1ND+lumină orientare, 10A, PT, IP54

cleme cu element elastic

EV210021

Buton cu 1CC, 10A, PT, IP54

cleme cu element elastic

EV210022

Pagina
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EV210020

w Buton de comandă dublu
w Schrack-Info
Curent nominal: 10A
Tensiune nominală: 250Vca
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Buton dublu, 10A, PT, IP54

cleme cu element elastic

STOC

EV210023

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

STORE

COD COMANDĂ
EV210023

Aparataj terminal Design VISIO PT IP54
w Prize cu contact de protecţie
w Priză cu contact de protecţie
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250Vca
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Priză cu PE şi capac, 16A, PT, IP54

cleme cu element elastic

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV211001

EV211001

w Priză cu contact de protecţie şi capac cu cheie
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250Vca
DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Priză cu PE+capac cu cheie, 16A, PT, IP54

cleme cu element elastic

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV211002

EV211002

w Prize duble cu contact de protecţie şi capac
w Schrack-Info
Pagina

Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250Vca
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Precablate

EV211013

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Priză dublă cu PE şi capac, 16A, montaj vertical, PT, IP54

cleme cu element elastic

EV211013

Priză dublă cu PE şi capac, 16A, montaj orizontal, PT, IP54

cleme cu element elastic

EV211014

EV211014

w Priză triplă cu contact de protecţie şi capac
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250Vca
Precablată

EV211018

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Priză triplă cu PE şi capac, montaj orizontal, IP54

cleme cu element elastic

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV211018

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO PT IP54
w Prize cu PE tip pin
w Prize cu pin PE şi capac
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250Vca

EV211005

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Priză cu pin PE, 16A, PT, IP54

cleme cu element elastic

STOC

STORE

EV211005

COD COMANDĂ

Priză cu pin PE şi protecţie copii, 16A, PT, IP54

cleme cu element elastic

EV211016

w Prize duble cu pin PE şi capac
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250Vca
Precablate

EV211011

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Priză dublă cu pin PE, montaj vertical, IP54

cleme cu element elastic

EV211011

Priză dublă cu pin PE, montaj orizontal, IP54

cleme cu element elastic

EV211012

Priză dublă cu pin PE, protecţie copii, montaj vertical, IP54, gri cleme cu element elastic

EV211020

Priză dublă cu pin PE, protecţie copii, montaj orizontal, IP54,
gri

EV211021

cleme cu element elastic

Pagina
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EV211012

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București
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Aparataj terminal Design VISIO PT IP54
w Combinaţii de întrerupătoare şi prize cu contact PE
w Întrerupătoare cap-scară + Prize cu contact PE
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250Vca
Precablate
DESCRIERE
EV211015

TIP CONEXIUNE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Întrerupător cap-scară+priză cu PE şi capac, 16A, montaj vert., cleme cu element elastic
PT, IP54

EV211015

Întrerupător cap-scară+priză cu PE şi capac, 16A, montaj oriz., cleme cu element elastic
PT, IP54

EV211017

EV211017

w Întrerupător 1 pol + Priză cu contact PE
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250Vca
Precablat

Pagina
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EV211003

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Întrerupător+priză cu PE şi capac, 16A, montaj vertical, IP54

cleme cu element elastic

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV211003

w Întrerupător dublu + Priză cu contact PE
w Schrack-Info
Curent nominal: 16A
Tensiune nominală: 250Vca
Precablat

EV211004

DESCRIERE

TIP CONEXIUNE

Întrerupător dublu+priză cu PE şi capac, montaj vertical, IP54

cleme cu element elastic

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV211004

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Aparataj terminal Design VISIO PT IP54
w Accesorii
w Etichetă inscripţionare
w Schrack-Info
Eticheta de inscripţionare face posibilă o mai uşoară identificare a întrerupătoarelor şi prizelor
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EV217001

Etichetă inscripţionare transparentă pentru aparate PT-IP54

EV217001

w Adaptor pentru extindere pe verticală
w Schrack-Info
Utilizând acest adaptor, programul VISIO IP54 poate fi extins pe verticală. Trebuie doar înlocuită garnitura cu
acest adaptor.
DESCRIERE

STOC

Adaptor pentru extintere pe verticală, IP54

STORE

COD COMANDĂ
EV217002

EV217002
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Tastă de apelare

Pagina
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Instalaţii de apel SIGMA pentru persoane cu dizabilităţi
Avertizor vizual de cameră

Tastă de anulare

Pagina
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Pentru persoanele cu dizabilităţi SIGMA este parte indispensabilă din viaţa de zi cu zi. Cu un simplu semnal
se poate solicita rapid ajutor. Este sistemul perfect de apelare pentru dotarea toaletelor pentru persoanele cu
dizabilităţi, a camerelor de îngrijire bolnavi, a cabinetelor medicale. Tastele de apelare și anulare sunt legate
la un avertizor vizual electronic de cameră. Apelul de urgenţă este transmis prin semnal acustic și optic. Pentru
conﬁrmarea alarmei declanșate, pe tasta de apelare se aprinde un LED de conﬁrmare.
• Prin apăsarea tastei se poate primi ajutor de la rude, vecini, personal de serviciu sau de la medic
• Se asigură alertarea rapidă în caz de urgenţă
• Se asigură semnalizarea acustică și optică a cererii de ajutor
• Cu o centrală se pot realiza sisteme de alarmă pentru maxim zece camere
• Conﬁguraţie minimă: setul pentru WC dedicat persoanelor cu dizabilităţi
• ATENŢIE: un mix de componente din diverse sisteme de apelare nu va funcţiona!
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Instalaţii de apel SIGMA pentru persoane cu dizabilităţi
w Cuprins
Set cu sursă pentru montare pe șină DIN........................................................................................... Pagina
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Set cu sursă pentru montare încastrată ............................................................................................... Pagina
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Insert tastă de apelare, tastă de anulare cu placă centrală pentru VISIO .................................... Pagina
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Insert tastă de apelare, tastă de anulare cu placă centrală pentru Fashion/Riva/Scala ........... Pagina
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Avertizor vizual și semafor de cameră .............................................................................................. Pagina
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Centrala ................................................................................................................................................ Pagina
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Unitate pentru camera de serviciu ..................................................................................................... Pagina
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Insert priză Western-Electric pentru butonul mobil .......................................................................... Pagina
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Module de reţea și transformatoare .................................................................................................. Pagina
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Seturi pentru WC dedicate persoanelor cu dizabilităţi

Setul pentru WC dedicat persoanelor cu dizabilităţi cu sursă montabilă pe șină DIN

Pagina
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Setul pentru WC dedicat persoanelor cu dizabilităţi cu sursă montabilă încastrat

Componente individuale

Centrală SIGMA

Buton mobil

Avertizor vizual
de cameră

Insert tastă de
apelare cu placă
centrală
Stoc depozit Viena

Semafor de cameră

Insert tastă de
anulare cu placă
centrală
Stoc depozit București

Modul
d ld
de reţea
ţ

Insert priză RJ pentru
butonul mobil

M
Modul
d ld
de reţea
ţ UP

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Instalaţii de apel SIGMA pentru persoane cu dizabilităţi
WC persoane cu dizabilităţi:
schema bloc pentru 1 cameră de serviciu cu conﬁrmare acustică

Avertizor vizual de cameră
EL740010

Modul de reţea
EL740071
0,6 A

Avertizor vizual de cameră
EL740010

170 cm
FOK

Tastă de anulare
EL740040
85 cm
FOK

Tastă de apelare
EL740030

Tastă de anulare
EL740040

Cameră de serviciu

WC persoane cu dizabilităţi
Pagina

*... cu supraveghere cablată
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WC persoane cu dizabilităţi:
schema bloc pentru 2 camere de serviciu cu conﬁrmare acustică individuală

Avertizor vizual de cameră
EL740010

Avertizor vizual de cameră
EL740010

Modul de reţea
EL740080
1A

Avertizor vizual de cameră
EL740010

170 cm
FOK

Tastă de anulare
EL740040
85
85 cm
cm
FOK
FOK

Tastă de anulare
EL740040

Camera de serviciu 1

Tastă de anulare
EL740040

Tastă de apelare
EL740030

Camera de serviciu 2

WC persoane cu dizabilităţi

*... cu supraveghere cablată
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Instalaţii de apel pentru persoane cu dizabilităţi, SIGMA
w Seturi de apelare din toalete pentru persoane cu dizabilităţi
w Set apelare din toalete cu sursă montabilă pe șină DIN, VISIO
w Schrack-Info
Set apelare din toalete pentru persoane cu dizabilităţi cu sursa de alimentare montabilă pe șină DIN
Setul este compus din:
• Buton de apel cu lampă de confirmare (roșie) cu cablu de 2m
• Buton de anulare cu lampă de memorare cu LED
• Avertizor vizual / sonor pentru cameră (alb) cu semnalizare optică (LED-uri roșii) și acustică
• Sursă de alimentare pentru asigurarea tensiunii de 24V c.a., 0,6A, 3 module
Pentru o semnalizare suplimentară optică (LED-uri roșii) și acustică se poate conecta:
EL740174

• Semaforul de cameră, art. EL740020 sau
• Unitatea serviciu de cameră, art. ELG740140.
Insert cu fixare fără ghiare.
Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate
(EV105022--).

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EL740174

Set apelare din toalete VISIO, alb

w Set apelare din toalete cu sursă montabilă pe șină DIN, Fashion / Scala
w Schrack-Info
Set apelare din toalete pentru persoane cu dizabilităţi cu sursa de alimentare montabilă pe șină DIN,
design Fashion/Scala
Setul este compus din:
• Buton de apel cu lampă de confirmare (roșie) cu cablu de 2m
Pagina

• Buton de anulare cu lampă de memorare cu LED
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• Avertizor vizual / sonor pentru cameră (alb) cu semnalizare optică (LED-uri roșii) și acustică
• Sursă de alimentare pentru asigurarea tensiunii de 24V c.a., 0,6A, 3 module
EL740074

În furnitură sunt incluse 1 set de rame pentru butonul de apel respectiv pentru butonul de anulare
Pentru o semnalizare suplimentară optică (LED-uri roșii) și acustică se poate conecta:
• Semaforul de cameră, art. EL740020 sau
• Unitatea serviciu de cameră, art. ELG740140.
Insert cu fixare fără ghiare.

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Set apelare din toalete, alb pur, FASHION

EL740074

Set apelare din toalete, alb perlă, FASHION

EL740070

Set apelare din toalete, efect inox, SCALA

EL7400711

Stoc depozit Viena
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Instalaţii de apel pentru persoane cu dizabilităţi, SIGMA
w Set apelare din toalete cu sursă montabilă încastrat VISIO
w Schrack-Info
Set apelare din toalete pentru persoane cu dizabilităţi cu sursă montabilă încastrat
Setul este compus din:
• Buton de apel cu lampă de confirmare (roșie) cu cablu de 2m
• Buton de anulare cu lampă de memorare cu LED
• Avertizor vizual / sonor pentru cameră (alb) cu semnalizare optică (LED-uri roșii) și acustică
• Sursă de alimentare încastrată pentru asigurarea tensiunii de 24V c.a.,0,5A
Pentru o semnalizare suplimentară optică (LED-uri roșii) și acustică se poate conecta:
EL740184

• Semaforul de cameră, art. EL740020 sau
• Unitatea serviciu de cameră, art. ELG740140.
Insert cu fixare fără ghiare.
Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate
(EV105022--).

DESCRIERE

STOC

STORE

Set apelare din toalete VISIO, cu sursă încastrată, alb

COD COMANDĂ
EL740184

w Set apelare din toalete cu sursă montabilă încastrat, Fashion / Scala
w Schrack-Info
Set apelare din toalete pentru persoane cu dizabilităţi cu sursă montabilă încastrat, design Fashion/
Scala
Setul este compus din:
• Buton de apel cu lampă de confirmare (roșie) cu cablu de 2m
• Buton de anulare cu lampă de memorare cu LED
• Avertizor vizual / sonor pentru cameră (alb) cu semnalizare optică (LED-uri roșii) și acustică
• Sursă de alimentare încastrată pentru asigurarea tensiunii de 24V c.a., 0,5A
În furnitură sunt incluse 1 set de rame pentru butonul de apel respectiv pentru butonul de anulare

EL740124

Pentru o semnalizare suplimentară optică (LED-uri roșii) și acustică se poate conecta:
• Semaforul de cameră, art. EL740020 sau
• Unitatea serviciu de cameră, art. ELG740140.
Insert cu fixare fără ghiare.
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Set apelare din toalete, sursă încastrată, alb pur, design FASHION

EL740124

Set apelare din toalete, sursă încastrată, alb perlă, design FASHION

EL740120

Set apelare din toalete, sursă încastrată, efect inox, design SCALA

EL7401211

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Instalaţii de apel pentru persoane cu dizabilităţi, SIGMA
w Componente individuale pentru seturi de apelare din toalete
w Buton de apelare cu placă centrală pentru VISIO
w Schrack-Info
Insertul de apelare cu placă centrală este dotat cu un buton învelit într-o membrană și cu o lampă cu
lumină de liniștire.
Montare într-o doză ST sau cu ramă PT
Insert cu fixare fără ghiare.
Șnurul de 2m lungime este inclus în furnitură.
Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate
(EV105022--).
EL740154

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EL740154

Insert buton de apelare cu placă centrală VISIO, alb pur

w Buton de anulare cu placă centrală pentru VISIO
w Schrack-Info
Insertul de anulare apel cu placă centrală este dotat cu un buton învelit într-o membrană și cu o lampă
de memorare apel.
Montare într-o doză ST sau cu ramă PT
Insert cu fixare fără ghiare
Pentru completare trebuie folosită rama VISIO 50 1 aparat (EV105021--) sau 2 aparate
(EV105022--).

EL740164
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DESCRIERE

STOC

Insert buton de anulare cu placă centrală VISIO, alb pur

Stoc depozit Viena

STORE

COD COMANDĂ
EL740164

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Instalaţii de apel pentru persoane cu dizabilităţi, SIGMA
w Buton de apelare cu placă centrală pentru Fashion/Riva/Scala
w Schrack-Info
Setul de apelare cu placă centrală este dotat cu un buton învelit într-o membrană și cu o lampă cu lumină
de liniștire.
Montare într-o doză ST sau cu ramă PT
Fixare fără ghiare.
Șnurul de 2m lungime este inclus în furnitură

EL740034

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Set de apelare cu şnur și buton, alb

EL740034

Set de apelare cu şnur și buton, alb-perlă

EL740030

w Buton de anulare apel cu placă centrală pentru Fashion/Riva/Scala
w Schrack-Info
Setul de anulare apel cu placă centrală este dotat cu un buton învelit într-o membrană și cu o lampă de
memorare apel.
Montare într-o doză ST sau cu ramă PT
Fixare fără ghiare.

EL740044

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Set de anulare apel, cu buton, alb-pur

EL740044

Set de anulare apel, cu buton, alb-perlă

EL740040

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Instalaţii de apel pentru persoane cu dizabilităţi, SIGMA
w Avertizor vizual și acustic de cameră
w Schrack-Info
Lampa semafor pentru cameră dispune de o alarmă acustică și optică cu diode luminiscente roșii.
Se pot racorda maxim 8 butoane de apel și 4 butoane de anulare. Supraveghere suplimentară a
cablurilor de legătură la întrerupere și scurtcircuit.
Funcţii de memorare: pornit / oprit și un circuit separat de apel și anulare.
Ieșire releu: 2 contacte comutatoare, 1A la 60V c.c., 30W/42V c.a., 30VA
Montaj aparent
• Curent consumat: max. 200mA (c.a). sau 150mA (c.c.)
EL740010

• Tensiune de alimentare: 24V c.a./c.c. (20 - 28V)
• Intensitate acustică: ca. 70dB la 1m
• Frecvenţă: 1.800 - 2.800Hz
• Dimensiuni: 85x85x35mm (LxÎxA)

DESCRIERE

STOC

STORE

Avertizor vizual/sonor pentru cameră, alb

COD COMANDĂ
EL740010

w Avertizor vizual și acustic de grup
w Schrack-Info
Lampa semafor pentru grup dispune de o semnalizare optică și acustică, dar nu este dotată pentru
supravegherea circuitului.
Se utilizează pentru afișarea apelurilor suplimentare.
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EL740020

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EL740020

Avertizor vizual/sonor pentru grup, alb

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Instalaţii de apel pentru persoane cu dizabilităţi, SIGMA
w Centrală design SIGMA
w Schrack-Info
Centrala SIGMA dispune de peste 10 domenii de supraveghere cu semnalizare de alarmă optică și
acustică, reglabilă.
Anularea apelării se face la alegere, de la centrală sau de la butonul de anulare disponibil.
Prin 2 ieșiri de releu este posibilă o transmitere mai departe a alarmei.
Funcţie de memorare: la alegere, în grupe de câte 5 domenii.
Funcţia de anulare: la alegere, în grupe de câte 5 domenii (de la centrală sau de la distanţă).
Ieșire de releu: 2 contacte comutatoare, semnal acustic: max. 60/40dB (zi / noapte).
EL740000

Pentru montaj aparent cu șuruburi.
• Curent consumat: max. 400mA
• Tensiune de alimentare: 24V c.a./c.c. (20 - 28V)
• Curent de control: 7mA
• Material termoplastic rezistent la șocuri
• Gradul de protecţie al carcasei: IP41
• Dimensiuni: 300x201x51mm (LxÎxA)

DESCRIERE

STOC

STORE

Centrală SIGMA, alb

COD COMANDĂ
EL740000

w Ecran tactil cu 2 căi, pentru unitate serviciu de cameră - Fashion/Riva/Scala
w Schrack-Info
Modul de funcţionare:
Dacă se apasă butonul de apelare asistentă (clapeta cu simbol ,,asistentă'' verde), LED-ul verde
luminează și unitatea de serviciu pentru camera este activată. Îndată ce sistemul de apel a fost activat,
luminează și LED-ul roșu (butonul cu simbol ,,difuzor'') și generatorul de ton este activ. Apăsarea
butonului de anulare (butonul cu simbol ,,difuzor'') dezactivează generatorul de ton pentru 3 minute
(LED-roșu, clipește).
După trecerea celor 3 minute, apelul este încă activ, generatorul de ton se activează din nou și LED-ul
luminează permanent.
ELG740200

Dacă se acţionează din nou butonul de anulare, se repetă ciclul de mai înainte.
Dacă se eliberează butonul de apelare asistentă (anulare apel) generatorul de ton se oprește și LED-ul
roșu se stinge.

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ecran tactil cu 2 căi pt. unitate serviciu de cameră DZE Sigma, alb-perlă

ELG740200

Ecran tactil cu 2 căi pt. unitate serviciu de cameră DZE Sigma, alb

ELG740204

w Unitate serviciu de cameră pentru Fashion/Riva/Scala
w Schrack-Info
Unitatea serviciu de cameră poate fi folosită pentru extensia setului de apelare din toalete pentru
persoane cu dizabilităţi.
Scopul este de a realiza un sistem de semnalizare în paralel al unui apel existent într-un loc adecvat (de
ex.: Recepţie).
Unitatea serviciu de cameră trebuie completată cu:
• Ecran tactil cu 2 căi, pt. unitate serviciu de cameră, alb-perlă, art. ELG740200
• Ecran tactil cu 2-căi, pt. unitate serviciu de cameră, alb, art. ELG740204
ELG740140

DESCRIERE

STOC

Unitate serviciu de cameră DZE Sigma / WC call

Stoc depozit Viena

STORE

COD COMANDĂ
ELG740140

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Instalaţii de apel pentru persoane cu dizabilităţi, SIGMA
w Buton de apel pneumatic cu placă centrală pentru Fashion/Riva/Scala
w Schrack-Info
Butonul cu apel pneumatic este dotat cu un furtun de aer comprimat de 2m lungime, o pară din cauciuc
și un contact 1ND.

EL750074

DESCRIERE

STOC

STORE

Buton de apel pneumatic

COD COMANDĂ
EL750074

w Buton pară pentru Fashion/Riva/Scala
w Schrack-Info
Butonul mobil în formă de pară se livrează cu un șnur de 2m lungime.
Acesta dispune și de o lampă cu lumină de liniștire, care se aprinde la acţionarea butonului.

EL740050

DESCRIERE

STOC

STORE

Buton în formă de pară, cu fir, alb pur
Pagina
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COD COMANDĂ
EL740050

w Insert priză Western-Electric pentru butonul mobil în formă de pară
w Schrack-Info
Insertul priză este adecvat pentru 1 buton mobil în formă de pară. El are 4 poli și 4 contacte cu șurub
Montare într-o doză ST sau cu ramă PT. Insert cu fixare fără ghiare.

EL740064

DESCRIERE

STOC

Insert priză Western-Electric pt.buton pară cu fir, alb-pur

Stoc depozit Viena

STORE

COD COMANDĂ
EL740064

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Instalaţii de apel pentru persoane cu dizabilităţi, SIGMA
w Surse de reţea / Transformatoare
w Transformator de comandă 230V c.a. / 24V c.a., montaj pe șină DIN
w Schrack-Info
Transformatorul alimentează sistemul cu tensiunea de 24V c.a., 1A.
Este posibilă racordarea a maxim 4 camere.
Se montează pe șină DIN și ocupă 3 module.
Clasa de protecţie II, SELV

EL740080

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
EL740080

Transformator de comandă 230V/24V c.a., 1A, conexiune pentru 4 camere

w Sursă de alimentare 230V c.a. / 24V c.c., montaj pe șină DIN
w Schrack-Info
Sursa de 100W alimentează componentele sistemului cu tensiune.
Se montează pe șină DIN unde ocupă 6 module.
• Primar: 230Vca, 50Hz
• Secundar: 24Vcc, 4A, SELV

EL720960

DESCRIERE

STOC

STORE

Sursă de alimentare 100W, 230V c.a./ 24V c.c., 50 Hz, 4A

COD COMANDĂ
EL720960

w Sursă de alimentare 230V c.a. / 24V c.c., montaj încastrat
w Schrack-Info
Sursa montaj încastrat pune la dispoziţie tensiunea de sistem de 24V c.c., 0,5A.
Este posibilă racordarea a max. 2 camere.
Montaj într-o doză ST
• Clasa de protecţie II, SELV
• Dimensiuni: 48x48x18mm (LxÎxA)

EL740110

DESCRIERE

STOC

Sursă de alimentare cu montaj încastrat 24V, 0,5A, Sigma

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
EL740110

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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KNX Sensorik

Detector de mișcare

Termostat
de cameră

Ecran tactil
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Senzori KNX
Controller de cameră
Termostat

Senzor tactil
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Componentele legate în reţea lucrează mult mai eﬁcient decât sistemele individuale. Cu tehnologia KNX
se poate deservi simplu și prompt orice fel de consumator electric. Tehnologia KNX se caracterizează prin
eﬁcienţa costurilor și asigură suplimentar un câștig în confort și securitate.
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Senzori KNX
w Cuprins
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Senzori KNX

Detector de mișcare
Iluminat

Umbrire

Reglarea încălzirii
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Senzori KNX

Regulator de
temperatură

Senzor tactil

Reglarea încălzirii
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Senzori KNX
W Unităţi modulare de cuplare la BUS și actuatori în montaj încastrat
KNX se caracterizează printr-un sistem unitar de cuplare la magistrala de date (BUS). Unitatea de cuplare la BUS (BTM) o găsim atât ca aparat
de sine stătător cât și ca versiune integrată în diverse componente ale actuatoarelor cu montaj încastrat.
Prin asocierea interfeţei BTI (Bus Tranceiver Interface) la unitatea de cuplare BUS (BTM) se combină ﬂexibilitatea maximă cu o funcţionalitate
cuprinzătoare. Unităţile de cuplare BUS (BTM) și actuatoarele cu montaj încastrat cu unităţi de cuplare BUS (BTM) integrate, permit utilizarea
unor interfeţe de stare și comandă cum ar ﬁ de exemplu taste, termostate de cameră și unităţi de comandă ambientale în mai multe variante de
design. Astfel, ﬁecare interfaţă de operare KNX de tip BTI se poate combina cu modelele de interfeţe i-system, DELTA style sau cu senzorii tactili
din sticlă.
Necesarul de proiectare se reduce, instalarea și punerea în funcţiune devin mai ﬂexibile și mai simple. Modul de selectare a actuatorilor cu
montaj încastrat este identic modul de selectare a aparatelor cu aceleași funcţii din zona de automatizare modulară a clădirilor. Cu aceasta,
aparatele utilizează independent de varianta de montaj - încastrat, cu sau fără ramă de montaj, montat în cutii de automatizare clădiri sau în
cutii de distribuţie – un mod de selectare unitar.

A
F
D

C
G

B

E

H
C
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I

C
J

(BTM)
A Busankoppler
Unitate de cuplare
la BUS (BTM)
mit Busankoppler
(BTM)de cuplare BUS (BTM)
B UP-Aktorik
Actuatori montaj
îngropat cu unitate
K

C BTI-Schnittstelle
Interfaţă BTI
Rahmen
i-system
D VISIO
Rame model
VISIO
i-system
Rahmen
stylestyle
E VISIO
Rame model
DELTA
i-system
F Taster
Tastă model
i-system
G Raumtemperaturregler
Termostat cameră DELTAi-system
i-system
style style
H Taster
Tastă model
I

Raumtemperaturregler
Termostat cameră style style

J

Tastsensor
Grundmodul
Modul de bază
pentru senzor tactil

Ecran pentruAbdeckung
senzor tactil
K Tastsensor

Senzori KNX
W Panou tactil din sticlă
w Schrack-Info
• Module de bază cu suprafeţe tactile capacitive, butoane perechi
verticale
• Fiecărui buton tactil i se poate atribui o funcţie sau un scenariu
• Butoanele sunt rotunde, cu suprafaţa tactilă delimitată de un inel
transparent, cu iluminare de fundal cu LED-uri RGB
• Suprafaţa ecranului este din sticlă, bordurată cu crom
• Senzor de proximitate integrat
• Se montează pe corpul cuplorului de BUS (BTM) KX1172AB12
• Dimensiuni (L x Î x A) 95 x 95 x 22,2mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Panou tactil, modul de bază, 1 pereche de butoane

KX2112DB01

Ecran pentru panou tactil, 1 pereche de butoane, alb

KX2118DB11

Ecran pentru panou tactil, 1 pereche de butoane, negru

KX2118DB21

Panou tactil, modul de bază, 2 perechi de butoane

KX2122DB01

Ecran pentru panou tactil, 2 perechi de butoane, alb

KX2128DB11

Ecran pentru panou tactil, 2 perechi de butoane, negru

KX2128DB21

Panou tactil, modul de bază, 4 perechi de butoane

KX2132DB01

Ecran pentru panou tactil, 4 perechi de butoane, alb

KX2138DB11

Ecran pentru panou tactil, 4 perechi de butoane, negru

KX2138DB21

Unitate de cuplare la BUS (BTM), adâncime de montaj 18mm

KX1172AB12

W Model de taste i-system
w Schrack-Info
• Taste în perechi orizontale
• Fiecărei taste i se poate atribui o funcţie, nu și un scenariu
• Semnalizare stare cu LED-uri
• Spaţiu pentru etichetare
• Se montează pe corpul cuplorului de BUS (BTM) KX1172AB12
• Dimensiuni (L x Î x A) 55 x 55 x 11mm
Pagina
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Panou 1 pereche taste, fără LED de stare, alb titan

KX2212DB12

Panou 1 pereche taste, cu LED de stare, alb titan

KX2212DB13

Panou 1 pereche taste, fără LED de stare, aluminiu metalic

KX2212DB32

Panou 1 pereche taste, cu LED de stare, aluminiu metalic

KX2212DB33

Panou 2 perechi taste, fără LED de stare, alb titan

KX2222DB12

Panou 2 perechi taste, cu LED de stare, alb titan

KX2222DB13

Panou 2 perechi taste, fără LED de stare, aluminiu metalic

KX2222DB32

Panou 2 perechi taste, cu LED de stare, aluminiu metalic

KX2222DB33

Panou 3 perechi taste, fără LED de stare, alb titan

KX2232DB12

Panou 3 perechi taste, cu LED de stare, alb titan

KX2232DB13

Panou 3 perechi taste, fără LED de stare, aluminiu metalic

KX2232DB32

Panou 3 perechi taste, cu LED de stare, aluminiu metalic

KX2232DB33

Unitate de cuplare la BUS (BTM), adâncime de montaj 18mm

KX1172AB12

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

159

Senzori KNX
W Panou cu modul de scenarii și senzor de temperatură, i-system
w Schrack-Info
• Taste în perechi orizontale
• Fiecărei taste i se poate atribui o funcţie sau un scenariu
• Semnalizare stare cu LED-uri
• Spaţiu pentru etichetare
• Se montează pe corpul cuplorului de BUS (BTM) KX1172AB12
• Dimensiuni (L x Î x A) 55 x 55 x 11mm

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Panou 3 perechi taste, cu LED de stare, cu modul de scenarii și senzor de temperatură, alb titan

KX2232AB14

Panou 3 perechi taste, cu LED de stare, cu modul de scenarii și senzor de temperatură, aluminiu metalic

KX2232AB34

Unitate de cuplare la BUS (BTM), adâncime de montaj 18mm

KX1172AB12

W Panou cu modul de scenarii și receptor IR, i-system
w Schrack-Info
• Taste în perechi orizontale
• Fiecărei taste i se poate atribui o funcţie sau un scenariu
• Semnalizare stare cu LED-uri
• Spaţiu pentru etichetare
• Recepţionează semnalele de la telecomanda S 425/72
• Se montează pe corpul cuplorului de BUS (BTM) KX1172AB12
• Dimensiuni (L x Î x A) 55 x 55 x 11mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Panou 3 perechi taste, cu LED de stare, cu modul de scenarii și receptor IR, alb titan

KX2232DB15

Panou 3 perechi taste, cu LED de stare, cu modul de scenarii și receptor IR, aluminiu metalic

KX2232DB35

Unitate de cuplare la BUS (BTM), adâncime de montaj 18mm

KX1172AB12

W Telecomandă IR, argintie
w Schrack-Info
• Pentru telecomandarea actuatoarelor cu semnale IR, activând diverse acţiuni cum ar fi pornit, oprit,
inversare, dimare, transmitere valori, comanda jaluzelelor sau selecţia și memorarea scenariilor
Pagina

• Un LED pentru fiecare pereche de butoane pentru semnalizarea emisiei IR și a nivelului bateriei

160

• Lungimea de undă a IR: 890nm
• Frecvenţa de emisie IR: 455 kHz
• Raza de acţiune: 20 m, nedirecţionat
• Bateriile nu sunt cuprinse în furnitură (2x LR03/AAA (1,5 V))
• Dimensiuni (L x Î x A) 55 x 154 x 24mm
DESCRIERE

STOC

Telecomandă IR, argintie

STORE

COD COMANDĂ
KX4257AB72

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX
W Regulator pentru temperatura camerei, cu senzor integrat, i-system
w Schrack-Info
• Senzor pentru temperatura camerei integrat
• Reglarea automată poate fi selectată ca reglare în două puncte sau reglare continuă (algoritm P,
respectiv, PI), pentru încălzire, pentru răcire, pentru încălzire și răcire
• Modurile de operare selectabile în sistemul KNX sunt: confort, pre-confort, economisire energie,
protecţie la îngheţ sau, după caz, la căldură toridă.
• Există un buton pentru comutarea locală între confort și preconfort, respectiv, între confort și regimul de
economisire energie, ca și pentru prelungirea regimului de funcţionare confort după activarea regimului
de economisire energie sau a regimului de protecţie.
• Există un buton pentru modificarea locală a modului de funcţionare: manual sau automat.
• Prin intermediul unui buton rotativ detașabil aflat pe regulator (+/-) ca și prin modificarea valorii
temperaturii prestabilite prin sistemul KNX, se stabilește regimul de confort.
• Prin sistemul KNX se poate selecta valoarea impusă a temperaturii camerei în regimul confort.
• Prin intermediul butonului detașabil aflat pe regulator se impune valoarea prestabilită, în [°C ], pentru
regimul confort.
• Există o zonă moartă între valoarea stabilită pentru încălzire și valoarea stabilită pentru răcire în regimul
confort.
• Încălzire sau răcire în două etape
• Emitere comenzii poate fi facută ca semnal Pornit / Oprit, sau ca valoare de referinţă în intervalul
0...100%
• 5 LED-uri pentru indicarea modului de funcţionare manual și a modului de operare curent.
• 4 LED-uri pentru indicarea stării deschise a vanei de încălzire, a vanei de răcire, alarmare punct de
rouă și alarmare fereastră deschisă.
• Se montează pe unitatea de cuplare la bus BUS (BTM), sau pe actuatorii îngropaţi cu cuploare de BUS
(BTM)
• Dimensiuni (L x Î x A) 55 x 55 x 16mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Regulator pentru temperatura camerei, alb titan

KX2372KB11

Regulator pentru temperatura camerei, aluminiu metalic

KX2372KB31

Unitate de cuplare la BUS (BTM), adâncime de montaj 18mm

KX1172AB12

Rama aferentă în model VISIO 50 se comandă separat.

W Unitate de operare cameră
w Schrack-Info
• Aparat multifuncţional de indicare stare și operare în sistem KNX cu afișaj LCD cu matrice de 96 x 128
pixeli
• 8 butoane tactile în perechi orizontale
• Afișarea și operarea a cel puţin 10 funcţii de deservire cameră, parametrizabile: Pornit / Oprit, dimare‚
funcţie de sonerie Pornit / Oprit, comanda protecţiei la lumină solară intensivă; trimiterea de 1 octet/2
octeţi; afișare valoare de 1 octet/1 octet/2 octeţi; orientare pozitivă; afișare de informaţii text‚ afișare
de mesaje de avertizare și alarmă; preluare și memorare scenarii
• Senzor de temperatură integrat
• Reglarea automată poate fi selectată ca reglare în două puncte sau ca reglare continuă pentru
încălzire, pentru răcire, pentru încălzire și răcire.
• Moduri de operare selectabile prin sistemul KNX: confort, pre-confort, economie de energie, regim de
protecţie.
• Prin sistemul KNX se selectează valoarea impusă a temperaturii camerei în regimul confort
• Reglarea valorii de temperatură dorite în modul răcire se face cu urmărirea temperaturii exterioare.
• Program săptămânal pentru modurile de operare, funcţiile de automatizare și cel puţin 8 funcţii de
deservire cameră
• Cel puţin 40 de comenzi temporizate și mesaje, la date și ore selectate
• Unitate de cuplare la BUS integrată, conectare la magistrală prin clemele de BUS
• Montaj îngropat în doză de instalaţii Ø 60 mm , fixare cu element elastic
• Rama aferentă în design VISIO 50 se comandă separat
• Dimensiuni (L x Î x A) 55 x 55 x 37,2mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Unitate de operare cameră

KX2272AB11

Placă de montaj pentru KX2272AB11

KX720S161

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Senzori KNX
W Rame VISIO 50, albe
w Schrack-Info
• Pentru combinaţii
• Pentru montarea pe orizontală și pe verticală

DESCRIERE

DIM (L x Î) mm

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă VISIO 50, albă, pentru un aparat

83 x 83

EV105021

Ramă VISIO 50, albă, pentru două aparate

83 x 154

EV105022

W Rame VISIO 50, argintii
w Schrack-Info
• Pentru combinaţii
• Pentru montarea pe orizontală și pe verticală

DESCRIERE

DIM (L x Î) mm

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă VISIO 50, argintie, pentru un aparat

83 x 83

EV125021

Ramă VISIO 50, argintie, pentru două aparate

83 x 154

EV125022

W Rame VISIO 50 , antracit
w Schrack-Info
• Pentru combinaţii
• Pentru montarea pe orizontală și pe verticală
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DESCRIERE

DIM (L x Î) mm

Ramă VISIO 50, antracit, pentru un aparat

83 x 83

EV115021

Ramă VISIO 50, antracit, pentru două aparate

83 x 154

EV115022

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX
W Panou DELTA style
w Schrack-Info
• Taste în perechi verticale
• Fiecărei taste i se poate atribui o funcţie
• Semnalizare stare cu LED-uri
• Spaţiu pentru etichetare
• Se montează pe corpul cuplorului de BUS (BTM) KX1172AB12
• Dimensiuni (L x Î x A) 68 x 68 x 14mm

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Panou 1 pereche taste, fără LED de stare, alb titan

KX2852DB12

Panou 1 pereche taste, cu LED de stare, alb titan

KX2852DB13

Panou 1 pereche taste, fără LED de stare, platină metal

KX2852DB42

Panou 1 pereche taste, cu LED de stare, platină metal

KX2852DB43

Panou 2 perechi taste, fără LED de stare, alb titan

KX2862DB12

Panou 2 perechi taste, cu LED de stare, alb titan

KX2862DB13

Panou 2 perechi taste, fără LED de stare, platină metal

KX2862DB42

Panou 2 perechi taste, cu LED de stare, platină metal

KX2862DB43

Panou 4 perechi taste, fără LED de stare, alb titan

KX2872DB12

Panou 4 perechi taste, cu LED de stare, alb titan

KX2872DB13

Panou 4 perechi taste, fără LED de stare, platină metal

KX2872DB42

Panou 4 perechi taste, cu LED de stare, platină metal

KX2872DB43

Unitate de cuplare la BUS (BTM), adâncime de montaj 18mm

KX1172AB12

W Panou cu modul de scenarii și senzor de temperatură pentru cameră, DELTA style
w Schrack-Info
• Taste în perechi verticale
• Fiecărei taste i se poate atribui o funcţie sau un scenariu
• Semnalizare stare cu LED-uri
• Spaţiu pentru etichetare
• Recepţionează semnalele de la telecomanda S 425/72
• Se montează pe corpul cuplorului de BUS (BTM) KX1172AB12
• Dimensiuni (L x Î x A) 68 x 68 x 14mm
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DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Panou 4 perechi taste, cu LED de stare, cu modul de scenarii și senzor de temperatură, alb titan

KX2872AB14

Panou 4 perechi taste, cu LED de stare, cu modul de scenarii și senzor de temperatură, platină metal

KX2872AB44

Unitate de cuplare la BUS (BTM), adâncime de montaj 18mm

KX1172AB12

W Panou cu modul de scenarii și receptor IR, DELTA style
w Schrack-Info
• Taste în perechi verticale
• Fiecărei taste i se poate atribui o funcţie sau un scenariu
• Semnalizare stare cu LED-uri
• Spaţiu pentru etichetare
• Recepţionează semnalele de la telecomanda S 425/72
• Se montează pe corpul cuplorului de BUS (BTM) KX1172AB12
• Dimensiuni (L x Î x A) 68 x 68 x 14mm

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Panou 4 perechi taste, cu LED de stare, cu modul de scenarii și receptor IR, alb titan

KX2872DB15

Panou 4 perechi taste, cu LED de stare, cu modul de scenarii și receptor IR, platină metal

KX2872DB45

Unitate de cuplare la BUS (BTM), adâncime de montaj 18mm

KX1172AB12

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX
W Telecomandă IR, argintie
w Schrack-Info
• Pentru telecomandarea actuatoarelor cu semnale IR, activând diverse acţiuni cum ar fi pornit, oprit,
inversare, dimare, transmitere valori, comanda jaluzelelor sau selecţia și memorarea scenariilor
• Un LED pentru fiecare pereche de butoane pentru semnalizarea emisiei IR și a nivelului bateriei
• Lungimea de undă a IR: 890nm
• Frecvenţa de emisie IR: 455 kHz
• Raza de acţiune: 20 m, nedirecţionat
• Bateriile nu sunt cuprinse în furnitură (2x LR03/AAA (1,5 V))
• Dimensiuni (L x Î x A) 55 x 154 x 24mm
DESCRIERE

STOC

STORE

Telecomandă IR, argintie

COD COMANDĂ
KX4257AB72

W Regulator pentru temperatura camerei, cu senzor integrat, DELTA style
w Schrack-Info
• Senzor pentru temperatura camerei integrat
• Reglarea automată poate fi selectată ca reglare în două puncte sau reglare continuă (algoritm P,
respectiv, PI), pentru încălzire, pentru răcire, pentru încălzire și răcire
• Modurile de operare selectabile în sistemul KNX sunt: confort, pre-confort, economisire energie,
protecţie la îngheţ sau, după caz, la căldură toridă.
• Există un buton pentru comutarea locală între confort și preconfort, respectiv, între confort și regimul de
economisire energie, ca și pentru prelungirea regimului de funcţionare confort după activarea regimului
de economisire energie sau a regimului de protecţie.
• Există un buton pentru modificarea locală a modului de funcţionare: manual sau automat.
• Prin intermediul unui buton rotativ detașabil aflat pe regulator (+/-) ca și prin modificarea valorii
temperaturii prestabilite prin sistemul KNX, se stabilește regimul de confort.
• Prin sistemul KNX se poate selecta valoarea impusă a temperaturii camerei în regimul confort.
• Prin intermediul butonului detașabil aflat pe regulator se impune valoarea prestabilită, în [°C ], pentru
regimul confort.
• Există o zonă moartă între valoarea stabilită pentru încălzire și valoarea stabilită pentru răcire în regimul
confort.
• Încălzire sau răcire în două etape
• Emitere comenzii poate fi facută ca semnal Pornit / Oprit, sau ca valoare de referinţă în intervalul
0...100%
• 5 LED-uri pentru indicarea modului de funcţionare manual și a modului de operare curent.
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• 4 LED-uri pentru indicarea stării deschise a vanei de încălzire, a vanei de răcire, alarmare punct de
rouă și alarmare fereastră deschisă.
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• Se montează pe unitatea de cuplare la bus BUS (BTM), sau pe actuatorii îngropaţi cu cuploare de BUS
(BTM)
• Dimensiuni (L x Î x A) 68 x 68 x 16mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Regulator pentru temperatura camerei, alb titan

KX2542KB13

Regulator pentru temperatura camerei, platină metal

KX2542KB43

Unitate de cuplare la BUS (BTM), adâncime de montaj 18mm

KX1172AB12

Rama aferentă în model DELTA style se comandă separat.

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX
W Rame, DELTA style, alb titan (asemănător cu RAL 9010)
w Schrack-Info
• Pentru combinaţii
• Pentru montarea pe orizontală și pe verticală

DESCRIERE

DIM (L x Î) mm

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Rame, alb titan (asemănător cu RAL 9010), pt 1 aparat

82 x 82

KX1321

Rame, alb titan (asemănător cu RAL 9010), pt 2 aparate

82 x 153

KX1322

Rame, alb titan (asemănător cu RAL 9010), pt 3 aparate

82 x 224

KX1323

Rame, alb titan (asemănător cu RAL 9010), pt 4 aparate

82 x 295

KX1324

Rame, alb titan (asemănător cu RAL 9010), pt 5 aparate

82 x 366

KX1325

W Rame, DELTA style, platină metal (asemănător cu RAL 9007)
w Schrack-Info
• Pentru combinaţii
• Pentru montarea pe orizontală și pe verticală

DESCRIERE

DIM (L x Î) mm

Rame, platină metal, pt 1 aparat

82 x 82

STOC

STORE

KX13211

COD COMANDĂ

Rame, platină metal, pt 2 aparate

82 x 153

KX13221

Rame, platină metal, pt 3 aparate

82 x 224

KX13231

Rame, platină metal, pt 4 aparate

82 x 295

KX13241

Rame, platină metal, pt 5 aparate

82 x 366

KX13251
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Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX
W Panou aparent, o pereche taste cu poziţie centrală intermediară, 1 LED, IP44, gri
w Schrack-Info
• Montaj aparent, grad de protecţie IP44
• O pereche de taste cu poziţie centrală intermediară
• Unitate de cuplare la BUS integrată
• LED pentru semnalizare stare sau parametrizabil ca lumină de orientare
• Clapeta stă în poziţia centrală intermediară
• Dimensiuni (L x Î x A) 66 x 75 x 52mm

DESCRIERE

STOC

STORE

Panou ap., Pornit/Oprit/Intermediar, 1 LED, IP44, gri

COD COMANDĂ
KX1153AB01

W Panou aparent, două perechi taste cu poziţie centrală intermediară, IP44, gri
w Schrack-Info
• Montaj aparent, grad de protecţie IP44
• Două perechi de taste cu poziţie centrală intermediară
• Unitate de cuplare la BUS integrată
• Clapetele stau în poziţia centrală intermediară
• Dimensiuni (L x Î x A) 66 x 75 x 52mm

DESCRIERE

STOC

STORE

Panou ap., 2x Pornit/Oprit/Intermediar, IP44, gri

COD COMANDĂ
KX1153AB11

W Panou aparent, o pereche tastă basculantă, 1 LED, IP44, gri
w Schrack-Info
• Montaj aparent, grad de protecţie IP44
• O pereche de taste cu poziţie centrală intermediară
• Unitate de cuplare la BUS integrată
• LED pentru semnalizare stare sau parametrizabil ca lumină de orientare
• Clapeta poate sta în oricare din cele trei poziţii
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• Dimensiuni (L x Î x A) 66 x 75 x 52mm
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DESCRIERE

STOC

STORE

Panou ap., o pereche tastă basculantă, 1 LED, IP44, gri

COD COMANDĂ
KX1153AB21

W Panou aparent, două perechi taste basculante, IP44, gri
w Schrack-Info
• Montaj aparent, grad de protecţie IP44
• Două perechi de taste cu poziţie centrală intermediară
• Unitate de cuplare la BUS integrată
• Clapeta poate sta în oricare din cele trei poziţii
• Dimensiuni (L x Î x A) 66 x 75 x 52mm

DESCRIERE

STOC

Panou ap., două perechi taste basculante, IP44, gri

Stoc depozit Viena

STORE

COD COMANDĂ
KX1153AB31

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX
W Detectori de prezenţă KNX theRonda
w Schrack-Info
• Detector de prezenţă PIR KNX pentru montare pe tavan
• Domeniu de detecţie circular 360°
• Domeniu de detecţie (3,5m înălţime) până la Ø24m, înăţime
max.10m
• 2 canale comandă iluminat și 2 canale semnalizare prezenţă
• 2 canale comandă iluminat C1, C2 cu o măsurare iluminozitate
• Operare pornit-oprit sau reglare iluminat constant cu funcţionalitate
de așteptare
• Montare pe tavan în doză îngropată (EST9070917)
• Posibilă montarea pe tavan cu ramă aparentă (EST9070913)
• Telecomanda utilizator (EST9070911) și telecomanda management
(EST9070910) sunt opţionale

w Raza de detecţie

A

S

T

Înălțimea de
montaj (A)

Așezat pe
scaun (S)

Mișcare
transversală (T)

Mișcare frontală

2m

20 m² | 5 m

380 m² | 22 m

28 m² | 6 m

2,5 m

28 m² | 6 m

415 m² | 23 m

38 m² | 7 m

3m

38 m² | 7 m

452 m² | 24 m

50 m² | 8 m

3,5 m

38 m² | 7 m

452 m² | 24 m

50 m² | 8 m

6m

–

452 m² | 24 m

50 m² | 8 m

10 m

–

491 m² | 25 m

50 m² | 8 m

De la înălțimea de 3,5m trebuie efectuate verificări prin deplasări succesive, iar razele
de detecție a mai multor detectori din zona de margine trebuie să se suprapună. Toate
indicațiile valorice sunt “până la“. Raza de detecție scade odată cu creșterea temperaturii.

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

theRonda P360 KNX aparent alb

EST2089000

theRonda P360 KNX aparent gri

EST2089001
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Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX
W Detectori de prezenţă KNX the Prema
w Schrack-Info
• Detector de prezenţă PIR KNX cu montare pe tavan
• Operare pornit-oprit sau reglare iluminat constant cu funcţie de
iluminat în așteptare
• Montare pe tavan în doză îngropată (EST9070917)
• Posibilă montarea pe tavan cu ramă aparentă (EST9070918)
thePrema P360 KNX
• Arie de detecţie pătrată, 360° (până la 100m2) pentru o proiectare
sigură și simplă
• 3 canale pentru comandă iluminat și 2 canale pentru detectare
prezenţă
• Aria de detecţie (înălţimea de montaj 3,5m) până la 10 x 10m,
înălţimea maximă de montaj 10m
thePrema S360 KNX
• Arie de detecţie pătrată, 360° (până la 64m2) pentru o proiectare
sigură și simplă
• 2 canale pentru comandă iluminat cu măsurare luminozitate
• 2 canale pentru detectare prezenţă parametrabile separat

w Raza de detecţie thePrema P360 KNX

A

S

T

• Aria de detecţie (înălţimea de montaj 3,5m) până la 8 x 8m
Înălțimea de
montaj (A)

Așezat pe scaun (S)

În mișcare (T)

2m

20 m² | 4,5 m x 4,5 m

36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

2,5 m

36 m² | 6 m x 6 m

64 m² | 8 m x 8 m ± 0,5 m

3m

49 m² | 7 m x 7 m

81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m

3,5 m

64 m² | 8 m x 8 m

100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m

6m

–

144 m² | 12 m x 12 m ± 1,5 m

10 m

–

400 m² | 20 m x 20 m ± 2 m

De la înălțimea de 3,5m trebuie efectuate verificări prin deplasări succesive, iar razele
de detecție a mai multor detectori din zona de margine trebuie să se suprapună. Toate
indicațiile valorice sunt “până la“. Raza de detecție scade odată cu creșterea temperaturii.

w Raza de detecţie thePrema S360 KNX
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A

S

Înălțimea de
montaj (A)

Așezat pe scaun (S)

În mișcare (T)

2m

9 m² | 3 m x 3 m

20 m² | 4 m x 4 m ± 0,5 m

2,5 m

16 m² | 4 m x 4 m

36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

3m

25 m² | 5 m x 5 m

49 m² | 7 m x 8 m ± 1 m

3,5 m

–

64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m

T

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

thePrema P360 KNX aparent alb

EST2079000

thePrema P360 KNX aparent gri

EST2079001

thePrema S360 KNX aparent alb

EST2079500

thePrema P360 KNX aparent gri

EST2079501

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX
W Detectori de prezenţă KNX Plano Centro
w Schrack-Info
• Senzor de prezenţă PIR
• Comandă automată a iluminatului în funcţie de prezenţa
persoanelor și luminozitate
• Design plan, ramele de acoperie albe, în furnitură
• Rame de acoperire în negru sau argintiu se pot opţine ca accesorii
• Arie de detecţie pătrată pentru o proiectare sigură și simplă
• Aria de detecţie (3,5 m înălţime de montaj) până la 10 x 10 m
PlanoCentro EWH-A KNX

PlanoCentro UWH-A KNX

PlanoCentro EWH-A KNX
• Pentru montaj pe tavan fals

73

62

• Cu rame de montaj pentru tavane false și rame de acoperire
PlanoCentro UWH-A KNX
5

• Pentru montare aparentă (plafon din beton)

¨ 112

 123
123

112

• Cu rame de montaj metalice, fixare cu șuruburi în tavane din lemn
sau în doze aplicate, ramă de acoperire inclusă

w Raza de detecţie

A

S

Înălțimea de
montaj (A)

Așezat pe scaun (S)

În mișcare (T)

2m

20 m² | 4,5 m x 4,5 m

36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

2,5 m

36 m² | 6 m x 6 m

64 m² | 8 m x 8 m ± 0,5 m

3m

49 m² | 7 m x 7 m

81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m

3,5 m

64 m² | 8 m x 8 m

100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m

T

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

PlanoCentro EWH-A KNX alb pur (asemănător cu RAL 9010)

EST2059102

PlanoCentro UWH-A KNX alb pur (asemănător cu RAL 9010)

EST2059202
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Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX
W Detectori de prezenţă KNX Plano Spot
w Schrack-Info
• Senzor de prezenţă PIR pentru montarea în tavan
Ø66

R8

• Design plan, rama de acoperire albă, cuprinsă în furnitură

0

69

134

• Rame de acoperire în negru sau argintiu livrabile ca accesorii
opţionale

3

• Arie de detecţie pătrată 360° (până la 64m2) pentru proiectare
sigură și simplă
204

• Aria de detecţie (3,5m înălţime de montaj) până la 8 x 8m
• Comandă automată a iluminatului în funcţie de prezenţa
persoanelor și luminozitate
PlanoSpot 360 KNX S DE
Precum PlanoSpot 360 KNX DE, dar:
• Fără posibilitatea modificării manuale a ariei de detecţie (dispozitiv
pivotant)

w Raza de detecţie
Zona standard de detecție

A

S

Înălțimea de
montaj (A)

Așezat pe scaun (S)

În mișcare (T)

2m

9 m² | 3 m x 3 m

20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m

2,5 m

16 m² | 4 m x 4 m

36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

3m

20 m² | 4,5 m x 4,5 m

49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m

3,5 m

–

64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m

T

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

PlanoSpot 360 KNX DE alb pur (asemănător cu RAL 9010)

EST2039100

PlanoSpot 360 KNX S DE alb pur (asemănător cu RAL 9010)

EST2039300

W Detectori de prezenţă KNX PresenceLight 360
w Schrack-Info

86

• Senzor de prezenţă PIR

40,5

• Rame de acoperire albe în furnitură, rame de acoperire în negru
sau argintiu livrabile ca accesorii opţionale
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38

• Iluminat automat în funcţie de prezenţa persoanelor și de
intensitatea luminoasă. Arie de detecţie pătrată pentru o proiectare
sigură și simplă

27

• Montare în plafon în doze îngropate
• Montare posibilă și pe tavan cu ramele AP (EST9070513)
• Aria de detectare (3,5m înălţime montaj) până la 8 x 8m

w Raza de detecţie

A

S

Înălțimea de
montaj (A)

Așezat pe scaun (S)

În mișcare (T)

2m

9 m² | 3 m x 3 m

20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m

2,5 m

16 m² | 4 m x 4 m

36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

3m

20 m² | 4,5 m x 4,5 m

49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m

3,5 m

–

64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m

T

DESCRIERE

STOC

PresenceLight 360B-KNX alb pur (asemănător cu RAL 9010)

Stoc depozit Viena

STORE

COD COMANDĂ
EST2009000

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX
W Detectori de prezenţă KNX PresenceLight 180
w Schrack-Info
• Senzor de prezenţă PIR
86

40,5

• Rame de acoperire albe în furnitură, rame de acoperire în negru
sau argintiu livrabile ca accesorii opţionale
• Iluminat automat în funcţie de prezenţa persoanelor și de
intensitatea luminoasă. Arie de detecţie 180°

32

38

• Aria de detecţie (la 2,2m înălţime de montaj) până la Ø 8m
• Montare în plafon în doze îngropate
• Montare posibilă și pe tavan cu ramele AP (EST9070513)
• Posibilităţi de utilizare multiple datorită gradului de protecţie IP54

w Raza de detecţie
A

S

T

Înălțimea de
montaj (A)

Așezat pe scaun (S)

În mișcare (T)

2,2 m

25 m² | 7 m x 3,5 m

100 m² | 8 m

S
T

DESCRIERE

STOC

STORE

PresenceLight 180B-KNX alb pur (asemănător cu RAL 9010)

COD COMANDĂ
EST2009050

W Detectori de mișcare KNX theMova AP
w Schrack-Info
• Senzor de mișcare PIR KNX pentru montare pe tavan
• Arie de detecţie 360°
• Aria de detecţie (3,5m înălţime de montaj) până la Ø 8m
• Măsurare lumină mixtă, adecvată pentru lămpi fluorescente (FL/
PL/ESL), cu halogeni, cu incandescenţă și cu LED-uri
• Un canal pentru comandă iluminat cu măsurarea luminozităţii
• Valoarea de comutare pentru intensitatea luminii în [lx] este
parametrabilă local sau cu telecomanda
• Detectarea prezenţei se face și pe un canal separat pentru alte
comenzi (de exemplu climatizare) cu temporizări distincte la
anclanșare și declanșare

Ø 96,4
Ø 81
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70,6

41,5
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w Raza de detecţie

A

r

Înălțimea de
montaj (A)

mergând transversal (t)

mergând frontal (r)

2m

38 m² | 7 m

5 m² | 2,5 m

2,5 m

38 m² | 7 m

7 m² | 3 m

3m

50 m² | 8 m

13 m² | 4 m

3,5 m

50 m² | 8 m

13 m² | 4 m

4m

64 m² | 9 m

13 m² | 4 m

t

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

theMova S360 KNX AP alb

EST1039550

theMova S360 KNX AP gri

EST1039551

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX
W Detectori de mișcare KNX theMova DE
w Schrack-Info
• Senzor de mișcare PIR KNX pentru montare pe tavan
• Arie de detecţie 360°
• Aria de detecţie (3,5m înălţime de montaj) până la Ø 8m
• Măsurare lumină mixtă, adecvată pentru lămpi fluorescente (FL/
PL/ESL), cu halogeni, cu incandescenţă și cu LED-uri
• Un canal pentru comandă iluminat cu măsurarea luminozităţii
• Valoarea de comutare pentru intensitatea luminii în [lx] este
parametrabilă local sau cu telecomanda

23

67

44

• Detectarea prezenţei se face și pe un canal separat pentru alte
comenzi (de exemplu climatizare) cu temporizări distincte la
anclanșare și declanșare

w Raza de detecţie

A

r

Înălțimea de
montaj (A)

mergând transversal (t)

mergând frontal (r)

2m

38 m² | 7 m

5 m² | 2,5 m

2,5 m

38 m² | 7 m

7 m² | 3 m

3m

50 m² | 8 m

13 m² | 4 m

3,5 m

50 m² | 8 m

13 m² | 4 m

4m

64 m² | 9 m

13 m² | 4 m

t

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

theMova S360 KNX DE alb

EST1039560

theMova S360 KNX DE gri

EST1039561
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Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX
W Detectori de mișcare KNX theLuxa
161

w Schrack-Info
• Senzor de mișcare PIR
• Comandă automată a iluminatului în funcţie de prezenţa
persoanelor și intensitate luminoasă

127

• Pentru mediul exterior
• Pentru montare pe tavan sau pe perete
• Limitarea domeniului supravegheat se face cu o piesă de obturare
• Este posibilă montarea în doze îngropate (60mm)
• O piesă de montaj pe colţ interior sau exterior și un distanţier se
află în furnitură
• Aria de detecţie (3,5m înălţime de montaj) până la Ø32m

w Raza de detecţie

3m
10 m
32 m

■ Mergând transversal față de senzor
■ Mergând frontal spre senzor
■ Protecție la subtraversare
Înălțime de montaj: 2,5m

DESCRIERE

Înălțimea de
montaj (A)

mergând transversal (t)

mergând frontal (r)

2m

12 m

4m

2,5 m

16 m

5m

3m

16 m

5m

3,5 m

16 m

5m

4m

12 m

4m

STOC

STORE

COD COMANDĂ

theLuxa P300 KNX alb

EST1019610

theLuxa P300 KNX gri

EST1019611
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Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX

Iluminat

Termostat de
cameră

Umbrire

Ecran tactil
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Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX

Controller de cameră

Reglarea încălzirii
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Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX
W Termostat pentru camere cu ventilo-convector RAMSES
w Schrack-Info
• Pentru comanda ventilo-convectoarelor
• Regulator continuu PI pentru încălzire și răcire
• În furnitură sunt cuprinse două rotiţe de reglaj: una cu scală absolută (montată) și una cu scală relativă
(alăturată)
• Tastă de comandă manuală pentru modurile Oprit, Treaptă ventilaţie 1, 2, 3, Auto
• 3 Intrări binare pentru întrerupătoare convenţionale sau taste (conectare, dimare, jaluzele), și pentru
senzorul de temperatură exterioară, contactul de la fereastră sau pentru senzorul de prezenţă
• LED roșu pentru funcţia de încălzire, LED albastru pentru funcţia de răcire
• Unitate de cuplare la BUS integrată
• Dimensiuni (L x Î x A) 80 x 84 x 27mm
DESCRIERE

STOC

STORE

Termostat pentru camere cu ventilo-convector RAMSES 713 FC KNX

COD COMANDĂ
KX7139202

W QMX Senzor de temperatură cu taste liber conﬁgurabile
w Schrack-Info
• Senzor de temperatură
• Taste liber configurabile, indicaţii de stare cu LED-uri
• Conectarea și comanda iluminatului, jaluzelelor sau apelarea scenariilor
• Fereastră pentru etichetare
• Reglarea temperaturii se face în impulsuri (PWM) sau ca reglare continuă (algoritm PID), numai
pentru încălzire, numai pentru răcire, pentru încălzire și răcire
• Unitate de cuplare la BUS integrată
• 3 valori, reglabile independent, pentru concentraţia de CO2 și umiditatea relativă a aerului pentru
reglarea aerisirii
• Ieșire pentru 1, 2 sau 3 trepte de ventilaţie (umiditate și CO2)
• Ieșire pentru semnalul de reglare în 1, 2 sau 3 puncte (umiditate și CO2)
• Dimensiuni (L x Î x A) 88.4 x 133.4 x 18mm
DESCRIERE

STOC

STORE

Unitate de comandă ambientală KNX cu senzor pentru temperatură și taste conﬁgurabile

COD COMANDĂ
KX624H107

W QMX Senzor de temperatură cu aﬁșaj
w Schrack-Info
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• Senzor de temperatură
• Afișaj partiţionat, taste liber configurabile
• Reglarea temperaturii se face în impulsuri (PWM) sau ca reglare continuă (algoritm PID), numai
pentru încălzire, numai pentru răcire, pentru încălzire și răcire
• Unitate de cuplare la BUS integrată
• 3 valori, reglabile independent, pentru concentraţia de CO2 și umiditatea relativă a aerului pentru
reglarea aerisirii
• Ieșire pentru 1, 2 sau 3 trepte de ventilaţie (umiditate și CO2)
• Ieșire pentru semnalul de reglare în 1, 2 sau 3 puncte (umiditate și CO2)
• Dimensiuni (L x Î x A) 88.4 x 133.4 x 18mm
DESCRIERE

STOC

Unitate de comandă ambientală KNX cu ecran iluminat, senzor pentru temperatură și taste conﬁgurabile

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
KX624H105

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX
W QMX Senzor de temperatură cu aﬁșaj și trei taste de conﬁgurare
w Schrack-Info
• Senzor de temperatură
• Afișaj partiţionat, iluminat, taste liber configurabile
• Conectarea și comanda iluminatului, jaluzelelor sau apelarea scenariilor
• Fereastră pentru etichetare
• Reglarea temperaturii se face în impulsuri (PWM) sau ca reglare continuă (algoritm PID), numai
pentru încălzire, numai pentru răcire, pentru încălzire și răcire
• Unitate de cuplare la BUS integrată
• 3 valori, reglabile independent, pentru concentraţia de CO2 și umiditatea relativă a aerului pentru
reglarea aerisirii
• Ieșire pentru 1, 2 sau 3 trepte de ventilaţie (umiditate și CO2)
• Ieșire pentru semnalul de reglare în 1, 2 sau 3 puncte (umiditate și CO2)
• Dimensiuni (L x Î x A) 88.4 x 133.4 x 18mm
DESCRIERE

STOC

STORE

Unitate de comandă ambientală KNX, senzor de temperatură, aﬁșaj segmentat cu iluminare din spate,
taste de conﬁ gurare, indicaţie cu LED-uri

COD COMANDĂ
KX624H108

W QMX Senzor multiplu cu aﬁșaj pentru temperatură, umiditate relativă a aerului și concentraţie CO2
w Schrack-Info
• Senzor multiplu (temperatură, umiditate relativă,CO2)
• Afișaj partiţionat, iluminat, taste liber configurabile
• Reglarea temperaturii se face în impulsuri (PWM) sau ca reglare continuă (algoritm PID), numai
pentru încălzire, numai pentru răcire, pentru încălzire și răcire
• Unitate de cuplare la BUS integrată
• 3 valori, reglabile independent, pentru concentraţia de CO2 și umiditatea relativă a aerului pentru
reglarea aerisirii
• Ieșire pentru 1, 2 sau 3 trepte de ventilaţie (umiditate și CO2)
• Ieșire pentru semnalul de reglare în 1, 2 sau 3 puncte (umiditate și CO2)
• Dimensiuni (L x Î x A) 88.4 x 133.4 x 18mm
DESCRIERE

STOC

STORE

Unitate de comandă ambientală KNX cu senzor de temperatură, umiditate, CO2,
aﬁșaj segmentat cu iluminare din spate, taste de conﬁgurare

COD COMANDĂ
KX624H106

W Senzor CO2 calitate aer AMUN
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w Schrack-Info
• Măsoară concentraţia de CO2, umiditatea relativă și temperatura
• Trei limite parametrabile independent, pentru concentraţia de CO2 și umiditatea relaţivă
• O limită pentru temperatură
• Indicarea limitei atinse a concentraţiei de CO2 și a umidităţii relative este semnalizată prin LED-uri de
mai multe culori
• Domeniul de reglaj al concentraţiei de CO2 în trepte de la 500–2250 ppm
• Umiditatea relativă de la 1% până la 100%
• „Valoarea fizică” de 0–9999ppm
• Alimentare prin BUS KNX, nu este nevoie de reţea de 230V
• Dimensiuni (L x Î x A) 74 x 74 x 30.8 mm
DESCRIERE

STOC

Senzor CO2 calitate aer AMUN 716 KNX

Stoc depozit Viena

STORE

COD COMANDĂ
KX7169200

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX
W Termostat cu ecran tactil cu comunicaţie KNX
w Schrack-Info
• Comunicaţie KNX
• Pentru aplicaţii de încălzire sau răcire
• Ieșiri pentru semnalul de reglare în 2 sau 3 puncte
• Ieșiri pentru 1 sau 3 trepte de ventilaţie
• Moduri de operare: confort, economic și regim de protecţie
• Posibilitate de control a încălzirii sau răcirii în regim automat sau manual
• Limitare minimă și maximă a valorii de reglaj
• Afișaj cu iluminare din spate
• Culoarea carcasei: alb fildeș
• Tensiune de operare 230V c.a.
• Domeniul de reglare a valorii de referinţă 5...40°C
• Modul de fixare: cu șuruburi în doze îngropate de 60mm diametru
• Dimensiuni (L x Î x A) 86 x 86 x 47mm
DESCRIERE

STOC

STORE

Termostat de cameră cu ecran tacil, montaj îngropat

COD COMANDĂ
KX770T350

W Termostat de cameră cu comunicaţie KNX
w Schrack-Info
• Comunicaţie KNX
• Pentru aplicaţii de încălzire sau răcire
• Ieșiri pentru semnalul de reglare în 2 sau 3 puncte
• Ieșiri pentru 1 sau 3 trepte de ventilaţie
• Moduri de operare: confort, economic și regim de protecţie
• Posibilitate de control a încălzirii sau răcirii în regim automat sau manual
• Limitare minimă și maximă a valorii de reglaj
• Afișaj cu iluminare din spate
• Culoarea carcasei: alb semnal (RAL 9003)
• Tensiune de operare 230V c.a.
• Domeniul de reglare a valorii de referinţă 5...40°C
• Modul de fixare: cu șuruburi în doze îngropate de 60mm diametru
• Dimensiuni (L x Î x A) 86 x 86 x 46mm
Pagina
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178

Termostat de cameră, montaj îngropat în doze cu diametrul de minim 60mm

STOC

STORE

COD COMANDĂ
KX770T293

W Termostat de cameră pentru aplicaţii universale, 230V c.a.
w Schrack-Info
• Comunicaţie KNX
• Ieșiri pentru semnalul de reglare în 2 sau 3 puncte sau ieșiri în impulsuri PWM
• Moduri de operare: confort, economic și regim de protecţie
• Reglare turaţie ventilator manuală sau automată, 1 sau 3 trepte
• Posibilitate de control a încălzirii sau răcirii în regim automat sau manual
• Limitare minimă și maximă a valorii de reglaj
• Afișaj cu iluminare din spate
• Tensiune de operare 230V c.a.
• Domeniul de reglare a valorii de referinţă 5...40°C
• Modul de fixare: cu șuruburi pe perete
• Dimensiuni (L x Î x A) 93 x 128 x 30,8mm
DESCRIERE

STOC

Termostat de cameră, 230V c.a., aplicaţii universale

Stoc depozit Viena

STORE

COD COMANDĂ
KX770T163

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX
W Termostat de cameră pentru ventiloconvectoare și pompe de căldură, 24V c.a.
w Schrack-Info
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicaţie KNX
Moduri de operare: confort, economic și regim de protecţie
Pentru aplicaţii cu ieșiri de comandă în c.c. sau în c.c. și trei trepte de turaţie pentru ventilator
Reglare turaţie ventilator manuală sau automată, 1 sau 3 trepte
Posibilitate de control a încălzirii sau răcirii în regim automat sau manual
Limitare minimă și maximă a valorii de reglaj
Afișaj cu iluminare din spate
Tensiune de operare 24V c.a.
Domeniul de reglare a valorii de referinţă 5...40°C
Modul de fixare: cu șuruburi pe perete
Dimensiuni (L x Î x A) 93 x 128 x 30,8mm

DESCRIERE

STOC

STORE

Termostat de cameră pentru ventiloconvectoare și pompe de căldură, 24V c.a.

COD COMANDĂ
KX770T297

W Termostat de cameră, 24V c.a. pentru încălzire și răcire cu ﬂuide cu debite variabile
w Schrack-Info
• Comunicaţie KNX
• Ieșire 0...10Vcc pentru regulatoarele cu debit variabil (VAV), ieșiri suplimentare pentru reglajul în 2
puncte, PWM sau ieșire pentru regulatoarele de debit VAV în 3 puncte și o ieșire suplimentară
0...10Vcc
• O intrare 0... 10V c.c. pentru răspunsul de poziţie al clapetei de aer
• Moduri de operare: confort, economic și regim de protecţie
• Reglare continuă PI
• Reglare în funcţie de temperatura camerei sau a temperaturii aerului din retur
• Posibilitate de control a încălzirii sau răcirii în regim automat sau manual
• Limitare minimă și maximă a valorii de reglaj
• Limitare minimă și maximă a semnalului de la debitmetrul de aer
• Întoarcerea semnalului de ieșire 0... 10V c.c. ca opţiune
• Afișaj cu iluminare din spate
• Tensiune de operare 24V c.a.
• Domeniul de reglare a valorii de referinţă 5...40°C
• Modul de fixare: cu șuruburi pe perete
• Dimensiuni (L x Î x A) 93 x 128 x 30,8mm
Pagina
DESCRIERE

STOC

Termostat de cameră, 24V c.a. pentru încălzire și răcire cu ﬂuide cu debite variabile

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
KX770T165

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Senzori KNX
W Display multifuncţional VARIA
w Schrack-Info
• Afișaj multifuncţional cu termostat de cameră, în alb
• Parametrabil, pentru indicarea și comandarea funcţiilor de automatizare, cum ar fi scenarii de lumină
sau instalaţii de protecţie faţă de lumina directă a soarelui
• Pentru comandarea și reglarea, încălzirii, ventiloconvectoarelor (convectoare cu ventilator), instalaţii
de climatizare
• Afișaj iluminat și ceas programabil integrat
• Până la 7 pagini de afișare diferite
• Schimbare automată a orei vară / iarnă
• Comandă temperatură în până la 8 camere prin profile proprii de temperatură
• Ceas programabil săptămânal cu 8 canale, cu până la 3 funcţii diferite pentru. iluminat, rolete,
ventilatoare etc
• 3 Programe de încălzire
• La alegere reglaj continuu sau în două puncte
• Mod de operare: confort, așteptare, regim de noapte, protecţie la îngheţ
• Montaj în doze îngropate
DESCRIERE

STOC

Display multifuncţional VARIA 826 S KNX alb

STORE

COD COMANDĂ
KX8269210
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Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX
W Controller de cameră Contouch, inclusiv cuplorul BUS

w Schrack-Info
• Aparat multifuncţional pentru indicare și operare în sistem KNX, cu 320 x 240 pixeli, afișaj LCD color 2,8“
• Permite reprezentarea și operarea a cel puţin 18 funcţii parametrabile de deservire camere: conectare, dimare, jaluzele sau rolete, pază,
scenarii, afișare de texte, avertismente și alarme
• Senzor de temperatură cameră integrat
• Reglarea temperaturii camerei în varianta de reglare în două puncte și / sau varianta de reglare continuă, numai încălzire, numai răcire,
încălzire / răcire și încălzire sau răcire în două trepte
• Urmărirea valorii de referinţă funcţie de temperatura exterioară, în regimul de răcire.
• Ceas programabil săptămânal pentru modurile de operare ale regulatoarelor și pentru 18 funcţii de deservire cameră
• Cel puţin 16 puncte de conectare orară pe funcţie și pe zi a saptămânii
• Indicarea datei și orei
• Cuplor de BUS inclus în furnitură
• Conectare la magistrala de informaţii cu cleme BUS
• Racord pentru tensiunea auxiliară 24V c.c., curent absorbit de 50mA (de ex. LP746201)
• Montaj îngropat într-o doză de instalaţii Ø 60mm, fixare cu șuruburi
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• Dimensiuni (L x Î x A) 86 x 116 x 30mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Controller de cameră Contouch, incl. cuplorul de BUS, alb titan

KX2042AB11

Controller de cameră Contouch, incl. cuplorul de BUS, carbon metalic

KX2042AB21

Controller de cameră Contouch, incl. cuplorul de BUS, aluminiu metalic

KX2042AB31

Controller de cameră Contouch, inl. cuplorul de BUS, negru piano

KX2042AB51

Accesorii
Contouch Flash-Kit, cu micro cartelă SDHC și adaptor pentru USB și SD

KX2048AB01

Alimentator monofazat, stabilizat, REG, 230/24Vcc, 1,5A

LP746201

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Senzori KNX
W Ecrane tactile

w Schrack-Info
• Aparat de indicare și operare multifuncţional pentru sistemul KNX, cu 320 x 240 pixeli, afișaj color 5,7“-TFT și ecran tactil
• De pe interfaţa utilizator se poate dima iluminatul cu LED din spatele ecranului
• Pentru reprezentarea și operarea a cel puţin 210 obiecte de comunicare pe minim 20 de pagini de afișare
• O pagină suplimentară pentru indicarea sau anularea a cel puţin 16 alarme
• Program săptămânal pentru cel puţin 110 obiecte de comunicare și cel puţin 10 comenzi de conectare pe zi de săptămână
• Simularea prezenţei pentru cel puţin 50 de obiecte de comunicare
• Un modul de orientare pentru reprezentarea și memorarea valorilor de stare
• Comanda scenariilor 1 Bit sau 8 Bit, pentru cel puţin 64 de scenarii
• Cel puţin 32 de conexiuni ȘI / SAU pentru cel puţin 4 obiecte de comunicare
• Cel puţin 16 condiţii de comparaţie pentru realizarea unei comenzi de conectare
• Protecţie prin parolare a fiecărei pagini de indicare
• Ceas cu baterii cu indicarea datei și orei
• Sunt disponibile cel puţin 4 șabloane diferite pentru interfaţa de operare și indicare
Pagina

• Reprezentarea unei imagini memorabile pe ecranul de pornire sau reprezentarea unui diashow cu cel puţin 100 de imagini memorabile, în
locul imaginii de pornire
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• Interfaţă USB pentru încărcarea imaginilor și simbolurilor
• Cablu USB, 1m lungime și o rată a transferului de 480MBit/s.
• Tastă pentru resetare
• Cuplor de BUS integrat, racord la magistrală prin cleme de BUS
• Aparat cu montaj îngropat într-o doză montaj tencuială sau rigips
• La KX5882AB23 curentul absorbit este de 40mA
• Rama ornamentală și doza pentru montaj trebuie comandate separat
• Dimensiuni (L x Î x A) 161,5 x 135 x 64mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ecran tactil, 230V c.a.

KX5882AB13

Ecran tactil, 24V c.a. sau c.c.

KX5882AB23

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX
W Rame ornamentale pentru ecrane tactile KX5882ABx3

w Schrack-Info
• Dimensiuni (L x Î x A) 194 x 156 x 5mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Ramă ornamentală pentru ecran tactil color, aluminiu

KX5888AB12

Ramă ornamentală pentru ecran tactil color, design inox

KX5888AB13

Ramă ornamentală pentru ecran tactil color, sticlă neagră

KX5888AB14

Ramă ornamentală pentru ecran tactil color, sticlă albă

KX5888AB15

W Doză montaj / rigips
w Schrack-Info
• Dimensiuni (L x Î x A) 194 x 156 x 5mm

DESCRIERE

STOC

Doză montaj / rigips pentru ecrane tactile color

STORE

COD COMANDĂ
KX5888EB01
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Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Senzori KNX
W Centru control IP KX1521AB01
Vizualizare pe un PC

Vizualizare pe Smartphone

W Vizualizare web pentru o instalaţie KNX
Centrul de control IP permite vizualizarea web a instalaţiilor KNX pe cele mai diferite dispozitive de operare conectate la internet. Cu controller-ul
de vizualizare se pot reprezenta individual interfeţe de operare și indicare intuitive pentru calculatoare, tablete sau telefoane. Pentru diferitele
funcţii dedicate clădirilor sau pentru camere individuale stau la dispoziţie până la 1250 de valori și stări, ca și puternice module de aplicaţie.
Un program anual de comandă cu calendar astronomic este inclus. Un sistem de comandă a scenariilor permite apelarea și consemnarea a
până la 5000 de scenarii și evenimente. Diferitele date cum ar ﬁ valori de consum, înregistrări meteorologice pot ﬁ reprezentate sub formă de
graﬁce sau de diagrame. Pentru o viitoare diagnoză anumite date pot ﬁ supravegheate și memorate. Interfaţa servește la comanda aparatelor
IP prin intermediul comenzilor TCP/UDP. Alarmele sunt semnalizate optic și acustic. Suplimentar ele sunt memorate și administrate într-o istorie a
alarmelor. Semnalele de alarmă pot ﬁ transmise prin e-mail, la fel ca datele curente, respectiv, datele monitorizate. Se poate reprezenta orice
conţinut web, ca evenimente sau prognoze meteo. Pot ﬁ vizualizate imagini sau ﬁlme de pe camerele IP. Punerea în funcţiune se face cu ETS.
Pentru proiectare, aparatul dispune de un editor graﬁc și de un smart editor. Nu este nevoie de un software suplimentar.

Pagina

Cu editorul web se pot ordona prin Drag-and-Drop cele mai diferite elemente de indicare sau operare. Interfaţa de operare se poate constitui
individual cu elemente proprii sau disponibile dintr-o biliotecă cuprinzătoare. Stau la dispoziţie șase stiluri, la alegere. Imagini ale clădirii,
planuri de etaj pot ﬁ reprezentate ca imgini de fundal. Cu editorul Smart se pot vizualiza rapid și intuitiv programe, special concepute, pentru
browsere mobile, pe smartfone sau tablete.
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Pentru centrul de control IP vă punem la dispoziţie pentru descărcare un model de proiect.

Web
Web Client
Client
Smartphone
Smartphone

Web
Web Client
Client

WebClient
Client
Web
TabletăPC
PC
Tablet

WLAN-Router
WLAN-Router

ETS
ETS

IP/WEB

Web
Web Server
Server ++
KNXnet // IP
KNXnet
IP Schnittstelle
Interfaţă

I201_19506a

KNX

BewegungsDetectarea
mișcării
meldung

RaumReglarea
temperaturii
temperaturcamerei
regelung

WetterCentrală
zentrale
meteorologică

Zentrales
Operare
centrală
Bedienen

Schalten
Conectare
Dimmen
Dimare
Jaluzele
Jalousie

TouchPanel
Panel
Touch

Taster
Buton

Senzori KNX
W Centru control IP
w Schrack-Info
Controller pentru vizualizări grafice complete pe terminale compatibile web, cum ar fi calculatoare,
tablete sau telefoane cu un browser web standard.
• Server web pentru operare și observare de până la 1.250 de stări și valori transmise.
• Editor web pentru proiectarea vizualizărilor web și a modulelor de aplicaţii, cum ar fi:
- Programe de conectare în timp cu până la 300 de comenzi de conectare programabile pe
săptămână
- Modul de scenarii cu până la 5.000 de scenarii sau evenimente
- Modul logic complet grafic cu până la 1.000 de funcţii logice
- Funcţii de alarmare pentru până la 250 de mesaje diferite de alarmă
- Funcţie de e-mail cu până la 20 de contacte
• Editor Smart pentru browsere mobile, pentru vizualizări cu elemente de operare și indicare, în diverse
stiluri și aspecte de prezentare.
• Pagină web specială pentru upgradare de Firmware
• Interfaţă KNXnet/IP pentru parametrarea instalaţiei KNX
• Interfaţă Ethernet 10/100Mbits/s cu priză RJ45 pentru cuplarea la reţeaua IP cu utilizarea de
protocoale internet.
• 2 indicatoare cu LED-uri pentru semnalizarea legăturii IP / comunicaţie și pentru semnalizare erori.
• Cuplor BUS integrat și cleme BUS pentru conectarea la reţeaua KNX
• Alimentarea electronicii se face dintr-o sursă de tensiune externă de 24V c.c., 40 mA. Alimentarea
sursei se face prin intermediul unor cleme
• Dispozitiv modular pentru montare pe șină TH35 DIN EN 60715
• Dimensiuni: 4 module de 18mm
DESCRIERE

STOC

Centru control IP

STORE

COD COMANDĂ
KX1521AB01

Pagina

185

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

KNX Aktorik

Iluminat

Umbrire
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Iluminat

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

KNX Aktorik

Actuatoare KNX
Date măsurate

Dulap conexiuni

Încălzire
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Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Între consumator și reţeaua de alimentare se intercalează un aparat de comandă (actuator KNX). Actuatorul
KNX este conectat la reţeaua de comunicaţie KNX și primește date de la aceasta. Aceste date provin ﬁe
direct de la un element de stare KNX (întrerupător, senzori de iluminare, de temperatură sau senzori pentru
concentraţia CO2) sau de la un element de vizualizare (ecran tactil sau tabletă).

Actuator combi

Pagina
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Interfaţă dublă KNX/DALI

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
w Cuprins
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Actuatoare KNX
W Prezentări generale și ghiduri de selecţie – aparate cu ieșire binară
Aparatele cu ieșire binară Schrack Technik pot ﬁ utilizate ﬂexibil în multe aplicaţii. Sortimentul variat de produse pentru toate aplicaţiile uzuale
(AC1, AC3, AX, sarcină C) cuprinde actuatori de conectare extensibili modular, cu funcţie integrată de recunoașterea a tipului de sarcină.

w Utilizarea datelor AC1, AC3, AX și sarcină C
În domeniul industrial și în tehnica clădirilor s-au impus următoarele regimuri de funcţionare pentru diferitele sarcini de comutare și
caracteristicile de performanţă: AC1, AC3, AX și sarcină C. Aceste regimuri sunt prescrise în normele corespunzătoare naţionale și
internaţionale. Încercările sunt astfel deﬁnite încât reproduc utilizările tipice ca de ex. sarcini inductive (industrie) sau sarcini capacitive la
iluminatul ﬂuorescent (clădiri).
Regimurile de funcţionare AC1 și AC3 sunt sarcini din domeniului industrial:
• AC1: se referă la comutarea cu precădere a sarcinilor rezistive (cos ϕ = 0,8)
• AC3: se referă la sarcinile inductive speciﬁce motoarelor asincrone (cos ϕ = 0,45)
Aceste sarcini sunt deﬁnite în norma DIN EN 60947-4-1 „Contactoare și demaroare de motoare – contactoare electromagnetice și demaroare
de motoare“. Norma descrie demaroarele și / sau contactoarele care erau utilizate iniţial în aplicaţii industriale.
În domeniul tehnicii clădirilor s-a impus termenul AX:
• AX: se referă la o sarcină capacitivă speciﬁcă iluminatului cu tuburi ﬂuorescente.
În legătură cu sarcinile lămpilor ﬂuorescente se dau sarcinile capacitive de conectat (200 μF, 140 μF, 70 μF sau 35 μF). Această sarcină de
conectare se referă la norma DIN EN 60669 „Întreruptoare pentru instalaţii electrice ﬁxe pentru uz casnic şi scopuri similare“, utilizată cu
prioritate pentru aplicaţiile de tehnica clădirilor. Pentru aparate cu consum de 6A se impune veriﬁcarea cu sarcina de 70μF, iar pentru aparate
cu un consum mai mare de 6A se impune veriﬁcarea cu sarcina de 140μF. Caracteristicile de performanţă AC și AX nu sunt comparabile direct.
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Actuatoare KNX
W Actuatori de conectare
w Schrack-Info
• Câte un contact de releu pe fiecare ieșire
• Alimentarea cu tensiune a electronicii se face dintr-o sursă integrată de 230V c.a.
• Tastă alegere comandă prin reţea sau comandă directă
• LED cu lumină galbenă pentru semnalizarea activării comenzilor directe
• Câte un LED roșu pe fiecare ieșire, pentru indicarea stării de conectare
• Câte o tastă pe fiecare ieșire pentru conectarea acesteia, în comandă directă
• Pe fiecare ieșire se poate selecta modul de operare (operare normală, operare programată în timp)
• Timp de întârziere la conectare / deconectare programabil
• Cuplor BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme sau prin sistemul de contacte la șina de date,
doar la jumătate din sarcina standard
• Aparat modular pentru montarea pe șina TH35 DIN EN 60715 Dimensiuni în module de 18mm.

w Date tehnice
KX5671AB01

KX5671AB12

KX5671AB11

Număr canale de conectare

4

8

Curent nominal, (ca) [A]

8

8

230

230

Tensiune nominală, (ca) [V]

KXSK08RA--

KXSK0FRA--

8

8

16

2

16

16

230

230

230

Capacitatea de comutare / tipuri de sarcină, sarcină rezistivă
Sarcină rezistivă [W]

1840

1840

460

3680

2300

Capacitate de comutare în curent continuu [V/A]

24/8

30/10

24/8

24/10

24/100

35

35

12

35

35

1000

1000

500

3680

1000

Sarcină capacitivă maximă [μF]
Lămpi cu incandescenţă
Lampă cu incandescenţă [W]
Lampă cu halogeni 230 V [W]
Lampă cu halogeni de jt cu transformator convenţional (inductiv) [VA]

1000

1000

500

3680

1000

200-500

200-500

200

2000

500

500

500

200

3680

500

Lămpi ﬂuorescente T5/T8
necompensate [VA]
compensate paralel (la valoarea max. a capacităţii C) [W]

2x58

2x58

200

2500

2x58

conexiunea duo [VA]

1000

1000

200

3680

1000

necompensate [VA]

500

500

200

3680

500

compensate paralel (la valoarea max. a capacităţii C) [W]

300

300

200

2500

300

Lămpi ﬂuorescente compact

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Actuator de conectare 4 x 230V c.a., 8 A

KX5671AB01

Actuator de conectare 8 x 230V c.a., 2 A

KX5671AB12

Actuator de conectare 8 x 230V c.a., 8 A

KX5671AB11

Actuator de conectare 8 x 230V c.a., 16 A

KXSK08RA

Actuator de conectare 16 x 230V c.a., 16 A

KXSK0FRA

Accesorii
Baretă KNX cu pini, 4 terminale cu cablu de 1,5m

Stoc depozit Viena

BS900136

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Actuatoare KNX
W Actuatori de conectare modulari

Construcţia modulară a actuatorilor de conectare Schrack garantează aplicarea ﬂexibilă pentru ﬁecare caz în parte. Interfaţa cu 6 poli a
modulului principal se poate racorda, cu ajutorul punţilor de scurtcircuitare, cu până la patru extensii de actuatori de conectare. În acest
fel necesarul de actuatori de conectare se poate extinde de la un multiplu de 3 la unul de 6-/9-/12 sau15 și adapta ﬂexibil la numărul și
mărimea sarcinilor de conectat. Diversitatea de funcţii oferite de softul de aplicare acoperă un spectru larg: de la comanda în mai multe trepte
a ventilatoarelor, contoarelor de ore de funcţionare și cicluri de conectare, la comanda scenelor și a încălzirii, până la recunoașterea tipului
de sarcină și supravegherea curentului absorbit pe ﬁecare canal.
Programul de aplicare cuprinzător comandă atât ieșirile modulului principal cât și ieșirile tuturor extinderilor conectate. Aceasta cuprinde:
• înregistrarea și supravegherea curentului de sarcină pe ﬁecare ieșire, la lipsa sarcinii și la suprasarcină
• cuplarea simultană a celor trei ieșiri
• convertirea unei valori predeterminate, ca valoare procentuală, de turaţie în semnale de comandă de la 1 până la 3 trepte
(comandă turaţie-ventilator)
• convertirea unei valori predeterminate, ca valoare procentuală, de poziţie a unui ventil în semnale de comandă modulate în pulsuri
(comanda-debit termic)
• contorizare cicluri de funcţionare și ore de funcţionare cu supravegherea unei valori limită pe ﬁecare ieșire
• comandă integrată de 8-Bit a scenelor, în care ﬁecare ieșire poate ﬁ realizată în până la opt scene

Exemplu: schema bloc a unui actuator de conectare multiplu de 15
KNX

AC 230 V

Schema bloc prezentată arată cu titlu de exemplu conectarea schematică și legarea individuală a modulelor de actuatori de conectare.
Toate modulele cu marcajul 10 AX, 16 AX și 20 AX sunt compatibile între ele și pot ﬁ utilizate împreună.
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w Domeniul de utilizare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actuatorii de conectare cu montajul pe șină DIN se utilizează atât în construcţii nerezidenţiale cât și rezidenţiale pentru următoarele aplicaţii:
conectarea de sarcini de până la 20 AX pe canal
conectarea trifazată de acţionări sau sarcini
comanda în 1 până la 3 trepte de turaţie a instalaţiilor de ventilaţie
detectarea curentului de sarcină
detectarea căderii unui mijloc de acţionare semniﬁcativ
detectarea preventivă a defectelor prin supravegherea continuă a curentului
înregistrarea orelor de funcţionare și a ciclurilor de conectare
notiﬁcarea lucrărilor de întreţinere și reparaţie
detectarea circuitelor întrerupte

Actuatoare KNX
W Actuatori de conectare modulari ; Module principale și module extensie
w Schrack-Info
• Tensiune nominală pe contact 230V c.a.
• Interfaţă pentru conectarea unei extensii de actuatori și software
pentru comanda a până la 4 extensii de actuatori, în orice
combinaţii
• Posibilă conectarea pe 3 faze (3 ieșiri comandate simultan)
• Acţionare directă (operare locală)
• Comandă turaţie ventilatoare, în 1...3 trepte
• Comanda elementelor de acţionare electrotermică
• Comandă a scenariilor pe 8 Biţi
• Pentru fiecare canal: transmiterea stării, contorizarea orelor de
funcţionare cu supraveghere limite, contorizarea ciclurilor de
conectare cu supraveghere limite, înregistrare curent de sarcină,
monitorizare curent de sarcină
• Alimentarea cu tensiune a electronicii proprii, ca și a electronicii
extensiilor de actuatori conectaţi, prin magistrala BUS
• Cuplor de BUS integrat, Conectare la magistrală prin cleme BUS
• Dimensiuni: 3 module de 18 mm

w Date tehnice
KX5621AB11
KX5621AB21
Număr canale de conectare

KXSH03RC-KXSE03RC--

KX5131AB11
KX5131AB21

3

3

3

Curent nominal [A] c.a.

10AX

16AX

20AX

Tensiune nominală [V] c.a.

230

230

230

Capacitatea de comutare / tipuri de sarcină, sarcină rezistivă
Sarcină rezistivă [W]

3680

3680

4600

Capacitate de comutare în curent continuu [V/A]

24/10

30/16

24/20

200

200

200

Lampă cu incandescenţă [W]

2300

3680

3680

Lampă cu halogeni 230 V [W]

2300

3680

3680

Lampă cu halogeni de jt cu transformator convenţional (inductiv) [VA]

1200

2000

2000

necompensate [VA]

2300

3680

3680

compensate paralel (la valoarea max. a capacităţii C) [W]

1500

2500

2500

conexiunea duo [VA]

1500

3680

3680

necompensate [VA]

1600

3680

3680

compensate paralel (la valoarea max. a capacităţii C) [W]

1100

2500

2500

Sarcină capacitivă maximă [μF]
Lămpi cu incandescenţă

Lămpi ﬂuorescente T5/T8

Lămpi ﬂuorescente compact

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Module principale
Actuator de conectare, Modul principal, 3 x 230/400V c.a., 10 AX, sarcină C, monitorizare sarcină

KX5621AB11

Actuator de conectare, Modul principal, 3 x 230/400V c.a., 16 AX, sarcină C, monitorizare sarcină

KXSH03RC

Actuator de conectare, Modul principal, 3 x 230/400V c.a., 20 AX, sarcină C, monitorizare sarcină

KX5131AB11

Module extensii
Acuator de conectare, Modul extensii, 3 x 230/400 V c.a., 10 AX, sarcină C, monitorizare sarcină

KX5621AB21

Acuator de conectare, Modul extensii, 3 x 230/400V c.a., 16 AX, sarcină C, monitorizare sarcină

KXSE03RC

Acuator de conectare, Modul extensii, 3 x 230/400V c.a., 20 AX, sarcină C, monitorizare sarcină

KX5131AB21

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Actuatoare KNX
W Actuator de conectare combi, 8 x 230V c.a., 16A, 8 x intrări binare
w Schrack-Info
• 8 intrări pentru tensiune continuă sau alternativă în domeniul de c.a./c.c. 12...230V
• 8 ieșiri contacte de relee
• Tensiune nominală pe contact 230V c.a.
• Curent nominal pe contact 16A, cos phi = 1
• Alimentarea cu tensiune a electronicii se face dintr-o sursă integrată, de 230V c.a.
• Aparatul funcţionează și fără conectare la Bus, ca și în absenţa tensiunii Bus, în caz de comunicare
întreruptă cu reţeaua Bus, sau reţea nepusă în funcţiune
• Câte o tastă pe ieșire pentru comutarea ieșirii în regim de operare directă, prin intermediul unei funcţii
de comutare, la apăsarea scurtă a tastei și pentru pentru comutarea modului de operare a ieșirii între un
releu cu comandă în impulsuri și un releu comandat după un program funcţie de timp, la apăsare lungă
a tastei
• Câte un 1 LED roșu pe ieșire pentru indicarea stării de conectare
• Câte 1 LED roșu pe fiecare intrare pentru indicarea prezenţei semnalului
• Pe fiecare pereche de intrări se pot seta funcţiile: - 2 taste pentru dimare și stop-telegramă sau cu
transmitere ciclică - 2 taste pentru comanda dispozitivului de protecţie la lumina intensă a soarelui
• Selectare a legăturii logice (ȘI / SAU) pentru o intrare cu un alt obiect al comunicării și valoare reglabilă
de start a conexiunii la reapariţia tensiunii în reţeaua Bus
• Comandă integrată pe 8 Biţi pentru comanda scenariilor și conectarea fiecărei ieșiri în până la 8 scenarii
• Cuplor de Bus integrat, cu numai jumătate din sarcina standard a liniei Bus, conectare prin cleme Bus sau
prin sistemul de contacte de la șina de date
• Aparat modular pentru montare pe șina TH35 DIN EN 60715
• Dimensiuni: 8 module de 18 mm

w Date tehnice
Număr canale de conectare

4

Număr de intrări

Curent nominal, [A] c.a.

16

Tensiune nominală intrări [V] c.a./c.c.

Tensiune nominală intrări [V] c.a./c.c.

230

Capacitatea de comutare/tipuri de sarcină, sarcină rezistivă
Sarcină rezistivă [W]

3680

Capacitate de comutare în curent continuu [V/A]
Sarcină capacitivă maximă [μF]

12/100
140

Lămpi ﬂuorescente compact

Lămpi cu incandescenţă
Lampă cu incandescenţă [W]

2500

Lampă cu halogeni 230 V [W]

2500

Lampă cu halogeni de jt cu transformator convenţional (inductiv) [VA]

500

Lămpi ﬂuorescente T5/T8
necompensate [VA]

2500

necompensate [VA]

1600

compensate paralel (la valoarea max. a capacităţii C) [W]

1300

compensate paralel (la valoarea max. a capacităţii C) [W]

1100

conexiunea duo [VA]

2500

DESCRIERE
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STORE

COD COMANDĂ
KXKK88RT

Actuator de conectare combi, 8 x 230V c.a., 16A, 8 x intrări binare
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Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Întreruptoare automate
w Schrack-Info
• 4 contacte comutatoare libere de potenţial
• Comutator pentru alegere comandă manuală cu indicarea poziţiei
• Posibilitate de inversare a funcţiei de ieșire (operare ca un contact ND / NÎ)
• Funcţionare temporizator reglabil
• Întârziere reglabilă la cuplare / decuplare
• Comportare parametrabilă în cazul căderii tensunii de BUS
• Alimentarea electronicii electronicii se face la tensiunea de BUS
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS sau prin sistemul de contacte de la
șina de date
• Dimensiuni: 4 module de 18mm

w Date tehnice
Număr canale de conectare
Curent nominal [A] c.a.

KX5101AB03

KX5101AB04

KX5121AB01

4

4

8

16

16

16

230

230

230

3680

3680

3680

12/100

12/100

12/100

140

200

200

Lampă cu incandescenţă [W]

2500

3680

3680

Lampă cu halogeni 230 V [W]

2500

3680

3680

Lampă cu halogeni de jt cu transformator convenţional (inductiv) [VA]

500

2000

2000

necompensate [VA]

2500

3680

3680

compensate paralel (la valoarea max. a capacităţii C) [W]

1300

2500

2500

conexiunea duo [VA]

2500

3680

3680

necompensate [VA]

1600

3680

3680

compensate paralel (la valoarea max. a capacităţii C) [W]

1100

3000

3000

Tensiune nominală [V] c.a.
Capacitatea de comutare / tipuri de sarcină, sarcină rezistivă
Sarcină rezistivă [W]
Capacitate de comutare în curent continuu [V/A]
Sarcină capacitivă maximă [μF]
Lămpi cu incandescenţă

Lămpi ﬂuorescente T5/T8

Lămpi ﬂuorescente compact

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Comutator de sarcină, 4 x 230V c.a., 16A

KX5101AB03

Comutator de sarcină, 4 x 230V c.a., 16A, curba C

KX5101AB04

Comutator de sarcină, 8 x 230V c.a., 16A, curba C

KX5121AB01
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Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Aparate cu ieșiri binare, 2 x 230V c.a., 10A
w Schrack-Info
• Tensiune nominală pe contact 230V c.a.
• Două contacte comutatoare libere de potenţial
• Curent nominal pe contact 10A
• Cleme fără șurub pentru racordarea și cablarea continuă a
conductoarelor neprelucrate, monofilare, multifilare și multifilare
fine, de 0,5...2,5 mm2 secţiune
• Alimentarea electronicii prin magistrala Bus
• Cuplor de Bus integrat, conectare la magistrală prin cleme Bus
• Pentru montare în doze îngropate cu diametrul de 60mm și
adâncime 60mm
• Funcţii de timp: întârziere la deconectare, întârziere la conectare,
operare ca temporizator
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Aparat cu ieșiri binare, 2 x 230V c.a., 10A

KX5102AB13

Aparat cu ieșiri binare, 2 x 230V c.a., 10A, cu cadru de montare și priză

KX5102AB03

W Actuatori de conectare
w Schrack-Info
• Tensiune nominală pe contact 230V c.a.
• Două ieșiri binare pentru contacte libere de potenţial, determinarea stării de comutare prin tensiunea
produsă în aparat
• Conductoare de 20cm lungime pentru ieșiri, intrări și BUS
• Ieșire parametrabilă ND sau NÎ
• Alimentarea electronicii prin magistrala BUS
• Cuplor de BUS integrat, conectare la magistrală prin cleme BUS livrate cu aparatul
• Montare pe perete îngropat în doze cu diametrul de 60mm
• Dimensiuni (D x A) 53 x 28mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Actuator de conectare, 1 x 230V c.a., 16A, 2 x intrări binare

KX5112AB10

Actuator de conectare, 2 x 230V c.a., 6A, 2 x intrări binare

KX5622AB31
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Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Aparate cu intrări binare
w Schrack-Info
• Intrări pentru circuite cu lungime maximă de 100m, conductor neecranat, răsucit
• LED pentru indicarea stării pe fiecare intrare
• Funcţiile intrării: limitarea ratei telegramelor, timp de revenire parametrabil, blocarea unor intrări cu
obiecte de blocare, durata se poate modifica printr-o apăsare lungă a tastei, selectarea tipului de
contacte (ND / NÎ)
• Se evaluează durata de apăsare a tastei scurtă / lungă
• Numărarea impulsurilor cu / fără monitorizarea limitei (8/16/32 Bit)
• Alimentarea electronicii se face dintr-o sursă integrată, tensiunea de alimentare 230V c.a.
• Cuplor de Bus integrat, conectare prin cleme Bus sau sistemul de contacte de la șina de date
• Dimensiuni: 6 module de 18mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
KX2621EB01

Aparat cu intrări binare, 8 intrări pentru contacte libere de potenţial
Aparat cu intrări binare, 16 intrări pentru contacte libere de potenţial

KX2621EB11

Aparat cu intrări binare, 8 intrări pentru (ca)/(cc) 12...230V

KXEK08RM

Aparat ci intrări binare, 16 Intrări pentru (ca)12...230V, (cc) 12...115V

KXEKF0RN

Aparat cu intrări binare, 8 Intrări penrtu (ca)/(cc) 12...230V, 8 Intrări pentru contacte libere de potenţial

KXEKF0RP

W Actuator de conectare combi, 8 x 230V c.a., 16 A, 8 intrări binare
w Schrack-Info
• 8 intrări pentru tensiune continuă sau alternativă în domeniul de 12...230V c.a./c.c.
• 8 ieșiri contacte comutatoare
• Tensiune nominală pe contact 230V c.a.
• Curent nominal pe contact 16A, cos phi = 1
• Alimentarea cu tensiune a electronicii se face dintr-o sursă integrată, de 230V c.a.
• Aparatul funcţionează și fără conectare la Bus, ca și în absenţa tensiunii Bus, în caz de comunicare
întreruptă cu reţeaua Bus, sau reţea nepusă în funcţiune
• Câte o tastă pe ieșire pentru comutarea ieșirii în regim de operare directă, prin intermediul unei funcţii
de comutare, la apăsarea scurtă a tastei și pentru pentru comutarea modului de operare a ieșirii între
un releu cu comandă în impulsuri și un releu comandat după un program funcţie de timp, la apăsare
lungă a tastei
• Câte un 1 LED roșu pe ieșire pentru indicarea stării de conectare
• Câte 1 LED roșu pe fiecare intrare pentru indicarea prezenţei semnalului
• Pe fiecare pereche de intrări se pot seta funcţiile: - 2 taste pentru dimare și stop-telegramă sau cu
transmitere ciclică - 2 taste pentru comanda dispozitivului de protecţie la lumina directă a soarelui
• Selectare a legăturii logice (ȘI / SAU) pentru o intrare cu un alt obiect al comunicării și o valoare
reglabilă de start a legăturii la reapariţia tensiunii în reţeaua Bus
• Comandă integrată pe 8 Biţi pentru comanda scenariilor și conectarea fiecărei ieșiri în până la 8
scenarii
• Cuplor de BUS integrat conectare prin cleme Bus, sau prin sistemul de contacte la șina de date cu
numai jumătate din sarcina standard a liniei Bus
• Aparat modular pentru montare pe șina TH35 DIN EN 60715
• Dimensiuni: 8 module de 18mm
DESCRIERE

STOC

Stoc depozit București

COD COMANDĂ
KXKK88RT

Actuator de conectare combi, 8 x 230V c.a., 16 A, 8 intrări binare

Stoc depozit Viena

STORE

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Actuatoare KNX
W Actuatori combi jaluzele, 4 x 230V c.a., 6 A, 8 intrări binare
w Schrack-Info
• 8 ieșiri de contacte releu, blocate electric în perechi, pentru comanda a 4 acţionări de protecţie
împotriva luminii directe a soarelui, alimentate la 230V c.a.
• Tensiune nominală contacte 230V c.a.
• Curent nominal contacte 6A, cos phi = 1
• Alimentarea cu tensiune a electronicii se face dintr-o sursă integrată alimentată la 230V c.a.
• Aparatul este capabil să funcţioneze și fără conexiunea la BUS, respectiv, la căderea comunicaţiei
BUS
• Prereglaj în stare de livrare pentru comanda directă a ieșirilor prin funcţii ale tastelor jaluzelelor, prin
intermediul tastelor conectate la intrări
• Câte o tastă pe contact releu ieșire pentru conectarea ieșirii în modul operare directă
• Câte 1 LED roșu per intrare, pentru indicarea stării semnalului respectiv
• Funcţii realizabile pe perechi de intrări: - acţionare directă pe ieșirile corespunzătoare ca tastă de
jaluzele - 2 taste pentru dimare, cu telegramă stop sau cu trimitere ciclică
• Deschidere automată a lamelelor jaluzelelor până la o poziţie parametrată după coborârea
neîntreruptă a jaluzelei, de la poziţia superioară până la limita inferioară, cu comanda de 1 Bit a
scenariilor pentru memorarea și apelarea (refacerea) a 2 poziţii intermediare ale jaluzelei și ale
lamelelor
• Comandă integrată pe 8 Biţi pentru scenarii și cuprinderea fiecărui canal în până la 8 scenarii
• Obiect opţional „Soare“ pentru activarea / dezactivarea comenzii de urmărire a soarelui, la
reglarea perechii jaluzea - lamele, pe soare umbrit, pentru o iluminare de zi maxim posibilă
• Cuplor de Bus integrat, conectare prin cleme Bus sau prin sistemul de contacte de la șina de date
• Dimensiuni: 8 module de 18mm

DESCRIERE

STOC

STORE

Actuatori combi jaluzele, 4 x 230V c.a., 6 A, 8 intrări binare

COD COMANDĂ
KXKS48RU

W Interfaţă tastă
w Schrack-Info
• Intrări / ieșiri, programabile fiecare pentru contacte releu libere de potenţial sau pentru aprinderea
unor LED-uri de stare
• Producerea tensiunii de scanare pentru contactele libere de potenţial
• Pentru montare în doze de aparat îngropate cu diametrul de 60mm
• Pentru intrări cu lungimea maximă a conductoarelor de 10m, neecranate, răsucite
• Se poate evalua durata de apăsare a tastelor
• Conectare Pornit / Oprit / Intermediar, emitere valoare (8/16 Biţi)
• 1 tastă dimare
• 1 tastă comandă de grup
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• 2 taste dimare cu telegramă de stop (4 Biţi)
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• 2 taste dimare cu stabilirea valorii (8 Biţi)
• Jaluzele: 1 tastă / 2 taste comanda jaluzelelor
• Memorare scenarii și apelare: 8 Biţi, în legătură cu blocul de date scenarii 1 Bit
• Numărarea impulsurilor, cu sau fără monitorizarea limitei (8/16/32 Biţi)
• Alimentarea cu tensiune a electronicii se face din tensiunea de Bus
• Cuplor de Bus integrat, conecatarea la magistrală prin cleme Bus
• Dimensiuni (L x Î x A) 42 x 42 x 8.5mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Interfaţă tastă‚ 2 x contact liber de potenţial / Ieșire pentru comanda LED-urilor

KX2202AB21

Interfaţă tastă‚ 4 x contact liber de potenţial / Ieșire pentru comanda LED-urilor

KXEK44UP

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Dimmere universale, module principale și module extensii (sarcină R,L,C)
w Schrack-Info
• Pe fiecare modul există o ieșire pentru conectare și dimare de
sarcini rezistive (R), inductive (L) sau capacitive (C)
• Interfaţă pentru cuplarea a unui modul principal cu până la cinci
module extensie
• Adaptare automată la tipul de comandă necesar: decuparea
începutului de fază sau a sfârșitului de fază
• Alimentarea cu tensiune a electronicii se face dintr-o sursă
integrată, alimentată la 230V c.a.
• Comandă integrată pe 8 Biţi pentru comanda scenariilor și
cuprinderea fiecărei ieșiri în până la 8 scenarii

Posibilităţi de combinare a dimerelor universale
Module principale și extensii

• Cuplor de Bus integrat, conectare la Bus prin clemă de Bus

max.
6 aparate,
conductor
max.
6 Geräte,max.
max.2m
2 mlungime
Leitungslänge
Modul
Hauptmodul
principal

300 VA
500 VA
1000 VA

300 VA
500 VA
1000 VA

Extensii
Erweiterungen
300 VA
500 VA
1000 VA

300 VA
500 VA
1000 VA

300 VA
500 VA
1000 VA

• 2 intrări auxiliare pentru 230V c.a. (conductorul de nul reprezintă
potenţialul de referinţă) pentru cuplarea și dimarea ieșirii și
trimiterea opţională a semnalelor de conectare / dimare pe
reţeaua Bus

I202_02288

300 VA
500 VA

• Protecţie electronică a ieșirilor împotriva suprasarcinilor,
scurtcircuitelor și supratemperaturii

• Lungimea max. a conductoarelor de legătură la intrările auxiliare
este de 100m
Mischbetrieb
Operare
mixtă
alle
Kombinationen
möglich
posibile
toate combinaţiile

• Determinarea stării de conectare prin tensiune produsă în aparat
• Dimensiuni: 3 module de 18mm

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Module principale
Dimer universal, Modul principal, 20...300VA, 230V c.a., (sarcină R,L,C)

KXDH01R3

Dimer universal, Modul principal, 20...500VA, 230V c.a., (sarcină R,L,C)

KXDH01R5

Module extensii
Dimere universale, Extensii, 20...300VA, 230V c.a., (sarcină R,L,C)

KXDE01R3

Dimere universale, Extensii, 20...500VA, 230V c.a., (sarcină R,L,C)

KXDE01R5

Dimere universale, Extensii, 20...1000VA, 230V c.a., (sarcină R,L,C)

KXDE01RA

W Dimer universal, 2 x 300VA, 230V c.a. (pentru dimare corpuri de iluminat cu LED-uri)
w Schrack-Info
• Comandă corpuri de iluminat dimabile, inclusiv cu LED
• Putere de ieșire până la 2 x 300VA sau 1 x 500VA
• Nu se impune o sarcină minimă
• Funcţionare cu decupare început sau sfârșit de fază

Pagina

• Recunoaștere automată a sarcinilor inductive
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• Protecţie la scurtcircuit, suprasarcină, supratemperatură, indicator de stare cu LED
• Numărarea orelor de funcţionare, cu monitorizarea valorii limită a numărului orelor de funcţionare
• Numărarea ciclurilor de conectare, cu monitorizarea valorii limită a numărului de cicluri
• Comandă integrată pe 8 biţi pentru scenarii și cuprinderea fiecărei ieșiri în până la 8 scenarii
• Dimensiuni: 4 module de 18mm
DESCRIERE

STOC

Dimer universal, 2 x 300VA, 230V c.a. (pentru dimare corpuri de iluminat cu LED-uri)

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
KXDK02RLED

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Dimer universal, 210 VA, 230V c.a. (sarcină R,L,C)
w Schrack-Info
• O ieșire pentru conectarea și dimarea sarcinilor rezistive (R), inductive (L) sau capacitive (C)
• Ieșire pe semiconductori pentru conectarea și dimarea mijloacelor de iluminat
• Tensiune nominală de operare 230V c.a., 50/60 Hz
• Putere conectabilă 50…210VA
• Posibilitate de reglare a modului de conectare și dimare
• Soft pentru pornit și soft pentru oprit
• Cuplare dimare sau dimarea în trepte
• 2 Intrări binare pentru contacte libere de potenţial
• Posibilitate de programare a modului de acţionare a intrărilor: ca intrări extensie acţionând direct
numai pe ieșire, sau separat ca intrare binară generală acţionând pe Bus
• Atribuire liberă a funcţiilor de conectare, dimare, jaluzele, transmitere valori și comanda scenariilor la
cele 2 intrări
• Conductoare de legătură de 20cm lungime pentru conectare, ieșiri, intrări și Bus
• Alimentarea electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor Bus integrat, conectare la Bus prin clemele Bus anexate
• Montaj îngropat în doze cu diametrul de 60mm
• Dimensiuni (D x H) 53 x 28mm
DESCRIERE

STOC

STORE

Dimer universal, 210 VA, 230V c.a., (sarcină R,L,C)

COD COMANDĂ
KX5252AB31

W Dimmer universal, 1 x 230V c.a., 10...250VA
w Schrack-Info
• O ieșire pentru conectarea și dimarea de sarcini rezistive (R),
inductive (L) sau capacitive (C)
• Adaptare automată pentru comanda de decupare început sau
sfârșit de fază, în funcţie de tipul de sarcină racordat
• Tensiune nominală de operare 230V c.a.
• Frecvenţa nominală: 50...60Hz
• Putere nominală la +35°C temperatură ambiantă: 10...250VA
• Protecţie electronică a ieșirii la suprasarcină, scurtcircuit și
supratemperatură
• Cleme fără șurub pentru racordarea și cablarea continuă de
conductori netrataţi, monofilari, multifilari fin și multifilari, de
0,5...2,5mm2 secţiune
• Alimentarea electronicii din tensiunea de Bus
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• Cuplor Bus integrat, conectare cu cleme Bus
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• Pentru montare în doze îngropate cu diametrul de 60mm și
adâncime de 60mm

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Dimer universal, 1 x 230V c.a., 10...250VA, cu cadru de montare și priză BTI

KX5252AB03

Dimer universal, 1 x 230V c.a., 10...250VA

KX5252AB13

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W KNX și DALI – o echipă puternică
Digital Addressable Lighting Interface (DALI) a fost introdus pe piaţă în anul 2004 ca
un înlocuitor al clasicei interfeţe 1...10V. Programul universal DALI-Bus este un sistem de
comandă a balasturilor electronice utilizate în tehnica iluminatului. Speciﬁcaţia interfeţei
de comunicare DALI este stabilită în norma internaţională CEI 62386. În afară de
balasturile electronice sunt conectate la magistrala DALI și unii senzori dedicaţi.
Comunicarea DALI permite ca toate aparatele DALI să ﬁe comandate cu acelaș semnal (Broadcast). La comanda Broadcast toate
aparatele DALI se comportă ca și când ar ﬁ comandate împreună prin intermediul unei interfeţe 1...10V. Ca a doua posibilitate de comandă
DALI permite alocarea unei adrese DALI pentru până la 16 grupe (adresare de grup) sau comanda individuală a ﬁecărui aparat DALI
(adresare individuală).
DALI permite nu numai recepţia semnalelor de conectare sau dimare ci prin DALI se pot transmite informaţii privind nivelul de iluminare sau
gestiona defectele cum ar ﬁ defectarea unui corp de iluminat sau a unui balast.
DALI permite includerea ﬁecărui aparat DALI în până la 16 scene prestabilite. Setările speciﬁce pentru ﬁecare scenă sunt stocate în
dispozitivele individuale DALI și pot ﬁ accesate printr-o singură comandă. Acest lucru permite comanda chiar și a unor scene complexe sau a
unor secvenţe de comandă foarte rapide. În acest fel costul de comandă a dimării cu KNX și DALI nu este mai mare ca cel al sistemului 1...10V.
Dacă se compară necesarul de conductori pentru DALI și pentru sistemul 1...10V și diferenţele de cost pentru materiale și manoperă, atunci un
proiect cu DALI poate ﬁ realizat cu o treime mai ieftin decât cu sistemul 1...10V. Un aparat de comandă pentru comanda / reglarea iluminării
cu DALI poate ﬁ , în cazul cel mai simplu, un senzor de iluminare, un detector de prezenţă sau un senzor combinat iluminare / prezenţă, care
să comande o grupă de lămpi în funcţie de prezenţa umană și de lumina zilei. În cazul acestor aplicaţii simple, locale, în care DALI este folosit
ca interfaţă dintre un senzor și mai multe aparate DALI, se utilizează Broadcast ca înlocuitor al clasicei comenzi prin 1...10V. În aceste condiţii
aplicaţiile simple nu sunt privite ca făcând parte dintr-o reţea.
Într-o linie DALI pot ﬁ conectate prin aparatul de comandă / Gateway (Master) până la 64 de balasturi electronice DALI (Slaves). La punerea
în funcţiune a DALI balasturile electronice primesc o adresă generată automat, iar mai departe, în procesul de punere în funcţiune în baza
acestei adrese, primesc o adresă scurtă, de la 0…63. Datorită faptului că alocarea adreselor se face automat, ordonarea aparatelor este
întâmplătoare, balasturile individuale / lămpile trebuie identiﬁcate mai departe în procesul de punere în funcţiune. Adresarea balasturilor
individuale din sistem se face ﬁe în baza adresei scurte (comandă individuală), ﬁe în baza unei adrese DALI de grup (comandă de grup). În
acest scop pot ﬁ ordonate oricât de multe balasturi ale unei linii în până la 16 grupe DALI. Prin adresarea grupelor în sistemul DALI se asigură
că, procesele de conectare - dimare ale diferitelor lămpi din sistem se face concomitent, fără decalare în timp. Pe lângă adresarea prin adrese
scurte și adrese de grup, se pot cuprinde în scenarii valorile de iluminare ale balasturilor DALI individuale și pot ﬁ accesate prin adresele de
scenarii.
Pentru mai multe informaţii despre DALI vă rugăm descărcaţi manualul tehnic DALI de la adresa: www.dali-ag.org

Comparaţia comenzii în sistem 1...10V cu comanda DALI cu KNX

AC 230 V
Schalt-/Dimmaktor
Actuator
de conectare / dimare

EVG

Actuator
de conectare / dimare
Schalt-/Dimmaktor

EVG

Actuator
de conectare / dimare
Schalt-/Dimmaktor

EVG
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1 ... 10 V

DALI EVG

KNX
DALI

DALI EVG
DALI EVG

I201_14024a

KNX/DALI Gateway

Actuatoare KNX
W Gateway Twin KNX/DALI
w Schrack-Info
• Comunicare prin KNX cu balasturi electronice (EVG), care dispun de o interfaţă DALI, legate într-o
magistrală DALI
• Două ieșiri DALI conform CEI60929, conectabile prin reţeaua Bus DALI cu până la 64 balasturi
electronice DALI și, suplimentar, cu până la 10 senzori DALI
• Sursă integrată cu tensiunea de intrare 110...240V c.a., 50/60 Hz sau 120...240V c.c., pentru
alimentarea electronicii Gateway și a ieșirilor DALI
• Afișaj cu LCD pentru indicarea orelor de funcţionare și afișarea mesajelor de eroare
• Tastă pentru comutare între operarea prin Bus și operarea directă
• Împărţirea celor maxim 128 balasturi electronice DALI în maxim 32 grupe DALI care pot fi acţionate
exclusiv în grupe (conectare, dimare și stabilire valoare pentru dimare) și pentru care starea și
căderea unui mijloc de iluminare se semnalizează tot ca grupă
• Semnalizarea și indicarea unei erori la lămpi sau la balasturi pe grupă de lămpi și pe participanţi DALI
• Posibilitate de a înlocui balasturile defecte DALI fără software (ETS)
• Comandă integrată a scenariilor pentru până la 32 scenarii
• 16 regulatoare în 2 puncte integrate pentru reglarea luminozităţii
• Dimensiuni: 4 module de 18mm
DESCRIERE

STOC

STORE

KNX/DALI Twin Gateway, pentru max. 2 x 64 Balasturi electronice DALI

COD COMANDĂ
KXDD02RV

W KNX/DALI Gateway plus / Twin plus
w Schrack-Info
• Pentru comunicarea prin KNX cu balasturile electronice) cu interfaţă DALI. Ieșiri DALI, conform
CEI62386
• Conectabile prin reţeaua Bus DALI cu până la 64 balasturi electronice DALI și, suplimentar, cu cel
puţin 10 senzori DALI Sursă integrată, cu tensiunea de intrare 110-240V c.a., 50-60Hz sau
120-240V c.c. pentru alimentarea electronicii Gateway și a ieșirilor DALI
• Afișaj cu LED-uri pentru indicarea orelor de funcţionare și a mesajelor de eroare
• 1 Tastă pentru comutare între operarea prin Bus și operarea directă
• Divizarea celor max. 64 de balasturi DALI pe canal în maxim 16 grupe DALI pe canal, operabile pe
grupe sau individual (conectare, dimare, stabilire valoare dimare) și semnalizare stare și cădere a
unui corp de iluminat
• Semnalizare și indicarea unei erori la o lampă sau la un balast, pe grup de lămpi și pe participanţi
DALI
• Comandă integrată a scenariilor pentru până la 16 scenarii per canal
• 16 regulatoare în 2 puncte integrate pentru reglarea luminozităţii
• 16 regulatoare integrate pentru menţinerea constanţei luminozităţii pentru un șir principal de lămpi și
până la patru alte șiruri de lămpi
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• Posibilitate de a înlocui balasturi DALI fără software-ul (ETS)
• Atribuirea balasturilor electronice DALI la grupele individuale împreună cu posibilitatea de testare a
balasturilor, grupelor, scenariilor și efectelor prin intermediul ETS la punerea în funcţiune a Gateway
• Dimensiuni: 4 module de 18mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

KNX/DALI Gateway plus, 1 Canal

KX1411AB03

KNX/DALI Gateway plus, 2 Canale

KX1411AB21

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Actuator de conectare / dimare, 8 x DALI, 8 EVG per ieșire
w Schrack-Info
• 8 ieșiri DALI
• Putere de comandă pentru până la 8 balasturi DALI pentru fiecare ieșire DALI
• Alimentarea cu tensiune a electronicii și a ieșirilor DALI dintr-o sursă integrată de 230V c.a.
• O tastă pentru selecţia și comutarea a câte 4 ieșiri DALI pentru operare prin Bus sau operare directă
• LED galben pentru indicarea, la care din cele 4 ieșiri DALI este activată operarea directă
• Patru perechi de taste pentru conectarea și dimarea a 4 ieșiri DALI în operare directă, funcţională la
prezenţa tensiunii de 230V c.a. (și fără tensiune Bus conectată și comunicare Bus nepusă în funcţiune
sau întreruptă)
• Pentru fiecare ieșire DALI, cu obiect de comandă: conectarea Pornit / Oprit, dimare mai luminoasă /
mai întunecată și stabilirea unei valori de dimare
• Obiect care se poate adăuga și comandă integrată a scenariilor pe 8 Biţi pentru memorarea și
refacerea a până la 16 scenarii pentru fiecare ieșire DALI
• Cuplor Bus integrat, conectarea bus prin cleme Bus sau prin sistemul de contacte al șinei de date cu
numai jumătate din sarcina standard
• Aparat modular pentru montare pe șină TH35 DIN EN 60715
• Dimensiuni: 4 module de 18mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
KX5251EB01

Actuator de conectare / dimare, 8 x DALI, 8 Balasturi per ieșire

W DALI Intrare pentru taste 4 buc.
w Schrack-Info
• Aparat cu ieșire binară
• 4 intrări pentru conectare la tastele instalaţiei
• Acţiuni compatibile pe fiecare intrare: tastare scurtă - tastare lungă
• Poartă de cuplare integrată DALI pentru comunicarea cu un controller central DALI / Gateway
• Alimentare cu tensiune prin cablul DALI cu sarcina de 6 mA DALI-Bus
• Pentru montare într-o doză de perete îngropată diametrul de 60mm și adâncimea de 60mm
• Cleme pentru racordarea la cablul DALI
• Set de cabluri pentru racordarea tastelor
• Dimensiuni (L x Î x A) 43 x 43 x 11mm
DESCRIERE

STOC

STORE

DALI Intrare pentru taste 4 buc.

COD COMANDĂ
KX1412AB71

W Actuator de conectare/dimare, 8 x 230V c.a., 16A, 1 ... 10V, Certiﬁcare UL
w Schrack-Info
• Pentru conectarea și dimarea a 8 grupe de lămpi cu fluorescenţă cu balasturi electronice dimabile
• 8 ieșiri pentru tensiunile de comandă 1...10V c.c.
• 8 ieșiri de cuplare (contacte releu) pentru 230V c.a., 50/60 Hz, 16A (sarcină rezistivă)
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• Pe canal de actuatori cu obiect de comandă conectare Pornit / Oprit, dimare mai luminos / mai
întunecat și stabilirea unei valori pentru dimare
• Un obiect de stare 1 Bit și un obiect de stare de 8 Biţi (starea conectării respectiv valoarea de dimare)
• Comandă integrată a scenariilor de 8 Biţi și cuprinderea fiecărui canal în până la 8 scenarii
• Alimentarea electronicii actuatorilor din tensiunea de Bus
• Cuplor de Bus integrat, conectare prin cleme sau prin sistemul de contacte al șinei de date
• Aparat modular pentru montare pe șină TH35-7.5 EN 60715
• Dimensiuni: 8 module de 18mm
DESCRIERE

STOC

Actuator de conectare/dimare, 8 x 230V c.a., 16A, 1 ... 10V, Certificare UL

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
KX5261EB02

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Actuatori jaluzele și rolete
Sistem de comandă cu urmărire solară

Urmărirea marginii umbrei

În cazul sistemului de comandă cu urmărire
solară lamelele jaluzelelor nu sunt închise
complet, ci urmăresc poziţia soarelui ﬁind
orientate automat în așa fel încât lumina
soarelui să nu pătrundă direct în cameră. Prin
spaţiul dintre lamele poate pătrunde în cameră
în continuare o lumină difuză, contribuind
astfel la un iluminat fără efect de orbire și la
reducerea costurilor cu energia electrică. În
cazul sistemului de urmărire solară orientarea
lamelelor se face astfel încât acestea să ﬁe
poziţionate mereu perpendicular pe direcţia
soarelui. Aceasta asigură o iluminare optimă
cu lumină solară a spaţiului.

În cazul urmăririi marginii umbrei protecţia la
soare nu este totală, ci redusă atât de mult
încât lumina soarelui să pătrundă cu o lungime
parametrabilă (de ex. 50cm) în spaţiul
camerei. Avantaje: putem vedea afară prin
partea de jos a ferestrei, plantele aﬂate pe
pervaz vor beneﬁcia de lumina soarelui iar
utilizatorii camerei vor ﬁ protejaţi de lumină
excesivă.

Comandă cu urmărire solară combinată
cu urmărirea marginii umbrei
Desigur cele două principii funcţionale pot ﬁ
combinate pentru a asigura o protecţie optimă
la lumina solară.

2

2

1

1

I201_15423a

1

Totalreflexion
von direktem
Sonnenschein
Reﬂ
exia totală
a razelor
solare directe

2

Anteil an diffusem
Tageslicht
proporţie
de lumină
solară difuză

I201_15465a

I201_15463a

3

3
3

maximale Sonnenlicht-Eindringtiefe
adâncimea
maximă de pătrundere a luminii solare

Totalreflexion
von direktem
Sonnenschein
Reﬂ
exia totală
a razelor
solare directe
Anteil an diffusem
Tageslicht
proporţie
de lumină
solară difuză
maximale Sonnenlicht-Eindringtiefe
adâncimea
maximă de pătrundere a luminii solare

1
2
3

2

2

1
1
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I201_15464a

I201_15462a

1
2

Totalreflexion
von direktem
Sonnenschein
Reﬂ
exia totală
a razelor
solare directe
Anteil an diffusem
Tageslicht
proporţie
de lumină
solară difuză

I201_15466a

3
3

adâncimea
maximă de pătrundere a luminii solare
maximale Sonnenlicht-Eindringtiefe

3
1
2
3

Totalreflexion
von direktem
Sonnenschein
Reﬂ
exia totală
a razelor
solare directe
Anteil an diffusem
Tageslicht
proporţie
de lumină
solară difuză
maximale Sonnenlicht-Eindringtiefe
adâncimea
maximă de pătrundere a luminii solare

Actuatoare KNX
W Actuatori pentru jaluzele, 230V c.a., 6A, cu urmărire solară
w Schrack-Info
• Curent nominal contacte 6A
• Operare directă (la obiect)
• Relee blocate electric între ele (pentru schimbarea sensului de
rotaţie)
• Pe fiecare canal pentru comanda protecţiei la lumină intensă
solară, acţionări de uși sau ferestre motor de curent alternativ de
230V c.a. și limitatori mecanici de cursă
• Comandă automată de urmărire a poziţiei soarelui
• Operare manuală
• Comandă a scenariilor de 1/8 Bit, integrată, 8 scenarii de pe
fiecare canal
• Adecvat pentru cuprinderea într-o comandă de urmărire a poziţiei
soarelui (la KXJK08RD)
• Alimentarea cu tensiune a electronicii dintr-o sursă de reţea, la
tensiunea de 230V c.a.
• Cuplor de Bus integrat, conectare la Bus prin cleme sau prin
sistemul de contacte de la șina de date
• Aparat modular pentru montare pe șină TH35 DIN EN 60715
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Actuator jaluzele, 4 x 230V c.a., 6A, pentru comanda de urmărire a poziţiei soarelui

KXJK04RD

Actuator jaluzele, 8 x 230V c.a., 6A, pentru comanda de urmărire a poziţiei soarelui

KXJK08RD

W Actuatori jaluzele, 4 x 230Vca, 8A, cu recunoaștere a poziţiei limită,
pentru comanda de urmărire a poziţiei soarelui
w Schrack-Info
• Pentru comanda separată, pe canal de actuator, a câte unei acţionări: protecţie la lumina intensă
a soarelui, clapete, uși sau ferestre, cu motoare de curent alternativ de 230V c.a. și limitatoare de
capăt electromecanice sau electronice
• Electronică integrată pentru recunoașterea acţionării limitatoarelor de capăt electromecanice și
pentru autocalibrarea timpilor de acţionare - de la un capăt la celălalt
• Relee blocate electric între ele pentru comanda inversării sensului de rotaţie
• Deschiderea automată a lamelelor jaluzelelor până la o poziţie parametrată impusă după o
coborâre neîntreruptă a jaluzelei, de la poziţia superioară până la poziţia inferioară limită
• Comandă integrată a scenariilor pe 8 biţi și cuprinderea fiecărui canal în până la 8 scenarii
• Obiect opţional „Soare“ pentru activarea / dezactivarea comenzii de poziţionare a lamelelor
jaluzelelor, cu urmărire a poziţiei soarelui, pentru a asigura maximul de lumină de zi în cazul umbririi
soarelui
• Obiect de alarmă pe aparat sau pe canal pentru deplasarea protecţiei la lumina directă a soarelui în
poziţia parametrată de siguranţă (de exemplu în cazul alarmei la vânt) și blocarea a mersului în altă
poziţie, atât timp cât persistă alarma
• Obiecte de stare pe canal de actuator pentru interogarea, respectiv, transmiterea automată a poziţiei
protecţiei solare și a poziţiei lamelelor ca valoare procentuală
• Câte două taste pe canal de actuator pentru comandă directă
• Adecvată funcţional la aplicarea tensiunii de 230V c.a. (chiar și în cazul lipsei tensiunii de Bus și
comunicare Bus întreruptă, respectiv, încă nepusă în funcţiune)
• Dimensiuni: 6 module de 18mm
DESCRIERE

STOC

Actuatori jaluzele, 4 x 230V c.a., 8A, cu recunoaștere a poziţiei limită, pentru comanda de urmărire a poziţiei soarelui

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

STORE

COD COMANDĂ
KX5221AB03
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Actuatoare KNX
W Actuatori jaluzele, 4 x 230V c.a., 6A
w Schrack-Info
• Curent nominal contacte 6A
• Acţionare directă (la obiect)
• Relee blocate electric între ele (pentru schimbarea sensului de rotaţie)
• 4 canale
• Câte un canal pentru comanda acţionării protecţiei la lumina intensă solară, a ușilor și ferestrelor cu
motoare de curent alternativ de 230V c.a. și limitatori de capăt electromecanici
• Comandă a scenariilor de 1 Bit, cuprindere a 2 scenarii pe canal
• Alimentare cu tensiune a electronicii dintr-o sursă integrată, la tensiunea de 230V c.a.
• Comanda lamelelor (deschis/închis) prin traductorul de poziţie (valoare 8 Biţi)
DESCRIERE

STOC

STORE

Actuatori jaluzele, 4 x 230V c.a., 6A

COD COMANDĂ
KX5231AB02

W Actuator rolete, 4 x 230V c.a., 6A
w Schrack-Info
• Curent nominal contacte 6A
• Acţionare directă (la obiect)
• Relee blocate electric între ele (pentru schimbarea sensului de rotaţie)
• 4 canale
• Câte un canal pentru comanda acţionării protecţiei la lumina directă solară a ușilor și ferestrelor cu
motoare de curent alternativ de 230V c.a. și limitatori de capăt electromecanici
• Tensiune nominală contacte 230V c.a./50 Hz
• Comandă integrată a scenariilor de 1Bit, de cuprins 2 scenarii pe canal
• Alimentarea electronicii dintr-o sursă integrată, tensiune de conectare 230V c.a.
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
KX5231AB03

Actuator rolete, 4 x 230V c.a., 6A

W Actuatori jaluzele, 4 x 6...24V c.c., 1A
w Schrack-Info
• 4 Canale
• Fiecare canal pentru comanda unei acţionări pe ieșire, protecţie la lumina directă a soarelui,
acţionare uși sau ferestre cu 24V c.c. și limitatori de capăt electromecanici
• LED pentru indicarea stării fiecărei ieșiri
• Acţionare directă (la faţa locului)
• Relee blocate electric între ele (pentru inversare sens de rotaţie)
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• Acţioare manuală sau standard
• Comandă a scenariilor integrată de 1Bit/8Biţi, de cuprins 8 scenarii pe canal
• Alimentarea electronicii dintr-o sursă integrată, alimentată la 230V c.a.
• Cuplor de Bus integrat, conectare prin cleme
• Dimensiuni: 6 module de 18mm
DESCRIERE

STOC

Actuatori jaluzele, 4 x 6...24V c.c., 1A

STORE

COD COMANDĂ
KX5241AB01

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Actuatori combi jaluzele, 4 x 230V c.a., 6A, 8 intrări binare
w Schrack-Info
• 8 ieșiri contacte releu, blocate electric în perechi pentru comanda a 4 acţionări de protecţie
împotriva luminii directe a soarelui, alimentate la 230V c.a.
• Tensiune nominală contacte 230V c.a.
• Curent nominal contacte 6A, cos phi = 1
• Alimentarea cu tensiune a electronicii se face dintr-o sursă integrată alimentată la 230V c.a.
• Aparatul este capabil să funcţioneze și fără conexiunea la BUS, în cazul căderii comunicaţiei BUS
• Prereglaj din fabrică pentru comanda directă a ieșirilor prin funcţii ale tastelor jaluzelelor, prin
intermediul tastelor conectate la intrări
• Câte o tastă pe contact releu ieșire pentru conectarea ieșirii în modul operare directă
• Câte 1 LED roșu pe intrare, pentru indicarea stării semnalului respectiv
• Funcţii realizabile pe perechi de intrări: - acţionare directă pe ieșirile corespunzătoare ca tastă de
jaluzele - 2 taste pentru dimare, cu telegramă stop sau cu trimitere ciclică
• Deschidere automată a lamelelor jaluzelelor până la o poziţie parametrată după coborârea
neîntreruptă a jaluzelei, de la poziţia superioară până la limita inferioară, cu comanda de 1Bit a
scenariilor pentru memorarea și apelarea (refacerea) a 2 poziţii intermediare ale jaluzelei și ale
lamelelor
• Comandă integrată pe 8Biţi pentru scenarii și cuprinderea fiecărui canal în până la 8 scenarii
• Obiect opţional „Soare“ pentru activarea / dezactivarea comenzii de urmărire a soarelui, la
reglarea perechii jaluzea - lamele, pe soare umbrit, pentru o iluminare de zi maxim posibilă
• Cuplor de Bus integrat, conectare prin cleme Bus sau prin sistemul de contacte de la șina de date
• Dimensiuni: 8 module de 18mm
DESCRIERE

STOC

Actuatori combi jaluzele, 4 x 230V c.a., 6A, 8 intrări binare

STORE

COD COMANDĂ
KXKS48RU
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Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Actuatori jaluzele, 1 x 230V c.a., 6A, 2 intrări binare
w Schrack-Info
• 1 x 230V c.a., 6A, 2 intrări binare
• 1 canal
• Pentru comanda acţionărilor protecţiilor la lumina directă a soarelui, acţionare uși și ferestre cu
motoare de 230V c.a. și limitatori de capăt electromecanici
• Relee blocate electric între ele (pentru inversare sens de rotaţie)
• Lungimea maximă a conductoarelor neecranate, răsucite 5m
• Pentru 2 intrări de semnal (contact liber de potenţial)
• Determinarea stării de conectare prin tensiune produsă de aparat
• Comportare parametrabilă în cazul căderii / revenirii tensiunii de Bus
• Alarmă (vânt, ploaie, ger): retragere în poziţia de siguranţă, blocare în această poziţie până la
sfârșitul alarmei
• Alimentarea cu tensiune a electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor de Bus, conectare prin cleme
• Montare în doze de aparat îngropate cu diametrul de 60mm
• Dimensiuni (D x A) 53 x 28mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
KX5202AB31

Actuatori jaluzele, 1 x 230V c.a., 6A, 2 intrări binare

W Actuator jaluzele, 1 x 230V, 6A
w Schrack-Info
• Contacte interblocate electric pentru un canal (protecţie la acţionare)
• Recunoașterea poziţiei de capăt
• Cleme fără șurub pentru conectarea și cablarea continuă de
conductoare neprelucrate, monofilare, multifilare fin și multifilare,
0,5...2,5 mm2 secţiune
• Alimentarea electronicii din tensiunea de Bus
• Cuplor de Bus integrat‚ conectare prin cleme Bus
• Pentru montare în doze de aparat îngropate cu diametrul de 60mm,
adâncime de 60mm
DESCRIERE

ABM (B x H) mm

Actuator jaluzele, 1 x 230V c.a., 6A, cu cadru de montare și priză BTI

71 x 71 x 42

STOC

STORE

KX5202AB03

COD COMANDĂ

Actuator jaluzele UP, 1 x 230V c.a., 6A

50 x 50,9 x 41,3

KX5202AB13
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Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W KNX Staţie meteorologică, Senzori de luminozitate

w Schrack-Info
Meteodata 140 S KNX
• Senzor combinat / staţie meteo
• Pentru vânt, ploaie, luminozitate și temperatură
• Pentru comanda automată a jaluzelelor și protecţia împotriva luminii directe a soarelui cu urmărirea poziţiei soarelui
• Senzor de ploaie încălzit
• Posibilă funcţionarea fără tensiune de la reţea, încălzirea senzorului de ploaie nu mai funcţionează
• Măsurare și decizii direct în aparat
• Protecţie împotriva luminii intense a soarelui pentru până la trei faţade, utilizând 3 senzori de luminozitate integraţi
• 6 canale logice
Meteodata 140 S GPS KNX
Ca și Meteodata 140 S KNX, dar:
• Are receptor GPS încorporat
• Face calculul automat al elevaţiei și azimutului
• Este posibilă funcţionarea fără tensiunea reţelei, modulul GPS nu mai are nici o funcţie
Meteodata 140 basic KNX
Ca și Meteodata 140 S KNX, dar:
• Fără senzor de ploaie

Pagina

• Fără urmărire automată a poziţiei soarelui
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• Are 3 canale pentru protecţia la lumina directă a soarelui
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Meteodata 140 S KNX, 110–230V c.a.

KX1409207

Meteodata 140 basic KNX

KX1409205

Meteodata 140 S GPS KNX, 110–230V c.a.

KX1409208

Meteodata 140 S 24V KNX, 15–34V c.c.

KX1409201

Meteodata 140 S 24V GPS KNX, 15–34V c.c.

KX1409204

Fixare pe catarg

KX9070928

Sursă monofazată, stabilizată, REG, 230/24V c.c., 1,5A

LP746201

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Centrală meteo / Centrală protecţie la lumina intensă a soarelui
w Schrack-Info
• Receptor semnal de timp GPS
• Introducerea locului de montaj, alegând ţara și orașul sau indicând latitudinea și longitudinea în
grade, sau prin GPS
• Emiterea și recepţia datei și orei prin reţeaua Bus
• Transmiterea tuturor valorilor măsurate prin Bus
• Funcţii:
-

Monitorizarea tuturor măsurătorilor cu câte până la 3 valori limită, supraveghere cu senzori

-

Comandă cu urmărire a poziţiei soarelui, sau urmărire a poziţiei marginii umbrei

-

Comandă centrală pentru activarea / dezactivarea protecţiei la lumină solară directă la
începutul / sfârșitul zilei

-

Conexiuni logice (4 ȘI, SAU) și 8 conexiuni SAU pentru mesajele de alarmă / eroare

-

Funcţie de blocare pentru lucrări de spălare a ferestrei

-

Obiect de securitate / alarmă

• Senzor încălzit pentru măsurarea vitezei vântului (fără părţi mecanice în mișcare), domeniu de
măsurare 0...35m/s
• Senzor de luminozitate, domeniu de măsurare 0...150klx
• Detectarea amurgului, domeniu de măsurare 0...1000lx
• Senzor de temperatură exterioară, domeniu de măsurare min. -35...+80°C
• Detector de precipitaţii încălzit
• Cuplor de Bus integrat, conectare cu cleme Bus
• Alimentare suplimentară cu tensiune, 24V c.a./c.c., 100mA (de ex. LP746201)
• În furnitură găsiţi suportul combinat pentru perete / stâlp
• Dimensiuni (L x Î x A) 96 x 77 x 118mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Staţie meteo (GPS), 8 Sectoare de faţadă, Comandă de urmărire a poziţiei soarelui

KX2573AB22

Staţie meteo WS1 (GPS), 4 Sectoare de faţadă

KX2573AB32

W Senzor de vânt
w Schrack-Info
• Domeniu de măsurare a vitezei vântului 0...35m/s
• Înregistrarea, interogarea și resetarea vitezei maxime a vântului
• Semnalizare automată a senzorului defect
• Monitorizare valori limită (3 valori limită)
• Transmitere pe Bus a valorilor detectate de senzor
• Conexiuni logice (8 ȘI, 8 SAU)
Pagina

• Alimentarea electronicii dintr-o sursă exterioară de tensiune
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• Cuplor de Bus integrat, conectare prin cleme Bus
• Alimentare suplimentară cu tensiune, 24V c.a./c.c., 20mA (de ex. LP746201)
• Montaj aparent, grad de protecţie IP44
• În furnitură găsiţi suportul combinat pentru perete / stâlp
• Dimensiuni (L x Î x A) 96 x 77 x 118mm
DESCRIERE

STOC

Senzor de vânt

STORE

COD COMANDĂ
KX2573AB42

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Actuator acţionări termice
w Schrack-Info
• La un canal (ieșire actuator) pot fi racordate maxim 4 acţionări termice în paralel
• Operabil cu regulatorul KNX de temperatură cameră
• Acţionare directă , LED pentru indicarea funcţionării și a stării
• Tensiune nominală 230V c.a., 6 comutatoare silenţioase cu semiconductori
• Protecţie electronică a ieșirilor la suprasarcină și scurtcircuit
• 6 Intrări de semnalizare (contacte libere de potenţial), determinarea stării de conectare prin tensiune
produsă în aparat, lungime maximă a conductoarelor de ieșire 50m, neecranat, torsadat
• Alimentarea electronicii dintr-o sursă integrată, cu tensiunea de alimentare 230V c.a.
• Cuplor Bus integrat, conectare cu cleme Bus
• Aparat modular pentru motare pe șină TH35 DIN EN 60715
• Dimensiuni: 6 module de 18mm
DESCRIERE

STOC

STORE

Actuator de acţionare termică, 6 Intrări, 6 Ieșiri

COD COMANDĂ
KXHK66RL

W Actuator de încălzire
w Schrack-Info
• Actuator de încălzire cu 12 canale
• Cu protecţie la scurtcircuit și suprasarcină
• Selectabil: mărime de reglaj continuă sau discretă
• Cu 12 regulatoare de temperatură (P/PI) pentru încălzire și răcire
• Pentru comanda a 12 elemente de reglaj termic 24–240V c.a., în 4 grupe cu câte 3 ieșiri de 450mA

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
KX4940245

Actuator de încălzire, 12 canale, HM12TKNX

W Actuatori încălzire
w Schrack-Info
• Actuatori de încălzire pentru comanda elementelor de acţionare
termică (24V)
• Montaj direct pe perete sau pe șina suport a distribuitorului de
circuite de încălzire
• Comutare silenţioasă cu semiconductoare (triace)
• Selectabil: mărime de reglaj continuă sau discretă
Pagina
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• 6 canale
• Max. 4 elemente de acţionare / canal
HMT 12 KNX
• 12 canale
• Max. 2 elemente de reglaj / canal
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Actuator de încălzire, 6 canale, HMT6KNX

KX4900273

Actuator de încălzire, 12 canale, HMT12KNX

KX4900274

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Element de acţionare cu electromotor a ventilului, LED pentru indicarea cursei
w Schrack-Info
Element de acţionare proporţională (continuă) cu electromotor a ventilului, cu LED de indicare a cursei și
cu cuplor de Bus pentru conectarea directă la KNX:
• Pentru fixare pe adaptorul de ventil
• Livare cu manșoane de adaptare pentru aparatele Siemens (VDN../VEN.., VPD../VPE.., VD... CLC,
V..I46.., V..P47..) Danfoss RA, Heimeier, MNG, Schlösser ab 3/93, Honeywell, Braukmann,
Dumser (distribuitor), Reich (distribuitor), Oventrop, Herb, Onda
• Forţa de acţionare maximă: 120N
• Conductor fixat pe carcasă pentru conectare la Bus și două contacte auxiliare de semnalizare (de
exemplu contacte de fereastră), care pot fi conectate ca intrări binare
• Se alimentează de la tensiunea de Bus
• Acţionare silenţioasă, fără întreţinere
• Recunoașterea automată a cursei ventilului, prin care se adaptează cursa de reglaj cu tipul de ventil
utilizat
• Dimensiuni (L x Î x A) 50 x 82 x 65mm
DESCRIERE

STOC

STORE

Element de acţionare cu electromotor a ventilului, LED pentru indicarea cursei

COD COMANDĂ
KX5627AB02

W CHEOPS Control KNX
w Schrack-Info
• Element de acţionare cu motor pentru comanda ventilelor de încălzire sau răcire
• Indicarea cursei ventilului
• Recunoaștere automată a cursei ventilului
• 2 Intrări, pentru: contacte fereastră, detectoare de prezenţă, senzori pentru telecomandă
(senzor de telecomandă numai la CHEOPS control KNX)
• Cuplor de Bus integrat
• Conţine 2 adaptoare diferite pentru ventile (VA 10, VA 78)
• Reglare autonomă de temperatură pe cameră și senzor de temperatură integrat
• Posibilă operarea manuală pe aparat cu 2 taste
• LED-uri pentru indicare (roșu / albastru pentru mai cald / mai rece)
• Configurabil pentru: reglare încălzire (reglare continuă), încălzire în 2 trepte, încălzire și răcire
DESCRIERE

STOC

STORE

Cheops Control KNX

COD COMANDĂ
KX7329201

W Actuatori pentru ventilaţie
w Schrack-Info
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• Pentru sisteme cu 2 și 4 tuburi
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• Pentru până la trei trepte de ventilaţie
• Pentru ventile cu reglaj în 2 puncte și 3 puncte
• Intrare liberă de potenţial pentru contactele de fereastră sau pentru senzorul de temperatură
• Intrare liberă de potenţial pentru monitorizarea condensului
• Operare manuală la aparat (trepte de ventilaţie, comutare între încălzire și răcire)
• Adaptarea valorii impuse pentru răcire în funcţie de temperatura exterioară
DESCRIERE

STOC

Actuatori pentru ventilaţie

STORE

COD COMANDĂ
KX4920200

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Controller de ventilaţie cameră cu comunicare KNX
w Schrack-Info
Controllerele se utilizează pentru reglarea temperaturii în camere individuale.
• Pentru sisteme de ventilare cu 2 tuburi cu change-over sau cu 4 tuburi
• Pentru radiatoare și plafoane de răcire (numai KX241CC02)
• Comanda acţionărilor termice cu ventile 24V c.a.
• Contacte de releu libere de potenţial pentru comanda ventilatoarelor
• Comanda aerotermelor (KX211FC12)

w Date tehnice
Tensiune de operare

230V c.a.

Frecvenţa

50/60Hz

Putere absorbită

12VA

Algoritm de reglare

PI

Bus de comunicare

KNX (S-Mod și LTE-Mod)

Aparat de cameră

PPS2

Aparat service

RXT20.1

Intrare digitală

Număr de 2 ieșiri cu relee

Tensiunea de conectare

250V c.a.

Curentul admis la ieșire releu

5 (4)A

Ieșiri cu triace

PWM, în 3 puncte

Ieșiri cu triace tensiune de conectare

24V c.a.

Curent admis la ieșirea cu triac

0,5A

Tip interfaţă

KNX-Bus

Montaj

pe șină DIN, cu șuruburi

Montare

pe ventilator, cu capac în tavanul fals, în tabloul electric

Grad de protecţie

IP30

Dimensiuni (L x Î x A)

113 x 167 x 62mm

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Controller de cameră pentru ventilatoare cu 3 trepte de turaţie, 4 ieșiri cu triace, 3 ieșiri cu relee

KX211FC10

Controller de cameră pentru ventilatoare cu 3 trepte de turaţie, 4 ieșiri cu triace, 3 ieșiri cu relee

KX211FC11

Controller de cameră pentru ventilator cu 3 trepte de turaţie și pentru aerotermă, 2 ieșiri cu triace, 4 ieșiri cu relee

KX211FC12

Controller de cameră pentru răcire prin tavan și radiatoare, 4 ieșiri cu triace

KX241CC02
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Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Ceas temporizator digital KNX cu 8 canale
w Schrack-Info
• Ceas temporizator digital cu program anual și astro
• Sincronizare ceas prin conectarea la antenă DCF externă sau la antena GPS, la conectarea GPS se
pot face determinări de poziţie pentru programul astro
• Număr de 8 canale, număr de locaţii de memorie 800, timpul cel mai scurt de conectare 1s
• Precizia de funcţionare la 25 °C ≤ ± 0,5 s/zi (Quarz) sau DCF77/GPS
• Ghid de operare text pe afișaj
• 8 ani rezerva de funcţionare (baterie cu litiu)
• Funcţionare: Pornit - Oprit, Impulsuri, Cicluri, Program de vacanţă, 2 Programe aleatoare
• Funcţie de astro (calcul automat al orelor de răsărit și apus al soarelui pentru tot anul)
• Preselecţie circuite, Pornit / Oprit permanent
• Timer de desfășurare
• Contor ore de funcţionare integrat
• Codare cu PIN
• Comutare automată oră de vară / iarnă
• Sincronizare oră și dată cu ceilalţi participanţi ai reţelei Bus
• Tensiune de operare 110 – 240V c.a.
• Dimensiuni: 3 module de 18mm
DESCRIERE

STOC

STORE

Ceas temporizator digital KNX cu 8 canale

COD COMANDĂ
KX6489212

W Monitorizare maxime pentru limitarea vârfurilor de sarcină
w Schrack-Info
• Pentru limitarea vârfurilor de sarcină în instalaţii cu tarifare cu măsurarea puterii
• Stabilirea valorii unui impuls consum în [Wh]
• Reglarea limitei de putere între 30...1000kW, cu un prag programabil de avertizare între
25...1000kW
• Perioadă reglabilă de 15, 30 sau 60 minute pentru calcularea puterii medii
• Durată de ciclu programabilă de 15, 30, 60, 120 sau 240s pentru calculul intervalului de putere
maximă
• Valoarea impulsului 10...20000Wh
• Ordonabile până la 120 de limitări de vârf de sarcină
• Determinarea stării și cuplarea sarcinilor prin KNX
• Transmitere prin KNX de date statistice la sfârșitul fiecărei perioade de măsurare
• 3 LED-uri pentru indicare: gata de funcţionare (tensiune de operare), depășire a unui maxim
periculos sau a lipsei impulsului de sincronizare
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• 5 LED-uri pentru indicarea domeniilor actuale de timp din interiorul intervalului de măsurare
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• 8 LED-uri pentru indicarea stării primelor 8 sarcini
• Intrări pentru preluarea semnalelor generate de contorul de energie al furnizorului ca și impulsuri de
sincronizare pentru schimbarea modului de tarifare
• Alimentarea cu tensiune a electronicii dintr-o sursă integrată alimentată la 230V c.a.
• Data și ora necesare prin Bus
• Cuplor de Bus integrat, conectare prin cleme Bus sau prin sistemul de contacte ale șinei de date
• Aparat modular pentru montare pe șină TH35 DIN EN 60715
• Dimensiuni: 4 module de 18mm
DESCRIERE

STOC

Monitorizare maxime pentru limitarea vârfurilor de sarcină

Stoc depozit Viena

STORE

COD COMANDĂ
KX3601AB01

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Interfeţe - prezentare de ansamblu și ghid de selecţie
W Reţeaua KNX
Reţeaua KNX® oferă interfeţe pentru multe alte aplicaţii tehnologice, ca Ethernet (LAN) și comanda iluminatului cu DALI.
Prin reţeaua KNX se pot schimba comod informaţii și date. În special cu KNXnet/IP este posibilă conectarea la sistemul de management al
clădirilor.

Interfeţe
la KNX
Schnittstellen
zu KNX
Touch
TouchPanel
Panel

Buton
Taster

Operare
Zentrales
centrală
Bedienen

Aktoren und
Sensoren
Actuatori
și senzori

Schalten
Conectare
Dimare
Dimmen
Jaluzele
Jalousie

Detectarea
Bewegungsmișcării
meldung

Reglarea
Raumtemperaturii
temperaturcamerei
regelung

Telecomandă
cu IR
IR Fernbedienen

Tastă
cumit
Taster
receptor
IR
IR-Empfänger

Emiţător
IR-Handmobil
IR
sender

EnOcean
EnOcean

EnOcean
EnOcean
Gateway
Gateway

EnOcean
EnOcean
Emiţător
de perete
Wandsender

Comanda
iluminatului cu DALI
DALI Beleuchtungssteuerung

KNX/DALI
KNX/DALI
Gateway
Gateway

KNX

Operare
aﬁșare
Bedienenși und
Anzeigen

DALI

DALI

Senzori
Sensoren
DALI

DALI
EVG
EVG

DALI

KNXnet/IP
KNXnet/IP

Interfaţă
IP
IP-Interface

Calculator
Notebook
KNXnet/IP

Webserver
Server
web

WLAN-Router
WLAN-Router

IP Control
Centru
control
CenterIP

SmartTelefon

Tablet
PC
Tabletă

Calculator
Notebook

phone
IP/WEB

W KNX/Ethernet – download rapid economisește timp
Cu standardul KNXnet/IP se pot transfera telegrame KNX pe Ethernet (LAN). Prin aceasta rezultă aplicaţii și soluţii, ca de ex. utilizarea
infrastructurii existente de reţea și tehnologie pentru a transferarea pe distanţe mai mari a datelor KNX. Cu KNXnet/IP legăturile între clădiri,
etaje se pot realiza clar și simplu.
WebClient
Client
Web
Telefon
Smartphone

Web
Web Client
Client

WebClient
Client
Web
Tabletă
Tablet
PC

WLAN-Router
WLAN-Router
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ETS
ETS

IP/WEB

Web
Web Server
Server ++
KNXnet // IP
KNXnet
IP Schnittstelle
Interfaţă

I201_19506a

KNX

BewegungsDetectarea
mișcării
meldung

RaumReglarea
temperaturii
temperaturcamerei
regelung

WetterCentrală
zentrale
meteorologică

Zentrales
Operare
centrală
Bedienen

Schalten
Conectare
Dimmen
Dimare
Jaluzele
Jalousie

Touch tactil
Panel
Panou

Taster
Buton

Actuatoare KNX
W Cuplor de linie – Prezentare și ghid de selecţie
w Exemplu de utlilizare
Topologie clasică
Cuplor de linie / domeniu KXIK00RK
KXIK00RK
Linien-/Bereichskoppler
N140
Linien-/Bereichskoppler
pentru cuplarea
în linie
și pe domeniu
zurzur
BereichsLinienkopplung
Bereichs- und
und
Linienkopplung

Linie
Linie1.4
1.4

1.4.0

Linie
Linie1.3
1.3

1.3.0

Linie
1.2
Linie 1.2

1.2.0

Linie
Linie1.1
1.1

1.1.0

2.5.0

Etaj 5 5
Etage

LK

2.4.0

Etaj 4 4
Etage

LK

LK

Hauptlinie 1.0
1.0
Linie principală

LK

Etaj 3 3
Etage

Etaj 2 2
Etage

2.3.0

Linie2.3
1.3
Linie

LK
2.2.0

Linie2.2
1.2
Linie

LK
2.1.0

BK

BereichsDomeniulinie 0.

1.0.0

Linie2.1
1.1
Linie

LK

KNX

Domeniu
1
Bereich
(Aripa de vest)

1
(Westflügel)

Linie2.4
1.4
Linie

LK

Etaj 1 1
Etage

LK

În topologia clasică toate cuploarele de linie și
de domeniu sunt realizate tradiţional conform
cuploarelor KNX. Această tehnologie este
conﬁrmată și aplicată pe scară largă.
Magistralele BUS sunt limitate, de obicei, la
dimensiunea unei clădiri.

Linie2.5
1.5
Linie

LK

I201_14029

1.5.0

Linie principală
Hauptlinie 2.0
2.0

Linie
Linie1.5
1.5

Domeniu
Bereich
2 2
(Aripa de răsărit)
(Ostflügel)

BK
2.0.0

linie 0

Modem
topologie
Topologie
modern
Router-IP, KXIK00RR cuplor pe domeniu

IP-Router KXIK00RR
Bereichskoppler
IP-Router
N146 alsals
Bereichskoppler

Linie
Linie1.4
1.4

1.4.0

Linie
Linie1.3
1.3

1.3.0

Linie
Linie1.2
1.2

1.2.0

Linie
Linie1.1
1.1

1.1.0

2.5.0

Etaj 5 5
Etage

LK

2.4.0

Etaj 4 4
Etage

LK

LK

Hauptlinie 1.0
Linie principală

LK

Etaj 3 3
Etage

Etaj 2 2
Etage

Linie2.4
1.4
Linie

LK
2.3.0

Linie2.3
1.3
Linie

LK
2.2.0

Linie2.2
1.2
Linie

LK
2.1.0

Etaj 1 1
Etage

LK

1
(Westflügel)
1.0.0

Linie2.1
1.1
Linie

LK

KNX

Domeniu
1
Bereich
(Aripa de vest)

În această topologie modernă cuploarele
de domenii se-nlocuiesc cu routere IP, cod
KXIK00RR. Legătura între 2 părţi de clădire, de
exemplu, datorită utilizării componentelor de
reţea standard nu mai este limitată la lungimea
magistralei BUS. Și alte medii de transmitere
a informaţiei ca ﬁbre optice sau W-LAN sunt
posibile de utilizat pentru a cupla clădiri
îndepărtate și pentru a schimba informaţii pe
adresa de grup.

Linie2.5
1.5
Linie

LK

I201_14027

1.5.0

Linie principală
Hauptlinie 2.0
2.0

Linie
Linie1.5
1.5

Domeniu
Bereich
2 2
(Aripa de răsărit)
(Ostflügel)

Datennetzwerk
Reţea
de date
(LAN)
(LAN)

2.0.0

Topologie
inovativă
Topologie innovativ
Router-IP, KXIK00RR cuplor de linie
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1.5.0

Linie
Linie1.5
1.5

2.5.0

Linie2.5
1.5
Linie

2.4.0

Linie2.4
1.4
Linie

2.3.0

Linie2.3
1.3
Linie

2.2.0

Linie2.2
1.2
Linie

2.1.0

Linie2.1
1.1
Linie

Etaj 5 5
Etage

Linie
Linie1.4
1.4

1.4.0

Linie
Linie1.3
1.3

1.3.0

Linie
Linie1.2
1.2

1.2.0

Linie
Linie1.1
1.1

1.1.0

Etaj 4 4
Etage

Etaj 3 3
Etage

Etaj 2 2
Etage

Etaj 1 1
Etage

KNX

Domeniu
1
Bereich
(Aripa de vest)

1
(Westflügel)

Datennetzwerk
Reţea
de date
(LAN)
(LAN)

Domeniu
Bereich
2 2
(Aripa de răsărit)
(Ostflügel)

I201_14028a

IP-Router KXIK00RR
Linienkoppler
IP-Router
N146 alsalsLinienkoppler
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În această topologie inovativă toate
cuploarele de linie se înlocuiesc cu routere-IP,
cod KXIK00RR. Utilizarea de cuploare de
domeniu nu mai este necesară. Prin această
conﬁguraţie este posibil de a lega ﬁecare
etaj în parte prin Ethernet (LAN) și de a folosi
reţeaua LAN existentă. Apoi, prin conﬁgurarea
corectă a router-ului IP KXIK00RR, proiecte
mari pot ﬁ tratate mai clar și mai simplu ca
proiecte mici individuale și pot ﬁ puse mai
simplu în funcţiune. Un schimb de telegrame
pe adresa de grup este posibilă chiar dacă
există separaţia în proiecte individuale..

Actuatoare KNX
W Surse 29V c.c.
w Schrack-Info
• Balast integrat
• Conectare la Bus prin cleme Bus sau prin sistemul de contacte de la șina de date
• Tensiune nominală de operare 120...230V c.a. 50 ... 60Hz, 220V c.c.
• Tensiunea de ieșire 29V c.c.
• Ieșire suplimentară fără balast pentru 29V c.c. pentru alimentarea unei a doua linii de Bus printr-un
balast extern
• Aparat modular pentru montarea pe șină TH35 DIN EN 60715
• Dimensiuni: 4 module de 18mmE
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Surse 29V c.c., 160mA, cu o ieșire suplimentară fără balast

KX1251AB02

Surse 29V c.c., 320mA, cu o ieșire suplimentară fără balast

KXVK32R

Surse 29V c.c., 640mA, cu o ieșire suplimentară fără balast

KXVK64R

W Balast, 640mA
w Schrack-Info
• Pentru operare cu o sursă de tensiune KNX, fără balast (filtru) integrat sau pentru racordarea la
ieșirea fără balast a surselor de tensiune KNX
• Sistem de contacte la șina de date
• Clemă de tensiune joasă pentru tensiune nefiltrată și Bus
• Aparat modular pentru montare pe șină TH35 DIN EN 60715
• Dimensiuni: 2 module de 18mm

DESCRIERE

STOC

STORE

Balast, 640mA

COD COMANDĂ
KX1201AB02

W Interfaţă USB
w Schrack-Info
• Compatibil cu USB 2.0 și USB 3.0
• Pentru acces izolat galvanic la linia de Bus prin priza integrată USB (tip B)
• Pentru cuplarea unui PC pentru adresare, parametrare, vizualizare, protocolare și diagnoză a
participanţilor liniei Bus
• Cuplor de Bus integrat, conectare prin sistemul de contacte al șinei de date sau în paralel prin cleme
Bus
• Viteză de transfer în USB2.0 (max. 12 MBit/s) între PC și interfaţa USB
Pagina

• Aparat modular pentru montarea pe șină TH35 DIN EN 60715
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• Dimensiuni: 1 modul de 18mm
DESCRIERE

STOC

Interfaţă USB

STORE

COD COMANDĂ
KXIK00RU

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Cuplor de linie / de domeniu
w Schrack-Info
• Pentru schimbul de date între două linii Bus KNX cu telegrame de până la 64 Biţi
• Utilizabil ca și cuplor de linie, pentru cuplarea unei linii la o linie principală, cuplor de domeniu
pentru cuplarea unei linii principale la linia de domeniu sau la un amplifiator de linie (Repeater)
pentru cuplarea a două segmente ale aceleiași linii, cu separare galvanică a celor două linii
• Tabelă cu filtre încărcabilă, pentru schimbarea de date între cele două linii de Bus
• 3 LED-uri pentru a indica starea gata de funcţionare ca și recepţia unei telegrame pe linie
• Alimentarea cu tensiune se face din lina principală
• Aparat modular pentru montarea pe șină TH35 DIN EN 60715
• Racordarea la BUS prin cleme
• Dimensiuni: 2 module de 18mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
KXIK00RK

Cuplor de linie / de domeniu

W Interfaţă IP
w Schrack-Info
• LED-uri pentru indicarea pregătirii de funcţionare, a comunicării prin KNX, a comunicării prin IP
• Conectare la Ethernet prin priză RJ45
• Suport KNXnet/IP
• Cuplor de Bus integrat, conectare la Bus prin cleme
• Alimentare cu tensiune a electronicii dintr-o sursă de tensiune externă de 12...30V c.a./c.c., tensiune
nefiltrată (57mA la 24V c.c.) sau Power over Ethernet (PoE) (max. 0,8W)
• Terminal cu cleme tip fișă pentru racordarea la sursa externă de tensiune
• 4 Funcţii de interfaţă (Tunneling)
• 1 Funcţie de interfaţă (server de obiect)
• Aparat modular pentru montarea pe șină TH35 DIN EN 60715
• Sursa externă de tensiune de 24V c.a./c.c. se comandă separat (de ex. LP746201)
• Dimensiuni: 2 module de 18mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
KX1481AB22

Interfaţă IP

W Router IP
w Schrack-Info
• LED-uri pentru indicarea pregătirii de funcţionare, a comunicării prin KNX, a comunicării prin IP
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• Alimentare cu tensiune a electronicii dintr-o sursă de tensiune externă de 12...30V c.a./c.c., tensiune
nefiltrată (57mA la 24V c.c.) sau Power over Ethernet (PoE) (max. 0,8W)
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• Terminal cu cleme tip fișă pentru racordarea la sursa externă de tensiune
• Conectare la Ethernet prin priză RJ45
• Suportă KNXnet/IP
• Funcţie de cuplor de linie (Routing)
• 4 Funcţii de interfaţă (Tunneling)
• 1 Funcţie de interfaţă (server de obiect)
• Cuplor de Bus integrat, conectare prin cleme
• Aparat modular pentru montarea pe șină TH35 DIN EN 60715
• Sursa externă de tensiune de 24V c.a./c.c., se comandă separat (de ex. LP746201)
• Dimensiuni: 2 module de 18mm
DESCRIERE

STOC

Router IP

STORE

COD COMANDĂ
KXIK00RR

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Interfaţă IP KNX-BACnet
w Schrack-Info
• Controller (B-ASC) aplicaţii specifice BACnet ca Gateway între KNX TP și BACnet IP
• Până la obiecte 250 BACnet
• Până la 455 de mesaje BACnet pentru transferul automat al valorilor de obiecte BACnet
• Comutare automată între obiecte de comunicare KNX și obiecte de comunicare BACnet, conform
configuraţiei făcute cu ETS
• Pentru comunicarea între obiectele KNX/EIB și PC-uri ca și legătura cu un modem LAN sau cu un
Router DSL, pentru acţionarea de la distanţă a unei instalaţii KNX/EIB
• Până la o legătură KNXnet/IP Tunneling pentru legătură la Bus a ETS sau al altor PC Software
• Alimentare suplimentară de tensiune dintr-o sursă de tensiune externă de 24V c.a./c.c., 40mA (de ex.
LP746201)
• Cuplor de Bus integrat, conectare prin cleme
• Racord la Ethernet prin priză RJ45
• Aparat modular pentru montare pe șină TH35 DIN EN 60715
• Dimensiuni: 4 module de 18mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
KX1431AB01

Interfaţă IP KNX-BACnet

W Cleme de conexiune Bus, 2 poli, 4 ﬁșe, roșu / gri închis
w Schrack-Info
• Pentru racordarea aparatelor la linia Bus
• Pentru legarea a până la 4 linii Bus
• Compusă din două părţi de cleme unite între ele + (roșu) și - (gri închis), cu câte 4 cleme tip fișă, fără
șurub, per parte de cleme, conectabile conductoare masive de Ø0,6...0,8mm

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
IKW24310

Cleme de conexiune Bus, 2 poli, 4 fișe, roșu / gri închis

W Protecţie ﬁnă la supratensiune pentru dispozitivele legate la BUS
w Schrack-Info
• Pentru protecţia fină la supratensiune a dispozitivelor legate la BUS
• Pentru conectare într-un aparat Bus în locul unei cleme Bus 193 sau pentru conectarea directă la o
clemă conectare Bus
• Pentru descărcarea supratensiunii prin racordul la conductorul de împământare galben / verde la
următorul punct de împământare
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• 2 Prize (Ø1mm) pentru conectarea aparatelor Bus
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• 2 Conductoare monofilare (Ø0,8mm) pentru conectarea la o clemă de conexiune Bus
• Un conductor monofilar (Ø0,75mm) pentru descărcarea supratensiunii
• Tensiune nominală 24V c.c.
• Curent nominal 6A
• Curent nominal de descărcare în impuls 5kA
• Nivelul de protecţie 350V
• Dimensiuni (L x Î x A) 11.6 x 10.5 x 11.1mm
DESCRIERE

STOC

Stoc depozit București

COD COMANDĂ
KX1908AD01

Protecţie fină la supratensiune pentru dispozitivele legate la BUS

Stoc depozit Viena

STORE

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Cablu Bus KNX
w Schrack-Info
• Culoarea izolaţiei: verde
• Secţiune: 2 x 2x 0,8mm²
• Mod de livrare: 100m colac, 500m tambur, 1000m tambur

DESCRIERE

STOC

STORE

Cablu Bus KNX

COD COMANDĂ
XC15400109

W Contact ușă / fereastră, alb
w Schrack-Info
• Putere de conectare: max. 5W
-

Rezistenţă de transfer: max. 150mW

-

VdS-Clasa B

-

Cablu de conectare de 5m lungime LiYY 4 x 0,14mm²

• Adecvat pentru montare la suprafaţă sau îngropat
• 2 Elemente superioare de carcasă (43 x 12 x 12 mm)
• 2 Elemente inferioare de carcasă
• 4 Distanţiere cu grosimea de 2 x 4mm, respectiv, 2 x 2mm
• 2 Flanșă de montaj
• 4 Șuruburi pentru tablă, cu cap îngropat DIN 7982-ST2, 9 x 16-A2
DESCRIERE

STOC

Contact ușă / fereastră, alb

STORE

COD COMANDĂ
KX2907AB11

Pagina
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Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Sistem de instalare modular în cutii automatizare clădiri - prezentare și ghid de selecţie
Sistem de instalare descentralizat și modular cu componente de sine stătătoare KNX , pentru utilizare ﬂexibilă în diverse spaţii, independent de
felul și locul de montaj.
Diferitele forme constructive permit o instalare ﬂexibilă în diverse locuri din spaţiul construit: în canalele pentru instalaţii, în pardoseală, în plafon
și în doze încastrate. Cu cutia de automatizare clădiri KX6413AB01, cutia de module de automatizare KX1184AB01 și cu aparatele îngropate
se poate realiza o automatizare decentralizată a clădirii, de mare ﬂexibilitate, de capacitate mare de adaptare și modularitate. Cele două cutii
sunt echpate cu așa numitele module RS, respectiv, RL / actuatori în formă specială constructivă pentru un montaj rapid. Modulele disponibile
care au funcţii de intrări binare, ieșiri binare, ca și actuatorii pentru jaluzele, universali pentru dimare și actuatorii de conectare sunt participanţi
integraţi în reţeaua BUS KNX, indiferent de modul de instalare.
Avantajele sistemelor de instalare modulare:
- cleme cu element elastic pentru coductori mono și multiﬁlari fără bucșă de sertizare, posibilitate de cablare continuă.
- Actuatorul poate ﬁ amplasat acolo unde se și realizează funcţia, adică elementul de execuţie și actuatorul pot ﬁ amplasate în același loc.
- Instalaţia este mai redusă și trebuie amplasate mai puţine prize îngropate. Sub locul de acţionare se aﬂă actuatorul, accesibil pentru lucrările
de întreţinere.

A
F
D

C
G

B

E

H
C

I
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81

K

Unitate de cuplare
(BTM)la BUS (BTM)
A Busankoppler
Actuatori montaj
îngropat cu(BTM)
unitate de cuplare BUS (BTM)
mit Busankoppler
B UP-Aktorik
Interfaţă BTI
C BTI-Schnittstelle
Rame Rahmen
model VISIO
i-system
i-system
D VISIO
Rame Rahmen
model DELTA
style style
E VISIO
Tastă model
i-system
i-system
F Taster
Termostat cameră DELTA
i-system
i-system
G Raumtemperaturregler
Tastă model
style style
H Taster
I

Termostat cameră stylestyle
Raumtemperaturregler

J

Modul de bază
pentru senzor tactil
Tastsensor
Grundmodul

Ecran pentru
senzor tactil
Abdeckung
K Tastsensor

Actuatoare KNX
w Conectori BUS modulari și actuatori în montaj încastrat
KNX se caracterizează printr-un sistem unitar de cuplare BUS. Unitatea de cuplare BUS (BTM) își găsește utilizare atât ca aparat de sine
stătător, cât și ca versiune combinată în diverse componente ale actuatoarelor cu montaj încastrat.
Prin utilizarea interfeţei BTI (Bus Tranceiver Interface) la unitatea de cuplare BUS (BTM) se combină ﬂexibilitatea maximă cu o funcţionalitate
cuprinzătoare. Unitatea de cuplare BUS (BTM) și actuatorii UP cu unităţi de cuplare BUS (BTM) integrate, permit utilizarea unor interfeţe de
indicare / operare, ca de ex. taste, termostate de cameră și unităţi de comandă ambientale, într-o mare diversitate de design. Astfel, ﬁecare
interfaţă de operare KNX se poate combina cu interfaţa BTI în i-system Delta style și tastele tactile din sticlă cu unitate de cuplare (BTM) sau
actuatori UP cu unităţi de cuplare BUS integrate (BTM).
Necesarul de proiectare se reduce, instalarea și punerea în funcţiune devin mai ﬂexibile și totuși, mai simple. Programele pentru aplicaţii ale
actuatorilor UP sunt identice cu cele ale aparatelor cu aceleași funcţii din sortimentul de automatizare modulară a clădirilor. Cu aceasta,
aparatele utilizează independent de varianta de montaj - adică încastrat cu sau fără ramă de montaj, ca și aparate montate în cutiile
automatizare clădiri sau în cutiile automatizare un program unitar de aplicare.

w Sistem modular automatizare cameră instalat aproape de locul de funcţionare.
Siemens este singurul ofertant cu un sortiment complet pentru automatizare clădiri și de ﬂexibilitate maximă la alegerea tipului și a locului de
instalare.
Soluţia 1: Cutie de automatizare clădiri (KX6413AB01) – compactă și ușor de instalat
M

AC 230 V
KNX

AP 641

Locul de montaj:
– în canalul de deasupra tavanului suspendat
– Cablurile de energie și conductoarele de BUS se leagă la cutia de
automatizare clădiri KX6413AB01.
– De la cutia de automatizare clădiri KX6413AB01 cablurile de forţă se conduc
la lămpi și la motoarele de jaluzele.
Avantaje:
– Montaj cu economie de spaţiu deasupra tavanului fals sau sub podea
– Multifuncţional, se poate adapta funcţie de spaţiu
– Flexibil și echipabil cu actuatori și cu module senzor
– Necesar mai redus de conductoare montate
– Sarcină termică mai redusă

Soluţia 2: Cutie de module de automatizare (KX1184AB01) – ﬂexibilă și apropiată de locul de funcţionare

M

AP 118

AP 118

AP 118

AP 118

AC 230 V
KNX

Locul de montaj:
– în canalul de deasupra tavanului suspendat (alternativă: în lămpi)
– Cablurile de curent și de BUS se montează direct la cutiile de module de
automatizare KX1184AB01.
– De la fiecare din cutiile de automatizare clădiri KX1184AB01 cablurile de
forţă se conduc la lămpi, respectiv, la motoarele de jaluzele.
Avantaje:
– Instalare decentralizată deasupra tavanului fals, în canalul de cabluri ca și în
carcasa lămpilor
– Instalare apropiată de locul de funcţionare
– Selecţie liberă a funcţiilor specifice spaţiului
– Sarcină termică redusă
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Soluţia 3: Montaj încastrat (ST) – convenţional și inteligent
UP

M

UP

UP

KNX
AC 230 V

Locul de montaj:
– În doze încastrate sau în canal de cabluri
– Cablurile de energie și pentru reţeaua BUS se leagă în dozele ST.
– De la fiecare actuator UP cablurile de forţă se conduc la lămpi, respectiv, la
motoarele de jaluzele.
Avantaje:
– Combinaţie flexibilă între interfeţe utilizator și actuatori
– Instalare în apropierea locului de funcţionare
– Echipare simplă de la situaţia convenţională la varianta KNX, de ex. la
modernizări

Actuatoare KNX
Cutia de automatizare clădiri montată descentralizat în spaţiul de birouri
Jaluzele, Ferestre și corpuri de încălzire

Tasta 2

Grupe de lămpi

Grupe de lămpi

1

1

2

2

3

3

Tasta 1

Ușă

O cutie de automatizare clădiri montată descentralizat pentru funcţiile clădirii
Într-un spaţiu de birou cu patru locuri de muncă, cu două ferestre, trei grupe de lămpi, două jaluzele, două prize, două radiatoare și trei taste trebuie să se
instaleze simplu, ﬂexibil și decentral comenzile pentru funcţiile camerei. Pentru aceasta se utilizează o cutie de automatizare clădiri echipată cu două
actuatoare de conectare KX5134DB23 pentru cele de două ori trei grupe de lămpi, un actuator pentru jaluzele KX5214AB23 pentru cele două jaluzele, doi
actuatori de conectare KX5124AB23 pentru două prize, un actuator termic KX5102KB23 pentru două calorifere și pentru alte aplicaţii izolate o sursă de
tensiune decentrală KX1254AB23. Cu aceasta cutia de automatizare clădiri are ocupate șapte din cele opt sloturi și comandă toate funcţiile solicitate în
cameră.

Soluţie descentralizată pentru reglarea temperaturii camerei funcţie de timp și de prezenţă
Legendă:

AC 230 V

M

KNX

1 Cutie de automatizare clădiri KX6413AB01 cu actuatori și
senzori pentru automatizarea funcţiilor camerei

2

2 Detector de prezenţă
3 Regulator temperatură cameră
3

1

4 Centrala de comandă
5 Regulatorul de încălzire cu 0…10V intrare funcţie de
necesarul de căldură sau interfaţa KNX
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4
5

Utilizarea optimă a actuatorului termic
Un regulator de temperatură aﬂat într-o încăpere comandă actuatorul termic montat în cutia de automatizare clădiri astfel încât necesarul de energie din cameră
să ﬁe minim. În acelaș timp necesarul de energie este transmis prin intermediul KNX la centrala de comandă, care determină tocmai necesarul de energie pentru
încălzirea sau răcirea tuturor încăperilor, compară acest necesar cu necesarul temporal și-l transmite la regulatorul de încălzire sau răcire. Astfel se poate realiza
eﬁcienţa energetică maximă.

Actuatoare KNX
W Cutie pentru module de automatizare
w Schrack-Info
• 1 Slot pentru un modul de automatizare cameră
• Spaţiu de conectare separat și detensionare pentru linia de Bus și cablurile funcţionale
• Aparat de montare cu fixare cu șuruburi, pentru instalare în canalele de cabluri, sub pardoseli
ridicate sau montaj aparent sub tavan
• Carcasă: material plastic
• Grad de protecţie: IP20
• Dimensiuni (L x Î x A) 180 x 50 x 41,1mm
DESCRIERE

STOC

STORE

Cutie pentru module de automatizare

COD COMANDĂ
KX1184AB01

W Cutie automatizare cameră
w Schrack-Info
• 8 Sloturi pentru modulele de automatizare cameră
• Linie internă Bus pentru racordarea modulelor de automatizare la Bus
• Spaţiu de conectare separat și detensionare pentru linia de Bus și cablurile funcţionale
• Două bare PE/N pentru legarea conductoarelor PE și a conductorului N de la cablurile funcţionale
• Conectare la linia Bus prin cleme
• Aparat de montare cu fixare cu șuruburi, pentru instalare sub pardoseli, pe perete, sub tavan sau în
spaţii umede
• Carcasa: material plastic
• Grad de protecţie: IP54
• Dimensiuni (L x Î x A) 300 x 300 x 50mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
KX6413AB01

Cutie automatizare cameră

W Alimentare cu tensiune descentralizată, 80mA
w Schrack-Info
• Balast integrat
• Tensiunea de ieșire 29V c.c.
• Curent de ieșire 80mA
• Racordarea tensiunii de ieșire filtrate prin intermediul unei cleme de joasă tensiune tip fișă sau prin
cleme BUS
• Grad de protecţie: IP 20 în stare montată
• Tensiune nominală operaţională 120...230V c.a., 50...60Hz, 220V c.c.
• Pentru montare în cutiile de module de automatizare KX1184AB01 sau în cutia de automatizare
cameră KX6413AB01
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• Dimensiuni (L x Î x A) 86,5 x 47,8 x 36,2mm
DESCRIERE

STOC

COD COMANDĂ
KX1254AB23

Alimentare cu tensiune descentralizată, 80mA

Stoc depozit Viena

STORE

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Aparat cu ieșire binară, 2 x 230V c.a., 10A (sarcină rezistivă)
w Schrack-Info
• 2 contacte de releu libere de potenţial
• Frecvenţă nominală contact 50/60Hz
• Curent nominal contact, conform DIN EN 60669-1:10A (sarcină rezistivă)
• Alimentare electronică din linia Bus
• Cuplor Bus integrat, conectare la Bus prin cleme
• Grad de protecţie IP20 în stare montată
• Tensiune nominală operaţională 230V c.a.
• Cleme fără șurub pentru conectare și cablare continuă cu conductori neprelucraţi monofilari,
multifilari fin și multifilari 0,5...2,5mm2
• Inclusiv un modul de conectare la Bus
• Pentru montare în cutii de module de automatizare KX1184AB01 sau cutie de automatizare cameră
KX6413AB01 sau în cutia de automatizare cameră KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 50,2 x 48,8 x 35,5mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
KX5102AB23

Aparat cu ieșire binară, 2 x 230V c.a., 10A (sarcină rezistivă)

W Actuatori jaluzele RS, 1 x 230V c.a., 6A
w Schrack-Info
• 1 canal pentru comanda protecţiei la lumina directă a soarelui, acţionării ușilor sau ferestrelor cu
motoare electrice de curent alternativ și limitatori de capăt eletromecanici
• Relee interblocate electric pentru un canal (protecţia acţionării)
• Electronică integrată pentru recunoașterea acţionării cu limitatori de capăt electromecanici sau
electronici și pentru autocalibrarea duratei de mers de la o limită și până la cealaltă
• Cuplor de Bus integrat, conectare la linie cu cleme Bus
• Contacte releu de 230V c.a., 6A (sarcină rezistivă)
• Cleme fără șurub pentru conectarea și cablarea continuă cu conductoare neprelucrate monofilare,
multifilare fin și multifilare de 0‚5...2‚5mm2
• Pentru montarea în cutii de automatizare pentru module KX1184AB01 sau în cutii de automaţizare
cameră KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 50,2 x 48,8 x 35,5mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
KX5124AB23

Actuatori jaluzele RS, 1 x 230V c.a., 6A

W Actuator acţionări termice, conector, 2 x 24...230V c.a., 24V c.c., 1,5A
w Schrack-Info
• 2 ieșiri cu contacte pentru comanda elementelor de acţionare termică pentru ventile mici de corpuri
de încălzire sau de răcire prin plafon
• Până la 4 elemente de acţionare electrotermice pe canal, în sumă de până la 1,5 A în stare cuplată
și până la 58W putere absorbită în momentul cuplării
• Un contact de releu pe ieșire ca element de comutare
• Tensiunea nominală de operare contact 24...230V c.a. sau 24V c.c.
• Frecvenţa nominală: 50/60Hz
• Curent nominal pe contact, conform DIN EN 60669-1: 1,5A (sarcină rezistivă)
• Cleme fără șurub pentru conectarea și cablarea continuă cu conductoare monofilare, multifilare fin,
multifilare de 0,5...2‚5mm2
• Montare în cutii pentru module de automatizare KX1184AB01 sau în cutii de automatizare cameră
KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 50,2 x 48,8 x 35,5mm
DESCRIERE

STOC

Actuator acţionări termice, conector, 2 x 24...230V c.a., 24V c.c., 1,5A

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
KX5134DB23

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Actuatoare KNX
W Intrare binară, 4 x 12 V...230V c.a./c.c.
w Schrack-Info
• 4 Intrări pentru tensiune alternativă sau continuă în intervalul de 12...230V
• Lungimea conductoarelor de legătură neecranate pe intrare de maxim 100m
• Alimentare a electronicii prin linia de Bus
• Cuplor de Bus integrat, cu conectare prin cleme Bus
• Grad de protecţie: IP20
• Cleme fără șurub pentru conectarea și cablarea continuă de conductoare netratate monofilare,
multifilare fin și multifilare de 0,5...2,5mm2
• Pentru montare în cutia pentru module de automatizare KX1184AB01 sau în cutia de automatizare
cameră KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 86,5 x 47,8 x 36,2mm
DESCRIERE

STOC

STORE

Intrare binară, 4 x 12 V...230V c.a./c.c.

COD COMANDĂ
KX2604AB23

W Dimer universal, 1 x 230V c.a., 10...250VA (sarcină R,L,C)
w Schrack-Info
• O ieșire pentru conectarea și dimarea de sarcini rezistive (R), inductive (L) sau capacitive (C)
• Adaptare automată pentru comanda de decupare început sau sfârșit de fază, în funcţie de tipul de
sarcină racordat
• Frecvenţa nominală: 50...60Hz
• Protecţie electronică a ieșirii la suprasarcină, scurtcircuit și supratemperatură
• Alimentare a electronicii prin linia de Bus
• Cuplor de Bus integrat, conectare Bus prin cleme Bus
• Grad de protecţie IP20 (montat)
• Tensiune nominală de operare 230V c.a.
• Putere nominală la +35°C temperatură ambiantă: 10...250VA
• Cleme fără șurub pentru conectarea și cablarea continuă cu conductoare monofilare, multifilare fin și
multifilare de 0‚5...2‚5mm2
• Modul legătură la Bus inclus
• Pentru montarea în cutii pentru module de automatizare KX1184AB01 sau în cutii de automatizare
cameră KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 50,2 x 48,8 x 35,5mm
DESCRIERE

STOC

Dimer universal, 1 x 230V c.a., 10...250VA (sarcină R,L,C)

STORE

COD COMANDĂ
KX5252AB23
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Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB

Actuatoare KNX
W Actuatori jaluzele, 2 x 230V c.a., 6A
w Schrack-Info
• Relee blocate electric între ele pentru inversarea sensului de rotaţie
• Electronică integrată pentru recunoașterea conectării de limitatori de capăt eletromecanici și pentru
autocalibrarea duratelor de mers de la o poziţie limită până la cealaltă
• Alimentarea electronicii prin linia de Bus
• Cuplor de Bus integrat, conectare prin cleme de Bus
• Grad de protecţie: IP 20 (montat)
• Comandă separată pentru câte o protecţie la lumina directă a soarelui, acţionare uși, ferestre cu
motor de curent alternativ pentru 230V c.a. și limitatori de capăt electromecanici sau electronici pe
canal de actuator
• Cleme fără șurub pentru conectarea și cablarea continuă cu conductoare netratate monofilare,
multifilare fin și multifilare de 0‚5...2‚5mm²
• Pentru montare în cutii pentru module de automatizare KX1184AB01 sau în cutii de automatizare
cameră KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 86,5 x 47,8 x 36,2mm
DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ
KX5214AB23

Actuatori jaluzele, 2 x 230V c.a., 6A

W Actuatori jaluzele RS, 1 x 230Vca, 6A
w Schrack-Info
• 1 Canal pentru comanda protecţiei la lumina intensă a soarelui, acţionării ușilor sau ferestrelor cu
motoare electrice de curent alternativ și limitatori de capăt eletromecanici
• Relee blocate electric între ele pentru un canal (protecţia acţionării)
• Electronică integrată pentru recunoașterea acţionării cu limitatori de capăt electromecanici sau
electronici și pentru autocalibrarea duratei de mers de la o limită și până la cealaltă
• Cuplor de Bus integrat, conectare la linie cu cleme Bus
• Contacte releu de 230Vca, 6A (sarcină rezistivă)
• Cleme fără șurub pentru conectarea și cablarea continuă cu conductoare neprelucrate monofilare,
multifilare fin și multifilare de 0‚5...2‚5mm²
• Pentru montarea în cutii de automatizare pentru module KX1184AB01 sau cutii de automaţizare
cameră KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 50,2 x 48,8 x 35,5mm
DESCRIERE

STOC

STORE

Actuatori jaluzele RS, 1 x 230V c.a., 6A

COD COMANDĂ
KX5202AB23

W Actuator acţionări termice, conector, 2 x 24...230Vca, 24Vcc, 1,5A
w Schrack-Info
• 2 Ieșiri cu contacte pentru comanda elementelor de acţionare termică pentru ventile mici de corpuri
de încălzire sau de răcire prin plafon
• Până la 4 elemente de acţionare electrotermice pe canal, în sumă de până la 1,5 A în stare cuplată
și până la 58W putere absorbită în momentul cuplării
• Un contact de releu per ieșire ca element de comutare
• Tensiunea nominală de operare contact 24...230Vca sau 24Vcc
• Frecvenţa nominală: 50/60Hz
• Curent nominal pe contact, conform DIN EN 60669-1: 1,5A (sarcină rezistivă)
• Cleme fără șurub pentru conectarea și cablarea continuă cu conductoare monofilare, multifilare fin,
multifilare de 0,5...2‚5mm²
• Montare în cutii pentru module de automatizare KX1184AB01 sau în cutii de automatizare cameră
KX6413AB01
• Dimensiuni (L x Î x A) 50,2 x 48,8 x 35,5mm
DESCRIERE

STOC

Actuator acţionări termice, conector, 2 x 24...230V c.a., 24Vcc, 1,5A

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
KX5102KB23

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău $MVK/BQPDB
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Insert întrerupător dublu

Insert cap scară

Insert cruce
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Anexă
tehnică
TECHNISCHE
DATEN
W
GENERALE
WINFORMAȚII
ALLGEMEINE
INFORMATIONEN
W
și simboluri
WMarcaje
PRÜFZEICHEN
UND SYMBOLE
Symbol für

Simbol
lampă cu halogeni 230V
230 V Halogenlampe

VDE Prüfzeichen
Marcaj
de certificare VDE

Prüfzeichen
Tschechien
Marcaj
de certificare
Cehia

Prüfzeichen
Belgien Belgia
Marcaj
de certificare

Prüfzeichen
Frankreich
Marcaj
de certificare
Franța

Prüfzeichen
FinnlandFinlanda
Marcaj
de certificare

Prüfzeichen
Frankreich
Marcaj
de certificare
Franța

Simbol
pentru trafo
electronic
elektronischen
Trafo

Prüfzeichen
Niederlande
Marcaj
de certificare
Olanda

Aparatele
suntgeeignet
adecvatefürpentru
Geräte sind
montaj
PT
Aufputzmontage

Simbol
trafo electronic,
Symbolpentru
für elektronischen
ELSO
Trafo,Universal
ELSO Universal

Prüfzeichen
Norwegen
Marcaj
de certificare
Norvegia

Aparatele
suntgeeignet
adecvatefürpentru
Geräte sind
Hohlwandinstallation
montaj
în pereți goi (rigips)

Simbol
pentru trafo
convențional
konventionellen
Trafo

Prüfzeichen
Österreich
Marcaj
de certificare
Austria

Aparatele
suntgeeignet
adecvatefürpentru
Geräte sind
montaj
ST
Unterputzmontage

Prüfzeichen
Polen Polonia
Marcaj
de certificare

Marcaj
Zeichenpentru
für conectarea
Schutzleiteranschluss
conductorului
de protecție

Prüfzeichen

Zeichen für

Marcaj
de certificare Rusia
Russland

Marcaje
pentru izolația de protecție
Schutzisolierung

Prüfzeichen
Schweden
Marcaj
de certificare
Suedia

Marcaj
Zeichenpentru
für protecția împotriva
Spritzwasserschutz
stropilor
de apă

Prüfzeichen
SchweizElveția
Marcaj
de certificare

Simbol
Symbolpentru
für lampă cu
incandescență
230V
230 V Glühlampe

Simbol
lămpi fluorescente
Symbolpentru
für Leuchtstofflampen

(cu
balasturi,
fără considerarea
(mit
Vorschaltgerät,
ohne modului de
Berücksichtigung der Schaltungsart)
conectare)

Symbol für

Symbol für

R

L

C

Sarcini
rezistive,
dez.B.
ex. lămpi cu
ohmsche
Lasten,
incandescență
de uz general
Allgebrauchsglühlampen
Sarcini
inductiveLasten,
L,
L ... induktive
z.B.
ventionelle
Trafos
de
ex.kon
trafo
convenționale
Sarcini
capacitiveLasten,
C,
C ... kapazitive
z.B. elektrode
ex. transformatoare
electronice
nische
Transformatoren
M ... Motoren
M…Motoare

R,L,C

Sarcini
rezistive,
ohmsche,
induktive und
inductive
și capacitive
kapazitive
Lasten

W MARCARE CE
W CE-KENNZEICHNUNG
Pentru
a evita, ca statele membre să impună cerințe diferite în ceea ce privește produsele și să împiedice astfel libera circulație a
mărfurilor pe piața internă, în 1985 s-a introdus marca CE - inițial cu privire la cerințele esențiale de securitate Prevederile CE se
Wichtige Informationen zum „EU-Reisepass“
aplică, de asemenea și semnatarilor Acordului privind Spațiul Economic European (SEE), Islanda, Liechtenstein și Norvegia.
Die CE-Kennzeichnung ist ein Verwaltungszeichen, das sich an die Überwachungsbehörden richtet (in Deutschland das
Gewerbeaufsichtsamt). Es unterrichtet die Behörden darüber, dass das gekennzeichnete Produkt richtlinienkonform und damit „binPrin
marca CE, (also
producătorul
îșider
asumă
responsabilitatea
personală
în fața
autorităților
că produsul său este
nenmarktfähig“
im Bereich
Europäischen
Union) in Verkehr
gebracht
werden
darf. Es competente,
ist also ein Markteintrittszeichen.

în
conformitate
cu
legislația
relevantă
și
cu
specificațiile
tehnice.
Aceasta
trebuie
să
fie
considerată
ca
marcă
de
piață
și
nu
ca
certificat
Die CE-Kennzeichnung richtet sich also nicht an die Abnehmer und Verbraucher, ist somit kein Qualitätszeichen, kein
deSicherheitszeichen
origine, de calitate
sau
marcaj
de standard.
und
kein
Normenkonformitätszeichen.
Die Kennzeichnung wird vorgeschrieben für Erzeugnisse, die in den
Geltungsbereich bestimmter EG-Richtlinien fallen. Mit der Kennzeichnung eines Produkts wird erklärt, dass
• die entsprechenden grundlegenden Anforderungen der zutreffenden Richtlinie(n) eingehalten worden sind
vorgeschrieben „Konformitätsbewertungsverfahren“ durchgeführt worden sind.
W• die
Directive

Seite
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1. Directiva 2014/30/UE – EMC
Directiva privind compatibilitatea electromagnetică. Această
directivă
se aplică mijloacelor de acționare (aparate sau
W RICHTLINIEN
instalații fixe) care:
1. EMV-Richtlinie 89/336/EWG
• pot provoca perturbații electromagnetice, sau
Diese Richtlinie betrifft alle elektronischen Erzeugnisse wie z. B.
•
a căror funcționare poate să fie afectată de aceste perturbații.
• Dimmer
Ca
aparate se iau în considerare și părți constructive și grupe
• Bewegungsmelder
constructive,
• Zeitschaltercare pot fi montate de utilizatorul final, ca și
• elektronische
Transformatoren
echipamente
în mișcare.
Aparatele trebuie să fie destinate pentru
• elektronische
utilizatorul
final. Systeme
Die Kennzeichnungspflicht besteht seit 01.01.1996.
Die Kennzeichnung erfolgt überwiegend auf dem Erzeugnis, in
2.einigen
Directiva
2014/35/UE
Fällen
auch auf der kleinsten Verpackungseinheit.

Directiva referitoare la punerea la dispoziție pe piață a
echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor
anumite limite de tensiune.
Directiva se referă la mijloace de acționare din cadrul
următoarelor limite de tensiune (nominală - de intrare sau
nominală de ieșire):
• Tensiune alternativă de la 50V până la 1000V
• Tensiune continuă de la 75V până la 1500V
Conform acestei directive prizele cu contact (SCHUKO) de
împământare ( prize de uz casnic) sunt excluse în mod expres
din directivă.

3. Directiva 2011/65/UE- RoHS
Această directivă servește la limitarea utilizării anumitor
substanțe periculoase în aparatele electrice și electronice.
2. Niederspannungsrichtlinie 2006/95EG
Directiva se referă la aparate electrice și electronice acționate
Diese Richtlinie betrifft
în •curent
alternativ cu tensiunea de cel mult 1000V, respectiv,
alle Installationsschalter und Taster
tensiune
continuă
pînă la cel mult 1500V, ca de ex.:
• Sicherungsmaterial
••aparate
mari de uz casnic
Verteilungen
Kennzeichnungspflicht
•Die
aparate
mici de uz casnicbesteht seit 01.01.1997. Gemäß
Richtlinie
sind Steckdosen
(Haushaltsteckvorrichtungen)
•dieser
aparate
IT și aparate
de comunicație
ausdrücklich von der Kennzeichnung ausgeschlossen.
•(Die
aparate
electronice de larg consum
Begründung liegt in einer ungeklärten europäischen
•Normensituation
corpuri de iluminat
zum Zeitpunkt der Richtlinieninkraftsetzung).
Din 2011 respectarea directivei RoHS este condiție esențială
pentru a putea aplica marcajul CE pe aparatele respective.

W INSTALLATIONSZONEN UND VORZUGSMASSE FÜR RÄUME MIT
UNDtehnică
Anexă
W INSTALLATIONSZONEN UND VORZUGSMASSE FÜR RÄUME MIT UND
OHNE ARBEITSFLÄCHEN AN DEN WÄNDEN
OHNE ARBEITSFLÄCHEN AN DEN WÄNDEN

W ZONE DE AMPLASARE A CIRCUITELOR ȘI APARATELOR
für Räume ohne Arbeitsflächen an den Wänden
für Räume ohne Arbeitsflächen an den Wänden

pentru spații fără suprafețe de lucru la perete

Trasee recomandate pentru circuitele electrice
Zone de instalare
Înălțime recomandată pentru întrerupătoare
Înălțime recomandată pentru prize
für Räume mit Arbeitsflächen an den Wänden
für Räume
Arbeitsflächen
an den
pentrumit
spații
cu suprafețe
deWänden
lucru la

perete

Seite
Seite
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Trasee recomandate pentru circuitele electrice
Zone de instalare
Înălțime recomandată pentru întrerupătoare
Înălțime recomandată pentru prize
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Anexă tehnică
W NUMĂRUL DE PRIZE CONFORM ÖVE/ÖNORM E 8015-2
Felul consumabilului, 		
dacă a fost prevăzut din partea constructorului
minim pentru
circuitul propriu
		
Cameră de zi (a)
sau dormitor (b)

Prize / Iluminat

la 20m²
peste 20m²

Număr minim de prize
racorduri fixe

Număr locuri de lampă
respectiv, pentru

celelalte aparate

(în măsura în care e relevant)

4 (a,b)
5 (a,b)

1 (a)
2 (a)

Nișă pentru gătit; bucătărie (b)
- Nișă pentru gătit:
Prize / Iluminat
3 (b)
2
Frigider / Congelator
1
- Bucătărie:
Prize / Iluminat
5 (b)
2
Frigider
1
Congelator 			
Ventilatoare / Absorbție condens
1 (c)
Aragaz 			
Microunde
1
Mașină de spălat vase 			
Aparat preparat apă caldă 			
Baie

Prize / Iluminat
1 (f)
2 (g)
Ventilatoare 		
1 (c,h)
Radiator 			
Mașină de spălat (j) 			
Uscător de rufe (j) 			
Aparat preparat apă caldă 			

Spațiu WC

Prize / Iluminat 		
Ventilatoare 		

Cameră de utilitate (b)

Prize / Iluminat
3 (b)
1
Ventilatoare 		
1 (c,i)
Mașină de spălat (j) 			
Uscător de rufe (j) 			
Mașină de călcat (j) 			

Racorduri dedicate pentru
consumatori speciali		

1
1 (d)
1
1 (e)

1 (i)
1 (i)
1 (i)
1 (e)

1
1 (c,h)

Holuri

Prize / Iluminat Cameră cu până la 3m lungime
1
Cameră lungime de 3 până la 6m
1
Lungimi de cameră mai mari cu câte 3m 		

1
2 (k)
1 (k)

Logie, balcon, terasă

Prize / Iluminat

1

1

Spațiu de depozitare

Prize / Iluminat

1

1

Cameră hobby (b)

Prize / Iluminat

3 (b)

1

Pivniță și mansarde asociate direct spațiului de alocuit pentru utilizare individuală
Prize / Iluminat

1

1

Alimentare cu tensiune a aparatelor de tehnica informației din interiorul locuinței
Priză triplă punctul de transfer din locuință
Priză dublă pentru fiecare terminal IT

1
1

Pivnițe utilizate în comun, mansarde
Prize / iluminat suprafață până la 20m² suprafață
Peste 20m² suprafață utilă

1
1

1
2

1

1

1 (i)
1 (i)
1 (i)

Pivniță, alee
Prize, iluminat la fiecare 5m lungime de mers

Alimentare cu tensiune pentru componentele casnice de tehnica informației
Doză triplă pentru IT-HV și IT-UV 1 (l) 			
Doză triplă pentru instalația de antenă 			
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a … În spații pentru luat masa, numărul prizelor și ieșirilor pentru iluminat se măresc cu câte 1 unitate.
b … Prizele asociate locurilor de pat, suprafețelor de lucru din bucătării, nișe de gătit, spații utilitare și hobby trebuie să fie cel puțin duble.
Aceste prize multiple sunt cuprinse în tabel fiecare ca „1 priză“
c … Dacă se prevede ventilație individuală
d … Cu precădere racord cu priză trifazată
e … Dacă asigurarea cu apă caldă nu se realizează pe altă cale
f … Permisă și în combinație cu lumina de la chiuvetă
g … În cazul băilor cu până la 4m³ suprafață utilă ajunge o ieșire deasupra chiuvetei
h … În cazul băilor fără fereastră sau a spațiilor pentru WC conexiunea se prevede din iluminatul general
i … Posibile și legături pentru prize
j … Necesar numai o dată într-o locuință
k ... Operabil din cel puțin două locuri
l … Împreună la un circuit electric al instalației comune

1 (l)
1 (l)

Anexă tehnică

Total

Hobby

Pivniță

Casa scării

Coridor

Baie

WC

Hol

Copii II

Copii I

Sufragerie

Bucătărie

Dormitor

Living

Domeniu de uilizare:

Cameră oaspeți

W GHID DE PROIECTARE PENTRU APARATE TERMINALE SCHRACK

GAMA

Opțiuni de culoare:
VISIO 50

alb

VISIO 50

antracit

VISIO 50

argintiu

VISIO 45

alb

VISIO 45

negru

VISIO IP20

alb

VISIO IP54

gri

Întrerupător simplu
Întrerupător dublu
Întrerupător simplu 2 poli
Întrerupător dublu 2 poli
Întrerupător cap scară
Întrerupător cruce
Întrerupător cu revenire simplu

INSERTURI

Întrerupător cu revenire simplu, luminos
Întrerupător cu revenire dublu
Întrerupător cu cheie
Întrerupător comandă jaluzele
Dimmer
Senzor de mișcare
Ceas temporizator
Regulator de temperatură
Priză TV / SAT
Priză RJ45
Multimedia
Multimedia
Clapetă

CLAPETE, ORNAMENTE, PROTECȚII

Clapetă 2 părți
Clapetă 3 părți
Clapetă cu simbol ______________________
Clapetă cu simbol ______________________
Clapetă cu simbol ______________________
Clapetă cu simbol
Clapetă comandă jaluzele cu simbol săgeată
Clapetă cu etichetă luminoasă
Protecție dimare
Ornament senzor de mișcare
Ornament ceas temporizator
Ornament regulator temperatură
Protecție TV/SAT
Protecție RJ 45
Protecție multimedia
Contact de protecție
Contact de protecție cu protecție copii
Contact de protecție cu protecție copii și capac

Prize

Contact de protecție cu câmp de inscripționare
Contact de protecție cu modul de iluminare cu LED
Cu pin de PE
Cu pin PE și protecție copii
Cu pin PE și protecție copii, cu capac
Cu pin PE și modul iluminare cu LED
Pentru circuite speciale ROȘU, PORTOCALIU, VERDE

RAMĂ

Ramă 1 aparat
Ramă 2 aparate
Ramă 3 aparate
Ramă 4 aparate
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Anexă tehnică
W Scheme de conexiuni VISIO 50
Întrerupător simplu cu semnalizare control

Întrerupător simplu 2 poli

Întrerupător cap scară

Întrerupător cap scară cu lumină de orientare
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Anexă tehnică
W Scheme de conexiuni VISIO 50
Întrerupător dublu

Întrerupător cruce

Întrerupător cap-scară cu 2 poli

Întrerupător cu revenire simplu
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Anexă tehnică
W Scheme de conexiuni VISIO 50
Întrerupător cu revenire simplu cu lumină de orientare

Întrerupător cu revenire și contact de lucru simplu
Contact de lucru
CNÎ
Contact de lucru
CNÎ

Întrerupător cu revenire dublu

Întrerupător jaluzele
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VISIO
45
Anexă tehnică
W SCHALTBILDER

W Scheme de conexiuni VISIO 45

45

Ausschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED
Întrerupător simplu
1-polig

eisliste_2006_1

2-polig

29.11.2012

12:52 Uhr

Kontroll-Ausschaltung, 1-polig

VISIO 45

DER

45

leuchtet mit entsprechender LED
Întrerupător simplu 2 poli
Wechselschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

2

Kontroll-Ausschaltung, 2-polig

Seite 45

2-polig

Kontroll-Ausschaltung, 1-polig

Wechselschaltung mit Orientierungslicht

12:52 Uhr

Seite 45

VISIO 45

D
/ beleuchtet mit entsprechender LED
Întrerupător
cu lumină de semnalizare
Kreuzschaltungsimplu
mit Orientierungslicht

ntierungslicht Kontroll-Ausschaltung, 1-polig

er
LED
erungslicht

g

lllicht

Kontroll-Ausschaltung, 2-polig
Wechselschaltung mit Kontrolllicht

45
Kreuzschaltung mit Kontrolllicht

Kontroll-Ausschaltung,
2-polig
Wechselschaltung
mit Kontrolllicht

VISIO 45
45
Kreuzschaltung mit Kontrolllicht

Întrerupător simplu 2 poli cu lumină de semnalizare
Wechselschaltung mit Kontrolllicht
Kontroll-Ausschaltung,
2-polig
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Kreuzschaltung mit Kontrolllicht

W Scheme de conexiuni VISIO 45

W SCHALTBILDER

Wechselschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

ED

2

VISIO 45

Anexă tehnică

Intrerupătoare cap
scară cu lumină
de orientare LED
Ausschaltungen
/ beleuchtet
mit entsprechender
Wechselschaltung mit Orientierungslicht
Kontroll-Ausschaltung, 1-polig
1-polig

12:52 Uhr

Kontroll-Ausschaltung, 2-polig
2-polig

VISIO 45
45
45
Wechselschaltung mit Kontrolllicht
Kontroll-Ausschaltung, 1-polig

Seite 45

VISIO 45

er LED
D

Kreuzschaltung mit cap
Orientierungslicht
Intrerupătoare
scară cu lumină de semnalizare

Wechselschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

Kreuzschaltung mit Kontrolllicht

45

Wechselschaltung mit Kontrolllicht

Kontroll-Ausschaltung,
Wechselschaltung mit1-polig
Orientierungslicht

Întrerupător cruce
cu lumină
Kreuzschaltung
mit Kontrolllicht

er LED

Kontroll-Ausschaltung, 2-polig

Wechselschaltung mit Kontrolllicht

de orientare în circuit cu două întrerupătoare cap scară similare

Kreuzschaltung mit Orientierungslicht

Kreuzschaltung mit Kontrolllicht

Wechselschaltung mit Kontrolllicht

Întrerupător cruce cu lumină de semnalizare în circuit cu două întrerupătoare cap scară similare
Kreuzschaltung mit Kontrolllicht

Pagina

238

Kontroll-Ausschaltung, 2-polig

Anexă tehnică
W Tabelă puteri – dimare VISIO 50 / VISIO 45

Felul dimării

Tip

Lampă fluorescentă
compact CFL
dimabilă

Lampă LED 230V
dimabilă

Lampă LED 12V
dimabilă

30
350VA

---

---

---

60
300VA

60
300VA

---

---

---

0
300W

0
120VA

0
120VA

0
120VA

0
120VA

---

25
300W

25
300W

25
250VA

25
250VA

---

---

---

EVMTV500E*

3
500W

3
500W

11
500VA

11
500VA

11
250VA

11
250VA

11
250VA

EV103020

6
100W

6
100W

11
500VA

---

6
100VA

6
100VA

---

EV103003

60
400W

60
400W

60
400VA

---

---

---

---

EV103022

20
500W

20
500W

20
500VA

20
500VA

---

---

---

ET103022

40
300W

40
300W

40
300VA

---

---

---

---

ET103023

0
60W

0
60W

0
60VA

0
60VA

---

0
60VA

---

ET103024

0
180W

0
180W

0
180VA

0
180VA

---

0
180VA

---

ET103001

40
300W

40
300W

---

---

---

---

---

Dimmer încastrat

ET103004

40
500W

40
500W

---

---

---

---

---

Dimmer acționare
rotativă

EV103004

40
400W

40
400W

---

40
400VA

---

---

Dimmer cu module
de comandă și de
putere

EHTDSTRG2**

40
1200W

40
1200W

40
500VA

40
120VA

---

---

---

EHTD420VA

10
420W

10
420W

10
420VA

10
420VA

---

---

---

EHDREH500

10
500W

10
500W

10
500VA

10
500VA

---

---

---

EHDREH1200

40
1200W

40
1200W

40
1200VA

40
1200VA

---

---

---

Dimmer acționare
rotativă

Universal

Număr articol

Dimmer cu
buton

Dimmer încastrat

Dimmer acționare
rotativă

Lămpi cu
incandescență

Lămpi cu halogeni

Transformator
conventional

Transformator
electronic

EV103002

30
350W

30
350W

30
350VA

EV103005

60
300W

60
300W

ET103020

0
300W

ET103003

Decuparea fazelor

Decuparea fazelor

șină DIN
Dimmer acționare
rotativă și cu tastă

* Se recomandă rezistorul de sarcină 3W EVCHR3W
** Modul de comandă cu taste pt dimmer, 1200VA, Modul de putere pt EHTDSTRG2 Nr.art. EHTDLT1200

Pagina

239

Anexă tehnică
W Regulator de temperatură VISIO 50 / VISIO 45
Regulator temperatură
cameră, digital, încălzire

Regulator
temperatură cameră,
analog, încălzire

Regulator temperatură
cameră, digital,
încălzire / răcire

Regulator temperatură
cameră, analog,
încălzire / răcire

Regulator temperatură
pardoseală

Regulator temperatură
analog

0-30°C

0-30°C

0-30°C

0-30°C

10-50°C

10-30°C

Felul contactului

ND: 10(4)A 230V c.a.
NÎ: 5(2)A 230V c.a.

ND: 10(4)A 230V c.a.
NÎ: 5(2)A 230V c.a.

ND: 6(2)A 230V c.a.
NÎ: 4(1)A 230V c.a.

ND: 6(2)A 230V c.a.
NÎ: 4(1)A 230V c.a.

ND: 16(2) A la cos φ = 1
230V c.a.

6(2)A 230V c.a.

Scăderea de
temperatură de
noapte

---

---

---

---

5 grade

---

Domeniul de
temperatură

Grad de protecție

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 30

IP 20

Gama

VISIO 50

VISIO 50

VISIO 50

VISIO 50

VISIO 50

VISIO 45

Insert

EV103009--

EV103009--

EV103061--

EV103061--

EL176131--

Complet

alb

EV103010--

EV103011--

EV103062--

EV103019--

EL367204--

ET103040--

antracit

EV113010--

EV113011--

EV113062--

EV113019--

---

---

argintiu

EV123010--

EV123011--

EV123062--

EV123019--

---

---

---

---

---

---

---

ET113040--

Finisaj

negru

W Scheme de conexiuni
EV103009--

EV103061--

EL176131--

ET103040-- / ET113040-Pagina
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Pompă de recirculare, arzător, (conexiune
directă), Acționare termoelectrică

Cazan (boiler), pompă de recirculare,
Arzător (Intrare de comandă T1/T2)

Acționare cu motor (utilizare limitată
la încălzirea prin pardoseală)

Anexă tehnică
W Descărcător pentru priză
W Date tehnice - DESCĂRCĂTOR PENTRU PRIZE ȘI ADAPTOR INTERMEDIAR
Descărcător montaj în doză

Adaptor intermediar

IS010003

IS211450

Verificat conform

Clasa de testare III (D) IEC61643-1/EN 61643-11

Cablare continuă

nu

nu

Tensiune max. Uc

255 V c.a.

275 V c.a.

6 kV / 3 kA

6 kV / 3 kA

-

3.500 VA

Impuls combinat Uoc/Isc
Putere max. de intrare
Nivel de protecție Up (la In /L-N )

<0,8 kV

Siguranță maximă în amonte

<1,25 kV
16 AgL/gG

Domeniul de temperatură

-0°C - +40°C

Secțiuni conectabile

1,5mm²

-

Semnalizare

Acustică

Indicator cu LED

-

da

Protecție la copii

W MONTAJ / DIMENSIUNI / CONSTRUCȚIE SCHEMATICĂ

TV out

TEL out

TV in

TEL in
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Anexă tehnică
W Circuite antene VISIO 50
W PRIZE de antenă BK “Class A”
Domeniu de
frecvență:
4-1000MHz
Art. Nr.
Tip

Bandă

Cablu
comunicare
bidirecțional

UKW

VHF

UHF

MHz

4 - 68

87,5 - 139

125 - 470

470 - 862

la ieșire

Amortizare dB

HSBKD2M
Priză terminală

Amortizare la
conectare

TV/RF

1

1,2

1,5

2

HSBKDDM08
Priză pasantă

Amortizare de
racordare /
trecere

TV/RF

7
3

7
3

7,5
3,3

7,5
3,5

HSBKDDM10
Priză pasantă

Amortizare de
racordare /
trecere

TV/RF

10
2

10
2

10
2

10
2

HSBKDDM14
Priză pasantă

Amortizare de
racordare /
trecere

TV/RF

14
1

14
1

14
1,2

14,5
1,2

Bandă

Cablu
comunicare
bidirecțional

UKW

TV
terestru

SAT-ZF

SAT-ZF

MHz

4 - 68

87,5 - 108

5 - 862

950 - 2050

2050 - 2400

W PRIZE de antenă SAT “Class A”
Domeniu de
frecvență:
4-1000MHz

Art. Nr.
Tip

Pagina

242

la ieșire

Amortizare în dB

HSATD3M
Priză terminală

Amortizare la
conectare 3
găuri

TV/RF

1

4

1

4,5

2

HSATD4M
Priză TV

Amortizare la
conectare 4
găuri

TV/RF

2

2

1,5

2

3

HSATDDM
Priză pasantă

Amortizare de
racordare /
trecere

TV/RF

10,5
1,5

10,5
1,5

10,5
2

10,5
2,5

11
3

Anexă tehnică
W Tehnică IT VISIO 50 / VISIO 45
VISIO 50

1 Modul SFA și SFB

2 Module SFA și SFB

2 Module SFA și SFB

2 Module SFB

Insert suport

EV104005 1)

EV104005 2)

EV104005 2)

HSED02UWBS

Placă frontală 50x50mm, alb

EV104003 1)

EV104004 2)

EV104004 2)

EV104012 3)

Placă frontală 50x50mm, antracit

EV114003 1)

EV114004 2)

EV114004 2)

EV114012 3)

Placă frontală 50x50mm, argintie

EV124003

EV124004

EV124004

EV124012 3)

1)

Ramă, 1 aparat, 80x80 mm, alb

2)

2)

EV105001

Ramă, 1 aparat 80x80mm antracit

EV115001

Ramă, 1 aparat, 80x80 mm, argintie

EV125001

Doză PT 1 aparat, alb

EV105006

Doză PT 1 aparat, antracit

EV115006

Doză PT 1 aparat, argintie

EV125006

) Utilizabil pentru cuplaj coaxial F-F și LWL. Pentru aceasta se folosește inelul suport și placa frontală de HSED01UW2S cu adaptorul de distanță EV105011-2
) Utilizabil pentru cuplaj coaxial F-F și LWL. Pentru aceasta se folosește inelul suport și placa frontală de HSED02UW2S cu adaptorul de distanță EV105011-3
) Utilizabil pentru cuplaj coaxial F-F și LWL.
1

VISIO 45

1 Modul SFA și SFB

2 Module SFA și SFB

Ramă de montaj

ET105002

ET105004

-

Placă frontală, alb

ET102017 1)

ET102017 1) (2x)

-

Placă frontală, negru

ET112017 1)

ET112017 1) (2x)

-

Ramă, 80x80 mm, alb

ET105010

ET105014

-

Ramă, 80x80 mm, negru

ET115010

ET115014

-

Ramă, 80x80mm, bej

ET125010

ET125014

-

Ramă, 80x80 mm, argintie

ET135010

ET135014

-

Doză aparentă 2M, albă

ET105036

Doză aparentă 4M, albă

ET105037

Doză aparentă 6M, albă

ET105038

) Utilizabil pentru cuplaj coaxial F-F și LWL.

1
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Anexă tehnică
W RELEU COMANDĂ JALUZELE SCHEME DE CONEXIUNI VISIO 50 / VISIO 45
La utilizarea acestei scheme de legături, curentul maxim al celor două motoare poate fi de 8A. Intrările de comandă la M2 sunt
Jalousie
Steuerungs-Relais
UP - Schaltpläne
operabile
numai prin comutatorul
Master (comutator central).

Jalousie Steuerungs-Relais UP - Schaltpläne



Motor
Jalousie Steuerungs-Relais
UP - Schaltpläne

Comutator
Master




Întrerupător









Se pot alătura mai multe relee de comandă jaluzele. Intrarea de tastă (S1) acționează direct motorul
 (M1) și prin comutatorul
Master se poate face comanda centralizată. Numărul de relee de comandă jaluzele, legate între ele, este limitat la un curent
maxim total al tuturor motoarelor de 8A.








Motor



Motor
la
alte



aparate
Comutator
Master

Întrerupător

Întrerupător

Dacă trebuie acționate mai multe jaluzele / rolete poate fi utilizată câte o sursă proprie de 230V (întotdeauna aceeași fază!)
la care sunt cuplate releele de comandă. Prin aceasta se decuplează curentul total al celorlalte motoare și se pot lega împreună
orice număr de relee de comandă jaluzele.

Motor



Motor
la
alte
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aparate

Întrerupător



Întrerupător

Comutator
Master

Comutatorul Master are prima prioritate și servește la comanda centralizată.

Der MasterͲSchalter hat höchste Priorität und dient als Zentralsteuerung. 



Touch

ch

0

Anexă tehnică
W Date tehnice – Radio cu ecran tactil și difuzor VISIO 50
Radio Touch
Tensiune de alimentare
Curent nominal
Absorbția de putere la puterea de ieșire nominală
Operare în Stand-by
Putere muzicală de ieșire nominală (sinus) per canal
Impedanța difuzoarelor
Impedanța de intrare AUX IN
Domeniu de frecvență
Temperatura de funcționare
Clasa de protecție
Radio Touch
Gradul protecției

230 V~, 50/60 Hz
0,2 A
7W
1,3 W
1,5 W
4 ... 8 Ω/canal
10 kΩ
FM 87,5 ... 108 MHz
5 ... 40 °C
II
IP20

Cleme de conexiune
Conectare la rețea
Difuzor / AUX

Cleme cu șurub
2,5 mm²
1 mm²

Lungimile conductoarelor:
Difuzor
AUX IN
Extensii

max. 20 m
max. 3 m
max. 50 m

Adâncimea de montaj

33 mm

Difuzor
Impedanța difuzoarelor
Putere sinusoidală / putere muzicală
Bild 7
Domeniu de frecvență
Lungimi de cabluri preconfecționate

8Ω
4/8 W
170 Hz ... 20 kHz
30 cm

Bild 7

Bild 8
Bild 7

Bild 8
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Bild 9
Bild
8 9/12
Seite

05/2013

97-09894-000

Bild 9
Seite 9/12

Anexă tehnică
W Date tehnice - Detectoare de mișcare și de prezență
dĞĐŚŶŝƐĐŚĞĂƚĞŶ
dĞĐŚŶŝƐĐŚĞĂƚĞŶ
dĞĐŚŶŝƐĐŚĞĂƚĞŶ
ĞǁĞŐƵŶŐƐͲƵŶĚ
ĞǁĞŐƵŶŐƐͲƵŶĚ
ĞǁĞŐƵŶŐƐͲƵŶĚ
WƌćƐĞŶǌŵĞůĚĞƌ
WƌćƐĞŶǌŵĞůĚĞƌ
WƌćƐĞŶǌŵĞůĚĞƌ

Caracteristici

s/^/KϱϬ

s/^/KϱϬ

s/^/Kϰϱ

Aria de detecție
DŽŶƚĂŐĞĂƌƚ
ƌĨĂƐƐƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ
ƌĨĂƐƐƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ
Felul montajului

Detectori
de mișcare
ĞǁĞŐƵŶŐƐŵĞůĚĞƌ
s/^/KϱϬ
s/^/KϱϬ
cuϮͲƌĂŚƚ
2 conductoare
ĞǁĞŐƵŶŐƐŵĞůĚĞƌ
ĞǁĞŐƵŶŐƐŵĞůĚĞƌ
VISIO 50
ϮͲƌĂŚƚ
ϮͲƌĂŚƚ
ŚĂůďƌƵŶĚϱͬϴŵ
semirotund 5/8m
tĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ
ŚĂůďƌƵŶĚϱͬϴŵ
ŚĂůďƌƵŶĚϱͬϴŵ
Montare
pe perete

Detectori
de mișcare cu
ĞǁĞŐƵŶŐƐŵĞůĚĞƌ
s/^/KϱϬ
s/^/KϱϬ
3ϯͲƌĂŚƚ
conductoare
ĞǁĞŐƵŶŐƐŵĞůĚĞƌ
ĞǁĞŐƵŶŐƐŵĞůĚĞƌ
VISIO 50
ϯͲƌĂŚƚ
ϯͲƌĂŚƚ
ŚĂůďƌƵŶĚϴŵ
semirotund 8m
tĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ
ŚĂůďƌƵŶĚϴŵ
ŚĂůďƌƵŶĚϴŵ
Montare
pe perete

DŽŶƚĂŐĞĂƌƚ
DŽŶƚĂŐĞĂƌƚ
Înălțimea de montaj

tĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ
tĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ
1-2m

tĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ
tĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ
1-2m

Detectori
de mișcare
/ZͲĞǁĞŐƵŶŐƐŵĞůĚĞƌ
s/^/Kϰϱ
s/^/Kϰϱ
DϭϴϬŝͬZ
IR
1M și 2M
ϭDƵŶĚϮD
/ZͲĞǁĞŐƵŶŐƐŵĞůĚĞƌ
/ZͲĞǁĞŐƵŶŐƐŵĞůĚĞƌ
VISIO 45
MD 180i/R
DϭϴϬŝͬZ
DϭϴϬŝͬZ
ϭDƵŶĚϮD
ϭDƵŶĚϮD
ŚĂůďƌƵŶĚϴŵ
ŚĂůďƌƵŶĚϴŵ
semirotund 8m
semirotund 8m
tĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ
tĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ
ŚĂůďƌƵŶĚϴŵ
ŚĂůďƌƵŶĚϴŵ
ŚĂůďƌƵŶĚϴŵ
ŚĂůďƌƵŶĚϴŵ
Montare
pe perete
Montare
pe
perete
ϭ͕ϭͲϮ͕Ϯŵ
ϭ͕Ϯŵ
tĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ
tĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ
tĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ
tĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ
1,2m
1,1-2,2m

DŽŶƚĂŐĞŚƂŚĞ
DŽŶƚĂŐĞŚƂŚĞ
Unghiul de supraveghere

ϭͲϮŵ
ϭͲϮŵ
180°

ϭͲϮŵ
ϭͲϮŵ
180°

ϭ͕Ϯŵ
ϭ͕Ϯŵ
110°

ƌĨĂƐƐƵŶŐƐǁŝŶŬĞů
ƌĨĂƐƐƵŶŐƐǁŝŶŬĞů
Tensiune
de alimentare
EƵůůĚƵƌĐŚŐĂŶŐƐƐĐŚĂůƚƵŶŐͬtŽůĨƌĂŵͲsŽƌůĂƵĨŬŽŶƚĂŬƚ

ϭϴϬΣ
ϭϴϬΣ c.a.
230V
ũĂͬŶĞŝŶ

ϭϴϬΣ
ϭϴϬΣ
230V
c.a.
ũĂͬŶĞŝŶ

ϭϭϬΣϭϭϬΣ
230V,
50Hz
ũĂͬŶĞŝŶ

DĞƌŬŵĂůĞ

DĞƌŬŵĂůĞ
DĞƌŬŵĂůĞ

ƌĨĂƐƐƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ

DŽŶƚĂŐĞŚƂŚĞ

ƌĨĂƐƐƵŶŐƐǁŝŶŬĞů

ĞƚƌŝĞďƐƐƉĂŶŶƵŶŐ

ϭͲϮŵ

ϭϴϬΣ

ϮϯϬs

ϭͲϮŵ

ϭϴϬΣ

ϮϯϬs

WƌćƐĞ

ƋƵĂĚ

tĂŶĚ

ϭ͕ϲͲ

ϭϭϬΣ

ϭϴϬΣ

ϭϴϬΣ

ϮϯϬs͕ϱϬ,ǌ

ϮϯϬs͕ϱϬ,ǌ

ϮϯϬs

ϭ͕ϭͲϮ͕Ϯŵ
180° ϭ͕ϭͲϮ͕Ϯŵ
230V ϭϴϬΣ
c.a.,ϭϴϬΣ
50Hz

ŶĞŝŶͬũĂ

ŶĞŝŶͬ

Comutație
la trecerea prin zero/contacte cu anticipație din wolfram ϮϯϬs
da/nu
ĞƚƌŝĞďƐƐƉĂŶŶƵŶŐ
ĞƚƌŝĞďƐƐƉĂŶŶƵŶŐ
ϮϯϬs
ŝŐĞŶǀĞƌďƌĂƵĐŚ
фϭϬtŝŵĞƚƌŝĞď

da/nu
ϮϯϬs
ϮϯϬs
фϭϬtŝŵĞƚƌŝĞď

da/nu
ϮϯϬs͕ϱϬ,ǌ
Ͳ ϮϯϬs͕ϱϬ,ǌ

nu/daϮϯϬs͕ϱϬ,ǌ
ϮϯϬs͕ϱϬ,ǌ
Ϭ͕ϵt

Consum
propriu
EƵůůĚƵƌĐŚŐĂŶŐƐƐĐŚĂůƚƵŶŐͬtŽůĨƌĂŵͲsŽƌůĂƵĨŬŽŶƚĂŬƚ
EƵůůĚƵƌĐŚŐĂŶŐƐƐĐŚĂůƚƵŶŐͬtŽůĨƌĂŵͲsŽƌůĂƵĨŬŽŶƚĂŬƚ
>ŝĐŚƚŵĞƐƐƵŶŐ;DŝƐĐŚůŝĐŚƚͿ

<ũĂͬŶĞŝŶ
ũĂͬŶĞŝŶ
Ͳ10W În operare

<Ͳ 10W
În operare
ũĂͬŶĞŝŶ
ũĂͬŶĞŝŶ

-Ͳ ũĂͬŶĞŝŶ
ũĂͬŶĞŝŶ

ŶĞŝŶͬũĂ
Ͳ 0,9WŶĞŝŶͬũĂ

ϭǆD

Măsurarea
luminii (lumină mixtă)
<ĂŶćůĞ>ŝĐŚƚ
ŝŐĞŶǀĞƌďƌĂƵĐŚ
ŝŐĞŶǀĞƌďƌĂƵĐŚ
Canale
de
lumină
ŝŶƐƚĞůůƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ,ĞůůŝŐŬĞŝƚ
>ŝĐŚƚŵĞƐƐƵŶŐ;DŝƐĐŚůŝĐŚƚͿ
>ŝĐŚƚŵĞƐƐƵŶŐ;DŝƐĐŚůŝĐŚƚͿ

-фϭϬtŝŵĞƚƌŝĞď
ϭ
фϭϬtŝŵĞƚƌŝĞď
1
5–200lx
Ͳ Ͳ

-ϭ фϭϬtŝŵĞƚƌŝĞď
фϭϬtŝŵĞƚƌŝĞď
Ͳ15–200lx
Ͳ

-ϭ Ͳ Ͳ
15–200lx
Ͳ Ͳ

ϭ-

ϭ

EĂĐŚůĂƵĨǌĞŝƚ>ŝĐŚƚ
Domeniu
de reglare a luminozității
<ĂŶćůĞ>ŝĐŚƚ
<ĂŶćůĞ>ŝĐŚƚ
^ĐŚƵƚǌĂƌƚ
Timp
de urmărire lumină
ŝŶƐƚĞůůƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ,ĞůůŝŐŬĞŝƚ
ŝŶƐƚĞůůƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ,ĞůůŝŐŬĞŝƚ
ƵůćƐƐŝŐĞhŵŐĞďƵŶŐƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ
Grad
de protecție
EĂĐŚůĂƵĨǌĞŝƚ>ŝĐŚƚ
EĂĐŚůĂƵĨǌĞŝƚ>ŝĐŚƚ
dĞĂĐŚͲ/Ŷ ambiantă admisă
Temperatura
^ĐŚƵƚǌĂƌƚ
^ĐŚƵƚǌĂƌƚ
ŝŶƐƚĞůůďĂƌĞŵƉĨŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ
Teach-In
ƵůćƐƐŝŐĞhŵŐĞďƵŶŐƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ
ƵůćƐƐŝŐĞhŵŐĞďƵŶŐƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ
dĞƐƚƌĨĂƐƐƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ
Sensibilitate reglabilă
dĞĂĐŚͲ/Ŷ
dĞĂĐŚͲ/Ŷ&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐ
Aria de detecție
WĂƌĂůĞůůƐĐŚĂůƚƵŶŐ
ŝŶƐƚĞůůďĂƌĞŵƉĨŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ
ŝŶƐƚĞůůďĂƌĞŵƉĨŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ
Telecomandă
dĞƐƚƌĨĂƐƐƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ
dĞƐƚƌĨĂƐƐƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ
ƌƚŝŬĞůŶƵŵŵĞƌŶ
Legare
în paralel

10s – 20min
ϭ 5–200lx
ϭ
/WϰϬ
10s
– 20min
5–200lx
5–200lx
ϬΣďŝƐнϯϱΣ
IP 40
10s10s
– 20min
– 20min
Ͳ până +35°C
0°C
/WϰϬ
/WϰϬ
Ͳ
ϬΣďŝƐнϯϱΣ
ϬΣďŝƐнϯϱΣ
Ͳ
Ͳ ͲͲ
Ͳ ͲďŝƐǌƵϱDĞůĚĞƌ
Ͳ până
Ͳ
la 5 detectori

10s – 20min
ϭ5–200lx
ϭ
/WϰϬ– 20min
10s
5–200lx
5–200lx
IPϬΣďŝƐнϯϱΣ
40
10s10s
– 20min
– 20min
Ͳ
0°C
până +35°C
/WϰϬ
Ͳ /WϰϬ
ϬΣďŝƐнϯϱΣ
Ͳ ϬΣďŝƐнϯϱΣ
ͲͲ Ͳ
Ͳ ďŝƐǌƵϱDĞůĚĞƌ
Ͳ
Ͳpână
Ͳ la 5 detectori

5s – 12min
5–200lx
ϭ ϭ
/WϰϬ
5s
– 12min
5–200lx
5–200lx
ϬΣďŝƐнϰϬΣ
IP
40
5s –5s12min
– 12min
Ͳ
0°C
până +40°C
/WϰϬ
Ͳ /WϰϬ
ϬΣďŝƐнϰϬΣ
Ͳ ϬΣďŝƐнϰϬΣ
Ͳ Ͳ Ͳ
ďŝƐǌƵϱDĞůĚĞƌ
Ͳ Ͳ
Ͳ laͲ 5 detectori
până

&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐ
&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐ
Nr.ƌƚŝŬĞůͲEƌŝŶƐĂƚǌ
art.
WĂƌĂůĞůůƐĐŚĂůƚƵŶŐ
WĂƌĂůĞůůƐĐŚĂůƚƵŶŐ
Nr.ƌƚŝŬĞůͲEƌǁĞŝƘ;t,Ϳ
art. Insert
ƌƚŝŬĞůŶƵŵŵĞƌŶ
ƌƚŝŬĞůŶƵŵŵĞƌŶ
Nr.ƌƚŝŬĞůͲEƌŐƌĂƵ;'ZͿ
art. alb (WH)

Ͳ

Ͳ

ƌƚŝŬĞůͲEƌŝŶƐĂƚǌ
ƌƚŝŬĞůͲEƌŝŶƐĂƚǌ
Nr.ƌƚŝŬĞůͲEƌƐĐŚǁĂƌǌ;ƐǁͿ
art. gri (GR)
ƌƚŝŬĞůͲEƌǁĞŝƘ;t,Ϳ
ƌƚŝŬĞůͲEƌǁĞŝƘ;t,Ϳ
Nr. art. negru (sw)

ƌƚŝŬĞůͲEƌĂŶƚŚƌĂǌŝƚ;ĂŶƚͿ

ƌƚŝŬĞůͲEƌŐƌĂƵ;'ZͿ
ƌƚŝŬĞůͲEƌŐƌĂƵ;'ZͿ
Nr. art. antracit (ant)
ƌƚŝŬĞůͲEƌƐŝůďĞƌ;ƐďͿ

ƌƚŝŬĞůͲEƌƐĐŚǁĂƌǌ;ƐǁͿ
ƌƚŝŬĞůͲEƌƐĐŚǁĂƌǌ;ƐǁͿ
Nr. art. argintiu (sb)
ƵďĞŚƂƌ

Accesorii
ƌƚŝŬĞůͲEƌĂŶƚŚƌĂǌŝƚ;ĂŶƚͿ
ƌƚŝŬĞůͲEƌĂŶƚŚƌĂǌŝƚ;ĂŶƚͿ
ĞŶƵƚǌĞƌͲ&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐƚŚĞ^ĞŶĚĂ^Ύ

Telecomandă utilizator theSenda S*

^ĞƌǀŝĐĞͲ&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐƚŚĞ^ĞŶĚĂWΎΎ

ƌƚŝŬĞůͲEƌƐŝůďĞƌ;ƐďͿ
ƌƚŝŬĞůͲEƌƐŝůďĞƌ;ƐďͿ
Service telecomandă theSenda S**
&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐͲĞŶƵƚǌĞƌΎ

Telecomandă utilizator*

DĂŶĂŐĞŵĞŶƚͲ&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐ^ĞŶĚŽWƌŽϴϲϴͲΎΎ

Ͳ

sϭϬϯϬϭϮͲͲ

Ͳ

sϭϬϯϬϯϭͲͲ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ďŝƐǌƵϱDĞůĚĞƌ
ďŝƐǌƵϱDĞůĚĞƌ
sϭϬϯϬϭϱͲͲ
EV103012--

ďŝƐǌƵϱDĞůĚĞƌ
ďŝƐǌƵϱDĞůĚĞƌ
sϭϬϯϬϭϲͲͲ
EV103031--

-dϭϬϯϬϯϬͲͲ

EV103015-Ͳ
EV103014-sϭϬϯϬϭϮͲͲ
sϭϬϯϬϭϮͲͲ
-

EV103016-Ͳ
EV103032-(Slave)
sϭϬϯϬϯϭͲͲ
sϭϬϯϬϯϭͲͲ
-

ET103030-Ͳ
ET1030301-Ͳ Ͳ
-dϭϭϯϬϯϬͲͲ

sϭϬϯϬϭϰͲͲ

Ͳ

sϭϬϯϬϯϮͲͲ;^ůĂǀĞͿ

Ͳ

ďŝƐǌƵϱDĞůĚĞƌ
ďŝƐǌƵϱDĞůĚĞƌ

dϭϬϯϬϯϬϭͲͲ

dϭϭϯϬϯϭͲͲ

sϭϬϯϬϭϲͲͲ
- sϭϬϯϬϭϲͲͲ
sϭϬϯϬϯϮͲͲ;^ůĂǀĞͿ
sϭϬϯϬϯϮͲͲ;^ůĂǀĞͿ
sϭϭϯϬϭϲͲͲ
sϭϭϯϬϯϮͲͲ;^ůĂǀĞͿ
EV1
Ͳ Ͳ13016-EV113032-- (Slave)

ET1dϭϬϯϬϯϬͲͲ
13030-dϭϬϯϬϯϬͲͲ
ET1dϭϬϯϬϯϬϭͲͲ
13031-dϭϬϯϬϯϬϭͲͲ

Ͳ EV123014-Ͳ

ͲEV123032-Ͳ
(Slave)

-

sϭϭϯϬϭϱͲͲ
sϭϭϯϬϭϱͲͲ
sϭϭϯϬϭϰͲͲ
sϭϭϯϬϭϰͲͲ
Ͳ
Ͳ
sϭϮϯϬϭϱͲͲ
-sϭϮϯϬϭϱͲͲ
Ͳ
sϭϮϯϬϭϰͲͲ
sϭϮϯϬϭϰͲͲ
-

sϭϭϯϬϭϲͲͲ
sϭϭϯϬϭϲͲͲ
sϭϭϯϬϯϮͲͲ;^ůĂǀĞͿ
Ͳ sϭϭϯϬϯϮͲͲ;^ůĂǀĞͿ
Ͳ
sϭϮϯϬϭϲͲͲ
- sϭϮϯϬϭϲͲͲ
Ͳ
sϭϮϯϬϯϮͲͲ;^ůĂǀĞͿ
sϭϮϯϬϯϮͲͲ;^ůĂǀĞͿ
-

sϭϬϯϬϭϱͲͲ
-sϭϬϯϬϭϱͲͲ
sϭϬϯϬϭϰͲͲ
sϭϬϯϬϭϰͲͲ
sϭϭϯϬϭϱͲͲ
sϭϭϯϬϭϰͲͲ
EV1
Ͳ Ͳ 13015-EV113014-sϭϮϯϬϭϱͲͲ
EV123015-sϭϮϯϬϭϰͲͲ

Management telecomandă SendoPro 868-A**
ƵďĞŚƂƌ
ƵďĞŚƂƌ
WͲZĂŚŵĞŶǁĞŝƘ;t,Ϳ

Ͳ

- Ͳ
Ͳ

ϭϱƐͲϯϬŵŝŶ
5 - 2000Lux

10s –

/Wϱϰ

ϬΣďŝƐнϱϬΣ
IP 20, IP 44 (de protecție)

ͲϮϬΣ

ϭ ϭ

ϱͲϮϬϬϬ>Ƶǆ
ϱͲϮϬϬϬ>Ƶǆ

ϭϱƐͲϯϬŵŝŶ
ϭϱƐͲϯϬŵŝŶ
Ͳ 0°C până +50°C
Ͳ
/WϮϬ͕/Wϰϰ;ŵŝƚďĚĞĐŬƵŶ
/WϮϬ͕/Wϰϰ;ŵŝƚďĚĞĐ
Ͳ
Ͳ
ϬΣďŝƐнϱϬΣ
ϬΣďŝƐнϱϬΣ
Ͳ
Ͳ
ŽƉƚŝŽŶĂůͲ Ͳ
ŽƉƚŝŽ
ďŝƐǌƵϲDĞůĚĞƌ
ďŝƐǌƵ
Ͳ Ͳ
opțional
până Ͳla 6Ͳdetectori
ŽƉƚŝŽŶĂů
ŽƉƚŝŽŶĂů

^DϬϱϱϬϭϬͲ

Ͳ

^DϬϱϱϮϳϬͲ
ESM055010;ďĚĞĐŬƵŶŐͿ

^dϮ

Ͳ (capace de protecție)

Ͳ

ďŝƐǌƵϲDĞůĚĞƌ
ďŝƐǌƵϲDĞůĚĞƌ

ESM055270-

ͲͲ

-

Ͳ

- Ͳ
Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

^DϬϱϱϬϭϬͲ
^DϬϱϱϬϭϬͲ
^DϬϱϱϮϳϬͲ
^DϬϱϱϮϳϬͲ
;ďĚĞĐŬƵŶŐͿ
;ďĚĞĐŬƵŶŐͿ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

^dϵϬ

ESM425509

dϭϬϱϬϰϯͲͲ

Ͳ

Ͳ-

Ͳ -ͲͲ
Ͳ -ͲͲ

Ͳ-Ͳ Ͳ

-Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ-Ͳ Ͳ

-Ͳ Ͳ

ĐŬǁŝŶŬĞůƚŚĞ>ƵǆĂ;'ZͿ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚͲ&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐ^ĞŶĚŽWƌŽϴϲϴͲΎΎ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚͲ&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐ^ĞŶĚŽWƌŽϴϲϴͲΎΎ
Colțar
theLuxa (WH)

Ͳ -ͲͲ

Ͳ-Ͳ Ͳ

-Ͳ Ͳ

ΎĞŶƵƚĞƌͲ&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐ͗
Colțar
theLuxa (GR)
WͲZĂŚŵĞŶǁĞŝƘ;t,Ϳ
WͲZĂŚŵĞŶǁĞŝƘ;t,Ϳ

- dϭϬϱϬϰϯͲͲ
Ͳ -ͲĨƺƌĚĞŶŶĚĂŶǁĞŶĚĞƌǌƵŵ^ĐŚĂůƚĞŶƵŶĚŝŵŵĞŶĚĞƌĞůĞƵĐŚƚƵŶŐ
Ͳ- Ͳ
dϭϬϱϬϰϯͲͲ

* ΎΎ^ĞƌǀŝĐĞͲ&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐ͗
Telecomandă utilizator:
ĞĐŬĞŶĞŝŶďĂƵĚŽƐĞ
ĞĐŬĞŶĞŝŶďĂƵĚŽƐĞ

și dimare iluminat
Ͳ conectare
ͲĨƺƌĚŝĞ/ŶďĞƚƌŝĞďŶĂŚŵĞƵŶĚĨůĞǆŝďůĞŶƉĂƐƐƵŶŐĚĞƌWĂƌĂŵĞƚĞƌ
Ͳ Ͳpentru utilizatorul final
Ͳ Ͳ

** Telecomandă service:
ďƐƚĂŶĚƐƌĂŚŵĞŶƚŚĞ>ƵǆĂ;t,Ϳ
ďƐƚĂŶĚƐƌĂŚŵĞŶƚŚĞ>ƵǆĂ;t,Ϳ

punerea în funcțiune
Ͳ pentru
Ͳ
Ͳ șiͲ adaptarea flexibilă a parametrilor
Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

ďƐƚĂŶĚƐƌĂŚŵĞŶƚŚĞ>ƵǆĂ;'ZͿ
ďƐƚĂŶĚƐƌĂŚŵĞŶƚŚĞ>ƵǆĂ;'ZͿ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ĐŬǁŝŶŬĞůƚŚĞ>ƵǆĂ;t,Ϳ
ĐŬǁŝŶŬĞůƚŚĞ>ƵǆĂ;t,Ϳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ĐŬǁŝŶŬĞůƚŚĞ>ƵǆĂ;'ZͿ
ĐŬǁŝŶŬĞůƚŚĞ>ƵǆĂ;'ZͿ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
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&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐͲĞŶƵƚǌĞƌΎ
&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐͲĞŶƵƚǌĞƌΎ
Distanțier
theLuxa (GR)
ĐŬǁŝŶŬĞůƚŚĞ>ƵǆĂ;t,Ϳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ET105043-Ͳ
- Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

^dϵϬ

-Ͳ
Ͳ- Ͳ

Ͳ

Ͳ

^DϰϮϱϱϬϵ

-Ͳ
Ͳ -Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

-

Ͳ

10–1

/WϮϬ͕/Wϰϰ;ŵŝƚďĚĞĐŬƵŶŐͿ
15s - 30min

Ͳ

dϭϭϯϬϯϬͲͲ
dϭϭϯϬϯϬͲͲ
dϭϭϯϬϯϭͲͲ
dϭϭϯϬϯϭͲͲ
Ͳ

1
ϱͲϮϬϬϬ>Ƶǆ
Ͳ Ͳ

-

Ramă
AP, alb (WH)
ĞĐŬĞŶĞŝŶďĂƵĚŽƐĞ
ĞŶƵƚǌĞƌͲ&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐƚŚĞ^ĞŶĚĂ^Ύ
ĞŶƵƚǌĞƌͲ&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐƚŚĞ^ĞŶĚĂ^Ύ
Doză
montare plafon
ďƐƚĂŶĚƐƌĂŚŵĞŶƚŚĞ>ƵǆĂ;t,Ϳ
Pagina
^ĞƌǀŝĐĞͲ&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐƚŚĞ^ĞŶĚĂWΎΎ
^ĞƌǀŝĐĞͲ&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐƚŚĞ^ĞŶĚĂWΎΎ
Distanțier
theLuxa (WH)
ďƐƚĂŶĚƐƌĂŚŵĞŶƚŚĞ>ƵǆĂ;'ZͿ

-

Ͳ

sϭϮϯϬϭϲͲͲ
EV123016-sϭϮϯϬϯϮͲͲ;^ůĂǀĞͿ

Ͳ

Ϭ͕ϵt
Ϭ͕ϵt

ΕϬ͕ϵ

-

Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ-

^DϰϮϱϱϬϵ
^DϰϮϱϱϬϵ

Ͳ

Ͳ

Ͳ-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ-

Ͳ
Ͳ

ďĚĞĐŬƵŶŐͿ
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ƚŚĞDŽǀĂ
theMova
^ϯϲϬͲϭϬϬ
S360-100 DE

ƚŚĞDŽǀĂ
theMova
^ϯϲϬͲϭϬϬW
S360-100 AP

ƋƵĂĚƌĂƚŝƐĐŚϳǆϳŵ
pătrat 7 x 7m

ƌƵŶĚTϴŵ
rotund Ø 8m

ƌƵŶĚTϴŵ
rotund Ø 8m

tĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ
Montare pe perete

ĞĐŬĞŶĞŝŶďĂƵ
Montare în tavan ĞĐŬĞŶŵŽŶƚĂŐĞ
Montaj tavan

WƌćƐĞŶǌ>ŝŐŚƚϭϴϬ

PräsenzLight 180

WƌćƐĞŶǌ>ŝŐŚƚϯϲϬ

PräsenzLight 360

ƚŚĞ>ƵǆĂ^ϭϱϬ

theLuxa S150

ƚŚĞ>ƵǆĂ^ϭϴϬ

theLuxa S180

ƋƵĂĚƌĂƚŝƐĐŚϰ͕ϱǆϰ͕ϱŵ
cvadratic 4,5 x 4,5m

ŚĂůďƌƵŶĚϭϮŵ
semirotund 12m

ŚĂůďƌƵŶĚϭϮŵ
semirotund 12m

ĞĐŬĞŶĞŝŶďĂƵ
Montare în tavan

tĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ
Montare pe perete

tĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ
Montare pe perete

ϭ͕ϲͲϮ͕Ϯŵ
1,6 - 2,2m

ϮͲϰŵ2-4m

ϮͲϰŵ2-4m

ϮͲϯ͕ϱŵ
2-3,5m

ϮͲϰŵ2-4m

ϮͲϰŵ2-4m

ϭϴϬΣ
180°

ϯϲϬΣ360°

ϯϲϬΣ 360°

ϯϲϬΣ360°

ϭϱϬΣ150°

ϭϴϬΣ180°

ϮϯϬs͕ϱϬ,ǌ
230V c.a., 50Hz

ϮϯϬs͕ϱϬ,ǌ
230 V c.a., 50 Hz ϮϯϬs͕ϱϬ,ǌ
230 V c.a., 50Hz ϮϯϬs͕ϱϬ,ǌ
230V c.a., 50Hz

ϮϯϬs͕ϱϬ,ǌ
230V c.a., 50Hz

ϮϯϬs͕ϱϬ,ǌ
230V c.a., 50Hz

ŶĞŝŶͬũĂ
nu/da

ŶĞŝŶͬũĂ
nu/da

ŶĞŝŶͬũĂ
nu/da

ŶĞŝŶͬũĂ
nu/da

ũĂͬŶĞŝŶ
da/nu

ũĂͬŶĞŝŶ
da/nu

ΕϬ͕ϵt

ΕϬ͕ϱt

ΕϬ͕ϱt

ΕϬ͕ϳt

Ϭ͕ϵt

Ϭ͕ϵt

ϭǆDŝƐĐŚůŝĐŚƚ

Ͳ

Ͳ

ϭǆDŝƐĐŚůŝĐŚƚ

ϭǆDŝƐĐŚůŝĐŚƚ

ϭǆDŝƐĐŚůŝĐŚƚ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

~ 0,9W
1 x Lumină mixtă
1

~ 0,5 W
1

~ 0,5 W

ϭ

1

~ 0,7W
1 x Lumină mixtă
1

0,9W
1 x Lumină mixtă
1

0,9W
1 x Lumină mixtă
1

10–1500lx/on

30–3000lx/on

30–3000lx/on

10–1500lx/on

5–1000lx

5–1000lx

10s – 20min

10s – 60min

10s – 60min

10s – 20min

1s – 20 min

1s – 20 min

/Wϱϰ

/Wϱϰ;ĞŝŶŐĞďĂƵƚͿ

/Wϱϰ

/Wϱϰ

/Wϱϱ

/Wϱϱ

ͲϮϬΣďŝƐнϱϬΣ

–15°C bis +50°C

–15°C bis +50°C

ͲϮϬΣďŝƐнϱϬΣ

–25 °C bis +45 °C

–25 °C bis +45 °C

Ͳ

ũĂ

ũĂ

Ͳ

ũĂ

ũĂ

10–1500lx/on
10s – 20min
IP 54

Ͳ
Ͳ

-20°C până +50°C
-

30–3000lx/on
10s – 60min
IP 54 (montat)

ũĂ
ũĂ

30–3000lx/on
10s – 60min
IP 54

10–1500lx/on
10s – 20min
IP 54

–15°C până +50°C

–15°C până +50°C

-20°C până +50°C

da

da

-

da
da

ũĂ
ũĂ

da
da

Ͳ
ũĂ

da

5–1000lx
1s – 20 min
IP 55

ũĂ
ũĂ

–25 °C până +45 °C
da
da
da

5–1000lx
1s – 20 min
IP 55

ũĂ
ũĂ

da
da
da

ŽƉƚŝŽŶĂů

ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ

ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ

ŽƉƚŝŽŶĂů

Ͳ

ďŝƐǌƵϭϬDĞůĚĞƌ

ďŝƐǌƵϭϬDĞůĚĞƌ

ďŝƐǌƵϭϬDĞůĚĞƌ

ďŝƐǌƵϭϬDĞůĚĞƌ

ďŝƐǌƵϭϬDĞůĚĞƌ

ďŝƐǌƵϭϬDĞůĚĞƌ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

opțional

până la 10 detectori

-

necesar

necesar

până la 10 detectori

-

opțional

până la 10 detectori

-

până la 10 detectori

-

-

până la 10 detectori

-

Ͳ

–25 °C până +45 °C

-

până la 10 detectori

-

^dϮϬϬϬϬϱϬ

^dϭϬϯϬϱϲϬ

^dϭϬϯϬϱϱϬ

^dϮϬϬϬϬϬϬ

^dϭϬϭϬϱϬϬ

^dϭϬϭϬϱϬϱ

Ͳ-

^dϭϬϯϬϱϲϭ
EST1030561

^dϭϬϯϬϱϱϭ
EST1030551

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ-

Ͳ

-

Ͳ

-

Ͳ

-

^dϭϬϭϬϱϬϭ
EST1010501

Ͳ-

Ͳ

-

Ͳ

-

Ͳ

-

Ͳ

EST2000050

Ͳ

-

EST1030560

Ͳ

-

-

EST1030550

Ͳ

-

EST2000000

Ͳ

EST9070911

EST9070911

ͲͲ EST9070515

^dϵϬϳϬϵϭϭ
EST9070910

^dϵϬϳϬϵϭϭ
EST9070910

Ͳ

^dϵϬϳϬϵϭϬ
-

^dϵϬϳϬϵϭϬ
-

Ͳ

^dϵϬϳϬϱϭϱ
EST9070675

Ͳ

Ͳ

^dϵϬϳϬϲϳϱ

^dϵϬϳϬϲϳϱ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

-

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

EST9070675
-

-

EST1010500

Ͳ

EST9070515

Ͳ

^dϵϬϳϬϱϭϱ
EST9070675

^dϵϬϳϬϲϳϱ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

-

-

-

^dϭϬϭϬϱϬϲ
EST1010506
Ͳ
Ͳ

Ͳ

EST9070675

-

EST1010505

-

-

-

Ͳ

-

-

Ͳ

-

Ͳ

-

Ͳ

-

^dϵϬϳϬϲϳϱ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

-

-

EST9070917

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

^dϵϬϳϬϵϬϲ

^dϵϬϳϬϵϬϲ

^dϵϬϳϬϵϬϳ

^dϵϬϳϬϵϬϳ

^dϵϬϳϬϵϬϮ

^dϵϬϳϬϵϬϮ

^dϵϬϳϬϵϬϯ

^dϵϬϳϬϵϬϯ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

-

EST9070906
EST9070907
EST9070902
EST9070903

Ͳ

-

^dϵϬϳϬϵϭϳ

EST9070906
EST9070907
EST9070902
EST9070903

Pagina
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Anexă tehnică
W Date tehnice - Detectoare de prezență și mișcare KNX
dĞĐŚŶŝƐĐŚĞĂƚĞŶ
<EyWƌćƐĞŶǌͲƵŶĚ
ĞǁĞŐƵŶŐƐŵĞůĚĞƌ

Caracteristici
DĞƌŬŵĂůĞ

ƚŚĞZŽŶĚĂ
theRonda
WϯϲϬ<EyhW
P360 KNX UP

ƚŚĞWƌĞŵĂ
thePrema
WϯϲϬ<EyhW
P360 KNX UP

ƚŚĞWƌĞŵĂ
thePrema
^ϯϲϬ<EyhW
S360 KNX UP

Raza de detecție
ƌĨĂƐƐƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ
Felul montajului
DŽŶƚĂŐĞĂƌƚ

rotund Ø24m
ƌƵŶĚTϮϰŵ
Montaj tavan
ĞĐŬĞŶŵŽŶƚĂŐĞ

cvadratic 10 x 10m
ƋƵĂĚƌĂƚŝƐĐŚϭϬǆϭϬŵ
Montaj tavan
ĞĐŬĞŶŵŽŶƚĂŐĞ

cvadratic 10 x 10m
ƋƵĂĚƌĂƚŝƐĐŚϭϬǆϭϬŵ
Montaj tavan
ĞĐŬĞŶŵŽŶƚĂŐĞ

cvadratic 10 x 10m
ƋƵĂĚƌĂƚŝƐĐŚϭϬǆϭϬŵ
Montaj tavan
ĞĐŬĞŶŵŽŶƚĂŐĞ

ƋƵĂĚ

DŽŶƚĂŐĞŚƂŚĞ
Înălțimea de montaj

2–10m
2–10m

2–10m
2–10m

2–3,5m
2–3,5m

2–3,5m
2–3,5m

2–3,

ƌĨĂƐƐƵŶŐƐǁŝŶŬĞů
Unghiul de supraveghere

ϯϲϬΣ
360°

ϯϲϬΣ
360°

ϯϲϬΣ360°

ϯϲϬΣ360°

ϯϲϬΣ

ĞƚƌŝĞďƐƐƉĂŶŶƵŶŐ
Tensiune de alimentare

ƺďĞƌ<EyͲƵƐ
prin KNX-Bus

ƺďĞƌ<EyͲƵƐ
prin KNX-Bus

ƺďĞƌ<EyͲƵƐ
prin KNX-Bus

ƺďĞƌ<EyͲƵƐ
prin KNX-Bus

ƺďĞƌ

ŝŐĞŶǀĞƌďƌĂƵĐŚ
Consum propriu

ϴŵͬϵŵŵŝƚ>
8mA/9mA cu LED

ϵŵͬϭϯŵŵŝƚ>
9mA/13mA cu LED

ϵŵͬϭϯŵŵŝƚ>
9mA/13mA cu LED

Εϭϰŵͬϭϴŵŵŝƚ>
~ 14mA/18mA cu LED

Εϴŵ

Măsurarea luminii (lumină mixtă)
>ŝĐŚƚŵĞƐƐƵŶŐ;DŝƐĐŚůŝĐŚƚͿ

1 x Lumină mixtă
ϭǆDŝƐĐŚůŝĐŚƚ

3 x Lumină mixtă, opționalϭǆDŝƐĐŚůŝĐŚƚ͕^ƉŽƚ
1 x Spot, lumină mixtă ϮǆDŝƐĐŚůŝĐŚƚ
2 x Lumină mixtă
ϯǆDŝƐĐŚůŝĐŚƚǁćŚůďĂƌ

ϯ

Canale de lumină
<ĂŶćůĞ>ŝĐŚƚ

Ϯ2

ϯ3

Ϯ

ϯ

Domeniu de reglare a luminozității
ŝŶƐƚĞůůƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ,ĞůůŝŐŬĞŝƚ

10–3000lx/on
10–3000lx/on

5–3000lx/on
5–3000lx/on

5–3000lx/on
5–3000lx/on

5–2000lx/
5–2000lx/
off off

10–3

Timp de urmărire lumină
EĂĐŚůĂƵĨǌĞŝƚ>ŝĐŚƚ

30s–60min
30s–60min

30s–60min
30s–60min

30s–60min
30s–60min

30s–60min
30s–60min

Ͳ

Luminozitate Stand-by
^ƚĂŶĚͲďǇ,ĞůůŝŐŬĞŝƚ

1–25%
1–25%

1–25%
1–25%

1–25%
1–25%

5–10%
5–10%

1–25

Timp Stand-by
^ƚĂŶĚͲďǇĞŝƚ
Canale prezență

30s–60min/inactiv
30s–60min/inaktiv
2
ĚĂƵĞƌŶĚĞŝŶ
Ϯ 10s – 30min/inactiv

30s–60min/inactiv
30s–60min/inaktiv
2
ĚĂƵĞƌŶĚĞŝŶ
Ϯ 10s – 30min/inactiv

30s–60min/inactiv
30s–60min/inaktiv
2
ĚĂƵĞƌŶĚĞŝŶ
Ϯ 10s – 30min/inactiv

30s–60min/on
30s–60min/on
1

30s–

10s–120min
10s
– 30min/inaktiv
IP
54
(montat)
10s–120min

10s–120min
10s
– 30min/inaktiv
IP
40
10s–120min

10s –10s–120min
30min/inaktiv
IP
40
10s–120min

10s–120min
10s–30min/inaktiv
IP 40
10s–120min

10s–

–15°C până +50°C
/Wϱϰ;ĞŝŶŐĞďĂƵƚͿ
da
–15°C bis +50°C
da
ũĂ
da
ũĂ
Parametri, Obiect sau
ũĂ
telecomandă

0 °C până +50 °C
/WϰϬ
da
ϬΣďŝƐнϱϬΣ
da
ũĂ
da
ũĂ
Parametri, Obiect sau
ũĂ
telecomandă

0 °C până +50 °C
/WϰϬ
da
ϬΣďŝƐнϱϬΣ
da
ũĂ
da
ũĂ
Parametri, Obiect sau
ũĂ
telecomandă

0°C până +50°C
/WϰϬ
ϬΣďŝƐнϱϬΣ
da
Ͳ
da
ũĂ
Parametri sau
ũĂ
telecomandă

/WϰϬ

WĂƌĂŵĞƚĞƌ͕KďũĞŬƚ
ŽĚĞƌ&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐ

WĂƌĂŵĞƚĞƌ͕KďũĞŬƚ
ŽĚĞƌ&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐ

WĂƌĂŵĞƚĞƌ͕KďũĞŬƚ
ŽĚĞƌ&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐ

WĂƌĂŵĞƚĞƌŽĚĞƌ
&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐ
EST2059102*
EST2059202**

WĂƌĂ
ŽĚĞƌ

Întârziere la conectare prezență
<ĂŶćůĞWƌćƐĞŶǌ
Timp de urmărire prezență
ŝŶƐĐŚĂůƚǀĞƌǌƂŐĞƌƵŶŐWƌćƐĞŶǌ
Grad de protecție
EĂĐŚůĂƵĨǌĞŝƚWƌćƐĞŶǌ
Temperatura ambiantă admisă
^ĐŚƵƚǌĂƌƚ
Teach-In
ƵůćƐƐŝŐĞhŵŐĞďƵŶŐƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ
Sensibilitate reglabilă
dĞĂĐŚͲ/Ŷ
Aria de detecție
ŝŶƐƚĞůůďĂƌĞŵƉĨŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ
Reglarea parametrilor
dĞƐƚƌĨĂƐƐƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ

WĂƌĂŵĞƚĞƌͲŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶ
Articol numărul
Nr. art. alb (WH)
ƌƚŝŬĞůŶƵŵŵĞƌŶ

EST2089000

Nr. art. gri (GR)

EST2089001
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EST2079500

EST2079001

EST2079501

Ϯ

ϭ

2

10s–30min/inactiv

ĞĐŬ

Ϯ

10s–

ϬΣď
ũĂ
ũĂ
ũĂ

ƌƚŝŬĞůͲEƌǁĞŝƘ;t,Ϳ
Nr. art. negru (BK)

^dϮϬϴϵϬϬϬ
-

^dϮϬϳϵϬϬϬ
-

^dϮϬϳϵϱϬϬ
-

^dϮϬϱϵϭϬϮΎ
^dϮϬϱϵϮϬϮΎΎ

^dϮ

Accesorii
ƌƚŝŬĞůͲEƌŐƌĂƵ;'ZͿ

^dϮϬϴϵϬϬϭ

^dϮϬϳϵϬϬϭ

^dϮϬϳϵϱϬϭ

Ͳ

Ͳ

Telecomandă theSenda S
ƌƚŝŬĞůͲEƌƐĐŚǁĂƌǌ;<Ϳ

Ͳ EST9070911

Ͳ EST9070911

Ͳ

Ͳ

EST9070910

EST9070910

EST9070910

EST9070910

Telecomandă theSenda P
ƵďĞŚƂƌ
Management telecomandă SendoPro 868-A

Pagina

EST2079000

2

WůĂŶŽĞŶƚƌŽ<Ey
PlanoCentro
KNX

EST9070911

EST9070911

Ͳ

EST9070675

EST9070675

EST9070675

EST9070675

Ramă AP, alb (WH)
&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐƚŚĞ^ĞŶĚĂ^

EST9070912
^dϵϬϳϬϵϭϭ

EST9070918
^dϵϬϳϬϵϭϭ

EST9070918
^dϵϬϳϬϵϭϭ

EST9070731
^dϵϬϳϬϵϭϭ

^dϵ

Rame AP gri (GR)
&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐƚŚĞ^ĞŶĚĂW

EST9070913
^dϵϬϳϬϵϭϬ

EST9070919
^dϵϬϳϬϵϭϬ

EST9070919
^dϵϬϳϬϵϭϬ

^dϵϬϳϬϵϭϬ

^dϵ

Doză montare plafon
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚͲ&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐ^ĞŶĚŽWƌŽϴϲϴͲ

EST9070917
^dϵϬϳϬϲϳϱ

EST9070918
^dϵϬϳϬϲϳϱ

EST9070918
^dϵϬϳϬϲϳϱ

EST9070736, EST9070740 ^dϵ
^dϵϬϳϬϲϳϱ

Distanțier theLuxa (WH)
WͲZĂŚŵĞŶǁĞŝƘ;t,Ϳ
Distanțier theLuxa BK
WͲZĂŚŵĞŶŐƌĂƵ;'ZͿ

^dϵϬϳϬϵϭϮ
^dϵϬϳϬϵϭϯ

^dϵϬϳϬϵϭϴ
^dϵϬϳϬϵϭϵ

^dϵϬϳϬϵϭϴ
^dϵϬϳϬϵϭϵ

^dϵϬϳϬϳϯϭ
Ͳ

^dϵ

Colțar theLuxa WH
ĞĐŬĞŶĞŝŶďĂƵĚŽƐĞ
Colțar theLuxa BK
ďƐƚĂŶĚƐƌĂŚŵĞŶƚŚĞ>ƵǆĂt,

^dϵϬϳϬϵϭϳ
Ͳ-

^dϵϬϳϬϵϭϴ
Ͳ-

^dϵϬϳϬϵϭϴ
Ͳ -

^dϵϬϳϬϳϯϲ͕^dϵϬϳϬϳϰϬ
Ͳ

Ͳ

* Montare în tavan
ďƐƚĂŶĚƐƌĂŚŵĞŶƚŚĞ>ƵǆĂ<
** Montare în tavan, ST - Beton
ĐŬǁŝŶŬĞůƚŚĞ>ƵǆĂt,

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ĐŬǁŝŶŬĞůƚŚĞ>ƵǆĂ<
ΎĞĐŬĞŶĞŝŶďĂƵ
ΎΎĞĐŬĞŶĞŝŶďĂƵ͕hŶƚĞƌƉƵƚǌͲĞƚŽŶ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

Anexă tehnică

Ey



ϳϰϬ

WƌĞƐĞŶĐĞ>ŝŐŚƚ
PresenceLight
KNX<EyϯϲϬ
360

WůĂŶŽ^ƉŽƚ<Ey
PlanoSpot
KNX

WƌĞƐĞŶĐĞ>ŝŐŚƚ
PresenceLight
KNX<EyϭϴϬ
180

ƚŚĞDŽǀĂ^ϯϲϬ
theMova S360
<EyW
KNX AP

ƚŚĞDŽǀĂ^ϯϲϬ
theMova S360
<Ey
KNX DE

ƚŚĞ>ƵǆĂ
theLuxa
WϯϬϬ<Ey
P300 KNX

pătrat 8 x 8m
ƋƵĂĚƌĂƚŝƐĐŚϴǆϴŵ
Montaj tavan
ĞĐŬĞŶŵŽŶƚĂŐĞ

pătrat 64m²
ƋƵĂĚƌĂƚŝƐĐŚϲϰŵϸ
Montaj tavan
ĞĐŬĞŶŵŽŶƚĂŐĞ

semirotund 100 m²
ŚĂůďƌƵŶĚϭϬϬŵϸ
Montare pe perete
tĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ

rotund Ø8m
ƌƵŶĚTϴŵ
Montaj tavan
ĞĐŬĞŶŵŽŶƚĂŐĞ

rotund Ø8m
ƌƵŶĚTϴŵ
Montaj tavan
ĞĐŬĞŶŵŽŶƚĂŐĞ

16m
ϭϲŵ
Montare pe perete și pe
ĞĐŬĞŶͲΘtĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ
tavan

2–3,5m
2–3,5m

2–3,5m
2–3,5m

1,6 –1,6
2,2m
– 2,2m

2–4m
2–4m

2–4m
2–4m

2–4m
2–4m

ϯϲϬΣ360°

ϯϲϬΣ 360°

ϭϴϬΣ 180°

ϯϲϬΣ360°

ϯϲϬΣ360°

ϯϬϬΣ
300°

ƺďĞƌ<EyͲƵƐ
prin KNX-Bus

ƺďĞƌ<EyͲƵƐ
prin KNX-Bus

ƺďĞƌ<EyͲƵƐ
prin KNX-Bus

ƺďĞƌ<EyͲƵƐ
prin KNX-Bus

ƺďĞƌ<EyͲƵƐ
prin KNX-Bus

ƺďĞƌ<EyͲƵƐ
prin KNX-Bus

Εϴŵͬϵŵŵŝƚ>
~ 8mA/9mA cu LED

Εϭϯŵ
~ 13 mA

Εϭϯŵ
~ 13 mA

ϴŵͬϵŵŵŝƚ>
8mA/9mA cu LED

ϴŵͬϵŵŵŝƚ>
8mA/9mA cu LED

Ͳ -

ϯ

3

1 x Lumină mixtă
ϭǆDŝƐĐŚůŝĐŚƚ

1 x Lumină mixtă
ϭǆDŝƐĐŚůŝĐŚƚ

1 x Lumină mixtă
ϭǆDŝƐĐŚůŝĐŚƚ

1 x Lumină mixtă
ϭǆDŝƐĐŚůŝĐŚƚ

1 x Lumină mixtă
ϭǆDŝƐĐŚůŝĐŚƚ

ϯ

3

Ϯ

Ϯ

10–3000lx/off
10–3000lx/off

ϭ 1

Ͳ -

5–2000lx
5–2000lx

30–3000lx/on
30–3000lx/on

30–3000lx/on
30–3000lx/on

– 3000lx
1 –13000lx

30s–60min
30s–60min

30s–60min
30s–60min

1s–60min
1s–60min

2

2

30s–60min
30s–60min

30s–60min
30s–60min

1–251–25
% %

5–10%
5–10%

5–10%
5–10%

Ͳ

30s–60min/on
30s–60min/on
2

30 s–60 min/on
30 s–60 min/on
1

30 s–60 min/on
30 s–60 min/on
1

Ͳ

Ͳ

Ϯ

-

ϭ 1

5–2000lx
5–2000lx

10s–30min/inactiv

ϭ

10s–30min/inactiv

Ͳ

1

Ͳ

-

Ͳ Ͳ -

ͲϭϬΣďŝƐнϱϬΣ
da
Ͳ
da
ũĂ
Parametri sau
ũĂ
telecomandă

IP 54
10s–120min
–15°C până +50°C
/Wϱϰ
da
–15°C bis +50°C
da
ũĂ
da
ũĂ
Parametri, Obiect sau
ũĂ
telecomandă

IP 54 (montat în)
10s–120min
–15°C până +50°C
/Wϱϰ;ĞŝŶŐĞďĂƵƚͿ
da
–15°C bis +50°C
da
ũĂ
da
ũĂ
Parametri, Obiect sau
ũĂ
telecomandă

Ͳ IP 55
–25 °C până +45 °C
/Wϱϱ
da
–25 °C bis +45 °C
da
ũĂ
da
ũĂ
Parametri sau
ũĂ
telecomandă

WĂƌĂŵĞƚĞƌŽĚĞƌ
&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐ

WĂƌĂŵĞƚĞƌ͕KďũĞŬƚ
ŽĚĞƌ&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐ

WĂƌĂŵĞƚĞƌ͕KďũĞŬƚ
ŽĚĞƌ&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐ

WĂƌĂŵĞƚĞƌŽĚĞƌ
&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐ

EST1039550

EST1039560

0°C până +50°C
/WϰϬ
da
ϬΣďŝƐнϱϬΣ
da
ũĂ
da
ũĂ
Parametri, Obiect sau
ũĂ
telecomandă

-10°C până +50°C
/Wϱϰ
ͲϭϬΣďŝƐнϱϬΣ
da
Ͳ
da
ũĂ
Parametri sau
ũĂ
telecomandă

/Wϱϰ

WĂƌĂŵĞƚĞƌ͕KďũĞŬƚ
ŽĚĞƌ&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐ

WĂƌĂŵĞƚĞƌŽĚĞƌ
&ĞƌŶďĞĚŝĞŶƵŶŐ

10s–120min
10s–30min/inaktiv
IP 54
10s–120min

EST2009000

-

1

Ͳ -

ϭ 10s–30min/inactiv
10s–120min
10s–30min/inaktiv

10s–120min
10s–30min/inaktiv
IP 54
10s–120min

EST2039100

-

Ͳ

-

ϭ 10s–30min/inactiv
10s–120min
10s–30min/inaktiv

ϭ

10s–120min
10s–30min/inaktiv
IP 40
10s–120min

10s–30min/inactiv

-

-10°C până +50°C

EST2009050

-

-

EST1039551

EST1019610

EST1039561

-

^dϮϬϯϵϭϬϬ
-

^dϮϬϬϵϬϬϬ
-

^dϮϬϬϵϬϱϬ
-

^dϭϬϯϵϱϱϬ
-

^dϭϬϯϵϱϲϬ
-

^dϭϬϭϵϲϭϬ
EST1019611

Ͳ

Ͳ

Ͳ

^dϭϬϯϵϱϱϭ

^dϭϬϯϵϱϲϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

EST9070911

EST9070911
^dϭϬϭϵϲϭϭ

EST9070910

EST9070910

EST9070910

EST9070910

EST9070910

EST9070910

EST9070675

EST9070675

EST9070675

EST9070675

EST9070675

-

EST9070949
^dϵϬϳϬϵϭϭ

EST9070513
^dϵϬϳϬϵϭϭ

EST9070513
^dϵϬϳϬϵϭϭ

^dϵϬϳϬϵϭϭ

^dϵϬϳϬϵϭϭ

^dϵϬϳϬϵϭϭ

^dϵϬϳϬϵϭϬ

^dϵϬϳϬϵϭϬ

^dϵϬϳϬϵϭϬ

^dϵϬϳϬϵϭϬ

^dϵϬϳϬϵϭϬ

^dϵϬϳϬϵϭϬ

^dϵϬϳϬϲϳϱ

EST9070917
^dϵϬϳϬϲϳϱ

EST9070917
^dϵϬϳϬϲϳϱ

^dϵϬϳϬϲϳϱ

^dϵϬϳϬϲϳϱ

^dϵϬϳϬϵϰϵ
Ͳ

^dϵϬϳϬϱϭϯ
Ͳ

^dϵϬϳϬϱϭϯ
Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

-

Ͳ Ͳ Aflat în furnitură

Ͳ

-

Ͳ

-

^dϵϬϳϬϵϭϳ
Ͳ

^dϵϬϳϬϵϭϳ
Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

-

Ͳ

-

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

/ŵ>ŝĞĨĞƌƵŵĨĂŶŐĞŶƚŚĂůƚĞŶ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

/ŵ>ŝĞĨĞƌƵŵĨĂŶŐĞŶƚŚĂůƚĞŶ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

/ŵ>ŝĞĨĞƌƵŵĨĂŶŐĞŶƚŚĂůƚĞŶ

EST9070911

Ͳ

-

Ͳ

-

Ͳ

EST9070911

Ͳ

EST9070911

EST9070911

Ͳ Aflat în furnitură
Ͳ Aflat în furnitură
Aflat în furnitură
/ŵ>ŝĞĨĞƌƵŵĨĂŶŐĞŶƚŚĂůƚĞŶ
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Maßzeichnungen Ͳ VISIO 50 Rahmen

W Desene cotate - Rame VISIO 50
EV1x5003ͲͲ
Ramă,
1 aparat, EV1x5001-EV1x5002ͲͲ
EV1x5001ͲͲ

EV1x5003ͲͲ
Ramă, 2-aparate, EV1x5002-EV1x5002ͲͲ

Ramă, 3-aparate, EV1x5003-EV1x5004ͲͲ
EV1x5003ͲͲ
EV1x5002ͲͲ

Ramă, 4-aparate, EV1x5004-EV1x5004ͲͲ
EV1x5003ͲͲ

Ramă, 5-aparate, EV1x5005-EV1x5004ͲͲ
EV1x5005ͲͲ
EV1x5003ͲͲ

EV1x5004ͲͲ
EV1x5005ͲͲ

EV1x5005ͲͲ
EV1x5004ͲͲ

EV1x5005ͲͲ

Carcase PT 1 aparat EV105006--

Carcase PT 2-aparate EV105007--

W DESENE COTATE - CARCASĂ PENTRU MONTAJ APARENT VISIO 50

83

83

EV1x5005ͲͲ
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164

Technische
Daten Ͳ M
Technische Daten
Daten ͲͲ Maßbilder
Maßbilder
VISIO
Aufputz
Technische
VISIO
Aufputz
Technische
Daten
Ͳ
Maßbilde
Anexă tehnică
Technische
Daten
Ͳ
Maßbilder
VISIO
Aufputz
VISIO
IP54
VISIO
IP54 Daten Ͳ Maßbilder VISIO
Technische
VISIO Aufputz
IP54

VISIO
IP54
VISIO
IP54
W Desene
cotate
- VISIO IP54
VISIO
IP54
VISIO
IP54
Priză 1 aparat

Schalter
Schalter1Ͳfach
1Ͳfach

Schalter1Ͳfach
1Ͳfach
Schalter
Schalter 1Ͳfach
Schalter 1Ͳfach

Steckdose
Steckdose1Ͳfach
1Ͳfach

Kombination
2Ͳfach waagrecht
Kombination
3Ͳfach
waagrecht
Kombination
3Ͳfach
waagrecht
Combinație
3-aparate
orizontal
Kombination
3Ͳfach
waagrecht
Kombination
3Ͳfach
waagrecht
Kombination
2Ͳfach
waagrecht
Kombination 3Ͳ
Kombination 3Ͳfach waagrecht
Kombination 3Ͳfach waagrecht

Kombination 2Ͳfach waagrecht
Kombination 2Ͳfach waagrecht

Schalter 1Ͳfach

VISIO IP20
VISIO IP20
Schalter 1Ͳfach
Kombination
2Ͳfachsenkrecht
senkrecht
Kombination
2Ͳfach
Schalter
1Ͳfach
Kombination
2Ͳfach
senkrecht
Kombination
2Ͳfach
senkrecht
Combinație
2 aparate
vertical
Kombination
2Ͳfach
senkrecht
Kombination 2Ͳfach senkrecht

VISIO IP54

Steckdose 1Ͳfach
Steckdose 1Ͳfach

Kombination 2Ͳ

Schalter 1Ͳfach

Pagina
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VISIO IP

Schalter
1Ͳfach
Steckdose
1Ͳfach

Kombination 2Ͳfach senkrecht

w
Kombination 2Ͳfach waagrecht Kombination 2Ͳfach
Kom

VISIO IP

Schalter 1Ͳfach Kom

Quelle: Bilder im Ordner vorh

VISIO IP20

Schalter 1Ͳfach

Steckdose1Ͳfach
1Ͳfach
Steckdose
Priză
1 aparat
Steckdose
1Ͳfach
Steckdose
1Ͳfach
Steckdose
1Ͳfach
Steckdose 1Ͳfach

VISIO IP20

VISIO IP20

Schalter 1Ͳfach

Steckdose 1Ͳfach

VISIOIP20
IP20
VISIO
IP20
VISIO
VISIO
IP20
W Desene
cotate
- VISIO IP20 PT
VISIO
IP20
Schalter 1Ͳfach

Kombination
Kombination2Ͳfach
2Ͳfachsenkrecht
senkrecht

Schalter 1Ͳfach
Steckdose 1Ͳfa
Priză 2-aparate
Combinație 22Ͳfach
aparatesenkrecht
vertical
Steckdose
1Ͳfach
Kombination
2Ͳfach
senkrecht
Steckdose
1Ͳfach
Kombination
Schalter 1Ͳfach
Steckdose
1Ͳfach
Steckdose 1Ͳfach
Kombination 2Ͳfach senkrecht
Steckdose 1Ͳfach
Kombination 2Ͳfach senkrecht

Kombination
waagrecht
Kombination
2Ͳfach
waagrecht
Combinație 2Ͳfach
2-aparate
orizontal
Kombination
2Ͳfach
waagrecht
Kombination
2Ͳfach
waagrecht

Schalter1Ͳfach
1Ͳfach
Schalter
Schalter
1Ͳfach
Întrerupător
1
aparat
Schalter
1Ͳfach

VISIO IP54

Quelle:Bilder
Bilderim
imOrdner
Ordnervorhanden
vorhanden
Quelle:
Quelle: Bilder im Ordner vorhanden
Quelle:
Bilder
Ordner
vorhanden
Quelle:
Bilder
imim
Ordner
vorhanden
Quelle:
Bilder
im
Ordner
vorhanden
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RAHMEN VISIO 45 Ͳ Maßzeichnungen
RAHMEN VISIO 45 Ͳ Maßzeichnungen
W Desene
cotate
Rame VISIO 45
RAHMEN
VISIO
45 Ͳ- Maßzeichnungen

2x7M
2x7M
2x7M
2x7M

B

226 x 84 mm

293 x 80 mm

297 x 84 mm

122 x 80 mm

122 x 84 mm

149 x 80 mm

144 x 84 mm

207 x 80 mm

212 x 84 mm

B
B

B
B

A

A

212 x 158 mm

A

B

1/2M
1/2M
1/2M
1/2M

80 x 80 mm

84 x 84 mm

122 x 80 mm

122 x 84 mm

122 x 80 mm

122 x 84 mm

A

B

1/3M
1/3M
1/3M
1/3M
2/3M
2/3M
2/3M
2/3M

222 x 80 mm

A

A

B

252

155 x 84 mm

A

Runde/Rechteckige
Runde/Rechteckige
Montagedosen
Doze de montaj rotunde /
Runde/Rechteckige
Montagedosen
dreptunghiulare
Montagedosen
Pagina

151 x 80 mm

A

3M
3M
3M
3M
4M
4M
4M
4M
7M
7M
7M
7M

84 x 84 mm

A

B

Rechteckige 
Doze de montaj
Rechteckige

Motagdosen
dreptunghiulare
Rechteckige
Motagdosen
Motagdosen

curveCURBE
curve
curve

A

3x2M
3x2M
3x2M
3x2M

4x2M
4x2M
4x2M
4x2M

80 x 80 mm

B

2M
2M
2M
2M
2x2M
2x2M
2x2M
2x2M

DREPTE
straight
straight
straight

B

Runde
Runde
Montagedosen
Doze de montaj
Runde
Montagedosen
rotunde
Montagedosen

A

Quelle: TEM—Katalog 2016 Seite: 115
Quelle: TEM—Katalog 2016 Seite: 115

Anexă tehnică
W Desene
cotate
- Doze de montaj
VISIO 45
VISIO 45
Montagedosen
Ͳ Maßzeichnungen

für Ziegel
W Pentru
PEREȚI DE CĂRĂMIDĂ
ET106001ͲͲ

ET106011ͲͲ

3M

7M

ET106002ͲͲ

ET106012ͲͲ

ET106006ͲͲ

4M

ET106016ͲͲ

2x7M

ET106007ͲͲ

für pereți
Hohlwand
W Pentru
DE RIGIPS
ET106003ͲͲ

3M
ET106008ͲͲ

4M

ET106013ͲͲ

7M
ET106018ͲͲ

2x7M

W Pentru
beton
für Beton

ET106004ͲͲ

3M

ET106009ͲͲ

4M

ET106014ͲͲ

7M
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Anexă tehnică

D

E

Ziegelwand / brick

Montageanleitung /

Abstand zwischen Dosen /
distance between boxes: 71mm

W
ROTUNDE
assembly
instructions

Abstand zwischen Dosen /
distance between boxes: 91mm

DE10,11

91*

71

E

N

W Combinații - doze de montaj VISIO 45

91*

71

91*

D

O

S

71

DE12,13DE12,13

71

2M

DE12,13

+

+ =

=

2 x 2M

91*

71

91*

91*

71

91*

71

71

71

91*

91*

3 x 2M

=

+

71

2M

2 x 2M
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3 x 2M

4 x 2M

* für Rahmen
PURE beträgt
der Abstand
zwischen
Dosen Dosen
* für Rahmen
PURE beträgt
der Abstand
zwischen
100 mm100 mm
* for PURE
minimum
distancedistance
betweenbetween
* forcover
PUREplates
coverthe
plates
the minimum
boxes isboxes
100mm
is 100mm
91*

* für Rahmen PURE beträgt der Abstand zwischen Dosen
100 mm
* for PURE cover plates the minimum distance between
boxes is 100mm

Anexă tehnică
W COMBINAȚII - DOZE DE MONTAJ VISIO 45
W DREPTUNGHIULAR
3M

4M

7M

3M

1M

4M

1/3M

7M

2/3M

W DISTANȚIER PENTRU DOZE DREPTUNGHIULARE
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Anexă tehnică
W DATE TEHNICE - DOZE DE PARDOSEALĂ VISIO 45

ET108003--

Nr. art.
ET108001-ET1080011ET108002-•		
•		
•		

Denumire			
Doză de pardoseală			
Cutie de montaj pentru doze de pardoseală
Doză de pardoseală			
•			
•			
•			

Mărimea modulului
MT 7
MT 7
MT 14
•
•
•

ET108001-- ET108002-- ET108003-- ET108004-- ET108005-- ET108006--

Pagina

256
ET1080011- ET1080021- ET1080031- ET1080041- ET1080051- ET1080061-

PROTECTOR K 9V, PROTECTOR K 9V LITHIUM
PROTECTOR K 9V
RAUCHWARNMELDER
W Detector de fum

PROTECTOR K 9V, PROTECTOR K 9V LITHIUM

W PROTECTOR K 9V, PROTECTOR K 9V LITHIUM

Anexă tehnică
Batteriebetrieb 9V
Hinweis: Vernetzung mit 
max. 30 Meldern, 
Max. Leitungslänge 300m.

PROTECTOR KK 9V
PROTECTOR
9V

PROTECTOR K 9V LITHIUM

Funcționare pe baterii 9V
Batteriebetrieb 9V
Mențiune: cablare cu max. 30 de
Hinweis: Vernetzung mit 
detectori,
lungime max. 300m.
max.
30 Meldern,
Max. Leitungslänge 300m.
Batteriebetrieb 9V (Lithium)
Hinweis: Vernetzung mit 
max. 30 Meldern, 
Max. Leitungslänge 300m.

PROTECTOR K
K 9V
9V LITHIUM
PROTECTOR
LITHIUM
Funcționare pe baterii 9V (litiu)
Batteriebetrieb 9V (Lithium)
Mențiune: cablare cu max. 30 de
Hinweis: Vernetzung mit 
detectori,
lungime max. 300m.
max.
30 Meldern,
Max. Leitungslänge 300m.

PROTECTOR K 230V ~

W PROTECTOR K 230V c.a.

PROTECTORKK230V
230V ~
c.a.
PROTECTOR

PROTECTOR K 230V ~

Conectare
la 230V
și cablare
Anschluss
230V
~ undc.a.
Vernetzung
Mențiune:
cablare
cu
max.
Hinweis: Vernetzung mit  30 de
detectori,
lungime
max.
30 Meldern,
 max. 300m.
Max. Leitungslänge 300m.

PROTECTOR K 230V ~

PROTECTORKK230V
230V ~c.a.
relee
PROTECTOR
mitcuRelais

PROTECTOR K 230V ~ mit Relais

Anschluss 230V ~ und Vernetzung
Hinweis: Vernetzung mit 
max. 30 Meldern, 
Max. Leitungslänge 300m.

Alimentare
230V
c.a.Vernetzung
și cablare ++
Anschluss
230V
~ und
releu
exterior
separat
(opțional)
externes Schaltrelais (optional) pentru
cuplarea
unor
externe,
ca de
zum
Schalten
vonaparate
externen
Geräten
ex.
sirene,
semafoare,
telefoane.
wie z.B.: Sirenen, Blinkleuchten und
Telefonwählgeräten.
Anschluss 230V ~ und Vernetzung +
externes Schaltrelais (optional)
zum Schalten von externen Geräten
wie z.B.: Sirenen, Blinkleuchten und
Telefonwählgeräten.
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TECHNISCHE DATEN – RUFANLAGEN
TECHNISCHE DATEN – RUFANLAGEN

Anexă tehnică

W
W RUFANLAGEN
RUFANLAGEN
W
INSTALAȚII DE APEL SIGMA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
W RUFANLAGEN
W SIGMA / BEHINDERTEN WC-SET
W SIGMA / BEHINDERTEN WC-SET
W SETURI PENTRU WC SIGMA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
W
SIGMA / BEHINDERTEN
WC-SET
Anschlussbeispiel
Anschlussbeispiel für
für RufRuf- und
und Abstelltaster
Abstelltaster
Anschlussbeispiel für Ruf- und Abstelltaster

Exemplu de conectare pentru tasta de apel și anulare

Anschlussbeispiel für Ruf- und Abstelltaster
Punte pentru avertizor
vizual de cameră pe
“ON”!
Buton de apelare

Die
Die Ruftasterleitung
Ruftasterleitung muss
muss mitmittels einer
einer Draht
Drahtbrücke
brücke über
über die
die
tels
Conductorul
pentru
butonul
Anschlüsse
4
letzten
Die
Ruftasterleitung
muss
mit- de apel
Anschlüsse
4 und
und 5
5 des
des
letzten
Ruftasters-abgeschlossen
tels
einer Draht
überwerden!
die intermediul
trebuie
să fiebrücke
conectat
prin
Ruftasters-abgeschlossen
werden!
Anschlüsse
4
und
5
des
letzten
unor punți din punți la
bornele 4 și 5
Ruftasters-abgeschlossen werden!

ale ultimului buton de apel!

Volum sonor

Buton de anulare

Anschlussbeispiel
Steckdose für
Birntaster [Westernsteckdose
4 (4)]
Anschlussbeispiel mit
mit Steckdose
für Birntaster
[Westernsteckdose 4
(4)]

Exemplu de conectare cu conector WESTERN pentru buton de apel mobil

Anschlussbeispiel mit Steckdose für Birntaster [Westernsteckdose 4 (4)]

Dacă trebuie racordat un conector Western, dar încă nu se

Conectoarele Western și butoanele de apel se pot
Westernsteckdosen
und
Ruf
taster
sindultimul
in einer
einerbuton
Rufleitung
Westernsteckdosen
taster
sind
in
Rufleitung
combina
într-o linieund
de Ruf
apel.
Dacă
se
kombinierbar.
Besteht
der
letz
te
Ruf
taster
aus
einer
Wes
tern
kombinierbar.
Besteht
der
letz
te
Ruf
taster
aus
einer
Wes
tern-conectează
printr-un
conector
Western,
atunci
linia
steckdose,
dann wird
wirdund
dieRuf
Ruftaster
leitungsind
mit in
einer
Wider
standWesternsteckdosen
einer
Rufleitung
steckdose,
dann
die
Ruf
leitung
mit
einer
Wider
standde
apel se închide
printr-un
circuit
rezistor-diodă.
Dioden-Kombination
abgeschlossen.
kombinierbar.
Besteht
der letzte
Ruftaster
aus einer WesternDioden-Kombination
abgeschlossen.

Sollleagă
eine Western
Western
steckdose
installiert,
aber noch
noch kein
keinde
Birn
taster trebuie să
Soll
eine
installiert,
aber
Birn
taster
butonulsteckdose
mobil, atunci
supravegherea
putere
angeschlossen
werden,
so
muss
die
Leitungs
überwachung
mitangeschlossen
werden,
so
muss
die
Leitungs
überwachung
mitdeconectată
prin
intermediul
unei3noch
punți,
între
tels
einer
Drahtbrücke
über
An
5
Sollfie
eine
Western
steckdose
installiert,
aber
Birnbornele
taster 3 și 5!
tels
einer
Drahtbrücke
über die
die
Anschlüsse
schlüsse
3 und
und kein
5 ausgeschaltet
ausgeschaltet
werden!
angeschlossen werden, so muss die Leitungsüberwachung mitwerden!
tels einer Drahtbrücke über die Anschlüsse 3 und 5 ausgeschaltet
werden!

steckdose, dann wird die Rufleitung mit einer WiderstandDioden-Kombination
abgeschlossen.
Avertizorul vizual de
cameră (ZSL) ca

lampă de semnalizare grup cu
supraveghere de (ZSL)
putere
Zimmersignalleuchte
(ZSL)
als GruppenGruppenZimmersignalleuchte
als

signalleuchte
signalleuchte mit
mit Leitungsüberwachung
Leitungsüberwachung
Zimmersignalleuchte
(ZSL) als GruppenPunte pe “OFF”!
signalleuchte mit Leitungsüberwachung

Avertizorul vizual de cameră (ZSL) fără
supraveghere de putere

Gruppensignalleuchte (GSL)
(GSL) ohne
ohne
Gruppensignalleuchte
Leitungsüberwachung
Leitungsüberwachung
Gruppensignalleuchte (GSL) ohne
Leitungsüberwachung ZSL

Exemplu de conectare set WC
persoane cu dizabilități

Anschlussbeispiel Behinderten
Behinderten WC-Set
WC-Set
Anschlussbeispiel

Punte pentru
Anschlussbeispiel Behinderten WC-Set
avertizor vizual de
Buton de apelare
cameră pe “ON”!
GSL

ZSL

Buton de anulare

mai mult ZSL

ee

0
0
te
30

Volum sonor

WC persoane cu dizabilități cu confirmarea semnalului acustic în camera de serviciu

Behinderten
mit Quittierung
der akust.
Rufsignalisierung im
Dienstzimmer
Behinderten WC
WC mit
Quittierung der
akust. Rufsignalisierung
im Dienstzimmer

Behinderten WC mit Quittierung der akust. Rufsignalisierung im Dienstzimmer

Cameră de serviciu
cu funcție de
confirmare

Pagina

Avertizor vizual
de cameră
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de cameră
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WC persoane cu dizabilități

Buton de apelare

Punte pe “OFF”!

Buton de anulare

Buton de anulare

TECHNISCHE DATEN – RUFANLAGEN
Anexă tehnică
TECHNISCHE DATEN – RUFANLAGEN
TECHNISCHE DATEN – RUFANLAGEN
TECHNISCHE
DATEN – RUFANLAGEN
For tsetzung

W RUFANLAGEN –
WRUFANLAGEN
INSTALAȚII DE APEL
PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
W
– ForSIGMA
tsetzung
W
RUFANLAGEN
–
For
tsetzung
W SIGMA / BEHINDERTEN WC-SET
W
RUFANLAGEN
– For
tsetzung
WSIGMA
SETURI
PENTRU
WC SIGMA
PENTRU
PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
W
/ BEHINDERTEN
WC-SET
W SIGMA /Zentrale
BEHINDERTEN WC-SET
Anschlussbeispiel
Anschlussbeispiel
Exemplu
de conectare
centrală WC-SET
W
SIGMA
/ Zentrale
BEHINDERTEN
Anschlussbeispiel Zentrale
Anschlussbeispiel Zentrale

Anintrările
die Eingänge
der Zentrale
(S1labis
S10)trebuie
müssenracordat
entwe- un buton
La
centralei
(S1 până
S10)
An
Zentrale
bis S10) müssen
entwederdie
einEingänge
Ruftaster,der
eine
Zimmer(S1
signalleuchte
(ZSL) oder
eine
de
apel,
un
avertizor
vizual
cameră
(ZSL)
sau
o
combinație
der
eindie
Ruftaster,
eine
signalleuchte
oder
eine
Widerstand-Dioden-Kombination
angeschlossen
werden.
An
Eingänge
derZimmer
Zentrale
(S1
bis S10)(ZSL)
müssen
entwerezistor-diodă.
Widerstand-Dioden-Kombination
angeschlossen
werden.
der ein Ruftaster, eine Zimmersignalleuchte
(ZSL)
oder eine
An die Eingänge der Zentrale (S1 bis S10) müssen entweWiderstand-Dioden-Kombination
angeschlossen
werden.
der
ein Ruftaster, eine Zimmersignalleuchte
(ZSL) oder
eine
Widerstand-Dioden-Kombination
werden.
Extinderea
circuitului de apel cuangeschlossen
un contact liber

Rufauslösung durch
Kontaktliber
(Schließer)
Deconectare
apelpotenzialfreien
printr-un contact
de potențial
Rufauslösung durch potenzialfreien Kontakt (Schließer)

Erweiterung des Rufkreises mit einem potenzialfreien Kontakt (Schließer)
de potențial
Erweiterung
des (CND)
Rufkreises mit einem potenzialfreien Kontakt (Schließer)

(CND)

Rufauslösung durch potenzialfreien Kontakt (Schließer)
Trafo 230V/24V; 1,04A
Rufauslösung durch potenzialfreien Kontakt (Schließer)
Montare combinație diodă-rezistor la
Punte pentru avertizor
buton, pentru ca supravegherea de
vizual de cameră pe
putere să funcționeze!
“ON”!

Erweiterung des Rufkreises mit einem potenzialfreien Kontakt (Schließer)

Montare combinație
diodă-rezistor
la
Erweiterung des Rufkreises
mit einem
potenzialfreien
Kontakt
(Schließer)
Trafo 230V/24V;
1,04A
buton, pentru ca supravegherea de
Punte pentru avertizor
putere să funcționeze!
vizual de cameră pe
“ON”!
Buton
apel de la apăsare /
combinație de tragere

CND sau
CNÎ pentru
racordarea la
centrala de
semnalizare
avarii
Contactele admit
curentul de 1A
la 24Vca

Tastă de anulare

CND sau
CNÎ pentru
racordarea la
centrala de
semnalizare
avarii
Contactele admit
curentul de 1A
la 24Vca

Volum sonor

Mit Taster EL122110 kann mit einer Leuchtmarkierungsbaugruppe

Cu
butonul
EL1221
10
și omit
grupă
constructivă
de 11
marcare
Mit
Taster
EL122110
kann
einer
Leuchtmarkierungsbaugruppe
EL123230
EL123140
oder
über
die Kontakte
10 und
bzw. 7 und
luminoasă
EL
123230
sau
EL
123140,
prin
contactele
și 11
EL
EL
123230
oder
123140
über
die
Kontakte
10
und
11
bzw.10
7 und
8 der
Zimmersignalleuchte
ein
"Be
ruhigungslicht"
realisiert
Mit Taster EL122110 kann mit einer Leuchtmarkierungsbaugruppe
8werden.
der
Zimmersignalleuchte
einüber
"Bedie
ruhigungslicht"
realisiert
resp.
7
și
8
al
avertizorului
vizual
de
cameră
se
poate
realiza
EL
EL
123230
oder
123140
Kontakte
10
und
11
bzw.
7 und
Mit Taster EL122110 kann mit einer Leuchtmarkierungsbaugruppe
werden.
8123230
der Zimmersignalleuchte
eindie
"BeKontakte
ruhigungslicht"
EL
oder
123140 über
10 undrealisiert
11 bzw. 7 und
o
“iluminare
de EL
confirmare”
8 werden.
der Zimmersignalleuchte ein "Beruhigungslicht" realisiert

Anschlussbeispiel
Ruf-/Abstelltaster
werden.
Anschlussbeispiel Ruf-/Abstelltaster

Leuchtmarkierung
genutzt.
Dazu
werden am Taster
die separaten Kontakte für die
Leuchtmarkierung genutzt.
Anschlussbeispiel Ruf-/Abstelltaster mit zusätzlichem Ruftaster
Anschlussbeispiel Ruf-/Abstelltaster mit zusätzlichem Ruftaster

CND sau
CNÎ pentru
racordarea la
centrala de
semnalizare
avarii
Contactele
admit
curentul de
1A la
24V c.a.

Exemplu de conectare pentru buton de apel / anulare cu
Anschlussbeispiel Ruf-/Abstelltaster mit zusätzlichem Ruftaster
buton
de apelare suplimentar

Anschlussbeispiel Ruf-/Abstelltaster mit zusätzlichem Ruftaster

Anschlussbeispiel Ruf-/Abstelltaster

Punte pentru avertizor vizual
de cameră pe “ON”!

Volum sonor

Dazu werden am Taster die separaten Kontakte für die
Pentru
aceasta
utilizează
contactele
separate
ale butonului
Dazu
werden
am se
Taster
die separaten
Kontakte
für die
Leuchtmarkierung
genutzt.
pentru
marcare
luminoasă.
Leuchtmarkierung
genutzt.
Dazu werden am Taster die separaten Kontakte für die

Exemplu
de conectare
pentru buton de apel / anulare
Anschlussbeispiel
Ruf-/Abstelltaster

Trafo 230V/24V; 1,04A

Tastă de anulare

Montare combinație
diodă-rezistor la
buton, pentru ca
supravegherea de putere să
funcționeze!
Buton / Tastă de anulare

Trafo 230V/24V; 1,04A Conductorul pentru butonul de apel trebuie
să fie conectat prin intermediul unei punți la
bornele 4 și 5 ale ultimului buton de apel!
Punte pentru avertizor vizual
de cameră pe “ON”!
Buton / Tastă de anulare
Buton
apel de la apăsare / combinație de tragere

apel de la apăsare / combinație de tragere

Seite
Seite
231
Seite
231
Seite

231
231
Pagina

259

Volum sonor

Volum sonor

Lista codurilor de comandă
COD COMANDĂ PAG.

COD COMANDĂ PAG.

COD COMANDĂ PAG.

COD COMANDĂ PAG.

COD COMANDĂ PAG.

COD COMANDĂ PAG.

B

EL740174

144

ET100004

72

ET103023

84

ET105059

106

ET112009

75

BS900136

191

EL740184

145

ET100005

73

ET103024

85

ET105081

111

ET112010

75

BZ326350-A

114

EL750074

150

ET100006

73

ET103030

89

ET105082

111

ET112011

76

BZ327210-A

114

EL800001

113

ET100007

72

ET103031

89

ET105083

82

ET112012

75

BZ327350

114

EL999991

101

ET100008

73

ET103040

96

ET106001

110

ET112013

76

BZ327360

114

EL999992

101

ET100009

73

ET104001

80

ET106002

110

ET112014

100

BZ651230

116

EL999993

101

ET100010

72

ET104002

80

ET106003

110

ET112015

100

BZ926338

113

ELG740140

149

ET100011

72

ET104003

80

ET106004

110

ET112016

100

BZ926339

113

ELG740200

149

ET101001

77

ET104004

80

ET106005

110

ET112017

82

BZT26440

98

ELG740204

149

ET101002

77

ET104005

80

ET106006

110

ET112018

82

BZT28371

98

ESM055010

42

ET101003

78

ET104006

81

ET106007

110

ET112019

75

BZT28372

98

ESM055270

42

ET101004

78

ET104007

99

ET106008

110

ET112020

99

ESM410024

42

ET101005

78

ET104008

81

ET106009

110

ET113001

86
86

E

ESM425509

42

ET101006

77

ET104009

98

ET106010

110

ET113002

EHDREH1200

88

ESR018909

116

ET101007

77

ET104010

99

ET106011

110

ET113007

73

EHDREH500

88

ESR019500

117

ET101008

78

ET105001

102

ET106012

110

ET113020

83

EHRJSG1

97

ESS10180D

95

ET101009

78

ET105002

102

ET106013

110

ET113021

83

EHTD420VA

88

ESS10180W

95

ET101010

79

ET105003

102

ET106014

110

ET113022

86

EHTDLT1200

87

ESS10360

95

ET101012

79

ET1050031

102

ET106015

110

ET113023

84

EHTDSTRG2

87

ESS10360D

95

ET101013

79

ET105004

102

ET106016

110

ET113024

85

EL121900

13

EST1010500

94

ET101014

79

ET1050041

102

ET106018

110

ET113030

89

EL121920

13

EST1010501

94

ET102001

74

ET105005

102

ET106020

110

ET113031

89

EL121930

13

EST1010505

94

ET102002

74

ET105006

102

ET106021

110

ET113040

96

EL123000

13

EST1010506

94

ET102003

75

ET105007

102

ET106022

110

ET114001

80

EL123010

13

EST1019610

173

ET102004

74

ET105008

103

ET107001

73

ET114002

80

EL176131

50

EST1019611

173

ET102005

75

ET105009

103

ET107002

73

ET114003

80

EL177030

52

EST1030550

92

ET102006

74

ET1050091

103

ET107004

83

ET114004

80

EL177040

52

EST1030551

92

ET102007

74

ET105010

107

ET107005

110

ET114005

80

EL223084

52

EST1030555

92

ET102008

74

ET105012

107

ET108001

112

ET114006

81

EL223094

52

EST1030556

92

ET102009

75

ET105014

103

ET1080011

112

ET114007

99

EL265014

19

EST1030560

91

ET102010

75

ET105016

108

ET108002

112

ET114008

81

EL265304

19

EST1030561

91

ET102011

76

ET105018

104

ET1080021

112

ET114009

98

EL367204

50

EST1030565

91

ET102012

75

ET105020

104

ET108003

112

ET114010

99
107

EL367504

51

EST1030566

91

ET102013

76

ET105022

105

ET1080031

112

ET115010

EL376014

57

EST1039550

171

ET102014

100

ET105024

105

ET108004

112

ET115012

107

EL662003

55

EST1039551

171

ET102015

100

ET105026

106

ET1080041

112

ET115014

103

EL720960

151

EST1039560

172

ET102016

100

ET105028

108

ET108005

112

ET115016

108

EL740000

149

EST1039561

172

ET102017

82

ET105030

106

ET1080051

112

ET115018

104

EL740010

148

EST2000000

93

ET102018

82

ET105035

111

ET108006

112

ET115020

104

EL740020

148

EST2000050

90

ET102019

75

ET105036

111

ET1080061

112

ET115022

105

EL740030

147

EST2009000

170

ET102020

99

ET105037

111

ET110009

73

ET115024

105

EL740034

147

EST2009050

171

ET103001

86

ET105038

111

ET111001

77

ET115026

106

EL740040

147

EST2039100

170

ET103002

86

ET105040

106

ET111002

77

ET115028

108

EL740044

147

EST2039300

170

ET103003

84

ET105041

109

ET111006

77

ET115030

106

EL740050

150

EST2059102

169

ET103004

87

ET105042

109

ET111007

77

ET125010

107

EL740064

150

EST2059202

169

ET103007

73

ET105043

111

ET111012

79

ET125012

107

EL740070

144

EST2079000

168

ET103008

100

ET105044

111

ET111013

79

ET125014

103

EL7400711

144

EST2079001

168

ET103009

100

ET105050

107

ET111014

79

ET125016

108

EL740074

144

EST2079500

168

ET103010

100

ET105051

107

ET112001

74

ET125018

104

EL740080

151

EST2079501

168

ET103011

100

ET105052

103

ET112002

74

ET125020

104

EL740110

151

EST2089000

167

ET103012

100

ET105053

108

ET112003

75

ET125022

105

EL740120

145

EST2089001

167

ET103013

101

ET105054

104

ET112004

74

ET125024

105

EL7401211

145

EST9070910

91

ET103020

83

ET105055

104

ET112005

75

ET125026

106

EL740124

145

ET100001

72

ET103020-S

83

ET105056

105

ET112006

74

ET125028

108

EL740154

146

ET100002

73

ET103021

83

ET105057

105

ET112007

74

ET125030

106

EL740164

146

ET100003

72

ET103022

86

ET105058

106

ET112008

74

ET125040

106

Lista codurilor de comandă
COD COMANDĂ PAG.

E

COD COMANDĂ PAG.

COD COMANDĂ PAG.

COD COMANDĂ PAG.

ET145024MG

105

EV101010

22

EV103023

COD COMANDĂ PAG.

COD COMANDĂ PAG.

14

EV107001

25

EV114010

31

ET135010

107

ET145024SE

105

EV101011

22

EV103024

14

EV107002

25

EV114011

31

ET135012

107

ET145024SG

105

EV101012

22

EV103031

41

EV107003

13

EV114012

32

ET135014

103

ET145024SM

105

EV101013

19

EV103032

41

EV107004

13

EV114051

56

ET135016

108

ET145024SW

105

EV101014

22

EV103041

97

EV107005

25

EV114054

56

ET135018

104

ET145026IB

106

EV101049

20

EV103051

23

EV111001

18

EV114056

56

ET135020

104

ET145026MG

106

EV101050

20

EV103052

23

EV111002

18

EV115001

24

ET135022

105

ET145026SE

106

EV101051

20

EV103061

49

EV111003

18

EV115002

24

ET135024

105

ET145026SG

106

EV101052

20

EV103062

49

EV111004

18

EV115003

24

ET135026

106

ET145026SM

106

EV101053

21

EV104003

32

EV111005

19

EV115004

24

ET135028

108

ET145026SW

106

EV101054

21

EV104004

32

EV111006

19

EV115005

25

ET135030

106

ET145028IB

108

EV101055

22

EV104005

32

EV111013

19

EV115006

28

ET135040

106

ET145028MG

108

EV101056

22

EV104007

55

EV111049

20

EV115007

28

ET145010IB

107

ET145028SG

108

EV101057

23

EV104008

55

EV111050

20

EV115012

27

ET145010MG

107

ET145030IB

106

EV101058

23

EV104009

31

EV111051

20

EV115021

27

ET145010SE

107

ET145030MG

106

EV101059

23

EV104010

31

EV111052

20

EV115021

162

ET145010SG

107

ET145030SE

106

EV101060

23

EV104011

31

EV111053

21

EV115022

27

ET145010SM

107

ET145030SG

106

EV101061

21

EV104012

32

EV111054

21

EV115022

162

ET145010SW

107

ET145030SM

106

EV101062

22

EV104013

55

EV111061

21

EV121001

18

ET145012IB

107

ET145030SW

106

EV102001

15

EV104050

56

EV111062

22

EV121002

18

ET145012MG

107

ET145040SM

106

EV102002

15

EV104051

56

EV112001

15

EV121003

18

ET145012SE

107

EV100001

11

EV102003

15

EV104052

56

EV112002

15

EV121004

18

ET145012SG

107

EV100002

11

EV102004

15

EV104053

56

EV112003

15

EV121005

19

ET145012SM

107

EV100003

11

EV102005

15

EV104054

56

EV112004

15

EV121006

19

ET145012SW

107

EV100005

11

EV102006

16

EV104055

56

EV112005

15

EV121013

19

ET145014IB

103

EV100006

11

EV102007

16

EV104056

56

EV112006

16

EV121049

20

ET145014MG

103

EV100007

11

EV102008

16

EV105001

24

EV112007

16

EV121050

20

ET145014SE

103

EV100009

11

EV102009

16

EV105002

24

EV112008

16

EV121051

20

ET145014SG

103

EV100010

11

EV102010

16

EV105003

24

EV112009

16

EV121052

20

ET145014SM

103

EV100011

11

EV102011

17

EV105004

24

EV112010

16

EV121053

21

ET145014SW

103

EV100012

11

EV102012

16

EV105005

25

EV112011

17

EV121054

21

ET145016IB

108

EV100013

11

EV102013

34

EV105006

28

EV112012

16

EV121061

21

ET145016MG

108

EV100014

12

EV102014

57

EV105007

28

EV112013

34

EV121062

22

ET145016SE

108

EV100015

11

EV102015

57

EV105011

25

EV112014

57

EV122001

15

ET145016SG

108

EV100016

12

EV102016

17

EV105012

27

EV112015

57

EV122002

15

ET145016SM

108

EV100017

11

EV102017

15

EV105021

27

EV112016

17

EV122003

15

ET145016SW

108

EV100018

11

EV102018

13

EV105021

162

EV112017

15

EV122004

15

ET145018IB

104

EV100019

12

EV103001

14

EV105022

27

EV112018

13

EV122005

15

ET145018MG

104

EV100020

12

EV103002

34

EV105022

162

EV113001

14

EV122006

16

ET145018SE

104

EV100021

12

EV103003

36

EV106001

10

EV113006

35

EV122007

16

ET145018SG

104

EV100022

12

EV103004

37

EV106002

10

EV113008

51

EV122008

16

ET145018SM

104

EV100023

12

EV103005

35

EV106009

10

EV113010

49

EV122009

16

ET145018SW

104

EV100024

12

EV103006

35

EV106010

10

EV113011

49

EV122010

16

ET145020IB

104

EV100025

13

EV103007

51

EV106011

10

EV113014

40

EV122011

17

ET145020MG

104

EV100027

13

EV103008

51

EV106012

10

EV113015

40

EV122012

16

ET145020SE

104

EV100029

12

EV103009

49

EV106019

10

EV113016

41

EV122013

34

ET145020SG

104

EV100030

12

EV103010

49

EV106020

10

EV113019

50

EV122014

57

ET145020SM

104

EV101001

18

EV103011

49

EV106101

18

EV113024

14

EV122015

57

ET145020SW

104

EV101002

18

EV103012

40

EV106102

18

EV113032

41

EV122016

17

ET145022IB

105

EV101003

18

EV103014

40

EV106103

18

EV113052

23

EV122017

15

ET145022MG

105

EV101004

18

EV103015

40

EV106104

18

EV113062

49

EV122018

13

ET145022SE

105

EV101005

19

EV103016

41

EV106149

20

EV114003

32

EV123001

14

ET145022SG

105

EV101006

19

EV103019

50

EV106150

20

EV114004

32

EV123006

35

ET145022SM

105

EV101007

22

EV103020

36

EV106151

21

EV114007

55

EV123008

51

ET145022SW

105

EV101008

22

EV103021

39

EV106152

21

EV114008

55

EV123010

49

ET145024IB

105

EV101009

22

EV103022

37

EV106201

10

EV114009

31

EV123011

49

Lista codurilor de comandă
COD COMANDĂ PAG.

COD COMANDĂ PAG.

COD COMANDĂ PAG.

COD COMANDĂ PAG.

COD COMANDĂ PAG.

COD COMANDĂ PAG.

EV123014

40

EV211015

136

HSEMRJ5GWS

82

KX211FC12

213

KX4920200

212

KX770T350

178

EV123015

40

EV211016

135

HSEMRJ5UWS

82

KX2122DB01

159

KX4940245

211

KX8269210

180

EV123016

41

EV211017

136

HSEMRJ6GBA

32

KX2128DB11

159

KX5101AB03

195

KX9070928

209

EV123019

50

EV211018

134

HSEMRJ6GBS

32

KX2128DB21

159

KX5101AB04

195

KXDD02RV

202

EV123024

14

EV211020

135

HSEMRJ6GWA

82

KX2132DB01

159

KX5102AB03

196

KXDE01R3

199

EV123032

41

EV211021

135

HSEMRJ6GWS

82

KX2138DB11

159

KX5102AB13

196

KXDE01R5

199

EV123052

23

EV217001

137

HSEMRJ6GWT

82

KX2138DB21

159

KX5102AB23

225

KXDE01RA

199

EV123062

49

EV217002

137

HSEMRJ6UWS

82

KX2202AB21

198

KX5102KB23

227

KXDH01R3

199

EV124003

32

EV25040319

21

HSZUDDR75

31

KX2212DB12

159

KX5112AB10

196

KXDH01R5

199

EV124004

32

EV28808989

54

KX2212DB13

159

KX5121AB01

195

KXDK02RLED

199

EV124007

55

EV310001

122

I

KX2212DB32

159

KX5124AB23

225

KXEK08RM

197

EV124008

55

EV310002

122

IKW24310

219

KX2212DB33

159

KX5131AB11

193

KXEK44UP

198

EV124009

31

EV310003

123

IS010003

77

KX2222DB12

159

KX5131AB21

193

KXEKF0RN

197

EV124010

31

EV310004

122

IS211450

77

KX2222DB13

159

KX5134DB23

225

KXEKF0RP

197

EV124011

31

EV310005

123

KX2222DB32

159

KX5202AB03

208

KXHK66RL

211

EV124012

32

EV310006

122

K

KX2222DB33

159

KX5202AB13

208

KXIK00RK

218

EV124051

56

EV310007

122

KX1153AB01

166

KX2232AB14

160

KX5202AB23

227

KXIK00RR

218

EV124054

56

EV310008

123

KX1153AB11

166

KX2232AB34

160

KX5202AB31

208

KXIK00RU

217

EV124056

56

EV310009

122

KX1153AB21

166

KX2232DB12

159

KX5214AB23

227

KXKK88RT

197

EV125001

24

EV310010

122

KX1153AB31

166

KX2232DB13

159

KX5221AB03

205

KXKK88RT

194

EV125002

24

EV310011

123

KX1172AB12

159

KX2232DB15

160

KX5231AB02

206

KXKS48RU

198

EV125003

24

EV311002

124

KX1184AB01

224

KX2232DB32

159

KX5231AB03

206

KXSE03RC

193

EV125004

24

EV311004

124

KX1201AB02

217

KX2232DB33

159

KX5241AB01

206

KXSH03RC

193

EV125005

25

EV311006

124

KX1251AB02

217

KX2232DB35

160

KX5251EB01

203

KXSK08RA

191

EV125006

28

EV314001

125

KX1254AB23

224

KX2272AB11

161

KX5252AB03

200

KXSK0FRA

191

EV125007

28

EV314002

125

KX1321

165

KX2372KB11

161

KX5252AB13

200

KXVK32R

217

EV125012

27

EV314003

125

KX13211

165

KX2372KB31

161

KX5252AB23

226

KXVK64R

217

EV125021

27

EV314004

125

KX1322

165

KX241CC02

213

KX5252AB31

200

EV125021

162

EV314005

125

KX13221

165

KX2542KB13

164

KX5261EB02

203

L

EV125022

27

EV393819

57

KX1323

165

KX2542KB43

164

KX5621AB11

193

LP746201

209

EV125022

162

EV50301201

54

KX13231

165

KX2573AB22

210

KX5621AB21

193

LP746201

181

EV145001W

26

EV51100300

51

KX1324

165

KX2573AB32

210

KX5622AB31

196

LQ203230

116

EV145002W

26

EV51510000

53

KX13241

165

KX2573AB42

210

KX5627AB02

212

LQ207220

116

EV145003W

26

EV51610000

53

KX1325

165

KX2604AB23

226

KX5671AB01

191

LQ300007

116

26

EV51650000

51

KX13251

165

KX2621EB01

197

KX5671AB11

191

LQ540000

115

EV210001

132

EV57550319

53

KX1409201

209

KX2621EB11

197

KX5671AB12

191

LQ610230

115

EV210008

132

EVCHR3W

85

KX1409204

209

KX2852DB12

163

KX5882AB13

182

LQ611230

115

EV210009

132

EVMTV500E

85

KX1409205

209

KX2852DB13

163

KX5882AB23

182

LQ612230

115

EV210011

132

KX1409207

209

KX2852DB42

163

KX5888AB12

183

LQ614230

115

EV210013

132

H

KX1409208

209

KX2852DB43

163

KX5888AB13

183

LQ617230

115

EV210015

132

HKRONELSA

33

KX1411AB03

202

KX2862DB12

163

KX5888AB14

183

LQ618230

115

EV210017

132

HSATD3M

30

KX1411AB21

202

KX2862DB13

163

KX5888AB15

183

LQ622230

115

EV210019

133

HSATD4M

30

KX1412AB71

203

KX2862DB42

163

KX5888EB01

183

LQ690001

115

EV210020

133

HSATDDM

30

KX1431AB01

219

KX2862DB43

163

KX624H105

176

EV210021

133

HSBKD2M

29

KX1481AB22

218

KX2872AB14

163

KX624H106

177

X

EV210022

133

HSBKDDM08

29

KX1521AB01

185

KX2872AB44

163

KX624H107

176

XC15400109

220

EV210023

133

HSBKDDM10

29

KX1908AD01

219

KX2872DB12

163

KX624H108

177

XC16004983

81

EV210025

133

HSBKDDM14

29

KX2042AB11

181

KX2872DB13

163

KX6413AB01

224

XC1600710

81

EV211001

134

HSED02UWBS

32

KX2042AB21

181

KX2872DB15

163

KX6489212

214

XC1600720

81

EV211002

134

HSEDG2UW5V

33

KX2042AB31

181

KX2872DB42

163

KX7139202

176

XC1608901

81

EV211003

136

HSEDG2UW6V

33

KX2042AB51

181

KX2872DB43

163

KX7169200

177

XC1608903

81

EV211004

136

HSEKP4233P

82

KX2048AB01

181

KX2872DB45

163

KX720S161

161

XC1609901

81

EV211005

135

HSEKP423HA

82

KX2112DB01

159

KX2907AB11

220

KX7329201

212

XC1609903

81

EV211011

135

HSEKS424PP

82

KX2118DB11

159

KX3601AB01

214

KX770T163

178

EV211012

135

HSEKU423H1

82

KX2118DB21

159

KX4257AB72

160

KX770T165

179

EV211013

134

HSEKU424P1

82

KX211FC10

213

KX4900273

211

KX770T293

178

EV211014

134

HSEMD02W2F

82

KX211FC11

213

KX4900274

211

KX770T297

179

EV145004W

Schrack Digital

Competent și Personal

www.schrack.ro
Personal:

Persoana ta de contact
este mereu disponibilă
pentru tine

Get Ready.
Get Schrack.

Competent:
Descarcă ﬁșe tehnice,
prezentări video pentru
instalare și informaţii detaliate
despre ﬁecare produs

Ușor de utilizat:
Doar două clickuri până
la produsul dorit

Seite

263

Cele mai bune stocuri

Seite

264

ENERGIE

www.schrack.ro

Informaţii generale
w Preţuri și condiţii de livrare
Informaţiile de preţuri oferite sunt recomandări de preţ fără caracter obligatoriu Schrack Technik în EUR excl. TVA, cu efect imediat și
înlocuiește toate informaţiile de preţ din numerele de comandă conţinute PREG este indicaţia grupului de preţ asociat atribuit ﬁecărui
articol în parte.
Recomandarea de preţ fără caracter obligatoriu reprezintă acel preţ care este recomandat în cele mai multe branșe ca preţ de
revânzare la client. El este denumit și preţ recomandat de vânzare către consumator. Recomandările de preţ către consumator se fac
cunoscute nemijlocit consumatorilor, de ex. printr-o cotaţie în reclamele media sau în cataloage cu speciﬁcarea clară de preţ fără
caracter obligatoriu. Vă atragem atenţia că gama sortimentală Schrack Technik este destinată exclusiv comerţului de specialitate și
astfel preţurile nu conţin TVA.
Toate recomandările de preţ fără caracter obligatoriu sunt valabile până la apariţia următorului catalog de produse, respectiv, a unei
noi liste de preţuri. Dreptul de a modiﬁca în orice moment preţurile din lista de preţuri rămâne rezervat.
La indicaţia de preţuri pentru cabluri se au în vedere următoarele preţuri pentru metale:

cupru:
aluminiu:
plumb:

EUR 130,– / 100kg
EUR 100,– / 100kg
EUR 50,– / 100kg

La toate cablurile și barele de legătură preţul total are în vedere comunicatele asociaţiei industriei de cabluri și sârmă din Austria.
Pentru lungimi de cablu tăiate se va percepe un cost mediu suplimentar. La o cantitate comandată sub100m, la cabluri și conductoare
până la 16mm² resp. la o cantitate comandată sub 25m la cabluri și conductoare peste 16mm² calculăm un cost suplimentar mediu de
EUR 15,- excl. TVA Datele privind masa cuprului reprezintă [grame] și dacă nu se speciﬁcă altfel, se calculează separat în preţ.
Cablurile pot avea pe manta un marcaj de lungime (în metri), corespunzător cerinţei DIN VDE 0276. Aceste marcaje nu sunt supuse
regimului de etalonare speciﬁc unităţilor de măsură, astfel că pot apărea diferenţe faţă de măsurători. Neconcordanţa marcajelor cu
măsurătoarea nu constituie o deﬁcienţă. Pentru cabluri ne rezervăm abateri de plus / minus de până la 10% din cantitatea comandată.
Toleranţa de măsurare +/- 3%. Masele cablurilor, dimensiunile și proprităţile pot ﬁ aproximate.
PGR = Indicarea grupei de produse
La comanda de tuburi ﬂuorescente, care diferă faţă de unitatea minimă de ambalare, se adaugă un cost de ambalaj de EUR 3,40.
În cazul plăţii ramburs și al livrărilor cu valoare sub EUR 70,– se adaugă la calculaţie EUR 7,– ca valoare de ambalare și costuri de
expediţie. Aceste costuri dispar în cazul în care marfa e ridicată de client.
Produsele livrate pot ﬁ returnate numai după o consultare prealabilă (RMA-Return Material Authorization telefon la furnizor), în măsura
în care produsel carespund stadiului actual al tehnicii (seria de livrare), ambalajul este cel original și produsele sunt nefolosite. În acest
caz se percepe o sumă ramburs, resp. costuri de manipulare. Produsele speciale comandate și cablurile nu pot ﬁ returnate.
Se aplică exclusiv condiţiile generale de livrare ale Asociaţiei pentru industria electrotehnică și electronică din Austria. Pe acestea le
găsiţi pe ultima pagină a catalogului, resp., pe www.feei.at sau vă sunt trimise la cerere.
Ordonanţa EAG:
pe toate facturile noastre se aplică, pentru produsele aﬂate sub incidenţa EAG, următoarele taxe EAG:
mijloace de ilumina:
0,14 EUR / buc.
aparate mic:
0,95 EUR / buc.
aparate mari:
0,95 EUR / buc.
La neîndeplinirea obligaţiilor de plată aplicăm o majorare de 1,25 / dobânda de întârziere pe lună.
Aceste preţuri sunt ﬁxe, nu se aplică discounturi și nici rabaturi. Ne rezervam dreptul de a ajusta sumele și pe cele ale grupelor de
produse incluse, pe baza modiﬁcărilor în interpretarea legii efectuate de către Ministerul Federal (Schrack Global Location Number:
9008390072721)

w Speciﬁcaţii tehnice
Masele sunt exprimate în kilograme.
Dimensiunile sunt în milimetri, în măsura în care nu se speciﬁcă altfel, în principiu: lăţimea x înălţimea x adâncimea.
Unităţile de divizare ale aparatelor corespund cu cerinţele DIN 43880.
Toate ﬁgurile reprezintă exemple tipice pentru respectivul capitol și nu au caracter obligatoriu.
Suplimentar marcajelor de veriﬁcare ale respectivelor aparate, toate aparatele corespund Directivelor EU aplicabile și dispun de
marcajul CE, respectiv, acesta este înregistrat pe eticheta de ambajaj. Aprobările speciﬁce de tip sunt imprimate pe aparat, pe partea
frontală sau pe suprafeţele laterale.
Erori și omisiuni în text, ilustraţii resp. modiﬁcări din gama de produse sunt rezervate în execuţia tehnică.

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
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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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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.
10. Eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
10.1 Cumpărătorul de echipamente electrice şi electronice în scopuri comerciale, cu sediul în
România, îşi asumă obligaţia de a finanţa colectarea şi tratarea deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice în conformitate cu Ordonanţa privind deşeurile de
echipamente electrice, în cazul în care acesta este utilizatorul efectiv al echipamentelor
electrice/electronice. Când cumpărătorul nu este utilizatorul final, acesta va transfera
obligaţia financiară completă către clientul său, pe baza unui contract, şi va transmite
vânzătorului dovada transferului respectiv.
10.2 Cumpărătorul cu sediul în România trebuie să pună la dispoziţia vânzătorului toate
informaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor vânzătorului în calitate de
producător/importator conform §§ 11 şi 24 ale Ordonanţei de reglementare a
gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi Legea gestionării deşeurilor.
10.3 Cumpărătorul cu sediul în România este responsabil faţă de vânzător pentru toate
daunele şi alte dezavantaje financiare suportate de vânzător datorită neîndeplinirii sau
îndeplinirii parţiale de către cumpărător a obligaţiilor sale financiare, precum şi a
oricăror obligaţii care îi revin conform punctului 10. Cumpărătorul trebuie să facă
dovada îndeplinirii acestei obligaţii.
11. Răspunderea vânzătorului
11.1 În afară de legea referitoare la responsabilitatea pentru produs, vânzătorul îşi asumă
responsabilitatea numai pentru produsele care au fost alese să funcţioneze la
parametrii nominali indicaţi în cataloagele Schrack sau în fişele tehnice. Răspunderea
vânzătorului este în limita valorii produsului din factură. Vânzătorul nu va răspunde de
daune provocate de acte de neglijenţă minoră, nici de daune de consecinţă şi daune
pentru pierderi economice, pierderi de economii sau de dobândă sau de daune ce
rezultă din pretenţii ale terţilor împotriva cumpărătorului.
11.2 Vânzătorul nu va răspunde pentru daune în cazul nerespectării condiţiilor de montaj, de
punere în funcţiune şi de exploatare (cum ar fi de exemplu cele din instrucţiunile de
utilizare) sau a condiţiilor de licenţiere.
11.3 Pretenţiile care depăşesc penalităţile contractuale convenite sunt excluse din titlul
respectiv.
12. Drepturile de proprietate industrială şi drepturile de autor
12.1 Dacă un produs este realizat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a
desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător,
cumpărătorul va compensa vânzătorul şi nu-l va implica în nicio revendicare pentru
încălcarea drepturilor de proprietate industrială solicitate împotriva cumpărătorului.
12.2 Documentaţia de execuţie, cum sunt planurile, desenele şi alte specificaţii tehnice,
precum şi eşantioanele, cataloagele, prospectele, ilustraţiile şi alte materiale similare,
vor fi întotdeauna proprietatea intelectuală a vânzătorului şi vor rămâne sub incidenţa
prevederilor legale referitoare la multiplicare, copiere, concurenţă etc. Punctul 2.2 se
aplică şi pentru documentaţia de proiectare.
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Generalităţi
În cazul în care anumite prevederi ale prezentului contract sau ale acestor clauze nu
sunt valide, validitatea celorlalte prevederi nu este afectată. Prevederea nevalidă se va
înlocui cu o altă prevedere valabilă, cât mai asemănătoare scopului urmărit.
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Jurisdicţia şi legislaţia aplicabilă
Orice dispută rezultată din contract - inclusiv litigiile referitoare la existenţa sau
inexistenţa acestora - va cădea în sarcina jurisdicţiei exclusive a instanţei competente
din teritoriul sediului vânzătorului.

SEDIU CENTRAL

Aparataj terminal

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

Ediţia 07/2017

FILIALE DIN ROMÂNIA
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 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 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
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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

FILIALA CLUJ-NAPOCA
MOB. +40 725 683 572
E-MAIL m.daraban@schrack.ro

FILIALE SCHRACK EUROPA
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 München
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

WWW.SCHRACK.RO

Game de aparataj terminal Visio
Instalaţii de apel dedicate persoanelor cu dizabilităţi
Senzori și actuatoare KNX
Ghiduri de selecţie și date tehnice
COMANDAŢI ONLINE!
Prin navigare pe site sau de pe mobil
cu aplicaţia Schrack LiVE Phone

INCLUDE INFORMAŢII DESPRE DISPONIBILITATE
Depozit central Bucureşti
Depozit Viena

Stoc Store: Oradea, Sibiu,
Timișoara, Bacău,$MVK/BQPDB

XXX
K-GEB-RO17
www.schrack.ro

INSTALAŢII

Get Ready. Get Schrack.

