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Podľa 
STN EN 61439

Schrack Design Vám pomôže pri návrhu elektrických rozvádzačov. Navyše Vám softvér umožňuje 
výpočet oteplenia navrhnutého rozvádzača podľa IEC 60890 a tým vyhovieť požiadavke 
STN EN 61439 (do 630 A) na predloženie nevyhnutnej dokumentácie o oteplení aj pomocou 
databázy s viac ako 10 000 výrobkami.

Bezpečný a jednoduchý 
návrh rozvádzačov



1. Výber produktu
Databáza obsahuje viac ako 10 000 produktov pre rozvádzače. 
Začnite prázdnou skriňou pre rozvádzač a postupne pridávajte kompo-
nenty z databázy, z Vašich obľúbených alebo aj vlastných výrobkov.     
V zozname si môžete zmeniť potrebné množstvo.

3. Návrh čelného pohľadu
Potiahnite symboly a značky pre Váš rozvádzač do okna 
návrhu. Umiestnite jednotlivé produkty a navrhnite ich rozloženie                   
v rozvádzači pomocou čelných pohľadov.

2. Zoznam
S funkciou Zoznam môžete navrhovať aj viacero rozvádzačov. Len 

niekoľkými klikmi pridávate produkty, nahrádzate ich a meníte 
množstvá a môžete si vybrať aj vopred nakonfigurovaný rozvádzač.

4. Návrh schémy zapojenia
Zostrojte jednopólovú alebo viacpólovú schému rozvádzača. 
Vkladajte značky do okna návrhu. Niekoľko prídavných funkcií Vám 
pomôže pri vytváraní projektu. Napríklad môžete nahradiť výstupy 
alebo vkladať texty.

POVINNOSTI PODĽA STN EN 61439

Funkcie Schrack Design
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Stratový výkon, ktorý je vyžarovaný rozvádzačmi, závisí od mnohých činiteľov: 
od skutočnej plochy povrchu rozvádzača, od zabudovaných prístrojov, od 
umiestnenia skrine. Skriňa, ktorá stojí v priestore, vyžaruje viac tepla ako skriňa, 
ktorá je postavená ku stene alebo je zapustená do priečky. 

Presný postup výpočtu vzhľadom na celkovú plochu povrchu skrine                     
v závislosti od spôsobu montáže skrine je popísaný v medzinárodnej norme 
IEC 60890. Táto norma je aj základným podkladom pre splnenie požiadaviek 
STN EN 61439. Zodpovedným za splnenie týchto predpokladov je výrobca 
rozvádzača.



5. Výpočet oteplenia rozvádzača
Kliknutím na "Výpočet oteplenia" prepočítate, či návrh zodpovedá 
požiadavkám normy alebo je ho ešte potrebné upraviť. Nastaviť sa dajú 
aj teplota okolia alebo spôsob montáže. Vďaka tomuto výpočtu 
si môžete byť istý, že rozvádzač bude spĺňať predpísané 
požiadavky.

6. Tlač dokumentácie podľa STN EN 61439
Len dvomi kliknutiami sa prepracujete k vytlačeniu dokumentácie podľa 
IEC 890+A1. V dokumentácii pre zákazníkov nájdete čelný pohľad, 
informácie o toku prúdov, zoznam komponentov a skúšku 
podľa IEC 890+A1. Navyše si môžete pripraviť aj štítok rozvádzača.
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7. Exportovať a uložiť
Dokumentácia rozvádzača sa podľa predpisov musí uchovávať najme-
nej 10 rokov. Niekoľkými klikmi sa vždy dostanete do zozna-
mu komponentov a k archívu, ktorý môžete následne exportovať.

8. Objednávka rozvádzača
Akonáhle máte rozvádzač správne navrhnutý, môžete si všetky produk-
ty Schrack rýchlo a jednoducho objednať v našom eshope. 
Po kliknutí na košík, softvér vytvorí zoznam vo Vašom užívateľs-
kom konte, ktorý si môžete ihneď objednať.



Chcete u nás nakupovať? Jednoducho sa zaregistrujte pomocou formulára 
na našej webovej stránke a my Vám pošleme prihlasovacie údaje. Pre bližšie informácie 
o softvéri Schrack Design nás kontaktujte mailom alebo telefonicky prostredníctvom 
uvedených kontaktov.

Kontaktujte nás
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Všetko pre Vaše rozvádzače

 Návrh podľa STN EN 61439:
 splňte požiadavku IEC 60890 o tepelných stratách rozvádzača 
 podľa STN EN 61439 (požiadavky tejto normy musia spĺňať všetky 
 nové rozvádzače) – budete na strane pripravených a znalých.

 Podrobná dokumentácia: 
 všetky potrebné údaje, informácie o projekte a o produktoch 
 a aj typové štítky v jednom dokumente pripravenom na vytlačenie.

 Jednoduché objednávanie:
 Vy si zadefinujte výrobky potrebné do rozvádzača a my Vám ich 
 dodáme – jedným klikom pridáte všetky produkty do nákupného košíka.


