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NOVINKA:
PRIEBEŽNÝ 
VÝPOČET  

 OTEPLENIA 



Schrack Design je softvérový nástroj, ktorý Vám pomôže ľahko a spoľahlivo navrhnúť elektrické 
rozvádzače nízkého napätia podľa aktuálnych noriem STN EN 61439-1, -2, -3 a IEC 890+A1. 
Súčasťou programu je rozsiahla produktová databáza komponentov Schrack Technik (ističe, 
chrániče, skrine pre rozvádzače,…), ktorá je pravideľne aktualizovaná.

Novinkou je možnosť pridávania ventilačných jednotiek, pričom sa ich vplyv zohľadňuje pri výpočte 
oteplenia rozvádzača.

www.schrack.sk

NOVINKA:
VENTILAČNÉ 

SYSTÉMY

Čo je Schrack Design?



 Projektovanie podľa STN EN 61439

 Kompletná dokumentácia v slovenčine

 Jednoduchý návrh až po objednanie 
 rozvádzača

KOMPLETNÝ NÁVRH PODĽA NORIEM IEC 890+A1 A STN 61439-1,-2,-3

Tepelný výkon vyžiarený osadeným rozvádzačom závisí 
na niekoľkých faktoroch: na veľkosti skrine, na prístrojovom  
vybavení, na type umiestnenia rozvádzača (nástenný, 
zapustený, do výklenku…), na vonkajších faktoroch 
napr. vonkajšia teplota, druh zaťaženia, atď.

Podrobné informácie o vplyve vonkajšej teploty sú k dispozí-
cii v norme IEC 890+A1.

Výrobca rozvádzača je povinný požiadavky a štandardy 
uvedené v hore citovaných normách splniť!

VÝHODY A PREDNOSTI SOFTVÉRU

100%
ZADARMO



Profesionálna dokumentácia v slovenčine
Pomocou správnej dokumentácie je možné zloženie a údržbu rozvádzača  
vykonať  efektívne.

Výber produktov a komponenov
V databáze Schrack nájdete viac ako 10 000 výrobkov pre  
samotný návrh rozvádzača. Program umožňuje tiež pridávanie  
vlastných komponentov.

Tvorba kusovníkov
S pomocou kusovníkov môžete navrhovať jeden alebo 
i viac rozvádzačov a pomocou pár kliknutí je možné 
výrobky pridávať, ako aj meniť za iné.

Tlač typového štítku
Pomocou funkcie tlač je možné vytlačiť typový štítok 
z Vášho projektu a potom ho nalepiť na rozvádzač.
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Prehľad funkcií Schrack Design

Priebežný výpočet oteplenia
Maximálna teplota v rozvádzači sa pri navrhovaní vždy zobrazuje 
priebežne. Výpočet sa vykonáva podľa IEC 890+A1. Pri prekročení  
prípustnej hraničnej teploty sa zobrazí varovanie a užívateľ je  
tak informovaný o potrebe úpravy riešenia.
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Vytvorenie schémy zapojenia a čelného pohľadu
Veľmi jednoducho môžete vytvoriť čelný pohľad na projekt a navrhnúť  
schému zapojenia.

Objednávka
Jednoduchým kliknutím na nákupný košík presuniete všetok 
tovar z projektu do košíka. Tu si ešte raz môžete skontrolovať 
objednávku a odoslať ju.

Štrukturovaná tvorba návrhu
Symboly schém zapojenia je možné ľahko a flexibilne editovať.  
Môžete tak popísať každý kontakt a umiestniť ho individuálne, 
tým sa môžete vyvarovať prekríženiu liniek.

Ventilácia
Ak je prekročená maximálna prípustná teplota v skrini, je možné pridať 
do projektu ventilačný systém. Chladenie sa v kalkulácii vypočítava 
automaticky.

Aktuálne dáta
Vďaka pravidelným aktualizáciám budete mať k dispozícii vždy 
aktuálne produktové dáta Schrack.
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Pomocou výpočtu oteplenia vidíte okamžite, či je rozvádzač v súlade 
s normou STN  EN 61439, alebo či je eventuálne nutný ventilačný 
systém.

Kliknutím na ikonu Tlačiť sa vytlačí požadovaná dokumentácia: titulný list, 
kusovník, čelný pohľad, troj- a jednopólové schémy zapojenia, protokol výpočtu 
oteplenia a typový štítok.

Pokiaľ odvod tepla skriňou nestačí, aby bola teplota v rozvádzači 
pod maximálne povolenou hodnotou, môže pomôcť ventilačný 
systém. Schrack Design Vám automaticky odporučí vhodné venti-
lačné jednotky a pridá ich do výpočtu.

Vytlačte si typový štítok priamo prostredníctvom Schrack Design. 
Štítok bol vytvorený v súlade s návrhom.

Priebežný výpočet oteplenia

Dokumentácia a protokol

Ventilačné jednotky

Tlač typového štítku
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Schrack Design 2.0 detailne



ĎALŠIE NOVÉ FUNKCIE

Ventilačné systémy

Úprava prípojníc

Definovanie rámcových 
podmienok

Ak teplota v skrini naďalej presahuje prípustné limity,  
môžete v tomto kroku pridať ventilačný systém, ktorý  
automaticky upraví kalkuláciu.

Tu môžete pridávať prípojnice alebo upravovať už vybrané, 
čím sa zmení hodnota vypočítaného výkonu.

V tomto mieste môžete ešte raz overiť a spracovávať všetky 
informácie o skrini a údaje o prostredí.

Nahradenie produktovVýhrevné teleso Rozšírené funkcie schémy zapojenia

Ak je vonkajšia teplota nižšia ako +15 °C,  
odporučí Vám Schrack Design ohrev  
rozvádzača k zamedzeniu tvorby kondenzátu.

Editovaním jednotlivých symbolov je možné priradiť 
individuálne pomenovania. Automatická tvorba 
bodov a spojenie linií účinne pomôže pri návrhu.

Použili ste zlý diel? – Žiadny problém, jed-
noduchým príkazom „Nahradiť výrobok“ sa 
produkt vymení za niekoľko sekúnd.
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Jednoduché kroky Vás privedú k rozvádzaču v súlade 
s normou
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K DISPOZÍCII NA STIAHNUTIE:
http://www.schrack.sk/schrack-digital/schrack-design

Windows: Vista | 7 | 8 | 10

 Výber komponentov

 Priebežný výpočet oteplenia

 Tvorba čelných pohľadov a schém  
 elektrického zapojenia

 Tlač dokumentácie

 Export výrobkov priamo do nákupného košíka

 Objednávanie produktov v eshope Schrack Technik

6 krokov k správnemu normovanému rozvádzaču

Už celé desaťročie sa profilujeme ako kompetentný partner v elektrotechnike pre všetkých zákazníkov 
v oblasti nízkeho napätia. Našimi piliermi sú produkty a poradenstvo v oblasti energie, priemyslu, dátovej 
techniky, záložných zdrojov, budov, svietidiel a fotovoltaiky.
V našej firemnej kultúre kladieme dôraz na zákaznícky servis a prioritu má i stály vývoj našich produktov. 
Vďaka vysokej kvalite našich produktov a silnej zákazníckej podpore sa staráme o našich zákazníkov a to 
vďaka našim obchodníkom, alebo priamo poskytujeme podporu predaja z našich pobočiek Schrack Store 
a to použitím najmodernejších technológií.

Schrack Technik: Váš kompetentný partner!

P-DESIG7SK

DOKUMENTÁCIA

V SÚLADE S NORMAMI

NÁVRH


