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Komfortní správa rozváděčů
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Co je Schrack Design?

VÝPOČET
oteplení až do
1600 A

Připravili jsme pro Vás ucelený softwarový nástroj s názvem Schrack Design. Ten slouží jako projekční nástroj
pro návrh rozváděčů včetně kontroly oteplení, čelního pohledu, jedno- a třípólového schématu, soupisky
použitých komponent, které si můžete ihned objednat v našem eshopu.
Schrack Design je softwarový nástroj, který Vám pomůže snadno a spolehlivě navrhnout elektrické rozváděče
nízkého napětí podle aktuálních norem ČSN EN 61439-1, -2, -3 a ČSN IEC 890+A1. Součástí programu je
kompletní produktová databáze komponentů Schrack Technik (jističe, chrániče, skříně pro rozváděče,…..),
která je pravidelně aktualizována. Samozřejmostí je propojení s AutoCAD, pomocí exportu do *.dxf.
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VÝHODY A PŘEDNOSTI PROGRAMU
100%
ZDARMA

Projektování podle ČSN EN 61439
Kompletní průvodní dokumentace v češtině
Jednoduchý návrh až po objednání rozváděče
Videonávody na stránkách www.schrack.cz

KOMPLETNÍ NÁVRH PODLE NOREM ČSN IEC 890+A1 A ČSN 61439-1,-2,-3
Tepelný výkon vyzářený vybaveným rozváděčem závisí na několika faktorech: na velikosti skříně, na přístrojovém vybavení,
na typu umístění rozváděče (nástěnné, zapuštěné, do výklenku…), na vnějších faktorech např. okolní teplota, druhu
zatížení, apod. Podrobné informace o vlivu okolní teploty jsou k dispozici v normě IEC 890+A1. Výrobce rozváděče je
povinen požadavky a standardy uvedené ve výše citovaných normách splnit!
Poznámka:

Pro kompletní dokumentaci ke zhotovenému rozváděči použijte program Schrack Norm.
V programu Schrack Norm snadno vytvoříte:
• Charakteristiku rozhraní
• Ověření návrhu
• Kusové ověření
• EU prohlášení o shodě
• Štítek
Společně s protokolem výpočtu oteplení a schématy, které si vytvoříte ve Schrack Designu, budete mít dokumentaci dle
ČSN EN 61439 kompletní.

Přehled funkcí Schrack Design
Doporučení vhodné rozvodnice
Upravení seznamu v tisku
Položky v seznamu k tisknutí lze volně přesouvat a rychlými
odkazy přejít přímo na požadovanou stránku.

Při vytváření projektu, v němž není dosud zadaný typ rozvodnice,
lze nejdříve definovat náplň a automaticky se doporučí správný
typ rozvodnice.

Výběr produktů a komponent
V databázi Schrack najdete více než 10.000 výrobků pro
samotný návrh rozváděče. Program umožňuje též
přidávání vlastních komponent.

Výpočet oteplení až do 1600 A
Dva způsoby výpočtu oteplení do 630 A a do 1600 A,
včetně grafického znázornění.

Exp. a Imp. vlastních produktů
Databáze Vámi přidaných výrobků lze importovat a
exportovat.
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Vytváření MAKER

Editování bloku
Zcela jednoduše můžete editovat jakoukoliv schématickou značku, nově i
v čelním pohledu

Vytvoření předefinovaných vzorů schémat, čelních pohledů,
stykačových kombinací a podobně. Takto vytvořené vzory lze
libovolně ukládat a poté vkládat do schématu.

Rámeček A3 / A4
V nastavení lze vybrat mezi velikostí rámečku A3 nebo A4.

Objednávka
Pouhým kliknutím na nákupní košík přesunete veškeré zboží
z projektu do košíku. Zde si ještě jednou můžete
zkontrolovat objednávku a odeslat ji.

Strukturovaná tvorba návrhu
Symboly schémat zapojení lze snadno a flexibilně editovat.
Je tak možné popsat každý kontakt a umístit jej individuálně,
čímž se můžete vyvarovat překřížení linek.

Schrack Design 5.0 detailně

75°/40°C

Výpočet oteplení do 1600 A

Doporučení vhodné rozvodnice

Při vkládání rozvaděče je možné vybrat mezi výpočtem do 630A a do
1600 A. Je-li zvolen výpočet až do hodnoty 1600A, program počítá
teplotu v rozváděči ve třech úrovních (zobrazených ve schématu) a
Schrack Design barevným zvýrazněním radí nejvhodnější pozici přístroje.
Je-li přístroj v části s příliš vysokou teplotou, automaticky se změní na
červenou a musí se přemístit do části s nižší teplotou.

Při vytváření projektu, v němž není dosud zadaný typ
rozvodnice, lze nejdříve definovat náplň a automaticky se
doporučí správný typ rozvodnice.

Přidání vlastního produktu

Automatické kreslení schémat

V menu Výrobky je možnost přidat vlastní výrobek. Nezapomeňte u něj
nadefinovat nejdůležitější parametry pro výpočet oteplení - max. provozní
teplotu a ztrátový výkon!

Pokud máte nadefinovaný čelní pohled, automaticky se Vám
vygeneruje schéma. Při dodržení posloupnosti:
Vypínač - Chránič - Jističe nebo Chránič - Jističe
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Poté postupně dokončíte specifikace pro výpočet oteplení
1

Definování rámcových podmínek
Zde můžete ještě jednou ověřit a zpracovávat všechny
informace o skříni a data o prostředí.

2

Úprava přípojnic
Zde můžete přidávat přípojnice nebo upravovat již vybrané,
čímž se změní hodnota ztrátového výkonu.

3

Výpočet ztrát na kabelech
Ve třetím kroku průvodce můžete vytvořit seznam všech vedení, které
budou použity v rozváděči. SD automaticky vypočítá ztrátový výkon
každého vedení a přidá je k výpočtu oteplení celého rozváděče.

4

Ventilační systémy
Jestliže teplota ve skříni dále přesahuje přípustné limity,
můžete v tomto kroku přidat ventilační systém, který
automaticky upraví kalkulaci.

6 kroků ke správnému normovanému rozváděči
DOKU
V SOUL ADU

Výběr komponent
Průběžný výpočet oteplení
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MENT
ACE

I

NÁVRH

Tvorba plánů složení a schémat
elektrického zapojení
Tisk dokumentace
Export výrobků přímo do nákupního košíku

100%
ZDARMA

Objednání produktů v eshopu Schrack Technik

K DISPOZICI KE STAŽENÍ:

https://www.schrack.cz/navody-software-ke-stazeni/schrack-design
Windows:10

Schrack Technik: Váš kompetentní partner!
Již celá desetiletí se profilujeme jako kompetentní partner v elektrotechnice pro všechny zákazníky v oblasti
nízkého napětí. Našimi piliři jsou produkty a poradenství v oblasti energie, průmyslu, datové techniky,
záložních zdrojů, budov, svítidel a fotovoltaiky.
V naší firemní kultuře klademe důraz na zákaznický servis a prioritu má i stálý vývoj našich produktů. Díky
vysoké kvalitně našich produktů a za silné zákaznické podpory pečujeme o naše zákazníky a to díky
našim obchodníkům nebo přímo poskytujeme podporu prodeje z našich poboček a Schrack Store a to za
použití nejmodernějších technologií.
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