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VILLÁM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELEM

A hatékony villám- és túlfeszültség-védelem megvalósítása egy összetett feladatot jelent mind a tervezõ, mind a kivite-
lezõ számára. Sok szempont együttes elemzésével lehet megtalálni a gazdaságos, de egyben megfelelõ biztonságot
adó megoldást, amely minimalizálja a kockázat viselést a túlfeszültségek hatásaival szemben.
Ennek a munkának egy igen fontos láncszeme, eleme a megfelelõ villám- és túlfeszülség-védelmi készülékek kiválasz-
tása és alkalmazása. Ebben segít partnereinek a SCHRACK Technik jelen katalógusával.
A katalógusban szereplõ, a villámvédelmi zónarendszereket figyelembevevõ, méretezett és koordinált villám- és túlfe-
szültség-levezetõ készülékek megoldást kínálnak a tápvonali és jelvezetéki túlfeszültség problémákra, azok eredetétõl
függetlenül.



BEVEZETÉS..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

A TÚLFESZÜLTSÉGEK KELETKEZÉSÉNEK OKAI.......... . . . . . . . . . . . . . . . . .3

A LEVEZETÕK OSZTÁLYBA SOROLÁSA............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

KIVÁLASZTÁS ÉS TELEPÍTÉS............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

SZAKSZÓTÁR...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

PROTEC VILLÁMÁRAM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕ........... .11

COMBTEC VILLÁMÁRAM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕ.........13

VARTEC TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

SORBAÉPÍTHETÕ KIVITELÛ FINOMVÉDELEM........... . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

EGYÉB FINOMVÉDELMI ELEMEK............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

DATEC INFORMATIKAI LEVEZETÕ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

DATEC KOAXHÁLÓZATI LEVEZETÕ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

PHOTEC VILLÁMÁRAM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕ

FOTOVILLAMOS BERENDEZÉSEKHEZ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

VARTEC TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕ FOTOVILLAMOS

BERENDEZÉSEKHEZ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

TARTALOM



SCHRACK INFO
1 A villámáram- és túlfeszültség-levezetõk területe az utóbbi évek-

ben egyre fontosabb témává vált, mivel a zivatarok keletkezésé-
nek száma rendkívüli mértékben megemelkedett. Ez természete-
sen a villamos károk növekedésével is jár, amelyeket a fogyasztói
létesítményekben regisztráltak is a légköri eredetû túlfeszültségek
hatásának tulajdonítva.
A tervezõk és a villamos kivitelezõk, a biztosítók és természetesen
a végfelhasználók is hatékony megoldásokat keresnek erre a 
problémára. Egyre nagyobb értékû védelmeket  alakítanak ki a
túlfeszültség, illetve a villámhatások következményei ellen.
Az ipar számára hatalmas költségeket jelentenek azok a túlfe-
szültségek, amelyekbõl esetleges károk keletkezhetnek, vagy
üzemi kieséseket, leállásokat okozhatnak.
Megfelelõ készülékek alkalmazásával ezeket a káreseményeket
mind az ipar, mind a kommunális létesítmények, mind a magánhá-
zak területén hatékonyan egy minimum szintre lehet csökkenteni.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

BEVEZETÉS

Négyzetkilométrenkénti villámcsapások száma 2002 januártól-augusztusig, Európa
középsõ részén
(Forrás: Hannover egyetem)

A TÚLFESZÜLTSÉGEK OKAI

A kisfeszültségû készülékekben a túlfeszültségekbõl eredõ villamos károk növekvõ száma a tervezõket és a szakértõket
a probléma átgondolására késztette.
A villamos berendezésekben a legkülönbözõbb okokból kifolyólag léphetnek fel túlfeszültségek.
A leggyakoribb esetek:
- közvetlen villámhatás
- közvetett (másodlagos) villámhatás
- kapcsolási esemény a kisfeszültségû hálózatban

A legnagyobb károk közvetlen villámcsapásokból eredõen lépnek fel, amelyek nagyon gyakran tüzeket okoznak.
Mindezeket és a további szélsõséges károkat a villámcsapás következtében kialakuló hatalmas energia-felszabadulás
okozza.

A mért villámcsapások száma 2002 augusztusában Európában. (Forrás: EUCLID)
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BEVEZETÉS

Az üzemi létesítmények, családi házak, vagy bármely
másfajta épület, ill. berendezés védelméhez fontos a
villámvédelmi rendszer mellett a megfelelõ villámáram-
és túlfeszültséglevezetõk kiépítése. Ezzel a károk koc-
kázata jelentõsen minimalizálható.

Amint a kárfelvételek is alátámasztják, a kiemelt okok-
nak (villámcsapás, túlfeszültség) egyre jobban megnõtt
a jelentõsége az évek során.

A villám- ill. túlfeszültségkárok számának idõközbeni
újra csökkenése (*-gal jelölt évek az ábrán) a beépítés-
re került túlfeszültségvédelmi rendszerek növekvõ szá-
mára vezethetõ vissza.

A SCHRACK levezetõk megfelelõ kombinációja okokra
való tekintet nélkül megvédi a berendezéseket és a ké-
szülékeket a túlfeszültségekbõl ill. villámhatásokból
eredõ károktól.

MEGOLDÁS

Áram amplitúdók 1996 - Ausztria (Forrás: Aldis)

50%-os érték (közép) 13kA
98%-os érték (max) 57kA
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A villamos károk okozati megoszlása Németországban 2006-ig
(Forrás: GDV – háztartásieszköz károk 2006)

Egyéb okok

Villámcsapás

Túlfeszültség

Károk
száma

Károkozások megoszlása százalékosan, 2006-os állapot (Forrás: GDV)

TúlfeszültségVillámcsapás Egyéb okok
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A TÚLFESZÜLTSÉGEK OKAI

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

KÖZVETLEN ÉS KÖZELI VILLÁMCSAPÁS

A szabadvezetékekbe, a fogyasztói létesítmények közvetlen köze-
lében, illetve a villámvédelmi berendezések nélküli, vagy azzal
ellátott épületekbe történõ villám becsapásokat közvetlen vagy
közeli villámcsapásnak nevezik.

A közvetlen villámhatások ellen nyújtanak védelmet az úgyneve-
zett villámáram-levezetõk, amelyek az I. (korábban „B“ jelölés)
nemzetközi levezetõ osztály szerint kerültek bevizsgálásra.
A villámáram-levezetõket ki kell egészíteni túlfeszültség- és finom-
védelmi elemek alkalmazásával.

Közvetlen villámcsapás

Közeli villámcsapás

Felhõ-felhõ kisülés

Távoli villámcsapás

Kapcsolási mûvelet a kisfeszültségû hálózaton

1 2



A TÚLFESZÜLTSÉGEK OKAI

KÖZVETETT VILLÁMCSAPÁS

A felhõ-felhõ, a felhõ-föld és a föld-felhõ közötti villámoknak na-
gyon erõs elektromágneses mezõjük van. Az ennek eredménye-
ként indukálódó feszültségek olyan magasak lehetnek, amelyek
kárt okoznak a végkészülékekben.

Ebben az esetben a létesítmények védelmére (amennyiben a köz-
vetlen villámcsapás lehetõsége kizárt) II. (korábban „C“ jelölés)
osztályú levezetõk alkalmazása elégséges. 
Kiegészítésként ajánlatos finomvédelmi elemek alkalmazása.

3

TÁVOLI VILLÁMCSAPÁS

A távoli villámcsapás jellemzõje a fogyasztói létesítményektõl
nagyobb távolságokban, ill. a kis- és középfeszültségû hálózatok-
ba történõ becsapás.
Ezek egyben közvetett villámcsapásoknak is nevezhetõk.

A távoli villámcsapások a fogyasztói létesítményekben túlfeszült-
ségeket okoznak, amelyek II. (korábban „C“ jelölés) típusú leveze-
tõkkel elvezethetõk a föld felé.
Kiegészítésként ajánlatos finomvédelmi elemek alkalmazása.

3a

KAPCSOLÁSI MÛVELET A KISFESZÜLTSÉGÛ
HÁLÓZATBAN

A kapcsolási folyamatok a zivatarokhoz képest nem olyan látvá-
nyosak. A terhelések be- ill. kikapcsolásakor, vagy a zárlatok
lekapcsolásakor túlfeszültségek keletkeznek.

Ezeket a romboló hatású túlfeszültségeket a megfelelõen kivá-
lasztott II. levezetõ osztályú és a III. levezetõ osztályú (korábban
„D” jelölés, finomvédelem)) levezetõkkel lehet csökkenteni.

4

SCHRACK INFO

A gyakorlati esetek többségében a villámvédelmi rendszerrel összehangolt telepítésû, villámvédelmi zónahatárokon
elhelyezett három lépcsõs (I.+II.+III.) villám- és túlfeszültséglevezetõkbõl összeállított levezetõ rendszer kiépítése nyújt-
ja a maximális és egyben elvárható védelmi szintet.

4
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VILLÁM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉGLEVEZETÕK

A LEVEZETÕK OSZTÁLYBA SOROLÁSA

ÁLTALÁNOS JELÖLÉS EN 61643-11 SZERINTI JELÖLÉS KORÁBBI JELÖLÉS

Villámáram-levezetõ I. típus (röviden: T1) B levezetõ osztály

Túlfeszültség-levezetõ II. típus (röviden: T2) C levezetõ osztály

Finomvédelem III. típus (röviden: T3) D levezetõ osztály

A SCHRACK levezetõk mûszaki adatainak megfelelõségét független vizsgálati laboratórium
mérési eredményei tanúsítják.

SCHRACK INFO

VILLÁMÁRAM-LEVEZETÕ

A villámáram-levezetõket a nemzetközileg szabványosított I. levezetõ osztály szerint (IEC 61643-1) vizsgálják be, és
sajátosságuk a villámáram teherbírás. Ezeket a levezetõket, eltérõen más levezetõ típustól, 10/350µs-os hullámalakú
lökõárammal minõsítenek (ez a hullámalak felel meg a villámáram-levezetés által támasztott energia és töltés követel-
ményeknek). Jellemzõ paraméterei az áram csúcsérték (Iimp), a fajlagos energia (W/R), és a töltés (Q). Késõbbi össze-
hasonlításból látható lesz, hogy ez a típusú levezetõ ellentétben a túlfeszültség-levezetõvel sokszorosan több energiát
képes levezetni.

TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕ

A II. osztály (korábban „C“ jelölés) szerint minõsített levezetõ nem rendelkezik villámáram teherbírással, és ennél fogva
nem alkalmazható a közvetlen villámhatásokkal szemben. Az ilyen típusú levezetõk a villámáram-levezetõkkel együtt
telepítve a légköri vagy önállóan telepítve a villamos kapcsolási mûveletekbõl eredõ túlfeszültségek elleni védelmét szol-
gálják. A II. osztályú levezetõ vizsgálati lökõhulláma 8/20µs-os idõparaméterrel került szabványosításra, és ezenkívül a
lökõhullám csúcsértékével jellemzik. A túlfeszültség-levezetõknél a levezethetõ energiatartalom lényegesen kevesebb,
mint a villámáram-levezetõknél. Az összehasonlítást a következõ oldalon lévõ grafika mutatja be, ahol a görbe alatti terü-
let ábrázolja az energiatartalom mértékét azonos áramcsúcsértékek esetén. (A mérések során a 10/350-es hullámalak
csúcsértéke lényegesen nagyobb, mint a 8/20-as hullámalaké.)
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VILLÁM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉGLEVEZETÕK

Az I. (10/350) és II. (8/20) vizsgálati osztályú hullámalakok összehasonlítása, azonos csúcsértékkel ábrázolva

FINOMVÉDELEM

Az érzékeny végberendezések számára még egy koordináló készülék-finomvédelem alkalmazása is szükséges. Ezt a
T3 vagy III. (korábban „D“ jelölés) osztállyal jellemzett levezetõt hibridgenerátor segítségével minõsítik, és az U0C üres-
járati feszültséggel, illetve az Isc levezetési árammal jellemzik. A nagyon alacsony védelmi szint az érzékeny készüléke-
ket megvédi a káros túlfeszültségektõl.
Az ilyen készülék alkalmazásakor fontos, hogy a védendõ végberendezéshez tartozó vezetékhossz nem haladhatja meg
a 10 m-t azért, hogy a finomvédelmi eszköz a teljes védelmi funkcióját képes legyen kifejteni.
Az I., II. és III: vizsgálati osztályú levezetõk együttes kombinációja a lehetõ legnagyobb védelmet teszi lehetõvé a
végkészülékeken a túlfeszültségekkel szemben.

A kombinált levezetõ egyesíti a villámáram-levezetõ nagy energia levezetési képességét és a túlfeszültség-levezetõ
alacsonyabb védelmi szintjét. A kombinált levezetõ utáni 10-15 méteres vezeték szakasz általában a II. védelmi szintnek
felel meg, ezáltal külön T2 készülék telepítésére nincs szükség. Amennyiben az említett távolságon túl is van védendõ
készülék, berendezés, T2 készülék telepítése is szükséges.
A SCHRACK villámáram-levezetõk mindegyike ilyen típusú gazdaságos megoldást kínál a felhasználóknak.

KOMBINÁLT LEVEZETÕ         +  +      
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KIVÁLASZTÁS ÉS TELEPÍTÉS

A LEVEZETÕK KIVÁLASZTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE A FOGYASZTÓI LÉTESÍTMÉ-
NYEKBEN

A SCHRACK villámáram- és túlfeszültség-levezetõk bármilyen fajta eredetû túlfeszültség ellen segítséget nyújtanak,
amennyiben helyesen kerülnek alkalmazásra, kiválasztásra és egymással összehangolásra. 
A SCHRACK villámáram-levezetõ úgy került megépítésre, hogy bármilyen kapcsolási mód és hálózati rendszer számá-
ra csak egyfajta készülékház szükséges. Ezáltal szükségtelen a legeltérõbb levezetõ modulok összeállítása, és így nem
kellenek az egyenkénti modulok közötti sínezések sem.
A helyes típus kiválasztása a hálózati rendszer és a villámáram-levezetõ villámvédelmi osztályának meghatározása által
történik.
A lehetséges, ill. szükséges telepítési helyeket az épületekben, illetve a kiválasztási folyamatábrát a következõ ábrák
mutatják be.

FÕELOSZTÓ

ALELOSZTÓ

ALELOSZTÓ

ALELOSZTÓ
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KIVÁLASZTÁS ÉS TELEPÍTÉS

Ha a fogyasztói létesítményeket, berendezéseket szeretnénk megvédeni, legfontosabb dolog a megfelelõ levezetõ kivá-
lasztása. A jelen SCHRACK levezetõ kiválasztási folyamatábrája lehetõséget nyújt a helyes levezetõ gyors és egyszerû
megtalálásához.

SHRACK KIVÁLASZTÁSI FOLYAMATÁBRA LEVEZETÕKHÖZ

*** Hálózati rendszertõl független
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KIVÁLASZTÁS ÉS TELEPÍTÉS

Érintésvédelmi mód nullázás, PE és N vezetõ szétválasztva.
Levezetõ kapcsolási mód: 4+0

5 VEZETÕS TN-S RENDSZER

Érintésvédelmi mód nullázás, PEN vezetõ 
Levezetõ kapcsolási mód: 3+0

4 VEZETÕS TN-C RENDSZER

Érintésvédelmi mód védõföldelés, PE + N vezetõ 
Levezetõ kapcsolási mód: 3+1

5 VEZETÕS RENDSZER

HÁLÓZATI RENDSZEREK
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SZAKSZÓTÁR

VILLÁMÁRAM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕ SZAKSZÓTÁR

Villámáram-levezetõ
Közvetlen vagy közeli becsapások hatásai elleni védekezés a telepített villamos berendezések megóvása érdekében.
Alkalmazása az EN 62305 szabvány szerint a 0A és az 1 villámvédelmi zónák között.

Túlfeszültség-levezetõ
Távoli becsapások, kapcsolási túlfeszültségek, valamint elektrosztatikus kisülések hatásai elleni védekezés a telepített
villamos berendezések megóvása érdekében.
Alkalmazása az EN 62305 szabvány szerint a 0B villámvédelmi zónától.

Kombinált levezetõ
Villámáram- és túlfeszültség-levezetõ kombinációja a közvetlen, közeli és távoli becsapások elleni alkalmazáshoz, vala-
mint kapcsolási túlfeszültségek ellen a telepített villamos berendezések megóvása érdekében.
Alkalmazása az EN 62305 szabvány szerint a 0A-tól a 2 villámvédelmi zónáig.

Finomvédelem
Túlfeszültség-levezetõ a telepített, érzékeny villamos berendezések megóvása érdekében, amelyek fokozott túlfeszült-
ség elleni védelmet igényelnek (pl.: TV, PC, DVD-lejátszó, notebook, rádió, stb.).

Méretezési feszültség UC

A váltakozó feszültség legnagyobb effektív értéke (a legnagyobb megengedett üzemi feszültség), amely a túlfeszültség-
védelmi eszköz védelmi ágára tartósan rákapcsolható (pl. a fázis és a nulla-vezetõ, vagy a fázis és a PEN vezetõ között).

Névleges levezetési lökõáram In
A névleges levezetési lökõáram megfelel a 8/20µs-os jelalakú lökõáram csúcsértékének. Ezt az értéket minden leveze-
tõ típusnál meg kell adni, de mindenekelõtt a II. osztályú levezetõnél fontos.

Legnagyobb levezetési lökõáram Imax

A túlfeszültségvédelmi eszközön átmenõ áram csúcsértéke, 8/20µs-os hullámalakkal és amplitúdóval az
IEC/EN 61643 sz. szabvány túlfeszültségvédelmi készülékek vizsgálati folyamatának megfelelõen. Az Imax nagyobb mint
az In és a II. osztályú levezetõknél van jelentõsége.

Villám-lökõáram Iimp

A villám-lökõáram többnyire a 10/350µs-os jelalakú lökõáram csúcsértéke és minden I. osztályú villámáram-levezetõnél
fel kell tüntetni. A lökõáramot a csúcsérték és olyan kiegészítõ jellemzõk, mint a töltés (Q) és a fajlagos energia (W/R)
határozzák meg. A Iimp villám-lökõáram a természetes villámáramok általi igénybevételt szimulálja, és ebbõl eredõen
ennek a paraméternek a használata csak az I. osztályú villámáram levezetõknél található meg.

Kombinált lökés U0C

A kombinált lökést hibridgenerátor állítja elõ, ami 1,2/50µs-os üresjárati lökõfeszültséget (Uoc) és 8/20µs-os zárlati lökõ-
áramot (Isc) generál.

Védelmi szint UP

A védelmi szint a villámáram- vagy túlfeszültség-levezetõ feszültséghatároló-képességét jellemzi, a készülék kapcsain
mérhetõ feszültség csúcsértéke.

Hálózat oldali túláramvédelem (Elõtétbiztosító)
A túláramvédelmi berendezés (pl. biztosítók) a hálózat villamos szerelvényezésének része, és a túlfeszültség-levezetõ
készülék szempontjából a megtápláló hálózat irányában található.

Utánfolyóáram megszakítási képesség If
A levezetõ maximális megszakító képessége, azaz áram érték, amelyet még önmaga képes kioltani.

Soros impedancia
Azaz impedancia, ami a levezetõ be- ill. kimeneti pontjai között mérhetõ.

Hõfokvédelmi eszköz
A levezetõt túlterhelés esetén leválasztja a hálózatról, ezzel további áramfolyás a fogyasztó irányába nem lehetséges.

Csatlakozó keresztmetszet
A csatlakozó keresztmetszet a levezetõ kapcsaira beköthetõ legnagyobb keresztmetszetû vezetõ mérete.

Villámvédelmi zóna rendszer (LPZ)
A villámvédelmi zóna azt a térrészt jelenti, ahol a villám elektromágneses tere meghatározott értékekkel jellemezhetõ.
A zónahatárokon áthaladó minden fém vezetõt, vezetéket be kell vonni a potenciálkiegyenlítésbe.
A túlfeszültség-védelmi zóna koncepció szerint a zónahatárokon kell elhelyezni a levezetõket.



11 • A PROTEC sorozat villámáram- és túlfeszültség-levezetõ (T1 + T2) kombinációja.
• A készüléksorozat bevizsgálása megfelel az IEC/EN 61643 sz. szabvány elõírásainak. 
• A PROTEC levezetõk alkalmazhatók I. vagy II. villámvédelmi osztályba (veszélyeztetett-
ségi szint) besorolt létesítményekben is (25kA/19kA (10/350) pólusonként).
• A készülék bármilyen pozícióban rögzíthetõ
• A készülék varisztor egységet tartalmaz
• Hálózati rendszertõl függõ kompakt készülékház kialakítás, így szükségtelen különbözõ
készülékek összekapcsolása
• A levezetõ hibaáramkapcsolóval történõ problémamentes összekötéséhez egyedi síne-
zés áll rendelkezésre

SCHRACK INFO

IS211330

VILLÁMÁRAM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕ

PROTEC VILLÁMÁRAM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕ    +

MÛSZAKI ADATOK

PROTEC TNC PROTEC TNS PROTEC TT

Vizsgálati osztály I+II (B+C) IEC 61643-1 / EN 61643-11

Méretezési feszültség Uc 275VAC / 350VDC 275VAC / 350VDC 275VAC / 350VDC

Villám lökõáram Iimp 25kA/pólus 25kA/pólus 25kA/pólus - 100kA (GDT)

Fajlagos energia W/R 156kJ/Ohm/pólus 156kJ/Ohm/pólus 156kJ/Ohm/pólus - 2,5MJ/Ohm (GDT)

Töltés Q 12,5As/pólus 12,5As/pólus 12,5As/pólus - 50As (GDT)

Max. levezetési lökõáram Imax (8/20) 100kA/pólus 100kA/pólus 100kA/pólus - 100kA (GDT)

Névleges levezetési lökõáram In (8/20) 25kA/pólus 25kA/pólus 25kA/pólus - 100kA (GDT)

Védelmi szint Up (In-nél) <1,4kV <1,4kV <1,5kV

Bekötõ csavarok max. meghúzási nyomaték 4,5Nm

Csatlakozási keresztmetszet 35mm2 (tömör) / 25mm2 (sodrott)

Max. elõtét biztosító 250A gL

Hõmérsékleti tartomány -40oC...+80oC

Rögzítés 35mm DIN sín

Védettség IP20

Méret (széxmaxmé) 54x90x70 72x90x70 -

Méret segédérintkezõvel (széxmaxmé) 54x98x70 72x98x70 90x98x70

BEKÖTÉSI PONTOK

PROTEC TNC                                PROTEC TNS                                     PROTEC TT
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T1+T2 (B+C) IS 211 3313PROTEC BC TNC 275/25 + s.é. 275VAC

T1+T2 (B+C) IS 211 3303PROTEC BC TNC 275/25 275VAC

LEV. OSZT. RENDELÉSI SZÁMKE

I és II

I és II

T1+T2 (B+C) IS 211 3414PROTEC BC TNS 275/25 + s.é. 275VAC

T1+T2 (B+C) IS 211 3404PROTEC BC TNS 275/25 275VAC

I és II

I és II

IS 050 0196Sínezés UEA (BC) FI reléhez, 2x3 pol.

T1+T2 (B+C) IS 211 3115PROTEC BC TT 275/25 + s.é. 275VACI és II

IS 050 0208Sínezés UEA (BC) FI reléhez, 2x4 pol.

VILL. VÉD. OSZT.MEGNEVEZÉS UC

12

VILLÁMÁRAM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕ

MÉRETEK

PROTEC TNC                                  PROTEC TNS                                       PROTEC TT

CSATLAKOZÁSI SÉMA

PROTEC TNC                                                                       PROTEC TNS 
PROTEC TT

Ha F1 biztosító értéke kisebb vagy egyenlõ, mint 250A, F2 biztosító beépítése nem szükséges!

SCHRACK INFO

EGYÉB ADATOK

A segédérintkezõvel ellátott levezetõ cikkszáma „1“-el 
végzõdik.

Ha a jelzõablak színe pirosra vált a levezetõ túlterhelõ-
dött és ki kell cserélni.
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VILLÁMÁRAM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕ

MÛSZAKI ADATOK

COMBTEC TNC COMBTEC TNS COMBTEC TT

Vizsgálati osztály I+II+(III) (B+C+(D)) IEC 61643-1 / EN 61643-11

Méretezési feszültség Uc 275VAC / 350VDC

Villám lökõáram Iimp 12,5kA/pólus

Fajlagos energia W/R 39kJ/Ohm/pólus

Töltés Q 6,25As/pólus

Max. levezetési lökõáram Imax (8/20) 50kA/pólus

Névleges levezetési lökõáram In (8/20) 20kA/pólus

Védelmi szint Up (In-nél) <1,5kV

Kombinált lökés (UOC / Isc) 10kV/5kA

Bekötõ csavarok max. meghúzási nyomaték 4,5Nm

Csatlakozási keresztmetszet 35mm2 (tömör) / 25mm2 (sodrott)

Max. elõtét biztosító 250A gL

Hõmérsékleti tartomány -40oC...+80oC

Rögzítés 35mm DIN sín

Védettség IP20

Méret (széxmaxmé) 54x90x70 72x90x70 72x90x70

Méret segédérintkezõvel (széxmaxmé) 54x98x70 72x98x70 72x98x70

BEKÖTÉSI PONTOK

COMBTEC TNC                             COMBTEC TNS                                  COMBTEC TT
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IS211240

SCHRACK INFO

• A COMBTEC sorozat villámáram- és túlfeszültség-levezetõ (T1 + T2) kombinációja.
• A készüléksorozat bevizsgálása megfelel az IEC/EN 61643 sz. szabvány elõírásainak. 
• A COMBTEC levezetõk alkalmazhatók III. vagy IV. villámvédelmi osztályba (veszélyezte-
tettségi szint) besorolt létesítményekben (12,5kA (10/350) pólusonként).
• A készülék bármilyen pozícióban rögzíthetõ
• A készülék varisztor egységet tartalmaz
• Hálózati rendszertõl függõ kompakt készülékház kialakítás, így szükségtelen különbözõ
készülékek összekapcsolása
• A levezetõ hibaáramkapcsolóval történõ problémamentes összekötéséhez egyedi síne-
zés áll rendelkezésre

COMBTEC VILLÁMÁRAM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕ    +
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T1+T2 (B+C) IS 211 2313COMBTEC BC TNC 275/12,5 + s.é. 275VAC

T1+T2 (B+C) IS 211 2303COMBTEC BC TNC 275/12,5 275VAC

LEV. OSZT. RENDELÉSI SZÁMKE

III és IV

III és IV

T1+T2 (B+C) IS 211 2414COMBTEC BC TNS 275/12,5 + s.é. 275VAC

T1+T2 (B+C) IS 211 2404COMBTEC BC TNS 275/12,5 275VAC

III és IV

III és IV

IS 050 0196Sínezés UEA (BC) FI reléhez, 2x3 pol.

T1+T2 (B+C) IS 211 2104COMBTEC BC TT 275/12,5 275VACIII és IV

T1+T2 (B+C) IS 211 2114COMBTEC BC TT 275/12,5 + s.é. 275VACIII és IV

T1+T2+T3 (B+C+D) IS 211 4313COMBTEC BCD TNC 275/12,5 + s.é. 275VACIII és IV

T1+T2+T3 (B+C+D) IS 211 4414COMBTEC BCD TNS 275/12,5 + s.é. 275VACIII és IV

T1+T2+T3 (B+C+D) IS 211 4114COMBTEC BCD TT 275/12,5 + s.é. 275VACIII és IV

IS 050 0208Sínezés UEA (BC) FI reléhez, 2x4 pol.

VILL. VÉD. OSZT.MEGNEVEZÉS UC

VILLÁMÁRAM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕ

MÉRETEK

COMBTEC TNC                             COMBTEC TNS 
COMBTEC TT

CSATLAKOZÁSI SÉMA

COMBTEC TNC                                                                     COMBTEC TNS 
COMBTEC TT

Ha F1 biztosító értéke kisebb vagy egyenlõ, mint 250A, F2 biztosító beépítése nem szükséges!

SCHRACK INFO

EGYÉB ADATOK

A segédérintkezõvel ellátott levezetõ cikkszáma „1“-el 
végzõdik.

Ha a jelzõablak színe pirosra vált a levezetõ túlterhelõ-
dött és ki kell cserélni.
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TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕ 

MÛSZAKI ADATOK

VVP255 DVP255

255VAC

15/20kA 20kA

30/40kA 40kA

<1,3/1,4kV <1,2kV

<25ns <100ns

Méretezési feszültség Uc

Névleges levezetési lökõáram In (8/20)

Max. levezetési lökõáram Imax (8/20)

Védelmi szint Up (In-nél)

Megszólalási idõ

Bekötõ csavarok max. meghúzási nyomaték 2,5-3Nm

Csatlakozási keresztmetszet 25mm2 (tömör) / 16mm2 (sodrott)

Max. elõtét biztosító 100A gL

Hõmérsékleti tartomány -40oC...+80oC

Rögzítés 35mm DIN sín

Védettség maszk nélkül/maszkolva IP20/IP40

Méret aljzattal (széxmaxmé) 17,5x80x65

Méret aljzattal, segédérintkezõvel (széxmaxmé) 17,5x88x65

BEKÖTÉSI PONTOK

VVP255                       DVP255 
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MÉRETEK

• A VARTEC sorozat dugaszolható kivitelû túlfeszültség-levezetõ (T2) család
• A készüléksorozat bevizsgálása megfelel az IEC/EN 61643 sz. szabvány elõírásainak.
• A készülék bármilyen pozícióban rögzíthetõ
• A készülék varisztor egységet tartalmaz

SCHRACK INFO

VARTEC kombináció

VARTEC TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕ
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T2 (C) IS 010 0771VARTEC C 255/20kA levezetõ modul, VVP255 255VAC

T2 (C) IS 010 0761VARTEC C 255/15kA levezetõ modul, VVP255 255VAC

LEV. OSZT. RENDELÉSI SZÁMKE

-

-

IS 010 071-A11 pólusú aljzat VVP-hez

T2 (C) IS 010 0751VARTEC C 255/20kA N-PE levezetõ modul, DVP255 255VAC-

IS 050 1033Sínezés 3 pólusú, TN-C hálózathoz

IS 010 069-A11 pólusú aljzat VVP-hez + s.é.

IS 010 070-A11 pólusú aljzat DVP-hez

IS 010 068-A11 pólusú aljzat DVP-hez + s.é.

IS 010 064-A4Aljzat 3+1 kapcsoláshoz

IS 010 065-A4Aljzat 3+1 kapcsoláshoz + s.é.

IS 050 1044Sínezés 4 pólusú, TN-C, TT hálózatokhoz

VILL. VÉD. OSZT.MEGNEVEZÉS UC

TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕ 

KAPCSOLÁSI VÁZLAT

TN-C hálózati rendszer             TN-S hálózati rendszer                  TN-S/TT/IT hálózati rendszer 
nullázás                                 nullázás                                            nullázás

hibaáram kapcsoló
szigetelésfigyelõ rendszer

Ha F1 biztosító értéke kisebb vagy egyenlõ, mint 100A, F2 biztosító beépítése nem szükséges!

SCHRACK INFO

EGYÉB ADATOK

Ha a jelzõablak színe pirosra vált a levezetõ túlterhelõ-
dött és ki kell cserélni.

A segédérintkezõ-blokk az aljzat része!
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FINOMVÉDELEM

MÛSZAKI ADATOK

VMG275

Vizsgálati osztály III (D) IEC 61643-1 / EN 61643-11

275VAC

3kA

6kV

<0,9kV

<100ns

Méretezési feszültség Uc

Névleges levezetési lökõáram In (8/20)

Kombinált lökés (1,2/50)

Védelmi szint Up (In-nél)

Megszólalási idõ

Bekötõ csavarok max. meghúzási nyomaték 2,5-3Nm

Csatlakozási keresztmetszet L,N = 6mm2; PE = 35mm2 (tömör) / 25mm2 (sodrott)

Max. elõtét biztosító 63A gL

Hõmérsékleti tartomány -40oC...+80oC

Rögzítés 35mm DIN sín

Védettség maszk nélkül/maszkolva IP20/IP40

Méret aljzattal (széxmaxmé) 17,5x90x65

Méret aljzattal, segédérintkezõvel (széxmaxmé) 17,5x98x65

• A sorbaépíthetõ finomvédelmi elemek (T3) beltéri szerelésnél, egyfázisú fogyasztói
berendezések tranziens túlfeszültségek elleni védelménél használhatók
• A finomvédelmi elem egy készülékegységen belül két védelmi ággal rendelkezik (L+N),
és kiválóan megfelel kiselosztókban, vagy más DIN sínes villamos elosztókban történõ,
helytakarékos szereléshez
• A készülék bármilyen pozícióban rögzíthetõ
• Dugaszolható kivitelû

SCHRACK INFO

IS010200

SORBAÉPÍTHETÕ KIVITELÛ FINOMVÉDELEM

MÉRETEK ÉS KAPCSOLÁSI VÁZLAT

A segédérintkezõ-blokk az aljzat része!

Ha F1 biztosító értéke kisebb vagy egyenlõ, mint 63A, F2 biztosító beépítése nem szükséges!

SCHRACK INFO

Méretek                           Belsõ kapcsolás Bekötési séma Segédérintkezõ 

IS 010 20111 pólusú aljzat VMG-hez

T3 (D) IS 010 2001D 275/3kA levezetõ modul, VMG275 275VAC

LEV. OSZT. RENDELÉSI SZÁMKE

-

IS 010 20211 pólusú aljzat VMG-hez + s.é.

VILL. VÉD. OSZT.MEGNEVEZÉS UC
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FINOMVÉDELEM 

MÛSZAKI ADATOK

IS010002 IS010003

6kV/3kA

IS211450

<0,9kV <0,8kV <1,25kV

2x2,5mm2 (átmenõ) 1,5mm2 -

275VAC

Levezetõ süllysztett dugaszolóaljzatokhoz Adapter

Vizsgálati osztály III (D) IEC 61643-1 / EN 61643-11

Méretezési feszültség Uc 255VAC

LEDakusztikus

van-

3500VA-

Kombinált lökés Uoc/Isc 4kV/2,5kA

Erõsáramú terhelhetõség

Védelmi szint Up (In-nél / L-N)

Max. elõtét biztosító 16A gL/gG

Hõmérsékleti tartomány 0oC...+40oC

Csatlakozási keresztmetszet

Hibajelzés

Gyermekvédelem

IS211450/IS010003/IS010002

SCHRACK INFO

• A süllyesztett dugaszolóaljzatokhoz kialakított finomvédelmi elemek újonnan felszerelt,
ill. utólagos szereléssel meglévõ védõérintkezõs aljzatokhoz is alkalmazhatók
• Az IS010002 típusnál az áthidalás lehetõvé teszi a további aljzatokhoz való csatlakozást
• Túlterhelõdéskor egy beépített jeladó jelzi a készülék hibáját. A végkészülék feszültség
ellátása garantáltan megmarad.
• A finomvédelmi adapter, mint T3 követelmény osztályú levezetõ ideális az érzékeny vég-
készülékek számára utólagos beépítés esetén. Ez a kombináció védelmet biztosít a tápel-
látás, az F-csatlakozós (TV antenna) adatvonal, ill. a telefonvonal csatlakozás (RJ11) szá-
mára egyaránt. Megvédi a TV készülék vagy telefonvonal valamennyi fontos csatlakozási
pontját.
• A finomvédelmi készülék felszerelését minden esetben PROTEC vagy COMBTEC és
VARTEC levezetõk együttes használatával kell megvalósítani!

EGYÉB FINOMVÉDELMI ELEMEK

MÉRETEK ÉS KAPCSOLÁSI VÁZLAT

T3 (D) IS 010 002D 255/2,5kA levezetõ süllyesztett dug.aljhoz, átmenõ 255VAC

T3 (D) IS 211 450Adapter 230VAC/16A 275VAC

LEV. OSZT. RENDELÉSI SZÁMKE

-

-

T3 (D) IS 010 003D 255/3kA levezetõ süllyesztett dug.aljhoz 255VAC-

VILL. VÉD. OSZT.MEGNEVEZÉS UC

IS010002                          IS010003                              Belsõ kapcsolás IS211450 
IS010002/IS010003 adapter
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ADATÁTVITEL

MÛSZAKI ADATOK

IS212405 IS212412 IS212424 IS212430

Megnevezés DATEC DMOD5V DATEC DMOD12V DATEC DMOD24V DATEC DMOD30V

5VDC 12VDC 24VDC 30VDC

Vizsgálati szabvány EN 61643-21

A biztosított áramkörök száma 2 (4 vezeték)

10kA

20kA

<1ns

Névleges feszültség Un

7VDC 15VDC 28VDC 33VDCMéretezési feszültség Uc

8-10V 17-21V 31-37V 36-44V

<22V <42V <70V <80V 

Gyújtási feszültségtartomány (a/b-PG)(a-b)

Névleges levezetési lökõáram In (8/20)

1ANévleges áram IL 25oC-nál

Max levezetési lökõáram Imax (8/20)

Maradék feszültség Ures 5kA-nál

>5kohm/5VDC >12Mohm/12VDC >24Mohm/24VDC >30Mohm/30VDCSzigetelési ellenállás

Megszólalási idõ

Termikus leválasztás Thermoclip

Csatlakozási keresztmetszet 4mm2 (sodrott)

Határfrekvencia f0 30MHz

Keresztkapacitás C 50pF

Soros impedancia R 1,6-2ohm

Rögzítés 35mm DIN sín

Ház anyaga Thermoplastic V-0

Védettség IP20

Méretek (széxmaxmé) 95x90x12

• A DATEC informatikai levezetõ adatvezetékeknél, mint pl. busz vezeték, vezérlõ veze-
ték stb., alkalmazható
• A DATEC megfelel a jelfeldolgozó bemenetek (készülékek) védelmére is a modulbetét
megszakításmentes kicserélésének lehetõségébõl adódóan (az áthidaló kontaktus zár,
mielõtt a modul készüléklábai leválasztódnak)
• A készülék egy 12 mm széles modult, és 2 védelmi ágat tartalmaz
• A modulhoz nem szükséges földelõ vezetéket vezetni, mert az közvetlen kontaktussal
kapcsolódik a földelt DIN sínhez

SCHRACK INFO

IS212405

DATEC INFORMATIKAI LEVEZETÕ

MÉRETEK ÉS KAPCSOLÁSI VÁZLAT

IS 212 4120,7DATEC informatikai levezetõ 12VDC 1A 15VDC

IS 212 4050,7DATEC informatikai levezetõ 5VDC 1A 7VDC

LEV. OSZT. RENDELÉSI SZÁMKE

IS 212 4240,7DATEC informatikai levezetõ 24VDC 1A 28VDC

IS 212 4300,7DATEC informatikai levezetõ 30VDC 1A 33VDC

VILL. VÉD. OSZT.MEGNEVEZÉS UC
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KOAX VEZETÉK VÉDELEM

• Alkalmazási terület: a televíziókészülékek  földi ill. szatellit antenna kábelhálózatánál

SCHRACK INFO

IS210424/IS211405

DATEC KOAXHÁLÓZATI LEVEZETÕ

<5nsMegszólalási idõ

<550VVédelmi szint Up (In-nél)

5kANévleges levezetési lökõáram In (8/20)

Méretezési feszültség Uc

Csillapítás

Mûködési frekvencia tartomány

Koaxiális kötés

Vizsgálati szabvány

48VAC / 60VDC

<0,5dB

47-860MHz

EN 61643-21

Megnevezés

IS211405 IS210424

DATEC IEC DATEC F

IEC csatlakozás, 75ohm Fcsatlakozás, 75ohm

MÛSZAKI ADATOK

CSATLAKOZÁSI SÉMA

IS 211 405DATEC koaxhálózati levezetõ IEC csatlakozóval, 75ohm 60VDC

IS 210 424DATEC koaxhálózati levezetõ F csatlakozóval, 75ohm 60VDC

LEV. OSZT. RENDELÉSI SZÁMKE VILL. VÉD. OSZT.MEGNEVEZÉS UC
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VILLÁMÁRAM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕ

MÛSZAKI ADATOK

PHOTEC BC 1000 PHOTEC BC 550

1000VDC 550VDC

Vizsgálati osztály I+II (B+C) IEC 61643-1 / EN 61643-11

Méretezési feszültség Uc

Villám lökõáram Iimp (10/350) 12,5kA/pólus

Max. levezetési lökõáram Imax (8/20) 40kA/pólus

Névleges levezetési lökõáram In (8/20) 20kA/pólus

Védelmi szint Up (In-nél) <2,25kV <2kV

Bekötõ csavarok max. meghúzási nyomaték 4,5Nm

Csatlakozási keresztmetszet 35mm2 (tömör) / 25mm2 (sodrott)

Max. elõtét biztosító 250A gL

Hõmérsékleti tartomány -40oC...+80oC

Rögzítés 35mm DIN sín

Védettség IP20

Méret (széxmaxmé) 72x90x70

Méret segédérintkezõvel (széxmaxmé) 72x98x70

72x90x70

72x98x70

BEKÖTÉSI PONTOK / ALKALMAZÁSI PÉLDA

IS011110

SCHRACK INFO

• A PHOTEC sorozat villámáram- és túlfeszültség-levezetõ (T1 + T2) kombinációja speci-
álisan fotovillamos berendezések védelmére kifejlesztve
• A készüléksorozat bevizsgálása megfelel az IEC/EN 61643 sz. szabvány elõírásainak
• A PHOTEC levezetõk alkalmazhatók III. vagy IV. villámvédelmi osztályba (veszélyezte-
tettségi szint) besorolt létesítményekben (12,5kA (10/350) pólusonként)
• A készülék bármilyen pozícióban rögzíthetõ
• A készülék varisztor egységet tartalmaz
• Nem igényel kiegészítõ készüléket a fotovillamos berendezés és az inverter között

PHOTEC VILLÁMÁRAM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕ      +
FOTOVILLAMOS BERENDEZÉSEKHEZ

EGYÉB ADATOK

A segédérintkezõvel ellátott levezetõ cikkszáma „1“-el 
végzõdik.

Ha a jelzõablak színe pirosra vált a levezetõ túlterhelõ-
dött és ki kell cserélni.

T1+T2 (B+C) IS 011 1114PHOTEC BC 1000/12,5 + s.é. 1000VAC

T1+T2 (B+C) IS 011 1104PHOTEC BC 1000/12,5 1000VAC

LEV. OSZT. RENDELÉSI SZÁMKE

III és IV

III és IV

T1+T2 (B+C) IS 011 1514PHOTEC BC 550/12,5 + s.é. 550VAC

T1+T2 (B+C) IS 011 1504PHOTEC BC 550/12,5 550VAC

III és IV

III és IV

VILL. VÉD. OSZT.MEGNEVEZÉS UC
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TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕ

MÛSZAKI ADATOK

PHOTEC C 1000 PHOTEC C 550

1000VDC 550VDC

Vizsgálati osztály II (C) IEC 61643-1 / EN 61643-11

Méretezési feszültség Uc

Max. levezetési lökõáram Imax (8/20) 40kA/pólus

Névleges levezetési lökõáram In (8/20) 20kA/pólus

Védelmi szint Up (In-nél) <2,6kV <2kV

Bekötõ csavarok max. meghúzási nyomaték 4,5Nm

Csatlakozási keresztmetszet 35mm2 (tömör) / 25mm2 (sodrott)

Max. elõtét biztosító 125A gL

Hõmérsékleti tartomány -40oC...+80oC

Rögzítés 35mm DIN sín

Védettség IP20

Méret (széxmaxmé) 54x90x70

Méret segédérintkezõvel (széxmaxmé) 54x98x70

35x90x70

35x98x70

BEKÖTÉSI PONTOK / ALKALMAZÁSI PÉLDA

IS011210

SCHRACK INFO

• A PHOTEC sorozat dugaszolható kivitelû túlfeszültség-levezetõ (T2) család speciálisan
fotovillamos berendezések védelmére kifejlesztve
• A készüléksorozat bevizsgálása megfelel az IEC/EN 61643 sz. szabvány elõírásainak
• A készülék bármilyen pozícióban rögzíthetõ
• A dugaszolható betétet csak terhelésmentes állapotban lehet kicserélni
• A készülék varisztor egységet tartalmaz 

PHOTEC TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETÕ FOTOVILLAMOS
BERENDEZÉSEKHEZ

EGYÉB ADATOK

A segédérintkezõvel ellátott levezetõ cikkszáma „1“-el 
végzõdik.

Ha a jelzõablak színe pirosra vált a levezetõ túlterhelõ-
dött és ki kell cserélni.

T2 (C) IS 011 2113PHOTEC C 1000/20 + s.é. 1000VAC

T2 (C) IS 011 2103PHOTEC C 1000/20 1000VAC

LEV. OSZT. RENDELÉSI SZÁMKE

-

-

T2 (C) IS 011 2512PHOTEC C 550/20 + s.é. 550VAC

T2 (C) IS 011 2502PHOTEC C 550/20 550VAC

-

-

VILL. VÉD. OSZT.MEGNEVEZÉS UC



SZLOVÁKIA
SK-03601 Martin
Langsfeldova 2
TEL +42 1/43 422 16 41
FAX     +42 1/43 423 95 56
E-MAIL martin@schrack.sk

LENGYELORSZÁG
PL-03-236 Warszawa
ul. Annopol 3
TEL +48 22/331 48 31
FAX     +48 22/331 48 33
E-MAIL se@schrack.pl

CSEHORSZÁG
CZ-10200Praha 10- Hostivar 
Dolnomecholupska 2
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX      +42(0)2/810 08 642
E-MAIL praha@schrack.cz

SZERBIA
YU-11000 Beograd
Kumodraska 260
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FAX     +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.co.yu

HORVÁTORSZÁG
HR-10000 Zagreb
Zavrtnica 17 
TEL +385 1/605 55 00
FAX     +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

SZLOVÉNIA
SLO-2380 Slovenj Gradec 
Glavni trg 47
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX     +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

ROMÁNIA
RO-3700 Oradea
Str. Simion Barnutiu nr. 15
TEL +40 259-435 887
FAX     +40 259/412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

BELGIUM
BE-9051 St-Denijs-Western
Twaalfapostelenstraat 14 
TEL +32 9/384-7992
FAX    +32 9/384-8769
E-MAIL info@schrack.be

MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETEK

A SCHRACK MAGYARORSZÁGON

SCHRACK@SCHRACK.HU WWW.SCHRACK.HU

SZOLNOK
H-5000 Szolnok, 
Bercsényi u. 10. I. em.
TEL +36 56 515-160
FAX +36 56 515-161

SZÉKESFEHÉRVÁR
H-8000, Székesfehérvár, 
Sereg u. 5.
TEL +36 22 348-349
FAX +36 22 348-347

SZEGED
H-6724 Szeged, 
Pacsirta u. 1.
TEL +36 62 486-964
FAX +36 62 465-580

PÉCS
H-7623 Pécs, 
Rákóczi u. 18.
TEL +36 72 513-560
FAX +36 72 513 569

MISKOLC
H-3529 Miskolc, 
Soltész Nagy K. út 129.
TEL +36 46 411-784
FAX +36 46 412-365

GYÕR
H-9023 Gyõr, 
Március 15. u. 5-7.
TEL +36 96 414-815
FAX +36 96 438-918

DEBRECEN
H-4025 Debrecen,
Arany János u. 55. 
TEL +36 52 422-883
FAX +36 52 422-879

MAGYARORSZÁGI KÖZPONT
BUDAPEST
H-1172 Budapest, Vidor u. 5.
TEL +36 1 253-1401
FAX       +36 1 253-1491
E-MAIL schrack@schrack.hu

AUSZTRIAI KÖZPONT
SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230  Wien
TEL +43(0) 1/866 85-0
FAX       +43(0) 1/866 85-1560
E-MAIL info@schrack.com
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