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Elosztó: egyszerű és
biztonságos tervezés

ÚJ:
AUTOMATIKUS
3 VONALAS
RAJZOLÁS

www.schrack.hu

Schrack Design

ÚJ:
SZEKRÉNY
KIVÁLASZTÁS

A Schrack Design segítségével egyszerűen, gyorsan és a szabványnak megfelelő elosztóberendezést tervezhet.
Az elölnézeti és kapcsolási rajzok elkészítése mellett ellenőrizheti az elosztóberendezést
melegedésre is az IEC TR 60890 előírásai szerint, továbbá dokumentálva kielégítheti az EN61439
(1600A-ig) előírásait.
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ELŐNYÖK
100%
INGYENES

Tervezés az EN61439 szerint
Minőségi dokumentálás
Egyszerű tervezés és anyagrendelés

EN61439 SZERINT
A szekrények hőleadó képessége számos tényezőtől függ.
A hőleadó képességet befolyásolja a szekrény telepítési
módja, mérete, méretének arányai és a beépített készülékek.
Minél nagyobb például a szekrény felülete, annál jobb a
hőleadó képessége. Egy szabadonálló szekrény lényegesen
nagyobb hőt képes leadni, mint egy süllyesztetten telepíttett

ugyanolyan méretű szekrény. A szekrények hőleadó
képességének számítási módját pontosan szabályozza
a nemzetközi IEC TR 60890 szabvány és melegedés
számítási eljárása kielégíti az EN61439 szabvány
követelményeit, amely kivétel nélkül minden kisfeszültségű
kapcsolóberendezés gyártására vonatkozik.

Új funkciók
Nyomtatás testreszabása
Könnyen és gyorsan kiválaszthatók a nyomtatatni
kívánt oldalak.

Szekrény kiválasztás
Ha már van anyaglista, de még nem választott hozzá szekrényt, a Schrack
Design megadja a készülékek mennyisége alapján választható szekrény
méreteket és típusokat.

Melegedés számítás 1600A-ig,
grafikus ábrázolással
A melegedés számítás módja eltérő a max. 630A és a max. 1600A tartományok esetében. A max. 1600A tartománynál a Schrack Design ellenőrzi, hogy
a készülékek beépítési helye megfelel-e a készülékre vonatkozó melegedési
határértéknek. Ezenkívül a nézeti rajzon pontosan megmutatja, hogy melyik
készülék került túl meleg helyre.

Export / Import
Az egyéni (saját definiálású) készülékek
listája exportálható és másik számítógépre
importálható.
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Blokk szerkesztő
A blokk szerkesztővel mind elölnézetben, mind vonalas
rajzolásban a készülékek egyedi módosítása lehetséges.

Gyors parancsok
Ezek a billentyű parancsok még gyorsabb használatot
tesznek lehetővé.

A3/A4 keretek
Ezzel a funkcióval a keret mérete beállítható.

Automatikus 3 vonalas rajzolás
Ezzel a funkcióval a tervezés meggyorsítható, az
elölnézeti rajzból automatizmusokkal támogatja a
többvonalas rajz készítését.

Megrendelés
A kész elosztóberendezés anyagai egyszerűen megrendelhetők
webáruházunkban. Egy kattintással a betervezett termékek a
kosárba kerülnek. A webáruházban látható árak a felhasználó
személyes kedvezményes árai.

Egyszerű útmutató lépésről lépésre a szabványos elosztókért
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Keretfeltételek definiálása
Az útmutató első lépésében még egyszer átnézheti az összes
információt az elosztóról, amelyeket a környezeti paraméterek szerint
felülvizsgálhat és a valós körülményekhez igazíthat.
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Sínezés
Második lépésben sínezést adhat hozzá az elosztóhoz vagy a
már kiválasztott sínezést módosíthatja, és rögtön ellenőrizheti is a
hőveszteség változását.
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Kábel hozzáadása
Harmadik lépésben hozzáadhatja az elosztóban felhasználásra
kerülő vezetékeket. A szoftver így automatikusan kiszámolja ezek
hőveszteségét és a melegedés számításkor ezt is hozzáadja az
elosztó melegedéséhez.
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Szellőzés
Ha az elosztó hőmérséklete nem felel meg a szabványban
előírtaknak, negyedik lépésben a program megfelelő szellőzést is
javasol.
Az ajánlott szellőzéssel az elosztó hőmérséklete a szabványban
meghatározott hőmérsékletre csökken. A javasolt szellőzést
elfogadva, az automatikusan felkerül az anyaglistára.
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6 lépés a szabványos elosztóért
Készülék kiválasztás
Valós idejű melegedés számítás
Elölnézeti, 1 és 3 vonalas
100%
INGYENES

rajzolás
Dokumentáció nyomtatás

Készülékek közvetlen hozzáadása a kosárhoz a Schrack webshopban
Megrendelés

A PROGRAM LETÖLTHETŐ A HONLAPUNKRÓL:
https://www.schrack.hu/termekeinkrol/energia/schrack-design/
Windows: Vista | 7 | 8 | 10

Schrack Technik: az Ön partnere, mindig az Ön igényei szerint
Vásárolni akar? Igazán egyszerű: regisztráljon honlapunkon és megkapja személyes belépési kódját
webáruházunkba vagy hívjon minket.
Kollégáink szívesen tájékoztatják Önt mind műszaki, mind kereskedelmi kérdésekben.

A KOMPETENCIA ÖSSZEKÖT.
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