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Schrack Design wspiera proces projektowania rozdzielnic zgodnie z obowiązującymi normami. 
Program, oprócz projektowania schematów elektrycznych i widoków elewacji umożliwia przeprowadzenie 
weryfikacji przyrostu temperatury, według standardu IEC TR 60890 i zgodnie z normą PN-EN 61439 
(do 630A).  Baza ponad 10000 artykułów daje szerokie możliwości wyboru produktów do projektu.

Schrack Design dokonuje obliczeń w czasie rzeczywistym, dając użytkownikowi kontrolę nad 
temperaturą w projektowanej rozdzielnicy. Dodatkowo program zasygnalizuje przekroczenie 
dopuszczalnych wartości i w takim przypadku zaproponuje zastosowanie systemu wentylacyjnego.

www.schrack.pl

NOWOŚĆ:  
SYSTEMY  
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Informacje o Schrack Design



 Projektowanie zgodnie z PN-EN 61439

 Dokumentacja projektowa

 Proste projektowanie i szybkie zamawianie

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 61439

Ciepło rozpraszane przez obudowę zależy od wielu 
czynników, takich jak: rzeczywistego pola powierzchni 
obudowy, zainstalowanych urządzeń, sposobu instalacji 
obudowy, temperatury otoczenia. Na przykład więcej 
ciepła rozprasza obudowa wolnostojąca niż rozdzielnica 
natynkowa. 

Szczegółowe wymagania i regulacje odnośnie sposobu 
wykonywania obliczeń termicznych zostały zawarte  
w raporcie technicznym IEC TR 60890, który jest 
podstawowym warunkiem zgodności z normą  
PN-EN 61439.

TWOJE KORZYŚCI

CAŁKOWICIE 
BEZPŁATNIE



Profesjonalna dokumentacja
Właściwa dokumentacja zwiększa efektywność montażu  
i eksploatacji rozdzielnicy.

Wybór produktów
W bazie naszej firmy znajduje się ponad 10,000 produktów  
do zastosowania w projekcie. Możliwe jest również rozbudowanie 
bazy poprzez dodawanie własnych produktów. 

Opis obwodów oraz tabela symboli
Tabele opisu obwodów wyjściowych oraz symboli urządzeń  
ułatwiają montaż i konserwację zaprojektowanej rozdzielnicy.

Wydruk tabliczki znamionowej

Specjalna drukarka ułatwi wydruk tabliczki  
znamionowej, którą można umieścić na rozdzielnicy. 
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Funkcje programu Schrack Design

Obliczenia termiczne „live“
Program pokazuje aktualną i maksymalną dopuszczalną temperaturę.  
Obliczenia wykonywane są zgodnie z PN-EN 61439. Program  
wyraźnie zasygnalizuje przekroczenie wartości dopuszczalnych.
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Schematy i widoki elewacji
Można szybko i łatwo stworzyć schemat elektryczny 
oraz widok elewacji rozdzielnicy.

Zamówienie
Jedno kliknięcie pozwoli na dodanie wszystkich produktów  
z zestawienia do koszyka w sklepie internetowym,  
gdzie można sprawdzić ceny i dokonać zamówienia.

Elastyczne projektowanie
Symbole produktów można edytować,  
co pozwala na indywidualne dopasowanie każdego aparatu.

System wentylacji 
W momencie gdy temperatura w obudowie przekroczy 
wartości dopuszczalne, program zaproponuje zastosowanie 
odpowiedniego systemu wentylacyjnego, który obniży  
temperaturę w rozdzielnicy.

Aktualne dane
Przy połączeniu z internetem, Twoja baza 
danych będzie zawsze aktualna.
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Dzięki ciągłej kontroli temperatury, widać kiedy rozdzielnica jest 
zgodna z normą PN-EN 61439 i kiedy wymagany jest system  
wentylacyjny.

Dla uproszczenia montażu i konserwacji została rozszerzona dokumentacja. 
Oprócz zestawienia materiałowego, schematów, widoku elewacji, obliczeń 
termicznych, dodano tabelę symboli oraz opis obwodów wyjściowych.  
Pozwoli to na efektywniejszą i szybszą realizacje projektu.

Jeżeli wartości dopuszczalne zostaną przekroczone, program 
zaproponuje zastosowanie konkretnego systemu wentylacyjnego. 
Zastosowanie zaproponowanego rozwiązania spowoduje 
obniżenie temperatury wewnątrz obudowy.

Można ją wydrukować bezpośrednio z programu Schrack 
Design. Zawiera wszystkie najważniejsze dane techniczne  
o rozdzielnicy.

Obliczenia termiczne „live“

Rozszerzona dokumentacja

System wentylacyjny

Tabliczka znamionowa

www.schrack.pl

75°/40°C

Schrack Design



WIĘCEJ NOWYCH FUNKCJI

System wentylacyjny
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości 
temperatury, Schrack Design zaproponuje zastosowanie 
konkretnego systemu wentylacyjnego, który obniży 
temperaturę wewnątrz rozdzielnicy, poprawiając wynik 
weryfikacji termicznej.

Przewody
W celu określenia strat mocy na przewodach 
w rozdzielnicy wg normy IEC 60364–5:52, 
określ parametry przewodów.

Dodanie oszynowania
Tutaj możesz dodać i edytować oszynowanie  
do rozdzielnicy.

Uwarunkowania środowiskowe
W tym miejscu ustaw dane dotyczące warunków środowiskowych 
w jakich rozdzielnica będzie zainstalowana, takie jak: 
maksymalna i minimalna temperatura otoczenia, typ obudowy, 
typ oraz współczynnik obciążenia (RDF).

Zastąp produktSystem grzewczy Rozszerzone funkcje schematów

Jeżeli minimalna temperatura otoczenia jest 
mniejsza niż +15°C, Schrack Design zareko-
menduje zastosowanie ogrzewania. 

Schematy można w łatwy sposób dostosować. 
Każdy symbol można indywidualnie edytować, 
zwiększając czytelność schematów.

Dodałeś niewłaściwy produkt? – Żaden 
problem. Dzięki tej funkcji jego zastąpienie 
potrwa dosłownie chwilę. 
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Czterostopniowy system obliczeń
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100%
BEZPŁATNE

POBIERZ NA:
www.schrack.pl/schrack-digital/program-schrack-design

Windows: Vista | 7 | 8 | 10

 Wybierz produkty

 Wykonaj obliczenia termiczne „live”

 Stwórz schemat i widok elewacji

 Wydrukuj dokumentacje

  Dodaj produkty do koszyka w sklepie internetowym

 Zamów produkty

Sześć kroków do rozdzielnicy zgodnej z normami

Odwiedź świat Schrack Digital na naszej stronie internetowej. 
Znajdziesz tu wszystkie narzędzia, które pomogą Ci  
w codziennej pracy, oraz informacje o firmie i produktach. 

Schrack Digital

P-DESIG8PL

DOKUMENTACJA

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

PROJEKT


