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ПРИСТРОЇ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ

Таймери e.control.t 
Призначені для відліку інтервалів часу, автоматичного вмикання або вимкнення електрич-
ного обладнання через встановлені проміжки часу.

Назва Опис Код 
замовлення

e.control.t01
Сходовий електромеханічний таймер – діапазон 
регулювання затримки часу вимкнення  1-7 хв, 

регулювання дискретне з кроком 0,5 хв.
i0310006

Назва Опис Код 
замовлення

e.control.t02
Сходовий електронний таймер – діапазон регулювання 

затримки часу вимкнення  0,5-20 хв, 
регулювання плавне.

i0310007

Назва Опис Код 
замовлення

e.control.t03 Добовий електромеханічний таймер – 96 циклів 
Увімк/Вимк з кроком 15 хв. Резерв ходу 72 год. i0310008

Реле затримки часу на вмикання e.control.t15
Призначене для вмикання навантаження в системах автоматики (вентиляційних, освітлю-
вальних тощо) після відліку заданого проміжку часу.

Назва Діапазон 
встановлення часу, с

Номінальна напруга 
живлення, В

Номінальний 
струм контактів, А

Код 
замовлення

e.control.t15 0,3-30 (АІ-А2): АС 230, 
(А2-А3): DC 24 8 i0310027

Реле часу асиметричного повторення циклу e.control.t17
Призначене для забезпечення періодичних затримок часу увімкнення/вимкнення в лан-
цюгах автоматики та управління різними технологічними процесами відносно напруги 
живлення або управляючого контакту.

Назва Діапазон 
встановлення часу

Номінальна напруга 
живлення, В

Номінальний 
струм контактів, А

Код 
замовлення

e.control.t17 0,1 с - 100 днів ~ 230 8 i0310029

Реле часу зірка/трикутник e.control.t18 
Призначене для управління контакторами, які перемикають обмотки електродвигуна зі 
схеми «зірка» – при пуску, на схему «трикутник» – у робочому режимі.

Назва
Діапазон 

встановлення 
часу

Номінальна 
напруга 

живлення, В

Номінальний 
струм 

контактів, А

Тип 
контактів

Код 
замовлення

e.control.t18 0,1 с - 10 хв (А1-А2): АС 230; 
(А2-А3): DC 24 8 2 С/О i0310030

Реле тимчасового вмикання (0,3-30 с) при подачі напруги 
e.control.t16
Застосовується у системах промислової та побутової автоматизації. Після подачі напруги, 
реле тимчасово вмикається на обраний час, після відліку якого вимикається, та залиша-
ється у вимкненому стані доти, поки напруга не буде знята та подана знову.

Назва Діапазон 
встановлення часу, с

Номінальна напруга 
живлення, В

Номінальний 
струм контактів, А

Код 
замовлення

e.control.t16 0,3-30 (АІ-А2): АС 230, 
(А2-А3): DC 24 8 i0310028

https://enext.ua/catalog/rele_chasu_i_taymeri_t/rele_zatrimki_chasu_na_vmikannya_0_3_30sek_e_control_t15/
https://enext.ua/catalog/rele_chasu_i_taymeri_t/rele_timchasovogo_vvimknennya_0_3_30_sek_pri_podachi_naprugi_e_control_t16/
https://enext.ua/catalog/rele_chasu_i_taymeri_t/rele_chasu_asimetrichnogo_povtorennya_tsiklu_e_control_t17/
https://enext.ua/catalog/rele_chasu_i_taymeri_t/rele_chasu_zirka_trikutnik_e_control_t18/
https://enext.ua/catalog/rele_chasu_i_taymeri_t/
https://enext.ua/catalog/pristroi_kontrolyu_ta_upravlinnya/
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Назва

Діапазон 
регулювання 

напруги, В

Налашту-
вання 

затримки 
часу при 
вимкнен-

ні, с

Затримка 
часу при 

вмиканні, с

Номінальний 
струм 

контактів, А

Код 
замовленняза 

верхньою 
межею

за 
нижньою 

межею

e.control.v02 ~ 225-275 ~ 165-215 0,1-10 1 1,5 p0690007

Назва

Діапазон 
регулювання 

напруги, В Затримка 
часу при 

вимкненні, с

Затримка 
часу при 

вмиканні, с

Номіналь-
ний 

струм 
контактів, А

Код 
замовленняза 

верхньою 
межею

за 
нижньою 

межею

e.control.v07 ~ 230-269 ~ 140-209 0,1 5-600 16 i0310022

Назва

Діапазон 
регулювання 

напруги, В Затримка часу при 
вимкненні, с

Затримка 
часу при 
вмикан-

ні, с

Номі-
нальний 

струм 
контак-

тів, А

Код 
замовлен-

няза 
верхньою 

межею

за 
нижньою 

межею

e.control.v08

~ 210-300 ~ 120-210
≥120 B-0,5 c, 

<120 В-0,1 с, при 
перенапрузі - 0,5с

5-600

32 p0690013

e.control.v09 63 p0690014

e.control.v17 40 p0690027

Назва Опис Код 
замовлення

e.control.t04m Добовий електромеханічний таймер – 24 циклів 
Увімк/Вимк з кроком 30 хв. Резерв ходу 150 год. i0310036

Назва Опис Код 
замовлення

e.control.t08m

Таймер електронний тижневий одноканальний –  
кількість програм Увімк/Вимк : 80. 

Мінімальний інтервал Увімк/Вимк  – 1 хв. 
Час роботи від акумулятора – 10 років.

i0310034

e.control.t09

Таймер електронний двоканальний – кількість програм 
Увімк/Вимк : 100 за двома незалежними каналами. 

Мінімальний інтервал Увімк/Вимк  – 1 хв. 
Час роботи від акумулятора – 10 років.

i0310012

e.control.t10

Таймер електронний двоканальний астрономічний – 
кількість програм Увімк/Вимк : 80 за двома незалежними 

каналами.  Мінімальний інтервал Увімк/Вимк  – 1 хв. 
Час роботи від акумулятора – 10 років.

i0310013

e.control.t10m

Таймер електронний одноканальний астрономічний –
кількість програм Увімк./Вимк.: 40  Мінімальний інтервал 

Увімк./Вимк. – 1 хв.
Час роботи від акумулятора – 10 років.

i0310035

Однофазні реле контролю напруги e.control.v
Призначені для контролю величини напруги живлення в однофазних ланцюгах змінного 
струму та захисту споживачів електроенергії від підвищеної або зниженої напруги шля-
хом вимкнення напруги живлення при її виході за встановлені межі із заданою витрим-
кою часу та автоматичного вмикання живлення із заданою витримкою часу при віднов-
ленні нормального (номінального) рівня напруги.

Назва

Діапазон регулюван-
ня напруги, В

(фіксоване налашту-
вання вимкнення)

Затримка 
часу при 
вимкнен-

ні, с

Затримка 
часу при 

вмиканні, с

Номінальний 
струм 

контактів, А

Код 
замовлення

за 
верхньою 

межею

за 
нижньою 

межею

e.control.v00 ~ 255 ~ 180 0,5 30 63 p0690017

Назва

Діапазон 
регулювання 

напруги, В

Налашту-
вання 

затримки 
часу при 
вимкнен-

ні, с

Налашту-
вання 

затримки 
часу при 

вмиканні, с

Номінальний 
струм 

контактів, А

Код 
замовленняза 

верхньою 
межею

за 
нижньою 

межею

e.control.v01 ~ 225-275 ~ 165-215 0,1-10 0,3-30 25 p0690006

https://enext.ua/catalog/rele_kontrolyu_naprugi_v/
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Назва

Діапазон
регулювання

напруги, В 
Нала-

штуван-
ня 

асимет-
рії, %

Затримка 
часу при 
вимкнен-

ні, с

Налашту-
вання 

затримки  
часу при 

вмиканні, с

Тип та 
кількість
контак-

тів

Код 
замовленняза 

верхньою 
межею

за 
нижньою 

межею

e.control.v06 ~ 381-
500 OFF

~ 260-
379 OFF

5-20
OFF 0,1-20 0,1-30 1NO+ 

1NC p0690011

Назва

Діапазон
контрольованої

напруги, В Асимет-
рія, %

Затримка 
часу при 
вимкнен-

ні, с

Час 
вимкнення 
при непра-
вильному 

чергуванні 
та обриві 

фаз, с

Тип та 
кількість
контак-

тів

Код 
замовленняза 

верхньою 
межею

за 
нижньою 

межею

e.control.v03m ~ 460 ~ 340 8 2 0,5 1NO+ 
1NC p0690020

Трифазні реле контролю напруги e.control.v 
Призначені для контролю величини трифазної напруги змінного струму та захисту спо-
живачів від: підвищеної або зниженої напруги, неправильного порядку чергування фаз, 
асиметрії та обриву фаз.  

Реле захисту двигуна e.control.m
Призначені для контролю і захисту трифазних асинхронних електродвигунів із коротко-
замкнутим ротором від перевантаження, асиметрії навантаження, обриву фази. Для кому-
тації навантаження реле захисту двигуна використовується в парі з контактором.

Назва

Діапазон 
регулювання 
струму спра-
цювання, А

Номінальна 
напруга 

живлення, В

Номіналь-
ний струм 

контактів, А

Тип 
контактів

Клас 
спрацьо-
вування 

Код 
замовлення

e.control.m04 1-5

~ 220±10 % 1,5 1 С/О 5, 10 А, 
10, 20, 30

p0690018

e.control.m05 4-20 p0690019

e.control.m01 12-60 p0690001

e.control.m02 40-200 p0690002

e.control.m03 80-400 p0690003

Назва

Діапазон
регулювання

напруги, В 
Нала-

штуван-
ня 

асимет-
рії, %

Налашту-
вання 

затримки 
часу при 
вимкнен-

ні, с

Час від-
ключення 

при непра-
вильному 

чергуванні 
та обриві 

фаз, с 

Тип та 
кількість
контак-

тів

Код 
замовленняза 

верхньою 
межею

за 
нижньою 

межею
3P3W 3P4W 3P3W 3P4W

e.control.v04m

~ 
4

0
0

-5
4

0

~ 
23

1-
31

2

~ 
26

6-
36

1

~ 
15

4
-2

28

5-20 0,1-10 0,5 1NO+ 
1NC p0690021

Назва

Діапазон
регулювання

напруги, В 
Нала-
шту-

вання 
асимет-

рії, В

Затримка
часу при
вимкнен-

ні, с

Налашту-
вання

затримки
часу при

вмиканні, с

Номі-
нальний

струм
контак-

тів, А

Код 
замовленняза 

верхньою 
межею

за 
нижньою 

межею

e.control.v16

~ 
22

0
-3

0
0

~ 
12

0
-2

10

20-99,
Вимк.

≥120 B-0,5 c, 
<120 В-0,1 с, при 
перенапрузі - 

0,5 с

5-600 63 p0690026

https://enext.ua/catalog/rele_kontrolyu_naprugi_v/
https://enext.ua/catalog/rele_zakhistu_dviguna_m/
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Реле контролю активної потужності однофазне розеткове 
e.control.w01
Застосовується для визначення витрат електричної енергії побутових споживачів (електрич-
них чайників, НВЧ-печей, холодильників, телевізорів та ін.), (не призначене для комерційного 
обліку електроенергії).

Назва
Вимірюва-

ний
діапазон, Вт

Відобра-
жувані 

значення, 
кВт/год

Максималь-
ний час 

запису, год

Номіналь-
на 

напруга, В

Номінальний 
струм, А 

Код 
замовлення

e.control.w01 5-3500 0,0-9999 9999 ~ 230 16 i0310023

Реле контролю потужності e.control.w03 
Призначене для захисту свердловинних насосів від «сухого ходу», перевантаження і під-
вищеної напруги.

Назва

Номі-
нальна 
напруга
живлен-

ня, В

Діапазон 
налашту-

вання 
номі-

нального 
струму, А

Діапазон 
спрацьо-
вування 

від зниже-
ного спо-
живання 
струму, А

Діапазон 
регулю-

вання 
затримки 
часу вми-

кання після 
аварійного 
режиму, с

Напруга 
спрацьо-
вування 
захисту 
від під-

вищеної 
напруги, В 

Тип 
кон-

тактів

Код 
замовлення

e.control.w03 ~ 230
±10 % 0,5-5 (0,4-0,9)

×Iном 2-60 ~ 265 1 C/O i0310026

Реле контролю струму (пріоритетне) e.control.w02
Призначене для захисту двигунів або інших систем від перевищення споживаного стру-
му залежно від заданого значення.

Назва

Діапазон 
регулювання  

затримки часу, с Кількість 
та вид 

контактів

Діапазон 
регулювання 

значення 
номінального 

струму, А

Номінальний 
струм 

контактів 
(АС1), In, А

Код 
замовлення

при
 вимкненні

при 
вмиканні

control.w02 1-10 1-6 1 С/О 0,5-10 8 i0310025

Однофазні реле контролю напруги e.control.v
Призначені для контролю величини напруги живлення в однофазних ланцюгах змінного 
струму та захисту споживачів електроенергії від підвищеної або зниженої напруги шля-
хом вимкнення напруги живлення при її виході за встановлені межі із заданою витрим-
кою часу та автоматичного вмикання живлення із заданою витримкою часу при віднов-
ленні нормального (номінального) рівня напруги.

Назва

Діапазон регулюван-
ня напруги, В

(фіксоване налашту-
вання вимкнення)

Затримка 
часу при 
вимкнен-

ні, с

Затримка 
часу при 

вмиканні, с

Номінальний 
струм 

контактів, А

Код 
замовлення

За 
верхньою 

межею

За 
нижньою 

межею

e.control.v00 ~ 255 ~ 180 0,5 30 63 p0690017

Модульні лічильники електроенергії електронні e.control.w 
(для некомерційного обліку)
Призначені для внутрішнього обліку спожитої електроенергії в однофазних і трифазних 
мережах змінного струму, не можуть бути використані у якості приладу комерційного облі-
ку при розрахунках за спожиту електроенергію. Завдяки своїм малим габаритам і допусти-
мим навантаженням лічильники є ідеальними для забезпечення технічного (внутрішньго) 
обліку електроенергії в модульних щитах. Лічильники мають імпульсний вихід і комплек-
туються кришками для опломбування.

Назва
Номінальний 

струм при прямому 
підключенні, А

Номінальна 
напруга, В

Клас 
точності

Код 
замовлення

e.control.w04m 45 ~ 230

1

i0310031m

e.control.w05 100 ~ 3×230/400 i0310032

e.control.w06 63 85-300 i0310033

https://enext.ua/catalog/rele_potuzhnosti_ta_lichilniki_w/
https://enext.ua/catalog/rele_rozetochni_t_v_w_d/rele_kontrolyu_aktivnoi_potuzhnosti_odnofazne_rozetochne_e_control_w01/
https://enext.ua/catalog/rele_potuzhnosti_ta_lichilniki_w/rele_kontrolyu_pogruzhnogo_nasosa_odnofazne_e_control_w03/
https://enext.ua/catalog/rele_potuzhnosti_ta_lichilniki_w/rele_kontrolyu_strumu_prioritetne_e_control_w02/
https://enext.ua/catalog/rele_kontrolyu_naprugi_v/
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Реле сутінкове з виносним датчиком e.control.s01
Призначене для автоматичного вмикання і вимикання освітлювального та іншого електро-
технічного обладнання залежно від рівня освітленості.

Назва
Діапазон 

регулювання, 
Лк

Номінальна 
напруга

живлення, 
В

Опис

Номінальний
струм 

контактів при 
cos φ=1/0,7, А

Код 
замовлення

e.control.s01 2-100 ~ 230
Реле сутінкове 

ІР20 з зовнішнім 
датчиком IP65

20/16 i0310014

Назва

Діапазон 
регулювання 

напруги, В

Налашту-
вання 

затримки 
часу при 
вимкнен-

ні, с

Налашту-
вання 

затримки 
часу при 

вмиканні, с

Номінальний 
струм 

контактів, А

Код 
замовленняза 

верхньою 
межею

за 
нижньою 

межею

e.control.v01 ~ 225-275 ~ 165-215 0,1-10 0,3-30 25 p0690006

Назва

Діапазон 
регулювання 

напруги, В

Налашту-
вання 

затримки 
часу при 
вимкнен-

ні, с

Затримка 
часу при 

вмиканні, с

Номінальний 
струм 

контактів, А

Код 
замовленняза 

верхньою 
межею

за 
нижньою 

межею

e.control.v02 ~ 225-275 ~ 165-215 0,1-10 1 1,5 p0690007

Реле імпульсне e.control.i01
Призначене для увімкнення/вимкнення освітлення або іншого обладнання з декількох різ-
них точок за допомогою паралельно з’єднаних кнопкових вимикачів ланцюга управління.

Назва

Номінальна 
напруга

живлення 
та ланцюга 

управління, В

Опис Тип
контактів

Код 
замовлення

e.control.i01 ~ 230 Реле імпульсне, 10 А 1 С/О i0310015

Реле розеточні T, V, W, D

Реле контролю температури e.control.h 
Призначені для контролю та підтримання температури повітря житлових та виробничих 
приміщень, а також об’єктів та рідин в різноманітних технологічних процесах на заданому 
рівні за допомогою управління обігрівальним або охолоджувальним електричним облад-
нанням.

Назва
Номінальна 

напруга
живлення, В

Номінальний 
струм, 

при 250 В, А

Діапазон 
регулювання, °C

Тип 
контактів

Код 
замовлення

e.control.h01 ~/= 24-240 16 -5…+40 1 С/О i0310016

Назва
Номінальна 

напруга
живлення, В

Номінальний 
струм, 

при 250 В, А

Діапазон 
регулювання, °C

Тип 
контактів

Код 
замовлення

e.control.h02 ~/= 24-240 16 -25…+130 1 NO i0310017

Назва Опис Код 
замовлення

e.control.t11 Таймер електромеханічний розетковий добовий – 
48 циклів Увімк./Вимк. з кроком 15 хв. i0310018

e.control.t12 Таймер електромеханічний розетковий тижневий – 
42 цикла Увімк./Вимк. з кроком 2 год. i0310019

Назва Опис Код 
замовлення

e.control.t13

Таймер електронний розетковий тижневий – 
максимальна кількість циклів Увімк./Вимк.: 

на добу – 20, на тиждень – 140. Мінімальний інтервал 
Увімк./Вимк. – 1 хв. Максимальний комутаційний  струм 8 

А при cos φ = 1. Резерв ходу 100 год.

i0310020

https://enext.ua/catalog/rele_sutinkove_s/rele_sutinkove_e_control_s01_z_zovnishnim_datchikom/
https://enext.ua/catalog/rele_impulsne_i/rele_impulsne_e_control_i01_10a_230v/
https://enext.ua/catalog/rele_kontrolyu_temperaturi_h/
https://enext.ua/catalog/rele_rozetochni_t_v_w_d/
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Багатофункціональне реле часу e.control.t06m
Призначене для забезпечення затримки часу вмикання/вимкнення в ланцюгах автома-
тики та управління різними технологічними процесами відносно вмикання напруги жив-
лення або управляючого контакту.

Реле часу e.control.t07 
Призначене для забезпечення затримки часу вимкнення при вимкненні (зниканні) напру-
ги живлення в ланцюгах автоматики та управління різноманітними технологічними про-
цесами.

Назва Діапазон 
установки часу

Номінальна напруга 
живлення, В

Номінальний 
струм контактів, А

Код 
замовлення

e.control.t06m 0,1 с - 100 год AC/DC 12-240 1,5 p0690012

Назва

Діапазон 
налаштування 
затримки часу 
вимкнення, с

Номінальна напруга 
живлення, В

Номінальний 
струм контактів, А

Код 
замовлення

e.control.t07 0,1-600 ~ 220±10 % 1,5 p0690005

Назва Опис Код 
замовлення

e.control.t14

Таймер електронний розетковий тижневий – 
максимальна кількість циклів Увімк./Вимк.: 

на добу – 8, на тиждень – 56.  Мінімальний інтервал 
Увімк./Вимк. – 1 хв. Максимальний комутаційний  струм 16 

А при cos φ = 1. Резерв ходу 100 год.

i0310021

Реле автоматичного вводу резерву e.control.v12 та e.control.v13
Застосовуються для побудови автоматичного резервного живлення на об’єктах:
– e.control.v12 - живлення навантаження від основного або резервного вводу;
– e.control.v13 - живлення двох навантажень від двох незалежних основних вводів.
У випадку аварії перехід на інше джерело живлення здійснюється за допомогою секцій-
ного вимикача.

Назва

Діапазон
регулювання

напруги, В Тип 
контрольова-

них ліній

Налашту-
вання 

затримки 
часу при 

вимкненні

Налашту-
вання 

затримки 
часу при 

вмиканні, с

Код 
замовленняза 

верхньою 
межею

за 
нижньою 

межею

e.control.v12 ~ 400-500 ~ 290-390 3×400 В+N 5 с-10 хв 0,3-15 p0690022

e.control.v13 ~ 400-500 ~ 290-390 3×400 В+N 5 с-10 хв 0,3-15 p0690023

Реле вибору пріоритетної фази e.control.v11
Призначене для живлення промислового або побутового навантаження з напругою      
230 В, 50 Гц від трифазної чотиридротової мережі з метою забезпечення безперебійного 
живлення однофазних споживачів та захисту їх від аварійних коливань напруги. Під'єд-
нання до навантаження за допомогою контакторів (які замовляються окремо).

Назва

Діапазон регулювання 
напруги, В

Максимальний 
комутований 

струм 
контактів, А

Час реакції 
на аварійну 
напругу, с

Код 
замовленняза верхньою 

межею
за нижньою 

межею

e.control.v11 ~ 230-280 ~ 160-210 16 <0,2 p0690016

Диференційне реле розеткове електронне e.control.d01
Призначене для захисту: 
– людей від ураження електричним струмом при прямому дотику до струмоведучих частин
та при непрямому контакті з провідними частинами електроустановок, що опинилися під
напругою внаслідок пошкодження ізоляції;

Назва
Діапазон 
робочої 

напруги, В

Номінальна 
напруга, В

Номіналь-
ний 

струм, А

Номінальний 
вимикальний 
диференцій-

ний струм, мА

Ступінь 
захисту

Код 
замовлення

e.control.d01 ~ 115-265 ~ 230 16 30 IP20 i0310024

https://enext.ua/catalog/rele_rozetochni_t_v_w_d/rele_zakhisnogo_vidklyuchennya_rozetochne_e_control_d01/
https://enext.ua/catalog/rele_avtomatichnogo_vvodu_rezervu/
https://enext.ua/catalog/rele_kontrolyu_naprugi_v/rele_viboru_faz_16a_e_control_v11/
https://enext.ua/catalog/rele_chasu_i_taymeri_t/rele_chasu_bagatofunktsionalne_e_control_t06m/
https://enext.ua/catalog/rele_chasu_i_taymeri_t/rele_chasu_zatrimka_vimknennya_pid_chas_vidklyuchennya_zhivlennya_e_control_t07/
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Лічильники електричної енергії НiК 2301, 3-фазні

Назва Підключення Номінальна 
напруга, В

Номінальна 
(максимальна) 
сила струму, А

Передаване число 
додаткового виходу 

(контакти C і D), 
імп/кВт×год 

Код 
замовлення

НІК 2301 АК1 комбіноване

3×220/380

5/10 2000 nik1990
НІК 2301 АП1

пряме
5/100 200 nik1428

НІК 2301 АП2 5/60 400 nik2307
НІК 2301 АП3 5/120 200 nik2265
НІК 2301 АТ1 трансформаторне 3×100 5/10 2000 nik2308

Лічильники електричної енергії НіК 2102, 1-фазні 
Призначені для обліку електроенергії.

Лічильники електричної енергії 

Назва Номінальна 
напруга, В

Номінальна 
(максимальна) 
сила струму, А

Кількість 
вимірювальних 
елементів кола 

струму

Код 
замовлення

НІК 2102-02 1,0 220В (5-60) А 6400 М1
220

5/60
2 nik3169

НІК 2102-02 1,0 220В (5-60) А 6400 М2 1 nik2826
НІК 2102-04 1,0 220В (5-50) А 6400 М2 5/50 2 nik2827

Лічильники електричної енергії НіК 2303, 3-фазні

Назва Підклю-
чення

Номінальна 
напруга, В

Номінальна 
(макс.) сила 

струму, А

Тари-
фіка-
ція

Інтерфейс Код 
 замовлення

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРК1 1100 комбіно-

ване

3×220/380

5/10

–

CL+IR nik2985

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРК1 1120 CL+RS485+IR nik3767

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРП1 1100

пряме

5/100
CL+IR nik2890

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРП1 1120 CL+S485+IR nik3782

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРП2 1100 5/60

CL+IR
nik3168

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРП3 1100 5/120 nik3109

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРП3 1120

3×220/380

5/120
CL+RS485+IR nik4091

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРП3 1121

CL+RS485+
IR+рел. вих. nik3639

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРТ1 1100

трансфор-
маторне

 5/10

CL+IR
nik3110

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРК1Т 1100 

комбіно-
ване

+

nik3130

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРК1Т 1120 CL+RS485+IR nik2895

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРК1Т 1121 CL+RS485+

IR+рел. вих.

nik3170

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРК1Т 1151 nik3111

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРП1Т 1100 

пряме

5/100

CL+IR nik3397

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРП1Т 1120 

CL+RS485+IR
nik3172

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРП1Т 1121 nik3171

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРП1Т 1151 

CL+СL+
IR+рел. вих. nik3113

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРП2Т 1121 5/60 CL+RS485+

IR+рел. вих. nik3638

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРП3Т 1101 

 5/10

CL+IR
+рел. вих. nik3115

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРП3Т 1121 

CL+RS485
+рел. вих. nik3345

https://enext.ua/catalog/lichilniki_odnofazni/
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Назва Підклю-
чення

Номінальна 
напруга, В

Номінальна 
(макс.) сила 

струму, А

Тари-
фіка-
ція

Інтерфейс Код 
 замовлення

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРТ1Т 1101

трансфор-
маторне

3×220/380 5/10 CL+IR+
рел. вих. nik3117

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРТ1Т 1121 

3×100 5/10

+

CL+RS485+
IR+рел. вих. nik3116

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРТ2Т 1101 

CL+IR+
рел. вих. nik3668

Активної та реактивної енергії 
НІК 2303 АРТ2Т 1121 

3×220/380

5/100

CL+RS485+ 
IR+рел. вих. nik3607

Активної енергії 
НІК 2303 АК1Т 1101 

комбіно-
ване

CL+IR+
рел. вих. nik3118

Активної енергії 
НІК 2303 АП1Т 1101 

пряме

nik3119

Активної енергії 
НІК 2303 АП1Т 1121 

CL+RS485 
+рел. вих. nik2908

Активної енергії 
НІК 2303 АП2Т 1101 5/60 CL+IR+

рел. вих. nik3498

Активної енергії 
НІК 2303 АП3Т 1101 

5/120
nik3573

Активної енергії 
НІК 2303 АП3Т 1121 CL+RS485 nik3618

Трансформатори струму 
Трансформатори струму призначені для вимірювання великих струмів з використанням 
стандартних вимірювальних приладів і пристроїв автоматичного управління і контролю.

Назва Номінальний 
первинний струм, А

Клас 
точності

Код 
замовлення

Трансформатор струму Т-0,66 100/5 100 0,5 Т-0,66/100/5
Трансформатор струму Т-0,66 100/5 0,5s 100 0,5s Т-0,66/100/5/0,5s
Трансформатор струму Т-0,66 150/5 150 0,5 Т-0,66/150/5
Трансформатор струму Т-0,66 150/5 0,5s 150 0,5s Т-0,66/150/5/0,5s
Трансформатор струму Т-0,66 200/5 200 0,5 Т-0,66/200/5
Трансформатор струму Т-0,66 200/5 0,5s 200 0,5s Т-0,66/200/5/0,5s
Трансформатор струму Т-0,66 300/5 300 0,5 Т-0,66/300/5
Трансформатор струму Т-0,66 300/5 0,5s 300 0,5s Т-0,66/300/5/0,5s
Трансформатор струму Т-0,66 400/5 400 0,5 Т-0,66/400/5
Трансформатор струму Т-0,66 400/5 0,5s 400 0,5s Т-0,66/400/5/0,5s
Трансформатор струму Т-0,66 500/5 0,5s 500 0,5s Т-0,66/500/5/0,5s
Трансформатор струму Т-0,66 600/5 600 0,5 Т-0,66/600/5
Трансформатор струму Т-0,66-1 1000/5 1000 0,5 Т-0,66/1/1000/5
Трансформатор струму ТШ-0,66 200/5 0,5s 200 0,5s ТШ-0,66/200/5/0,5s
Трансформатор струму ТШ-0,66 300/5 0,5s 300 0,5s ТШ-0,66/300/5/0,5s
Трансформатор струму ТШ-0,66 600/5 600 0,5 ТШ-0,66/300/5

Трансформатори струму з роз’ємним магнітопроводом 
Конструкція трансформаторів струму e.trans.split дозволяє здійснювати монтаж у вже існуючих елек-
троустановках з мінімальними витратами часу, оскільки не потрібно від’єднувати шини та кабелі.

Назва

Номіналь-
ний струм 

первинного 
ланцюга, А

Номіналь-
ний струм 

вторинного 
ланцюга, А

Клас 
точності

Номіналь-
не вторин-
не наванта-
ження, ВА

Ступінь 
захисту

Код 
 замовлення

e.trans.400.split 400

5 1 5 IP20

s065001
e.trans.600.split 600 s065002
e.trans.1000.split 1000 s065003
e.trans.1500.split 1500 s065004

Комутаційна колодка 
Призначена для забезпечення монтажу та демонтажу трифазних лічильників електрич-
ної енергії з максимальним струмом не більше 10 А (комбінованого і трансформаторно-
го вмикання) в точці обліку без вимкнення навантаження. Колодка дозволяє вимірювати 
силу струму та напругу навантаження без вимкнення навантаження і порушення обліку 
електроенергії підключеним до колодки лічильником.

Назва Код 
замовлення

Комутаційна колодка НІК-КП25 nik3467

https://enext.ua/catalog/aksesuari_do_lichilnikiv/komutatsiyna_kolodka_nik_kp25/
https://enext.ua/catalog/ampermetri_voltmetri/
https://enext.ua/catalog/ampermetri_voltmetri/



