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КОМУТАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

Контактори серії e.pro.ukc
Призначені для застосування в стаціонарних установках для дистанційного запуску, зу-
пинки і реверсування 3-фазних асинхронних електродвигунів із короткозамкнутим рото-
ром, а також для комутацій ланцюгів групового освітлення, активних та слабоіндуктивних 
навантажень.

Назва
Номінальний 

робочий 
струм, А (AC3)

Номінальна 
напруга живлення 

котушки, В
Додаткові контакти Код 

замовлення

e.pro.ukc.1.09.230.1NO 9 ~ 230

1NO

p009101

e.pro.ukc.1.09.400.1NO 9 ~ 400 p009102

e.pro.ukc.1.12.230.1NO 12 ~ 230 p009103

e.pro.ukc.1.12.400.1NO 12 ~ 400 p009104

e.pro.ukc.1.18.230.1NO 18 ~ 230 p009105

e.pro.ukc.1.18.400.1NO 18 ~ 400 p009106

e.pro.ukc.2.25.230.1NO 25 ~ 230 p009107

e.pro.ukc.2.25.400.1NO 25 ~ 400 p009108

e.pro.ukc.2.32.230.1NO 32 ~ 230 p009109

e.pro.ukc.2.32.400.1NO 32 ~ 400 p009110

e.pro.ukc.1.09.230.1NС 9 ~ 230

1NС

p009121

e.pro.ukc.1.12.230.1NС 12 ~ 230 p009122

e.pro.ukc.1.18.230.1NС 18 ~ 230 p009123

e.pro.ukc.2.25.230.1NС 25 ~ 230 p009124

e.pro.ukc.2.32.230.1NС 32 ~ 230 p009125

e.pro.ukc.3.40.230.1NO+1NC 40 ~ 230

1NO+1NC

p009111

e.pro.ukc.3.40.400.1NO+1NC 40 ~ 400 p009112

e.pro.ukc.3.50.230.1NO+1NC 50 ~ 230 p009113

Контактори та теплові реле серії e.pro 

Контактори малогабаритні з котушкою змінного струму 
e.industrial.ukс.m

Назва Номінальний 
струм, А

Напруга
управління, В

Тип та кількість 
додаткових контактів

Код 
замовлення

e.industrial.ukc.6m.230 6

~ 230
1NO

i.0090001

e.industrial.ukc.9m.230 9 i.0090017

e.industrial.ukc.12m.230 12 i.0090018

e.industrial.ukc.12m.230.NC 12 1NC i.0090070

Контактори e.industrial 
Призначені для застосування в стаціонарних установках для дистанційного запуску, 
зупинки і реверсування 3-фазних асинхронних електродвигунів із короткозамкнутим 
ротором, а також для комутацій ланцюгів групового освітлення, активних та 
слабоіндуктивних навантажень.

Контактори з котушкою змінного струму e.industrial.ukс

Назва Номінальний 
струм, А

Напруга
управління, В

Тип та кількість 
додаткових контактів

Код 
замовлення

e.industrial.ukc.9.24

9

~ 24

1NO+1NC

i.0090071

e.industrial.ukc.9.42 ~ 42 i.0090072

e.industrial.ukc.9.110 ~ 110 i.0090073

e.industrial.ukc.9.230 ~ 230 i.0090069

e.industrial.ukc.9.400 ~ 400 i.0090058

https://enext.ua/catalog/kontaktori_ukc_serii_pro/
https://enext.ua/catalog/kontaktori_ukc_serii_industrial/
https://enext.ua/catalog/komutatsiyne_obladnannya/
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Назва Номінальний 
струм, А

Напруга
управління, В

Тип та кількість 
додаткових контактів

Код 
замовлення

e.industrial.ukc.12.24

12

~ 24

1NO+1NC

i.0090012

e.industrial.ukc.12.42 ~ 42 i.0090044

e.industrial.ukc.12.110 ~ 110 i.0090025

    e.industrial.ukc.12.230 ~ 230 i.0090002

e.industrial.ukc.12.400 ~ 400 i.0090021

e.industrial.ukc.18.24

18

~ 24 i.0090074

e.industrial.ukc.18.42 ~ 42 i.0090075

e.industrial.ukc.18.110 ~ 110 i.0090076

e.industrial.ukc.18.230 ~ 230 i.0090059

e.industrial.ukc.18.400 ~ 400 i.0090060

e.industrial.ukc.25.24

25

~ 24 i.0090077

e.industrial.ukc.25.42 ~ 42 i.0090078

e.industrial.ukc.25.110 ~ 110 i.0090079

e.industrial.ukc.25.230 ~ 230 i.0090061

e.industrial.ukc.25.400 ~ 400 i.0090062

e.industrial.ukc.32.24

32

~ 24 i.0090028

e.industrial.ukc.32.42 ~ 42 i.0090080

e.industrial.ukc.32.110 ~ 110 i.0090029

e.industrial.ukc.32.230 ~ 230 i.0090030

e.industrial.ukc.32.400 ~ 400 i.0090031

e.industrial.ukc.40.24

40

~ 24 i.0090013

e.industrial.ukc.40.42 ~ 42 i.0090047

e.industrial.ukc.40.110 ~ 110 i.0090026

e.industrial.ukc.40.230 ~ 230 i.0090004

e.industrial.ukc.40.400 ~ 400 i.0090011

e.industrial.ukc.50.24

50

~ 24

1NO+1NC

i.0090032

e.industrial.ukc.50.42 ~ 42 i.0090084

e.industrial.ukc.50.110 ~ 110 i.0090033

e.industrial.ukc.50.230 ~ 230 i.0090034

e.industrial.ukc.50.400 ~ 400 i.0090035

e.industrial.ukc.65.24

65

~ 24 i.0090036

e.industrial.ukc.65.42 ~ 42 i.0090054

e.industrial.ukc.65.110 ~ 110 i.0090037

e.industrial.ukc.65.230 ~ 230 i.0090038

e.industrial.ukc.65.400 ~ 400 i.0090039

e.industrial.ukc.75.24

75

~ 24 i.0090040

e.industrial.ukc.75.42 ~ 42 i.0090081

e.industrial.ukc.75.110 ~ 110 i.0090041

e.industrial.ukc.75.230 ~ 230 i.0090042

e.industrial.ukc.75.400 ~ 400 i.0090043

e.industrial.ukc.85.24

85

~ 24 i.0090020

e.industrial.ukc.85.42 ~ 42 i.0090052

e.industrial.ukc.85.110 ~ 110 i.0090010

e.industrial.ukc.85.230 ~ 230 i.0090005

e.industrial.ukc.85.400 ~ 400 i.0090023

e.industrial.ukc.100.110

100

~ 110 i.0090048

e.industrial.ukc.100.230 ~ 230 i.0090049

e.industrial.ukc.100.400 ~ 400 i.0090050

e.industrial.ukc.120.110
120

~ 110 i.0090053

e.industrial.ukc.120.230 ~ 230 i.0090006
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Назва Номінальний 
струм, А

Напруга
управління, В

Тип та кількість 
додаткових контактів

Код 
замовлення

e.industrial.ukc.120.400

150

~ 400

1NO+1NC

i.0090051

e.industrial.ukc.150.110 ~ 110 i.0090024

e.industrial.ukc.150.230 ~ 230 i.0090007

e.industrial.ukc.150.400 ~ 400 i.0090056

e.industrial.ukc.180.110

180

~ 110 i.0090083

e.industrial.ukc.180.230 ~ 230 i.0090063

e.industrial.ukc.180.400 ~ 400 i.0090064

e.industrial.ukc.220.110

220

~ 110 i.0090057

e.industrial.ukc.220.230 ~ 230 i.0090008

e.industrial.ukc.220.400 ~ 400 i.0090027

e.industrial.ukc.330.230
330

~ 230

1NO

i.0090065

e.industrial.ukc.330.400 ~ 400 i.0090066

e.industrial.ukc.400.230
400

~ 230 i.0090009

e.industrial.ukc.400.400 ~ 400 i.0090082

e.industrial.ukc.500.230
500

~ 230 i.0090067

e.industrial.ukc.500.400 ~ 400 i.0090068

e.industrial.ukc.630.230
630

~ 230 i.0090015

e.industrial.ukc.630.400 ~ 400 i.0090055

e.industrial.ukc.800.230
800

~ 230 i.0090016

e.industrial.ukc.800.400 ~ 400 i.0090083

Додаткове обладнання до контакторів серії e.pro

Механічні блокування до контакторів e.pro.ukc 
Призначені для взаємного механічного блокування двох контакторів від одночасного 
вмикання при їх установці у схемах реверсу, пуску двигуна «зірка/трикутник», автоматич-
ного вводу резерву та ін.

Назва Габарит контактора Код 
замовлення

e.pro.ukc.ar32 1, 2 i0140014

e.pro.ukc.ar95 3, 4 i0140015

Додаткове обладнання до контакторів серії e.industrial
Механічні блокування контакторів e.industrial.ar
Призначені для взаємного механічного блокування (двох) контакторів від одночасного 
вмикання при їх установці у схемах реверсу, пуску двигуна «зірка/трикутник», автоматич-
ного вводу резерву та інш.

Назва З’єднання контакторів Код 
замовлення

e.industrial.ar12m
(до мініконтакторів) ukc 6m...ukc 12m i.0150008

e.industrial.ar85 ukc 9...ukc 85 i.0150001

e.industrial.ar150 ukc 120...ukc 220 i.0150002

e.industrial.ar.400 ukc 330…ukc 400  i.0150005

e.industrial.ar.500 ukc 500 i.0150006

e.industrial.ar.800 ukc 630…ukc 800 i.0150007

Контакти додаткові до мініконтакторів e.industrial.au 
Призначені для збільшення додаткової контактної групи контакторів e.industrial.ukс.m

Назва Контакти Код 
замовлення

e.industrial.au.m.11 1NO+1NC i0140010

e.industrial.au.m.22 2NO+2NC i0140011

https://enext.ua/catalog/dodatkove_obladnannya_do_kontaktoriv_ukc_serii_pro/
https://enext.ua/catalog/dodatkove_obladnannya_do_kontaktoriv_ukc_serii_industrial/
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Приставки шунтові e.industrial.ac

Назва Контактори

Максимальна приєднувана 
потужність конденсаторних 

батарей, кВАр Номінальний 
струм, А  

Код 
замовлення

~ 220-240 В ~ 400-440 В ~ 550-600 В

e.industrial.ас.9

e.industrial.ukс.12 6,5 12,5 18 18

i0210001e.industrial.ukс.22 10 18 26  26

e.industrial.ukс.40 20 33,3 48 48

e.industrial.ас.50 e.industrial.ukс.85 35 60 92 92 i0210002

Назва Контакти Код 
замовлення

e.industrial.au.4.40 4NO i0140003

e.industrial.au.4.04 4NC i0140009

e.industrial.au.4.13 1NO+3NC i0140008

e.industrial.au.4.31 3NO+1NC i0140004

e.industrial.au.4.22 2NO+2NC i0140007

Контакти додаткові e.industrial.au.m Призначені для збільшення додаткової
контактної групи контакторів e.industrial.ukс.

Назва Контакти Код 
замовлення

e.industrial.au.2.20 2NO i0140002

e.industrial.au.2.11 1NO+1NC i0140006

Назва Контакти Код 
замовлення

e.industrial.au.100.11
(боковий) 1NO+1NC i0140005

Назва Контакти Код 
замовлення

e.industrial.au.11lr (боковий) 1NO+1NC i0140001

Контактор Електротеплове 
реле

Додаткові 
контакти

Механізм 
блокування

Приставка 
шунтова

Котушки 
управління

e.industrial.ukc.6m
ukh.13M au.m.11

au.m.22 ar12m — —e.industrial.ukc.9M
e.industrial.ukc.12M
e.industrial.ukc.9

ukh.22 au.11lr
au.2.20
au.2.11

au.4.40
au.4.04
au.4.13
au.4.31
au.4.22

ar85

ac.9 ukc.coil.40

e.industrial.ukc.12
e.industrial.ukc.18
e.industrial.ukc.25
e.industrial.ukc.32
e.industrial.ukc.40 ukh.40

e.industrial.ukc.50
e.industrial.ukc.65
e.industrial.ukc.75
e.industrial.ukc.85

ukh.85 ac.50 ukc.coil.85

e.industrial.ukc.100 ukh.100
ukh.125

— —

—

ukc.coil.125
e.industrial.ukc.120

au100.11 ar150
e.industrial.ukc.150 ukh.150 ukc.coil.150
e.industrial.ukc.180

ukh.220 ukc.coil.220
e.industrial.ukc.220
e.industrial.ukc.330

ukh.630

au.2.20
au.2.11

au.4.40
au.4.04
au.4.13
au.4.31
au.4.22

ar400
ukc.coil.330

e.industrial.ukc.400 ukc.coil.400
e.industrial.ukc.500 ar500 ukc.coil.500

e.industrial.ukc.630
e.industrial.ukc.800 ar800 ukc.coil.630

ukh.800

Таблиця вибору додаткового обладнання до контакторів
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Назва Номінальна 
напруга, Un, В

Сумісність 
з контакторами

Код 
замовлення

e.industrial.ukс.coil.40.24 ~ 24
e.industrial.ukс.9
e.industrial.ukс.12
e.industrial.ukс.25
e.industrial.ukс.32
e.industrial.ukс.40

i0160001

e.industrial.ukс.coil.40.42 ~ 42 i0160002

e.industrial.ukс.coil.40.110 ~ 110 i0160003

e.industrial.ukс.coil.40.220 ~ 220 i0160012

e.industrial.ukс.coil.40.380 ~ 380 i0160004

e.industrial.ukс.coil.40.110 DC = 110 e.industrial.ukd.40.220 DC i0160013

e.industrial.ukс.coil.85.24 ~ 24

e.industrial.ukс.50
e.industrial.ukс.65
e.industrial.ukс.75
e.industrial.ukс.85

i0160005

e.industrial.ukс.coil.85.42 ~ 42 i0160006

e.industrial.ukс.coil.85.110 ~ 110 i0160007

e.industrial.ukс.coil.85.220 ~ 220 i0160011

e.industrial.ukс.coil.85.380 ~ 380 i0160008

e.industrial.ukс.coil.125.110 ~ 110
e.industrial.ukс.100
e.industrial.ukс.120

i0160009

e.industrial.ukс.coil.125.220 ~ 220 i0160029

e.industrial.ukс.coil.125.380 ~ 380 i0160010

e.industrial.ukс.coil.150.110 ~ 110

e.industrial.ukс.150

i0160014

e.industrial.ukс.coil.150.220 ~ 220 i0160020

e.industrial.ukс.coil.150.380 ~ 380 i0160015

e.industrial.ukс.coil.220.110 ~ 110
e.industrial.ukс.180
e.industrial.ukс.220

i0160016

e.industrial.ukс.coil.220.220 ~ 220 i0160028

e.industrial.ukс.coil.220.380 ~ 380 i0160017

e.industrial.ukc.coil.330.230 ~ 230
e.industrial.ukс.330

i0160032

e.industrial.ukc.coil.330.400 ~ 400 i0160033

e.industrial.ukc.coil.400.230 ~ 230
e.industrial.ukс.400

i0160034

e.industrial.ukc.coil.400.400 ~ 400 i0160035

e.industrial.ukc.coil.500.230 ~ 230
e.industrial.ukс.500

i0160036

e.industrial.ukc.coil.500.400 ~ 400 i0160037

e.industrial.ukс.coil.630.110 ~ 110
e.industrial.ukс.630
e.industrial.ukс.800

i0160018

e.industrial.ukс.coil.630.220 ~ 220 i0160030

e.industrial.ukс.coil.630.380 ~ 380 i0160019

Котушки управління до контакторів e.industrial.ukc.coil 
Призначені для управління контакторами.

Котушки управління до контакторів e.pro.ukc.coil 
Призначені для управління контакторами.

Назва Сумісність з контактором 
на номінальний струм, А

Напруга 
управління, В

Код 
замовлення

e.pro.ukc.coil.9-18.24 AC

9-18

~ 24 i0160039

e.pro.ukc.coil.9-18.36 AC ~ 36 i0160040

e.pro.ukc.coil.9-18.110 AC ~ 110 i0160041

e.pro.ukc.coil.9-18.230 AC ~ 230 i0160042

e.pro.ukc.coil.9-18.400 AC ~ 400 i0160043

e.pro.ukc.coil.25-32.24 AC

25-32

~ 24 i0160044

e.pro.ukc.coil.25-32.36 AC ~ 36 i0160045

e.pro.ukc.coil.25-32.110 AC ~ 110 i0160046

e.pro.ukc.coil.25-32.230 AC ~ 230 i0160047

e.pro.ukc.coil.25-32.400 AC ~ 400 i0160048

e.pro.ukc.coil.40-95.24 AC

40-95

~ 24 i0160049

e.pro.ukc.coil.40-95.36 AC ~ 36 i0160050

e.pro.ukc.coil.40-95.110 AC ~ 110 i0160051

e.pro.ukc.coil.40-95.230 AC
40-95

~ 230 i0160052

e.pro.ukc.coil.40-95.400 AC ~ 400 i0160053
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Електротеплові реле e.pro.ukh 
Призначені для захисту 3-фазних асинхронних електродвигунів із короткозамкнутим ро-
тором від тривалого струмового перевантаження й опосередковано від асиметрії фаз і 
обриву фази. Теплові реле e.pro.ukh прикріплюються безпосередньо до контакторів серії 
e.pro.ukс.

Назва Діапазон регулювання 
струму вимкнення, А

Габарит 
контактора

Код 
замовлення

e.pro.ukh.1.0,16.1-2 0,1-0,16

1, 2

p058001

e.pro.ukh.1.0,25.1-2 0,16-0,25 p058002

e.pro.ukh.1.0,40.1-2 0,25-0,4 p058003

e.pro.ukh.1.0,63.1-2 0,4-0,63 p058004

e.pro.ukh.1.1,0.1-2 0,63-1,0 p058005

e.pro.ukh.1.1,6.1-2 1,0-1,6 p058006

e.pro.ukh.1.2,0.1-2 1,2-2,0 p058007

e.pro.ukh.1.2,5.1-2 1,6-2,5 p058008

e.pro.ukh.1.4,0.1-2 2,5-4,0 p058009

e.pro.ukh.1.6,0.1-2 4,0-6,0 p058010

e.pro.ukh.1.8,0.1-2 5,5-8,0 p058011

e.pro.ukh.1.10.1-2 7-10 p058012

e.pro.ukh.1.13.1-2 9-13 p058013

e.pro.ukh.1.18.1-2 12-18 p058014

e.pro.ukh.1.25.1-2 17-25 p058015

e.pro.ukh.2.32.2 23-32
2

p058016

e.pro.ukh.2.36.2 28-36 p058017

e.pro.ukh.3.32.3-4 23-32

3, 4

p058018

e.pro.ukh.3.40.3-4 30-40 p058019

e.pro.ukh.3.50.3-4 37-50 p058020

e.pro.ukh.3.65.3-4 48-65 p058021

e.pro.ukh.3.70.3-4 55-70 p058022

e.pro.ukh.3.80.3-4 63-80 p058023

e.pro.ukh.3.93.3-4 80-93 p058024

Реле електротеплові e.industrial.ukh
Призначені для захисту 3-фазних асинхронних електродвигунів із короткозамкнутим 
ротором від перевантажень. Реле може кріпитися безпосередньо до контакторів серії 
e.industrial.ukc або окремо на незалежну основу e.industrial.azh.

Назва Типорозмір
Діапазон 

регулювання струму 
вимкнення, А

Код 
замовлення

e.industrial.ukh.13m.2.5.4 *

13

2,5-4 i0110014

e.industrial.ukh.13m.4.6 * 4-6 i0110015

e.industrial.ukh.13m.5,5.8 * 5,5-8 i0110016

e.industrial.ukh.13m.7.10 * 7-10 i0110017

e.industrial.ukh.13m.9.13 * 9-13 i0110018

e.industrial.ukh.22.1,6

22

1-1,6 i0110001

e.industrial.ukh.22.2,5 1,6-2,5 i0110002

e.industrial.ukh.22.4 2,5-4 i0110003

e.industrial.ukh.22.6 4-6 i0110004

e.industrial.ukh.22.9 6-9 i0110005

e.industrial.ukh.22.13 9-13 i0110006

e.industrial.ukh.22.18 12-18 i0110007

e.industrial.ukh.22.22 16-22 i0110008

e.industrial.ukh.40.36
40

24-36 i0110009

e.industrial.ukh.40.40 28-40 i0110010
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Назва Типорозмір
Діапазон 

регулювання струму 
вимкнення, А

Код 
замовлення

e.industrial.ukh.85.65
85

45-65 i0110011

e.industrial.ukh.85.85 63-85 i0110012

e.industrial.ukh.100.125 100
85-125

i0110013

e.industrial.ukh.125.85.125 125 i0110022

e.industrial.ukh.150.100.150 150 100-150 i0110020

* теплові реле до мініконтакторів

Назва Типорозмір
Діапазон 

регулювання струму 
вимкнення, А

Код 
замовлення

e.industrial.ukh.220.160.240 220 160-240 i0110021

Назва Типорозмір
Діапазон 

регулювання струму 
вимкнення, А

Код 
замовлення

e.industrial.ukh.630.380.630 630 380-630 i0110019

e.industrial.ukh.630.300.500 630 300-500 i0110029

Назва Електротеплове реле Код 
замовлення

e.industrial.azh.22 e.industrial.ukh.22 i0120001

e.industrial.azh.40 e.industrial.ukh.40 i0120002

e.industrial.azh.85 e.industrial.ukh.85 i0120003

Незалежні основи до електротеплових реле e.industrial.azh
Призначені для кріплення електротеплових реле на монтажну панель або DIN-рейку, без 
необхідності прямого механічного з'єднання з контактором.

Назва Напруга 
управління, В

Категорія застосування 
АС-3 (380), А

Межі регулювання 
струму теплового реле, А

Код 
замовлення

e.industrial.ukq.9mb.230V

~ 230

9 6-9 i0100012

e.industrial.ukq.12mb.230V 12 9-13 i0100013

e.industrial.ukq.18mb.230v 18 12-18 i0100015

e.industrial.ukq.22mb.230v 22 16-22 i0100016

e.industrial.ukq.25mb.230v 25 17-25 i0100022

e.industrial.ukq.32mb.230V 32 24-36 i0100014

e.industrial.ukq.40mb.230v 40 28-40 i0100017

e.industrial.ukq.50mb.230v 50 34-50 i0100018

e.industrial.ukq.65b.230 65 45-65 i0100019

e.industrial.ukq.75b.230 75 54-75 i0100020

e.industrial.ukq.85b.230 85 63-85 i0100021

e.industrial.ukq.9mb

~ 400

9 6-9 i0100001

e.industrial.ukq.12mb 12 9-13 i0100002

e.industrial.ukq.18mb 18 12-18 i0100003

e.industrial.ukq.22mb 22 16-22 i0100004

e.industrial.ukq.25mb 25 17-25 i0100023

e.industrial.ukq.32mb 32 24-36 i0100005

e.industrial.ukq.40mb 40 28-40 i0100006

Пускачі магнітні серії e.industrial, IP55

Пускачі магнітні e.industrial.ukq
Призначені для дистанційного пуску/зупинки трифазних асинхронних електродвигунів 
із короткозамкнутим ротором, та захисту їх від: перевантаження; асиметрії навантаження; 
обриву фази. Пускач магнітний IP55 e.industrial.ukq складається з контактора e.industrial.
ukc, теплового реле e.industrial.ukh і герметичного корпусу з кнопками «Пуск» і «Стоп».

https://enext.ua/catalog/magnitni_puskachi_ukq_serii_industrial/
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Додаткове обладнання до автоматичних вимикачів захисту 
двигуна e.mp.pro

Блок контактів: додатковий + аварійний (боковий)
Додатковий контакт - призначений для індикації стану контактної групи автоматичних ви-
микачів захисту двигуна в ланцюгах управління і сигналізації.
Аварійний (сигнальний) контакт - призначений для індикації аварійного спрацювання 
автоматичних вимикачів захисту двигуна в ланцюгах управління і сигналізації.

Назва Сумісні з 
АЗД Тип Код 

замовлення

e.mp.pro.ad.0101

e.mp.pro
0,4-32

блок контактів: 
додатковий 1NС + сигнальний 1NC p004034

e.mp.pro.ad.0110 блок контактів: 
додатковий 1NO + сигнальний 1NC p004035

e.mp.pro.ad.1001 блок контактів: 
додатковий 1NС + сигнальний 1NО p004033

e.mp.pro.ad.1010 блок контактів: 
додатковий 1NO + сигнальний 1NО p004028

Додатковий контакт (фронтальний)
Призначений для індикації стану контактної групи автоматичних вимикачів захисту дви-
гуна в ланцюгах управління і сигналізації.

Назва Сумісний 
з АЗД Тип Код 

замовлення

e.mp.pro.ae11 e.mp.pro
0,4-32

контакт додатковий 
фронтальний 1NO+1NC p004025

Назва Напруга 
управління, В

Категорія застосування 
АС-3 (380), А

Межі регулювання 
струму теплового реле, А

Код 
замовлення

e.industrial.ukq.50b

~ 400

50 34-50 i0100008

e.industrial.ukq.65b 65 45-65 i0100009

e.industrial.ukq.75b 75 54-75 i0100010

e.industrial.ukq.85b 85 63-85 i0100011

Автоматичні вимикачі захисту двигуна e.mp.pro
Призначені для управління та захисту трифазних асинхронних двигунів з короткозамкну-
тим ротором від коротких замикань, перевантаження та опосередковано від обриву та 
перекосу фаз.

Назва Кількість 
полюсів

Діапазон регулювання теплового 
розчіплювача, А

Код 
замовлення

e.mp.pro.0.4

3

0,25…0,4 p004015

e.mp.pro.0.63 0,4…0,63 p004016

e.mp.pro.1 0,63…1 p004017

e.mp.pro.1.6 1…1,6 p004001

e.mp.pro.2.5 1,6…2,5 p004002

e.mp.pro.4 2,5…4 p004003

e.mp.pro.6.3 4…6,3 p004004

e.mp.pro.10 6…10 p004005

e.mp.pro.14 9…14 p004018

e.mp.pro.18 13…18 p004019

e.mp.pro.23 17…23 p004007

e.mp.pro.25 20…25 p004020

e.mp.pro.32 24…32 p004021

e.mp.pro.40 25…40 p004022

e.mp.pro.63 40…63 p004010

e.mp.pro.80 56…80 p004011

https://enext.ua/catalog/avtomatichni_vimikachi_zakhistu_dviguna_mp_serii_pro/
https://enext.ua/catalog/dodatkovi_pristroi_do_avtomatichnikh_vimikachiv_zakhistu_dviguna_mp/
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Назва Сумісні 
з АЗД Тип Код 

замовлення

e.mp.pro.dz11 e.mp.pro
63-80

контакт додатковий боковий 1NO+1NC p004029
e.mp.pro.dz20 контакт додатковий боковий 2NO p004030

Додатковий контакт (боковий)
Призначений для індикації стану контактної групи автоматичних вимикачів захисту дви-
гуна в ланцюгах управління і сигналізації.

Незалежні розчіплювачі 
Призначені для дистанційного вимикання автоматичних вимикачів захисту двигуна в 
ланцюгах управління і сигналізації.

Розчіплювачі мінімальної напруги
Призначені для вимикання автоматичних вимикачів захисту двугуна при зниженні мере-
жевої напруги нижче рівня 0,7 U ном.

Додаткові контакти (бокові)
Призначені для індикації стану контактної групи автоматичних вимикачів захисту двигуна 
в ланцюгах управління і сигналізації.

Назва Сумісні 
з АЗД Тип Код 

замовлення

e.mp.pro.as.220 e.mp.pro
0,4-32

незалежний розчіплювач 230 В АС p004024
e.mp.pro.as.380 незалежний розчіплювач 400 В АС p004031

Назва Сумісний з 
АЗД Тип Код 

замовлення

e.mp.pro.an11 e.mp.pro
0,4-32

контакт додатковий 
боковий 1NO+1NC p004026

Назва Сумісні 
з АЗД Тип Код 

замовлення

e.mp.pro.au.220 e.mp.pro
0,4-32

розчіплювач мінімальної напруги 230 В АС p004032
e.mp.pro.au.380 розчіплювач мінімальної напруги 400 В АС p004027

Назва Сумісний 
з АЗД Тип Код 

замовлення

e.mp.pro.box e.mp.pro
0,4-32

корпус пластиковий e.m p.pro.box IP54 
з кнопкою «Стоп» для автоматів захисту 

двигуна до 32 А
p004036

Корпус пластиковий з кнопкою «Стоп», IP54 
Призначений для встановлення автоматів захисту двигуна до 32 А.

Назва Робочий 
струм, А

Кількість 
полюсів

Напруга котушки 
управління

Код 
замовлення

e.control.p1031

10

3

= 12 i.ly3.12dc

e.control.p1032 ~ 12 i.ly3.12ac

e.control.p1033 = 24 i.ly3.24dc

e.control.p1034 ~ 24 i.ly3.24ac

e.control.p1035 ~ 110 i.ly3.110ac

e.control.p1036 ~ 230 i.ly3.230ac

e.control.p1036L ~ 230 i.ly3n.230ac

e.control.p1041

4

= 12 i.ly4.12dc

e.control.p1042 ~ 12 i.ly4.12ac

e.control.p1043 = 24 i.ly4.24dc

e.control.p1044 ~ 24 i.ly4.24ac

e.control.p1045

10 4

~ 110 i.ly4.110ac

e.control.p1046 ~ 230 i.ly4.230ac

e.control.p1046L ~ 230 i.ly4n.230ac

Реле проміжні e.control.p
Призначені для розгалуження та передавання сигналів управління виконавчим елемен-
там у ланцюгах управління та автоматизації.

https://enext.ua/catalog/rele_promizhni_p/
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* L – з LED індикацією

Назва Робочий струм, А Кількість 
полюсів

Код 
замовлення

e.control.p103s 10 3 i.ptf.11a

e.control.p104s 10 4 i.ptf.14a

e.control.p53s 5 3 i.pif.11a

e.control.p34s 3 4 i.pif.14a

Назва Робочий 
струм, А

Кількість 
полюсів

Напруга котушки 
управління

Код 
замовлення

e.control.p531

5 3

= 12 i.my3.12dc

e.control.p532 ~ 12 i.my3.12ac

e.control.p533 = 24 i.my3.24dc

e.control.p534 ~ 24 i.my3.24ac

e.control.p535 ~ 110 i.my3.110ac

e.control.p536 ~ 230 i.my3.230ac

e.control.p536L ~ 230 i.my3n.230ac

e.control.p341

3 4

= 12 i.my4.12dc

e.control.p342 ~ 12 i.my4.12ac

e.control.p343 = 24 i.my4.24dc

e.control.p344 ~ 24 i.my4.24ac

e.control.p345 ~ 110 i.my4.110ac

e.control.p346 ~ 230 i.my4.230ac

e.control.p346L ~ 230 i.my4n.230ac

Світлосигнальна арматура e.ad 
Призначена для інсталяції в електрощитовому обладнанні для індикації та управління 
електричними колами і технологічними процесами.

Індикатори
Пристрої управління та сигналізації

Назва Номінальна 
напруга, В Колір Встановлювальний  

розмір, мм
Код 

замовлення

e.ad16.12.green
AC/DC 12

зелений

16

s009009
e.ad16.12.red червоний s009010
e.ad16.24.green зелений s009011
e.ad16.24.red

AC/DC 24
червоний s009012

e.ad16.24.blue синій s009036
e.ad16.230.green

AC 230

зелений s009013
e.ad16.230.red червоний s009014
e.ad16.230.blue синій s009016
e.ad16.230.white білий s009017
e.ad16.230.yellow жовтий s009015
e.ad22.12.green

AC/DC 12

зелений

22

s009018
e.ad22.12.red червоний s009019
e.ad22.12.blue синій s009028
e.ad22.12.white білий s009030
e.ad22.12.yellow жовтий s009029
e.ad22.24.green

AC/DC 24

зелений s009020
e.ad22.24.red червоний s009021
e.ad22.24.blue синій s009031
e.ad22.24.white білий s009033
e.ad22.24.yellow жовтий s009032
e.ad22.230.green

AC 230

зелений s009022
e.ad22.230.red червоний s009023
e.ad22.230.blue синій s009025
e.ad22.230.white білий s009026
e.ad22.230.yellow жовтий s009024

https://enext.ua/catalog/pristroi_podachi_komand_i_signaliv/
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Назва Колір Індикація Діапазон 
вимірювання

Код 
замовлення

e.ad22.fr
жовтий

частота, Гц 0-99 s009037
e.ad22.am струм, А 0-100 s009038

e.ad22.va червоний напруга, В/
струм, А 25-500/0-100 s009039

e.ad22.temp
зелений

температура, °С -25...+150 s009040
e.ad22.i.12-500.green напруга, В 12-500 s009035
e.ad22.i.12-500.red

червоний
напруга, В 12-500 s009034

e.ad22.230.buzzer.red звукова 
індикація - s009027

Вимірювальні і сигналізаційні індикатори
Призначені для індикації параметрів електричних кіл, навколишнього середовища та 
сигналізації.

Кнопки без підсвітки (плоскі), без фіксації 
Призначені для кіл управління різноманітним технологічним устаткуванням.

Назва Колір Контакт Код 
замовлення

e.mb.ba31 зелена 1NO p0810107
e.mb.ba42 червона 1NC p0810110
e.mb.ba21 чорна

1NO
p0810106

e.mb.ba51 жовта p0810108
e.mb.ba61 синя p0810109

Кнопки грибок без фіксації

Кнопки без підсвітки (випуклі), без фіксації

Кнопка з підсвіткою, без фіксації

Кнопки грибок з фіксацією

Назва Колір Контакт Код 
замовлення

e.mb.bc31 зелена 1NO p0810116
e.mb.bc42 червона 1NC p0810119
e.mb.bc51 жовта

1NO
p0810117

e.mb.bc61 синя p0810118

Назва Колір Контакт Код 
замовлення

e.mb.bl31 зелена 1NO p0810112
e.mb.bl42 червона 1NC p0810115
e.mb.bl21 чорна

1NO
p0810111

e.mb.bl51 жовта p0810113
e.mb.bl61 синя p0810114

Назва Колір Контакт Код 
замовлення

e.mb.bw3361 зелена 1NO p0810102
e.mb.bw3461 червона 1NC p0810103
e.mb.bw3161 біла

1NO
p0810101

e.mb.bw3561 жовта p0810104
e.mb.bw3661 синя p0810105

Назва Колір Контакт Опис Код 
замовлення

e.mb.bs142
червона 1NC

з ключем з фіксацією p0810124
e.mb.bs542 поворотна з фіксацією p0810123
e.mb.bt42 з фіксацією p0810122
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Кнопки подвійні (квадратні), без фіксації

Кнопки пластикові

Назва Колір Контакт Опис Код 
замовлення

e.mb.bl8325 зелена/
червона 1NO+1NC

без підсвітки p0810120
e.mb.bw8465 з підсвіткою p0810121

Назва Колір Контакт Опис Код 
замовлення

e.mb.ea135 зелена
1NO+1NC

без фіксації

p0810131
e.mb.ea145 червона p0810132
e.mb.ea125 чорна p0810130
e.mb.ea31 зелена 1NO p0810126
e.mb.ea42 червона 1NC p0810127
e.mb.ea21 чорна 1NO p0810125
e.mb.eh135 зелена

1NO+1NC з фіксацією
p0810128

e.mb.eh145 червона p0810129

Перемикачі з фіксованими положеннями 
Призначені для комутації слабкострумових електричних кіл управління.

Назва Контакт Положення 
перемикача Опис Код 

замовлення

e.mb.bd25 1NO+1NC 1-0
стандартна рукоятка

p0810133
e.mb.bd33 2NO 1-0-2 p0810134
e.mb.bg25.lr

1NO+1NC 1-0
ключ виймається ліворуч p0810137

e.mb.bg45.lrr ключ виймається ліворуч 
і праворуч p0810138

Назва Контакт Положення 
перемикача Опис Код 

замовлення

e.mb.bd25 1NO+1NC 1-0
стандартна рукоятка

p0810133
e.mb.bd33 2NO 1-0-2 p0810134
e.mb.bg25.lr

1NO+1NC 1-0
ключ виймається ліворуч p0810137

e.mb.bg45.lrr ключ виймається ліворуч 
і праворуч p0810138

e.mb.bj25 1NO+1NC 1-0
подовжена рукоятка

p0810135
e.mb.bj33 2NO 1-0-2 p0810136
e.mb.bk2365

1NO+1NC 1-0
зелений з підсвіткою p0810139

e.mb.bk2465 червоний з підсвіткою p0810140
e.mb.bk2565 жовтий з підсвіткою p0810141

Корпус кнопкового поста 
Застосовується тільки для кнопок, перемикачів, індикаторів e.mb.

Назва Кількість місць Код 
замовлення

e.mb.box01 1 p0810146

e.mb.box02 2 p0810147
e.mb.box03 3 p0810148
e.mb.box04 4 p0810149
e.mb.box05 5 p0810150

Блок-контакти для кнопок і перемикачів 
Застосовується тільки для кнопок і перемикачів e.mb. Конструкція дозволяє з’єднувати 
послідовно до 6-ти додаткових контактів.

Блок-контакти 

Назва Контакт Колір Код 
замовлення

e.mb.be101 NO зелений p0810142
e.mb.be102 NC червоний p0810143

https://enext.ua/catalog/peremikachi_mb/
https://enext.ua/catalog/blok_kontakti_dlya_knopok_i_peremikachiv/
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Пости кнопкові «Стоп»

Захисний ковпачок 
Застосовується для підвищення ступеню захисту кнопок, перемикачів, індикаторів e.mb 
до IP65.

Тримач маркування 
Застосовується для маркування кнопок, індикаторів або премикачів e.mb.

Пости кнопкові 
Призначені для кіл управління різноманітним технологічним устаткуванням.

Назва Діаметр, мм Код 
замовлення

e.mb.22a 22 p0810145

Назва Код 
замовлення

e.mb.a p0810144

Назва Штовхач Контакт Колір 
штовхача

Код 
замовлення

e.cs.stand.xal.d.111 кнопка без символу, напис «OFF»
NC червоний

s006014
e.cs.stand.xal.d.112 кнопка «O» s006009
e.cs.stand.xal.d.117 кнопка «OFF» s006010

Пости кнопкові з випуклою кнопкою

Назва Штовхач Контакт Колір 
штовхача

Код 
замовлення

e.cs.stand.xal.d.115 кнопка «O»
NC червоний

s006011
e.cs.stand.xal.d.118 кнопка «OFF» s006012

Пости кнопкові «Пуск»

Назва Штовхач Контакт Колір 
штовхача

Код 
замовлення

e.cs.stand.xal.d.101 кнопка без символу, напис «ON»
NO зелений

s006013
e.cs.stand.xal.d.102 кнопка «I» s006007
e.cs.stand.xal.d.104 кнопка «ON» s006008

Кінцеві вимикачі e.limitswitch, ІР65 
Призначені для використання в електричних колах управління змінного струму різно-
манітним електроустаткуванням на промислових і побутових об’єктах. Виконують функ-
ції: вмикання, вимикання або блокування (залежно від схеми управління).

Назва Номінальний 
струм, А

Номінальна 
напруга, B Тип контакту Код 

замовлення

e.limitswitch.01

5 ~ 250 1NO+1NC

s0070005
e.limitswitch.02 s0070006
e.limitswitch.03 s0070007
e.limitswitch.04 s0070008
e.limitswitch.05 s0070009
e.limitswitch.06 s0070010
e.limitswitch.07 s0070011
e.limitswitch.08 s0070012
e.limitswitch.09 s0070013
e.limitswitch.10 s0070014

Пост кнопковий із секторним перемикачем

Пост кнопковий секторний з ключем

Назва Штовхач Контакт Положення 
перемикача

Код 
замовлення

e.cs.stand.xal.d.134 перемикач секторний NO 0-1 s006011

Назва Контакт Положення 
перемикача

Код 
замовлення

e.cs.stand.xal.d.144 NO 0-1 s006020

https://enext.ua/catalog/vimikachi_kintsevi_limit/
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Пости кнопкові з кнопкою-грибком без фіксації

Пости кнопкові з кнопкою-грибком «Стоп» із фіксацією 

Пости кнопкові «Пуск-Стоп-Індикатор»

Пости кнопкові «Пуск-Стоп»

Назва Контакт Колір 
штовхача

Код 
замовлення

e.cs.stand.xal.d.164 NC червоний s006020

Назва Контакт Колір 
штовхача

Код 
замовлення

e.cs.stand.xal.d.174 NC червоний s006016

Назва Штовкачі/індикація
Контакт Колір 

штовхача
Код 

замовленняNO NC

e.cs.stand.xal.d.361.m
кнопка «ON»
кнопка «OFF»

індикатор LED ~ 230 В

1
–

–
1

зелений 
червоний
червоний

s006022

e.cs.stand.xal.d.363.mс
кнопка «0»
кнопка «I» 

індикатор LED ~ 230 В

–
1

–
1

зелений 
червоний
червоний

s006021

Назва Штовкачі/індикація
Контакт Колір 

штовхача
Код 

замовленняNO NC

e.cs.stand.xal.d.211 кнопка без символів,
кнопка без символів

1
–

–
1

зелений 
червоний s006018

e.cs.stand.xal.d.213 кнопка «ON»
кнопка «OFF»

1
–

–
1

зелений 
червоний s006017

Назва Кількість кнопок Контакти Код 
замовлення

e.cs.stand.xac.a.271
2

2NO s007004
e.cs.stand.xac.a.281 2NO+2NC s007005
e.cs.stand.xac.a.2713.1

2+стоп
2NO+1NC s007006

e.cs.stand.xac.a.2813.1 2NO+3NC s007007

Пости тельферні IP65 
Призначені для управління тельферними механізмами.

Пости тельферні

Назва Кількість кнопок Контакти Код 
замовлення

e.cs.stand.xac.a.471
4

4NO s007008
e.cs.stand.xac.a.481 4NO+4NC s007009
e.cs.stand.xac.a.4713.3

4+стоп
4NO+1NC s007010

e.cs.stand.xac.a.4813.2 4NO+5NC s007011

Назва Контакт Колір Код 
замовлення

e.cb.stand.xal.no NO зелений s008006
e.cb.stand.xal.nс NC червоний s008005

Блок-контакти для постів кнопкових 
Застосовуються тільки для e.cs.stand.xal.d.

Назва Кількість кнопок Контакти Код 
замовлення

e.cs.stand.xac.a.671
6

6NO s007012
e.cs.stand.xac.a.681 6NO+6NC s007013
e.cs.stand.xac.a.6813 6+стоп 6NO+7NC s007014
e.cs.stand.xac.a.881 8 7NO+8NC s007015
e.cs.stand.xac.a.8813 8+стоп 8NO+9NC s007016
e.cob.stand.2 2 2NO s007001
e.cob.stand.4 4 4NO s007002
e.cob.stand.6 6 6NO s007003
e.cob.stand.8 8 8NO s0070004

https://enext.ua/catalog/posti_knopkovi_xal_serii_stand/blok_kontakt_e_cb_stand_xal_no_zeleniy_normalno_vidkritiy/
https://enext.ua/catalog/posti_telferni_xac_serii_stand/
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Пости тельферні IP65 з ключем одно- та двохшвидкісні

Назва Кількість кнопок Контакти Кількість 
швидкостей

Код 
замовлення

e.cs.stand.xac.a.2713k 2+стоп 2NO+1NC 1 s007017
e.cs.stand.xac.a.2913k 2+стоп 4NO+3NC 2 s007018
e.cs.stand.xac.a.4713k 4+стоп 4NO+1NC 1 s007019
e.cs.stand.xac.a.4913k 4+стоп 8NO+5NC 2 s007020
e.cs.stand.xac.a.6713k 6+стоп 6NO+1NC 1 s007021
e.cs.stand.xac.a.6913k 6+стоп 12NO+7NC 2 s007022

Назва Кількість кнопок Контакти Код 
замовлення

e.cob.stand.2 2 2NO s007001
e.cob.stand.4 4 4NO s007002
e.cob.stand.6 6 6NO s007003
e.cob.stand.8 8 8NO s0070004

Пости тельферні IP54 
Призначені для управління тельферними механізмами.

Вимикачі ножні 
Призначені для використання у ланцюгах управління станками та іншим електрооблад-
нанням. Дозволяють оператору працювати в безпечних умовах, залишаючи йому вільні 
руки для виконання інших дій. Відкрите виконання забезпечує негайний доступ до ви-
микача. У закритому виконанні кришка забезпечує захист від випадкового приведення 
вимикача в дію.

Назва Номінальний
струм, А

Номінальна
напруга, B Матеріал Код 

замовлення

e.fs.01

10 ~ 250

пластик p0810151

e.fs.02
метал

p0810152

e.fs.03 p0810153

Клавішні перемикачі 
Призначені для вмикання/вимикання ланцюгів сигналізації, живлення та управління.

Назва Сила струму, А Алгоритм роботи Код 
замовлення

e.switch.key.01, 3 pin,
з індикацією 6/10

ON–OFF 
з фіксацією

s2040001

e.switch.key.02, 6 pin,
подвійний, з індикацією

15/20

s2040002

e.switch.key.03, 3 pin,
з індикацією s2040003

e.switch.key.04, 4 pin,
без індикації s2040004

Перемикачі пакетні серії е.industrial

Перемикачі пакетні в корпусі e.industrial.sb, IP65 
Призначені для неавтоматичної комутації електричних ланцюгів 400 В, 50 Гц.

Назва Положення 
перемикача

Номінальний 
струм, А

Код 
замовлення

e.industrial.sb.0-1-2.3.20, 3р, 20А (0-1-2)
0-1-2

20 i0360015

e.industrial.sb.0-1-2.3.32, 3р, 32А (0-1-2) 32 i0360016

e.industrial.sb.1-0-2.3.20, 3р, 20А (1-0-2)

1-0-2

20 i0360005

e.industrial.sb.1-0-2.3.40, 3р, 40А (1-0-2) 40 i0360006

e.industrial.sb.1-0-2.3.100, 3р, 100А (1-0-2) 100 i0360007

e.industrial.sb.1-0-2.3.32, 3р, 32А (1-0-2) 32 i0360017

e.industrial.sb.1-0-2.3.63, 3р, 63А (1-0-2) 63 i0360019

https://enext.ua/catalog/vimikachi_nozhni_fs/
https://enext.ua/catalog/peremikachi_klavishni_key/
https://enext.ua/catalog/paketni_peremikachi_sb_serii_industrial/
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Перемикачі пакетні в корпусі з можливістю опломбування 
е.industrial.sb, IP65 
Призначені для неавтоматичної комутації електричних ланцюгів 400 В, 50 Гц.

Назва Положення 
перемикача

Номінальний 
струм, А

Код 
замовлення

e.industrial.sb.1-0.3.20, 3р, 20А (0-1)

0-1

20 i0360001

e.industrial.sb.1-0.3.32, 3р, 32А (0-1) 32 i0360002

e.industrial.sb.1-0.3.63, 3р, 63А (0-1) 63 i0360003

e.industrial.sb.1-0.3.100, 3р, 100А (0-1) 100 i0360004

e.industrial.sb.1-0.4.20, 4р, 20А (0-1) (3р+N) 20 i0360008

e.industrial.sb.1-0.4.32, 4р, 32А (0-1) (3р+N) 32 i0360009

e.industrial.sb.1-0.4.40, 4р, 40А (0-1) (3р+N) 40 i0360020

e.industrial.sb.1-0.4.63, 4р, 63А (0-1) (3р+N) 63 i0360010

e.industrial.sb.1-0.4.100, 4р, 100А (0-1) (3р+N) 100 i0360011

Пакетні перемикачі LK серії TAREL
Пакетні перемикачі щитові, внутрішні, із передньою панеллю та 
можливістю опломбування, IP44 (по фронту), IP20 (з боку контактів) 
Призначені для неавтоматичної комутації електричних ланцюгів 400 В, 50 Гц.

Назва Кількість 
сегментів

Положення 
перемикача

Номінальний 
струм, А

Код 
замовлення

LK16/1.216-ZК/45 1
0-1

16

8365-200

LK16/2.211-ZК/45 2 8315-200

LK16/3.323-ZК/45 3 1-0-2 8335-200

LK16/4.322-ZК/45 4 0-1-2 8325-200

LK25/1.216-ZК/45 1
0-1

25

8465-200

LK25/2.211-ZК/45 2 8415-200

LK25/3.323-ZК/45 3 1-0-2 8435-200

LK25/4.322-ZК/45 4 0-1-2 8425-200

LK40/1.216-ZК/45 1
0-1

40

8665-200

LK40/2.211-ZК/45 2 8615-200

LK40/3.323-ZК/45 3 1-0-2 8635-200

LK40/4.322-ZК/45 4 0-1-2 8625-200

LK63/2.211-ZК/45 2 0-1

63

8815-200

LK63/3.323-ZК/45 3 1-0-2 8835-200

LK63/4.322-ZК/45 4 0-1-2 8825-200

Назва Положення 
перемикача

Номінальний 
струм, А

Код 
замовлення

e.industrial.sb.1-0-2.4.20, 4р, 20А (1-0-2)

1-0-2

20 i0360012

e.industrial.sb.1-0-2.4.40, 4р, 40А (1-0-2) 40 i0360013

e.industrial.sb.1-0-2.4.100, 4р, 100А (1-0-2) 100 i0360014

https://enext.ua/catalog/paketni_peremikachi_lk_serii_tarel/
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Пакетні перемикачі в корпусі, IP44 
Призначені для неавтоматичної комутації електричних ланцюгів 400 В, 50 Гц.

Назва Кількість 
сегментів

Положення 
перемикача

Номінальний 
струм, А

Код 
замовлення

LK16/1.216-ОВ/45 1
0-1

16

8364-200

LK16/2.211-ОВ/45 2 8314-200

LK16/3.323-ОВ/45 3 1-0-2 8334-200

LK16/4.322-ОВ/45 4 0-1-2 8324-200

LK25/1.216-ОВ/45 1
0-1

25

8464-200

LK25/2.211-ОВ/45 2 8414-200

LK25/3.323-ОВ/45 3 1-0-2 8434-200

LK25/4.322-ОВ/45 4 0-1-2 8424-200

LK40/1.216-ОВ/45 1
0-1

40

8664-200

LK40/2.211-ОВ/45 2 8614-200

LK40/3.323-ОВ/45 3 1-0-2 8634-200

LK40/4.322-ОВ/45 4 0-1-2 8624-200

LK63/2.211-ОВ/45 2 0-1 63 8814-200

LK63/3.323-ОВ/45 3 1-0-2
63

8834-200

LK63/4.322-ОВ/45 4 0-1-2 8824-200

Пакетні перемикачі щитові, внутрішні, з передньою панеллю, 
IP44 (по фронту) 
Призначені для неавтоматичної комутації електричних ланцюгів 400 В, 50 Гц.

Назва Кількість 
сегментів

Положення 
перемикача

Номінальний 
струм, А

Код 
замовлення

LK16/1.216-ZP/45 1
0-1

16

8361-200

LK16/2.211-ZP/45 2 8311-200

LK16/3.323-ZP/45 3 1-0-2 8331-200

LK16/3.325-ZP/45

4

L-0-P 8351-200

LK16/4.322-ZP/45 0-1-2 8321-200

LK16/4.324-ZP/45 0-Y-D 8341-200

LK25/1.216-ZP/45 1
0-1

25

8461-200

LK25/2.211-ZP/45 2 8411-200

LK25/3.323-ZP/45
3

1-0-2 8431-200

LK25/3.325-ZP/45 L-0-P 8451-200

LK25/4.322-ZP/45
4

0-1-2 8421-200

LK25/4.324-ZP/45 0-Y-D 8441-200

LK40/1.216-ZP/45 1
0-1

40

8661-200

LK40/2.211-ZP/45 2 8611-200

LK40/3.323-ZP/45
3

1-0-2 8631-200

LK40/3.325-ZP/45 L-0-P 8651-200

LK40/4.322-ZP/45
4

0-1-2 8621-200

LK40/4.324-ZP/45 0-Y-D 8641-200

LK63/2.211-ZP/45 2 0-1

63

8811-200

LK63/3.323-ZP/45 3 1-0-2 8831-200

LK63/4.322-ZP/45 4 0-1-2 8821-200
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