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Силові автоматичні вимикачі e.industrial.ukm.S
Призначені для захисту низьковольтних електричних мереж від струмів перевантаження 
і струмів короткого замикання, а також для нечастих оперативних комутацій електричних 
мереж. Кратність спрацьовування електромагнітного розчіплювача – 10 In±20 %.

Назва Типорозмір Номінальний 
струм, А

Вимикальна здатність
при ~ 400 В, Icu/Ics, кА

Код 
замовлення

e.industrial.ukm.60S.10

60

10

10/5

i0010015

e.industrial.ukm.60S.16 16 i0010014

e.industrial.ukm.60S.20 20 i0010016

e.industrial.ukm.60S.25 25 i0010026

e.industrial.ukm.60S.32 32 i0010001

e.industrial.ukm.60S.40 40 i0010002
e.industrial.ukm.60S.50 50 i0010003
e.industrial.ukm.60S.63 63 i0010004

Назва Типорозмір Номінальний 
струм, А

Вимикальна здатність
при ~ 400 В, Icu/Ics, кА

Код 
замовлення

e.industrial.ukm.100S.40

100

40

50/35

i0010020

e.industrial.ukm.100S.50 50 i0010021

e.industrial.ukm.100S.63 63 i0010022

e.industrial.ukm.100S.80 80 i0010005

e.industrial.ukm.100S.100 100 i0010006

Назва Типорозмір Номінальний 
струм, А

Вимикальна здатність
при ~ 400 В, Icu/Ics, кА

Код 
замовлення

e.industrial.ukm.250S.100

250

100

50/35

i0010017

e.industrial.ukm.250S.125 125 i0010018

e.industrial.ukm.250S.160 160 i0010007

e.industrial.ukm.250S.175 175 i0010013

e.industrial.ukm.250S.200 200 i0010008

e.industrial.ukm.250S.225 225 i0010019

e.industrial.ukm.250S.250 250 i0010009

Назва Типорозмір Номінальний 
струм, А

Вимикальна здатність
при ~ 400 В, Icu/Ics, кА

Код 
замовлення

e.industrial.ukm.400S.300

400

300

70/70

i0010027

e.industrial.ukm.400S.315 315 i0010032

e.industrial.ukm.400S.320 320 i0010035

e.industrial.ukm.400S.400 400 i0010010

Назва Типорозмір Номінальний 
струм, А

Вимикальна здатність
при ~ 400 В, Icu/Ics, кА

Код 
замовлення

e.industrial.ukm.630S.500
630

500
70/70

i0010028

e.industrial.ukm.630S.630 630 i0010011

Назва Типорозмір Номінальний 
струм, А

Вимикальна здатність
при ~ 400 В, Icu/Ics, кА

Код 
замовлення

e.industrial.ukm.800S.700
800

700
70/70

i0010029

e.industrial.ukm.800S.800 800 i0010012

Назва Типорозмір Номінальний 
струм, А

Вимикальна здатність
при ~ 400 В, Icu/Ics, кА

Код 
замовлення

e.industrial.ukm.1000S.1000
1500

1000
80/40

i0010023

e.industrial.ukm.1250S.1250 1250 i0010024

Кратність спрацьовування електромагнітного розчіплювача – 7 In±20 %.

Кратність спрацьовування електромагнітного розчіплювача – 5 In.

СИЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ

https://enext.ua/catalog/silovi_avtomatichni_vimikachi_ukm_serii_s_industrial_1/
https://enext.ua/catalog/silove_obladnannya/
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Назва Типорозмір Номінальний 
струм, А

Вимикальна здатність
при ~ 400 В, Icu/Ics, кА

Код 
замовлення

e.industrial.ukm.1600S.1600 1600 1600 80/40 i0010030

Додаткове обладнання до автоматичних вимикачів 
e.industrial.ukm.S

Контакти додаткові e.industrial.ukm.F
Призначені для індикації положення силових контактів автоматичних вимикачів  
e.industrial.ukm.S (Увімк./Вимк.).  Для приєднання сигнальних дротів застосовується
контактна планка JX.

Контакти сигнальні (аварійні) e.industrial.ukm.B
Призначені для сигналізації спрацювання автоматичного вимикача e.industrial.ukm.S 
від перевантаження або короткого замикання, внаслідок спрацювання від розчіплю-
вача мінімальної напруги, незалежного розчіплювача, або натискання кнопки «ТЕСТ». 
Додатково для приєднання сигнального кабелю застосовується контактна планка JX.

Незалежні розчіплювачі e.industrial.ukm.FL
Призначені для дистанційного вимикання автоматичного вимикача e.industrial.ukm.S по-
дачею імпульсу напруги на незалежний розчіплювач. Додатково для приєднання дротів 
застосовується контактна планка JX.

Розчіплювачі мінімальної напруги e.industrial.ukm.QY 
Призначені для вимкнення автоматичного вимикача e.industrial.ukm.S у випадку недопусти-
мого зменшення напруги.

Назва Типорозмір Код 
замовлення

e.industrial.ukm.60.F 60S i0030001

e.industrial.ukm.100.F 100S i0030002

e.industrial.ukm.250.F 250S i0030003

e.industrial.ukm.400-800.F 400-800S i0030004

Назва Типорозмір Код 
замовлення

e.industrial.ukm.60.B 60S i0020001

e.industrial.ukm.100.B 100S i0020002

e.industrial.ukm.250.B 250S i0020003

e.industrial.ukm.400-800.B 400-800S i0020004

Назва Типорозмір Код 
замовлення

e.industrial.ukm.60.FL 60S i0070004

e.industrial.ukm.100.FL 100S i0070001

e.industrial.ukm.250.FL 250S i0070002

e.industrial.ukm.400-800.FL 400-800S i0070003

Назва Типорозмір Код 
замовлення

e.industrial.ukm.60.QY 60S i0040001

e.industrial.ukm.100.QY 100S i0040002

Назва Типорозмір Код 
замовлення

e.industrial.ukm.250.QY 250S i0040003

e.industrial.ukm.400-800.QY 400-800S i0040004

https://enext.ua/catalog/dodatkove_obladnannya_do_ukm_serii_s_industrial/
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Рукоятки поворотні e.industrial.ukm.CS
Призначені для оперативного управління автоматичним вимикачем через двері. 
Поворотна рукоятка прикріплюється ґвинтами до дверцят шафи, в яку встановлений 
вимикач, та механічно з’єднується з апаратом за допомогою штока подовження.

Назва Типорозмір Код 
замовлення

e.industrial.ukm.60.CS 60S i0060001

e.industrial.ukm.100.CS 100S i0060002

e.industrial.ukm.250.CS 250S i0060003

e.industrial.ukm.400.CS 400S i0060004

e.industrial.ukm. 630-800.CS 630-800S i0060005

Електромагнітні приводи e.industrial.ukm.MD
Призначені для дистанційного вмикання/вимикання автоматичного вимикача e.industrial.
ukm.S. Застосовуються в схемах автоматичного вводу резерву, автоматичного повторного 
вмикання та ін. Управління здійснюється дистанційно або на місці за допомогою рукоятки 
управління, яка входить у комплект приводу. Пристрій монтується на фронтальну панель 
автоматичного вимикача і входить у механічне зчеплення з його рукояткою управління.

Планка контактна e.industrial.ukm.JX і шина
Призначена для з’єднання дротів управління з додатковим обладнанням. Планка 
контактна прикріплюється залежно від призначення як праворуч, так і ліворуч зовнішньо 
до автоматичного вимикача.

Шини
Призначені для під’єднання жил кабелю, опресованих наконечниками, до силового авто-
матичного вимикача.

Електродвигунні приводи e.industrial.ukm.MDХ
Призначені для дистанційного вмикання/вимикання автоматичного вимикача e.industrial.
ukm.S. Застосовуються в схемах автоматичного вводу резерву, автоматичного повторно-
го вмикання та ін. Пристрій монтується на фронтальну панель автоматичного вимикача і 
входить у механічне зчеплення з його рукояткою управління.

Назва Напруга 
управління, В

Час 
спрацьовування, с

Код 
замовлення

e.industrial.ukm.100.MD.220
~ 230 0,2

i0090001

e.industrial.ukm.250.MD.220 i0090002

Назва Код 
замовлення

e.industrial.ukm.JX i0050001

Назва Типорозмір Код 
замовлення

e.industrial.ukm.100S.busbar 100S i0050003

e.industrial.ukm.250S.busbar 250S i0050002

e.industrial.ukm.400S.busbar 400S i0050004

e.industrial.ukm.630S.busbar 630S i0050005

e.industrial.ukm.800S.busbar 800S i0050006

e.industrial.ukm.250S.busbar.str 250S i0050007

Назва Напруга 
управління, В

Час 
спрацьовування, с

Код 
замовлення

e.industrial.ukm.100.MDX.220

~ 230 0,8

i0080001

e.industrial.ukm.250.MDX.220 i0080002

e.industrial.ukm.400.MDX.220 i0080003

e.industrial.ukm.630-800.
MDX.220 i0080004
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Силові автоматичні вимикачі серії e.industrial.ukm.SL
Призначені для захисту низьковольтних електричних мереж від струмів перевантаження 
і струмів короткого замикання, а також для нечастих оперативних комутацій електричних 
мереж.  Кратність спрацьовування електромагнітного розчіплювача 3-5 In (для номіналь-
них струмів 20 А та 25 А - 5-7 In).

Назва Типорозмір Номінальний 
струм, А

Вимикальна здатність
при ~ 400 В, Icu/Ics, кА

Код 
замовлення

e.industrial.ukm.100SL.20

100SL

20

20/15

i0660028

e.industrial.ukm.100SL.25 25 i0660027

e.industrial.ukm.100SL.32 32 i0660024

e.industrial.ukm.100SL.40 40 i0660011

e.industrial.ukm.100SL.50 50 i0660012

e.industrial.ukm.100SL.63 63 i0660001

e.industrial.ukm.100SL.80 80 i0660013

e.industrial.ukm.100SL.100 100 i0660002

e.industrial.ukm.250SL.100

250SL

100

65/49

i0660017

e.industrial.ukm.250SL.125 125 i0660014

e.industrial.ukm.250SL.160 160 i0660003

e.industrial.ukm.250SL.175 175 i0660015

e.industrial.ukm.250SL.200 200 i0660016

e.industrial.ukm.250SL.225 225 i0660018

e.industrial.ukm.250SL.250 250 i0660004

e.industrial.ukm.400SL.250

400SL

250 i0660019

e.industrial.ukm.400SL.300 300 i0660025

e.industrial.ukm.400SL.400 400 i0660020

e.industrial.ukm.630SL.630 630SL 630 i0660021

e.industrial.ukm.800SL.800 800SL 800 i0660022

Додаткове обладнання до автоматичних вимикачів 
e.industrial.ukm.SL та Sm

Механізм блокування e.industrial.ukm.Sm.ML
Призначений для вимкнення одночасного вмикання автоматичних вимикачів у схемах 
вмикання резерву.

Додатковий контакт e.industrial.ukm.Sm.F.left, лівий
Призначений для індикації положення силових контактів автоматичних вимикачів 
e.industrial.ukm.Sm/SL (Увімк./Вимк.). Додатково для приєднання сигнальних дротів засто-
совується контактна планка JX.

Назва Типорозмір Код 
замовлення

e.industrial.ukm.63Sm.ML 63Sm i0740001

e.industrial.ukm.100Sm.ML 100Sm i0740002

e.industrial.ukm.250Sm.ML 250Sm i0740003

e.industrial.ukm.400Sm.ML 400Sm i0740004

Назва Типорозмір Код 
замовлення

e.industrial.ukm.63Sm.F.left 63Sm i0670001

e.industrial.ukm.100Sm.F.left 100Sm i0670002

e.industrial.ukm.250Sm.F.left 250Sm i0670003

e.industrial.ukm.400Sm.F.left 400Sm i0670004

https://enext.ua/catalog/silovi_avtomatichni_vimikachi_ukm_serii_sl_industrial/
https://enext.ua/catalog/dodatkove_obladnannya_do_ukm_seriy_sl_ta_sm_industrial/
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Додатковий контакт e.industrial.ukm.Sm.F.right, правий
Призначений для індикації положення силових контактів автоматичних вимикачів 
e.industrial.ukm.Sm/SL (Увімк./Вимк.). Додатково для приєднання сигнальних дротів засто-
совується контактна планка JX.

Додатковий сигнальний контакт e.industrial.ukm.Sm.B
Призначений для індикації вимкнення силового вимикача e.industrial.ukm.Sm/SL від 
перевантаження, короткого замикання, внаслідок спрацювання від розчіплювача 
мінімальної напруги, незалежного розчіплювача, або натискання «ТЕСТ». Додатково для 
приєднання сигнального кабелю застосовується контактна планка JX.

Назва Типорозмір Код 
замовлення

e.industrial.ukm.63Sm.F.right 63Sm i0680001

e.industrial.ukm.250Sm.F.right 250Sm i0680003

e.industrial.ukm.400Sm.F.right 400Sm i0680004

Незалежний розчіплювач e.industrial.ukm.Sm.FL
Призначений для дистанційного вимкнення автоматичного вимикача e.industrial.ukm.Sm /SL 
подачею імпульсу напруги на котушку розчіплювача. Додатково для приєднання дротів засто-
совується контактна планка JX.

Назва Типорозмір Код 
замовлення

e.industrial.ukm.63Sm.FL 63Sm i0700001

e.industrial.ukm.100Sm.FL 100Sm i0700002

e.industrial.ukm.250Sm.FL 250Sm i0700003

e.industrial.ukm.400Sm.FL 400Sm i0700004

Назва Типорозмір Код 
замовлення

e.industrial.ukm.63Sm.B 63Sm i0690001

e.industrial.ukm.100Sm.B 100Sm i0690002

e.industrial.ukm.250Sm.B 250Sm i0690003

e.industrial.ukm.400Sm.B 400Sm i0690004

Розчіплювач мінімальної напруги e.industrial.ukm.Sm.QY
Призначений для вимкнення автоматичного вимикача e.industrial.ukm.Sm/SL у випадку 
недопустимого зменшення напруги.

Поворотна рукоятка e.industrial.ukm.Sm.CS
Призначена для оперативного управління автоматичним вимикачем через двері. 
Поворотна рукоятка прикріплюється ґвинтами до дверцят шафи, в яку встановлений 
вимикач і механічно з’єднується з апаратом за допомогою штока подовження.

Назва Типорозмір Код 
замовлення

e.industrial.ukm.63Sm.QY 63Sm i0710001

e.industrial.ukm.100Sm.QY 100Sm i0710002

e.industrial.ukm.250Sm.QY 250Sm i0710003

e.industrial.ukm.400Sm.QY 400Sm i0710004

Назва Типорозмір Код 
замовлення

e.industrial.ukm.63Sm.CS 63Sm i0750001

e.industrial.ukm.100Sm.CS 100Sm i0750002

e.industrial.ukm.250Sm.CS 250Sm i0750003

e.industrial.ukm.400Sm.CS 400Sm i0750004
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Силові автоматичні вимикачі з електронним розчіплювачем 
e.industrial.ukm.Rе
Призначені для захисту низьковольтних електричних мереж від струмів перевантаження 
і струмів короткого замикання, а також для нечастих оперативних комутацій електричних 
мереж. Кратність спрацьовування електронного розчіплювача регульована. Силові авто-
матичні вимикачі з електронним розчіплювачем e.industrial.ukm.Rе до 1250 габариту - ка-
тегорії «В» - селективні, 1600 габариту - категорії «А» - не селективні.

e.industrial.ukm.250Re.160 160 i0770042

e.industrial.ukm.250Re.200 200 i0770043

e.industrial.ukm.250Re.250 250 i0770022

e.industrial.ukm.400Re.320 320 i0770061

e.industrial.ukm.400Re.400 400 i0770023

e.industrial.ukm.630Re.500 500 i0770046

e.industrial.ukm.630Re.630 630 i0770047

e.industrial.ukm.800Re.800 800 i0770025

e.industrial.ukm.1250Re.1250 1250 i0770059

Назва Номінальний струм, А Код 
замовлення

e.industrial.ukm.125Re.32 32 i0770054

e.industrial.ukm.125Re.63 63 i0770055

e.industrial.ukm.125Re.80 80 i0770060

e.industrial.ukm.125Re.100 100 i0770057

e.industrial.ukm.125Re.125 125 i0770056

Електромагнітні приводи e.industrial.ukm.Sm.MD 
Призначені для дистанційного вмикання/вимкнення автоматичного вимикача 
e.industrial.ukm.Sm/SL. Застосовуються в схемах автоматичного вводу резерву, автома-
тичного повторного вмикання та ін. Управління здійснюється дистанційно або на місці за
допомогою рукоятки управління, яка входить у комплект приводу. Пристрій монтується
на фронтальну панель автоматичного вимикача і входить у механічне зчеплення з його
рукояткою управління.

Електродвигунний привід e.industrial.ukm.Sm.MDХ
Призначений для дистанційного вмикання/вимкнення автоматичного вимикача      
e.industrial.ukm.Sm/SL. Застосовується в схемах автоматичного вводу резерву, автоматич-
ного повторного вмикання та ін.

Назва Напруга управління, В Код 
замовлення

e.industrial.ukm.100Sm.MD.220
~ 230

i0720001

e.industrial.ukm.250Sm.MD.220 i0720002

Назва Напруга управління, В Код 
замовлення

e.industrial.ukm.400Sm.MDХ.220 ~ 230 i0730001

Запобіжники e.fuse.NT, (тип gG) 
Призначені для захисту низьковольтних розподільних пристроїв та кабельних ліній від 
струмів перевантаження і короткого замикання.

Назва Опис Код 
замовлення

e.fuse.NT00.10 Запобіжник плавкий e.fuse.NT00.10, габарит 00, 10А i0760078
e.fuse.NT00.16 Запобіжник плавкий e.fuse.NT00.16, габарит 00, 16А i0760041
e.fuse.NT00.20 Запобіжник плавкий e.fuse.NT00.20, габарит 00, 20А i0760079
e.fuse.NT00.25 Запобіжник плавкий e.fuse.NT00.25, габарит 00, 25А i0760042
e.fuse.NT00.32 Запобіжник плавкий e.fuse.NT00.32, габарит 00, 32А i0760043
e.fuse.NT00.40 Запобіжник плавкий e.fuse.NT00.40, габарит 00, 40А i0760077
e.fuse.NT00.50 Запобіжник плавкий e.fuse.NT00.50, габарит 00, 50А i0760044
e.fuse.NT00.63 Запобіжник плавкий e.fuse.NT00.63, габарит 00, 63А i0760045
e.fuse.NT00.80 Запобіжник плавкий e.fuse.NT00.80, габарит 00, 80А i0760046

https://enext.ua/catalog/silovi_avtomatichni_vimikachi_ukm_serii_re_e_industrial/
https://enext.ua/catalog/zapobizhniki_nt/
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Назва Номінальний 
струм In, А

Габарит 
запобіжника

Код 
замовлення

e.fuse.NT00.h 125 00 i0760065

e.fuse.NT0.h 160 0 i0760066

e.fuse.NT1.h 250 1 i0760067

e.fuse.NT2.h 400 2 i0760068

e.fuse.NT3.h 630 3 i0760069

Тримачі запобіжників e.fuse.NT 
Призначені для встановлення плавких запобіжників серії e.fuse.NT

Назва Опис Код 
замовлення

e.fuse.NT00.100 Запобіжник плавкий e.fuse.NT00.100, габарит 00, 100А i0760047
e.fuse.NT00.125 Запобіжник плавкий e.fuse.NT00.125, габарит 00, 125А i0760048
e.fuse.NT00.160 Запобіжник плавкий e.fuse.NT00.160, габарит 00, 160А i0760049
e.fuse.NT0.25 Запобіжник плавкий e.fuse.NT0.25, габарит 0, 25А i0760080
e.fuse.NT0.32 Запобіжник плавкий e.fuse.NT0.32, габарит 0, 32А i0760076
e.fuse.NT0.40 Запобіжник плавкий e.fuse.NT0.40, габарит 0, 40А i0760081
e.fuse.NT0.50 Запобіжник плавкий e.fuse.NT0.50, габарит 0, 50А i0760082
e.fuse.NT0.63 Запобіжник плавкий e.fuse.NT0.63, габарит 0, 63А i0760050
e.fuse.NT0.80 Запобіжник плавкий e.fuse.NT0.80, габарит 0, 80А i0760051
e.fuse.NT0.100 Запобіжник плавкий e.fuse.NT0.100, габарит 0, 100А i0760052
e.fuse.NT0.125 Запобіжник плавкий e.fuse.NT0.125, габарит 0, 125А i0760053
e.fuse.NT0.160 Запобіжник плавкий e.fuse.NT0.160, габарит 0, 160А i0760054
e.fuse.NT1.63 Запобіжник плавкий e.fuse.NT1.63, габарит 1, 63А i0760083
e.fuse.NT1.80 Запобіжник плавкий e.fuse.NT1.80, габарит 1, 80А i0760084
e.fuse.NT1.100 Запобіжник плавкий e.fuse.NT1.100, габарит 1, 100А i0760055
e.fuse.NT1.125 Запобіжник плавкий e.fuse.NT1.125, габарит 1, 125А i0760056
e.fuse.NT1.160 Запобіжник плавкий e.fuse.NT1.160, габарит 1, 160А i0760057
e.fuse.NT1.200 Запобіжник плавкий e.fuse.NT1.200, габарит 1, 200А i0760058
e.fuse.NT1.250 Запобіжник плавкий e.fuse.NT1.250, габарит 1, 250А i0760059
e.fuse.NT2.63 Запобіжник плавкий e.fuse.NT2.63, габарит 2, 63А i0760070
e.fuse.NT2.80 Запобіжник плавкий e.fuse.NT2.80, габарит 2, 80А i0760071
e.fuse.NT2.100 Запобіжник плавкий e.fuse.NT2.100, габарит 2, 100А i0760072
e.fuse.NT2.125 Запобіжник плавкий e.fuse.NT2.125, габарит 2, 125А i0760073
e.fuse.NT2.160 Запобіжник плавкий e.fuse.NT2.160, габарит 2, 160А i0760074
e.fuse.NT2.200 Запобіжник плавкий e.fuse.NT2.200, габарит 2, 200А i0760075
e.fuse.NT2.250 Запобіжник плавкий e.fuse.NT2.250, габарит 2, 250А i0760060
e.fuse.NT2.315 Запобіжник плавкий e.fuse.NT2.315, габарит 2, 315А i0760061
e.fuse.NT2.400 Запобіжник плавкий e.fuse.NT2.400, габарит 2, 400А i0760062
e.fuse.NT3.400 Запобіжник плавкий e.fuse.NT3.400, габарит 3, 400А i0760063
e.fuse.NT3.500 Запобіжник плавкий e.fuse.NT3.500, габарит 3, 500А i0760085
e.fuse.NT3.630 Запобіжник плавкий e.fuse.NT3.630, габарит 3, 630А i0760064

Рукоятка знімання запобіжників e.industrial.fh 
Призначена для встановлення та демонтажу запобіжників e.industrial.f.NT.

Назва Номінальна напруга, В Код 
замовлення

e.industrial.fh ~ 1000 i0760034
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Назва Тип Номінальний струм 
(при ~ 400 В)

Код 
замовлення

e.VR32.R100

розривний (I-0)

100 ВР32-31В31250

e.VR32.R250 250 ВР32-35В31250

e.VR32.R400 400 ВР32-37В31250

e.VR32.R630 630 BP32-39B31250

e.VR32.P100

перекидний (I-0-II)

100 ВР32-31В71250 

e.VR32.P250 250 ВР32-35В71250  

e.VR32.P400 400 ВР32-37В71250 

e.VR32.P630 630 BP32-39B71250

Вимикачі-роз’єднувачі серії e.VR32
Призначені для неавтоматичної комутації ланцюгів змінного струму напругою до 660 В з 
частотою 50 Гц. Мають триполюсне виконання з приводом – з’ємною боковою зміщеною 
рукояткою. Випускаються двох типів: R – розривний (на один напрям) та Р – перекидний 
(на два напрями). Вимикачі-роз’єднувачі мають контактну систему ножового типу з 
подвійним видимим розривом ланцюга.

Назва Габарит запобіжника Номінальний струм 
(при ~ 400 В)

Код 
замовлення

e.fuse.VR.160 00 160 i0760039

e.fuse.VR.250 1 250 i0760040

e.fuse.VR.400 2 400 i0760086

e.fuse.VR.630 3 630 i0760087

Вимикачі-роз’єднувачі e.fuse.VR
Призначені для неавтоматичної комутації кіл змінного струму напругою до 690 В, 50 Гц та захисту 
низьковольтних розподільних пристроїв та кабельних ліній від струмів перевантаження і 
короткого замикання.

* плавкі запобіжники замовляються окремо

Вимикачі-роз’єднувачі вертикального виконання e.fuse.fsvd
Призначені для неавтоматичної комутації кіл змінного струму напругою до 690 В, 50 
Гц та захисту низьковольтних розподільних пристроїв та кабельних ліній від струмів 
перевантаження і короткого замикання.

Назва Номінальний струм 
(при ~ 400 В)

Габарит 
запобіжника

Код 
замовлення

e.fuse.fsvd.160 160 00 i0760088

e.fuse.fsvd.250 250 1 i0760089

e.fuse.fsvd.400 400 2 i0760090

e.fuse.fsvd.630 630 3 i0760091

Назва Тип Номінальний струм 
(при ~ 400 В)

Код 
замовлення

e.PE19.39
розривний (I-0)

630 PE19-39-31140

e.PE19.41 1000 PE19-41-31140

Роз’єднувачі e.PE19 
Призначені для неавтоматичної комутації знеструмлених ділянок низьковольтних 
електричних мереж.

https://enext.ua/catalog/vimikachi_roz_dnuvachi_bp/
https://enext.ua/catalog/vimikachi_roz_dnuvachi_z_zapobizhnikami_vr_fsvd/
https://enext.ua/catalog/vimikachi_roz_dnuvachi_z_zapobizhnikami_vr_fsvd/vimikach_roz_dnuvach_pid_zapobizhnik_vertikalnogo_vikonannya_e_fuse_fsvd_160_gabarit_00_3_polyusa_16/
https://enext.ua/catalog/roz_dnuvachi_re/
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Повітряні автоматичні вимикачі e.industrial.acb 
Призначені для захисту низьковольтних електричних мереж та обладнання від струмів перев
антаження і короткого замикання, у тому числі однофазних замикань на землю, а також для 
проведення нечастих оперативних комутацій електричних мереж. Діапазон регулювання 
струму вимкнення при тривалому перевантаженні, Ir1 (похибка ±10 %) - (0,4-1) In+Off.

Назва Тип корпусу Номінальний 
струм, А

Вимикальна здатність
при ~ 400 В, Ics/Icu, кА

Код 
замовлення

e.industrial.acb.1600F.630

стаціонарний

630

42/50

i081110

e.industrial.acb.1600F.800 800 i081111

e.industrial.acb.1600F.1000 1000 i081106

e.industrial.acb.1600F.1250 1250 i081112

e.industrial.acb.1600F.1600 1600 i081113

e.industrial.acb.2000F.630 630

80/80

i081114

e.industrial.acb.2000F.800 800 i081115

e.industrial.acb.2000F.1000 1000 i081101

e.industrial.acb.2000F.1250 1250 i081116

e.industrial.acb.2000F.1600 1600 i081102

e.industrial.acb.2000F.2000 2000 i081103

e.industrial.acb.3200F.2500 2500

80/100

i081104

e.industrial.acb.3200F.3200 3200 i081117

e.industrial.acb.4000F.4000 4000 i081118

e.industrial.acb.1600D.630

викатний

630

42/50

i081119

e.industrial.acb.1600D.800 800 i081120

e.industrial.acb.1600D.1000 1000 i081105

e.industrial.acb.1600D.1250 1250 i081121

e.industrial.acb.1600D.1600 1600 i081122

e.industrial.acb.2000D.630 630

80/80

i081123

e.industrial.acb.2000D.800 800 i081124

e.industrial.acb.2000D.1000 1000 i081125

e.industrial.acb.2000D.1250 1250 i081126

e.industrial.acb.2000D.1600 1600 i081107

e.industrial.acb.2000D.2000 2000 i081108

e.industrial.acb.3200D.2500 2500

80/100

i081109

e.industrial.acb.3200D.3200 3200 i081127

e.industrial.acb.4000D.4000 4000 i081128

https://enext.ua/catalog/povitryani_avtomatichni_vimikachi_acb/
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