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ВИРОБИ ДЛЯ МОНТАЖУ

Вироби для щитового обладнання

Колодки клемні захищені 
Призначені для приєднання мідних або алюмінієвих провідників у електричних колах.

Назва Номінальний 
струм, А

Кількість 
клем

Код 
замовлення

e.tc.protect.15.3

15

3 p056001
e.tc.protect.15.4 4 p056002
e.tc.protect.15.6 6 p056003
e.tc.protect.15.10 10 p056004
e.tc.protect.15.12 12 p056005
e.tc.protect.25.3

25

3 p056006
e.tc.protect.25.4 4 p056007
e.tc.protect.25.6 6 p056008
e.tc.protect.25.10 10 p056009
e.tc.protect.25.12 12 p056010
e.tc.protect.35.3

35

3 p056011
e.tc.protect.35.4 4 p056012
e.tc.protect.35.6 6 p056013
e.tc.protect.35.12 12 p056014
e.tc.protect.45.3

45

3 p056015
e.tc.protect.45.4 4 p056016
e.tc.protect.45.6 6 p056017
e.tc.protect.45.12 12 p056018
e.tc.protect.60.3

60

3 p056019
e.tc.protect.60.4 4 p056020
e.tc.protect.60.6 6 p056021
e.tc.protect.60.12 12 p056022
e.tc.protect.100.3

100

3 p056023
e.tc.protect.100.4 4 p056024
e.tc.protect.100.6 6 p056025
e.tc.protect.100.12 12 p056026

Клемники кінцеві 
Призначені для приєднання мідних або алюмінієвих провідників у електричних колах.

Колодки клемні ділимі 
Призначені для приєднання мідних або алюмінієвих провідників у електричних колах.

Назва Номінальний 
струм, А

Переріз приєднуваного 
дроту, мм2

Код 
замовлення

e.tc.end.stand.5.4 3 4 s2039001
e.tc.end.stand.5.6 6 6 s2039002
e.tc.end.stand.5.10 10 10 s2039003
e.tc.end.stand.5.16 25 16 s2039004

Назва Номінальний струм, А Переріз приєднуваного дроту, мм2 Код замовлення

e.tc.stand.12.4 3 4 s016001
e.tc.stand.12.6 6 6 s016002
e.tc.stand.12.10 10 10 s016003
e.tc.stand.12.14 20 14 s016004
e.tc.stand.12.16 30 16 s016007
e.tc.stand.12.25 60 25 s016005
e.tc.stand.12.40 100 40 s016006
e.tc.stand.12.2.5.black 2 2,5 s016015
e.tc.stand.12.4.black 3 4 s016016
e.tc.stand.12.6.black 6 6 s016017
e.tc.stand.12.10.black 10 10 s016018
e.tc.stand.12.14.black 20 14 s016019
e.tc.stand.12.20.black 30 20 s016020

Колодки клемні

https://enext.ua/uk/catalog/virobi_dlya_montazhu/
https://enext.ua/uk/catalog/virobi_dlya_shchitovogo_obladnannya/
https://enext.ua/catalog/klemni_kolodki_tc_lc/
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Назва Номінальний струм, А Переріз приєднуваного дроту, мм2 Код замовлення

e.tc.stand.12.25.black 60 25 s016021
e.tc.stand.12.2.5.orange 2 2,5 s016022
e.tc.stand.12.4.orange 3 4 s016023
e.tc.stand.12.6.orange 6 6 s016024
e.tc.stand.12.10.orange 10 10 s016025
e.tc.stand.12.14.orange 20 14 s016026
e.tc.stand.12.20.orange 30 20 s016027
e.tc.stand.12.25.orange 60 25 s016028

Клеми з’єднувальні з натискним важелем
Призначені для багаторазового безґвинтового приєднання і відгалуження провідників 
мідних одножильних 0,5 - 4 мм2 і мідних багатожильних 0,08 - 2,5 мм2.

Назва Кількість 
з’єднуваних дротів

Код 
замовлення

e.lc.pro.pl.2 2 p0660001

e.lc.pro.pl.3 3 p0660002

e.lc.pro.pl.5 5 p0660003

e.lc.pro.aw.pl.2 2 p0660101 

e.lc.pro.aw.pl.3 3 p0660102 

e.lc.pro.aw.pl.5 5 p0660103 

e.lc.pro.aw.uni.pl.1 2 p0660201

e.lc.pro.aw.uni.pl.2 3 p0660202

e.lc.pro.aw.uni.pl.3 5 p0660203

Клеми з’єднувальні для розподільних коробок
Призначені для приєднання і відгалуження одножильних провідників із міді й алюмінію 
або багатожильних мідних дротів із наконечниками. Переріз приєднуваних монолітних 
проводників 1 - 2,5 мм²; багатожильних провідників, обтиснутих втулковим наконечни-
ком 1 - 1,5 мм².

Назва Кількість 
з’єднуваних дротів

Код 
замовлення

e.lc.pro.ac.2 2 p0670001

e.lc.pro.ac.4 4 p0670002

e.lc.pro.ac.6 6 p0670003

e.lc.pro.ac.8 8 p0670004

Колодки клемні складальні на DIN-рейку 
Призначені для з’єднання провідників. Колір: сірий, синій.

Назва Допустимий 
трив. струм, А

Переріз 
дроту, мм2

Код 
замовлення

e.tc.din.pro.2.5 24 2,5 р049001
e.tc.din.pro.4 32 4 р049002
e.tc.din.pro.6 41 6 р049003
e.tc.din.pro.10 57 10 р049004
e.tc.din.pro.16 76 16 р049005
e.tc.din.pro.35 125 35 р049006
e.tc.din.pro.50* 160 50 p049007
e.tc.din.pro.70* 160 70 p049008
e.tc.din.pro.95*,** 250 95 p049009
e.tc.din.pro.150*,** 309 150 p049010
e.tc.din.pro.2.5.blue 24 2,5 p049022
e.tc.din.pro.4.blue 32 4 p049024
e.tc.din.pro.6.blue 41 6 p049026
e.tc.din.pro.10.blue 57 10 p049020
e.tc.din.pro.16.blue 76 16 p049021
e.tc.din.pro.35.blue 125 35 p049023
e.tc.din.pro.50.blue 160 50 p049025
e.tc.din.pro.70.blue 160 70 p049027
e.tc.din.pro.95.blue 250 95 p049028

* колодка має закриті бокові поверхні.     ** ґвинт із шестигранною внутрішньою головкою.

https://enext.ua/catalog/klemni_kolodki_z_natisknim_vazhelem_lc/
https://enext.ua/catalog/klemni_kolodki_ac_serii_pro/
https://enext.ua/catalog/klemni_kolodki_nabirni_din_serii_pro/
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Назва Переріз 
провідника, мм2

Код 
замовлення

e.tc.z.din.pro.2.5 2,5 р050001

e.tc.z.din.pro.4 4 р050002

e.tc.z.din.pro.6 6 р050003

e.tc.z.din.pro.10 10 р050004

e.tc.z.din.pro.16 16 p050005

Клемні колодки набірні

Колодки заземлювальні клемні складальні на DIN-рейку 
Призначені для з’єднання заземлювальних провідників.

Розділювачі e.tc.sep.pro до набірних клемних колодок e.tc.din.pro 
Крайні пластини призначені для ізоляції контактних з’єднань клемної колодки e.tc.din.

Назва Ізоляція клемної колодки Код 
замовлення

e.tc.sep.pro.2.5 e.tc.din.pro.2.5 р051001

e.tc.sep.pro.4.10 e.tc.din.pro.4, e.tc.din.pro.6, e.tc.din.pro.10 р051002

e.tc.sep.pro.16 e.tc.din.pro.16 р051003

e.tc.sep.pro.35 e.tc.din.pro.35 р051004

Фіксатори e.tc.din.pro.end до набірних клемних колодок 
e.tc.din.pro на DIN-рейку 
Призначені для фіксації модульних пристроїв на 35 - мм DIN-рейці.

Назва Код 
замовлення

e.tc.din.pro.end p051005

e.tc.din.pro.end.metal p051006

Шини заземлення e.bsa.stand

Назва Номінальний 
струм, А

Кількість 
вводів

Код 
замовлення

e.bsa.stand.20.6

20
6

s056001
e.bsa.stand.20.6.base s0560011
e.bsa.stand.20.12

12
s056002

e.bsa.stand.20.12.base s0560021
e.bsa.stand.60.6

60
6 s056003

e.bsa.stand.60.12 12 s056004

Основа пластикова з кріпленням на DIN-рейку до шин e.bsc.stand

Назва Код 
замовлення

e.bsc.stand.base s055008

Основа з кріпленням на «лапках» до шин e.bsa

Назва Код 
замовлення

e.bsa.stand.base s056005

https://enext.ua/catalog/klemni_kolodki_nabirni_na_din_reyku_serii_pro/
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Трубки термоусаджувальні e.termo 
Призначені для ізоляції місць з’єднання дротів.

Трубки термоусаджувальні

Назва Відпускні 
норми, м Колір Діаметр трубки 

до/після усадки, мм
Код 

замовлення

e.termo.stand.1,5.0,75.black

20

чорний

1,5/0,75

s024107
e.termo.stand.1,5.0,75.blue синій s024109
e.termo.stand.1,5.0,75.green зелений s024105
e.termo.stand.1,5.0,75.red червоний s024108
e.termo.stand.1,5.0,75.yellow жовтий s024106
e.termo.stand.1.0,5.black чорний

1/0,5

s024102
e.termo.stand.1.0,5.blue синій s024104
e.termo.stand.1.0,5.green зелений s024100
e.termo.stand.1.0,5.red червоний s024103
e.termo.stand.1.0,5.yellow жовтий s024101
e.termo.stand.2.1.black чорний

2/1

s024112
e.termo.stand.2.1.white білий s024212
e.termo.stand.2.1.blue синій s024114
e.termo.stand.2.1.green зелений s024110
e.termo.stand.2.1.red червоний s024113
e.termo.stand.2.1.yellow жовтий s024111

Трубки термоусаджувальні e.termo.stand.roll 
Призначені для ізоляції місць з’єднання дротів.

Назва Відпускні 
норми, м Колір Діаметр трубки 

до/після усадки, мм
Код 

замовлення

e.termo.stand.roll.2.1.blue

200

синій

2/1

s059001
e.termo.stand.roll.2.1.green зелений s059002
e.termo.stand.roll.2.1.red червоний s059003
e.termo.stand.roll.2.1.yellow жовтий s059004
e.termo.stand.roll.3.1,5.black чорний

3/1,5

s059005
e.termo.stand.roll.3.1,5.blue синій s059006
e.termo.stand.roll.3.1,5.green зелений s059007
e.termo.stand.roll.3.1,5.red червоний s059008
e.termo.stand.roll.3.1,5.yellow жовтий s059009
e.termo.stand.roll.4.2.black чорний

4/2

s059010
e.termo.stand.roll.4.2.blue синій s059011
e.termo.stand.roll.4.2.green зелений s059012
e.termo.stand.roll.4.2.red червоний s059013
e.termo.stand.roll.4.2.yellow жовтий s059014
e.termo.stand.roll.6.3.black

100

чорний

6/3

s059015
e.termo.stand.roll.6.3.blue синій s059016
e.termo.stand.roll.6.3.green зелений s059017
e.termo.stand.roll.6.3.red червоний s059018
e.termo.stand.roll.6.3.white білий s059019
e.termo.stand.roll.6.3.yellow жовтий s059020
e.termo.stand.roll.8.4.black чорний

8/4

s059021
e.termo.stand.roll.8.4.blue синій s059022
e.termo.stand.roll.8.4.green зелений s059023
e.termo.stand.roll.8.4.red червоний s059024
e.termo.stand.roll.8.4.white білий s059025
e.termo.stand.roll.8.4.yellow жовтий s059026
e.termo.stand.roll.12.6.black чорний

12/6

s059027
e.termo.stand.roll.12.6.blue синій s059028
e.termo.stand.roll.12.6.green зелений s059029
e.termo.stand.roll.12.6.red червоний s059030
e.termo.stand.roll.12.6.white білий s059031
e.termo.stand.roll.12.6.yellow жовтий s059032

https://enext.ua/catalog/trubki_termousadzhuvalni_termo_serii_stand/
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Назва Відпускні 
норми, м Колір Діаметр трубки 

до/після усадки, мм
Код 

замовлення

e.termo.stand.3.1,5.black

20

чорний

3/1,5

s024118
e.termo.stand.3.1,5.blue синій s024116
e.termo.stand.3.1,5.green зелений s024115
e.termo.stand.3.1,5.yellow жовтий s024117
e.termo.stand.4.2.black чорний

4/2

s024127
e.termo.stand.4.2.blue синій s024129
e.termo.stand.4.2.green зелений s024125
e.termo.stand.4.2.red червоний s024128
e.termo.stand.4.2.yellow жовтий s024126
e.termo.stand.6.3.black

10

чорний

6/3

s0240015
e.termo.stand.6.3.blue синій s0240013
e.termo.stand.6.3.green зелений s0240011
e.termo.stand.6.3.red червоний s0240014
e.termo.stand.6.3.white білий s024001
e.termo.stand.6.3.yellow жовтий s0240012
e.termo.stand.8.4.black чорний

8/4

s024020
e.termo.stand.8.4.blue синій s024018
e.termo.stand.8.4.green зелений s024016
e.termo.stand.8.4.red червоний s024019
e.termo.stand.8.4.white білий s024093
e.termo.stand.8.4.yellow жовтий s024017 
e.termo.stand.8.4.yellow-green жовто-зелений s024201
e.termo.stand.12.6.black

10

чорний

12/6

s024027
e.termo.stand.12.6.blue синій s024028
e.termo.stand.12.6.green зелений s024026
e.termo.stand.12.6.red червоний s024029
e.termo.stand.12.6.white білий s024094
e.termo.stand.12.6.yellow жовтий s024030
e.termo.stand.16.8.black чорний

16/8

s024070
e.termo.stand.16.8.blue синій s024068
e.termo.stand.16.8.green зелений s024066
e.termo.stand.16.8.red червоний s024069
e.termo.stand.16.8.yellow жовтий s024067
e.termo.stand.20.10.black чорний

20/10

s024033
e.termo.stand.20.10.green зелений s024031
e.termo.stand.20.10.red червоний s024032
e.termo.stand.20.10.white білий s024095
e.termo.stand.20.10.yellow жовтий s024035
e.termo.stand.25.12,5.black чорний

25/12,5
s024039

e.termo.stand.25.12,5.blue синій s024037
e.termo.stand.25.12,5.green

10

зелений

25/12,5

s024040
e.termo.stand.25.12,5.red червоний s024036
e.termo.stand.25.12,5.white білий s024096
e.termo.stand.25.12,5.yellow жовтий s024038
e.termo.stand.30.15.black чорний

30/15

s024152
e.termo.stand.30.15.blue синій s024154
e.termo.stand.30.15.green зелений s024150
e.termo.stand.30.15.red червоний s024153
e.termo.stand.30.15.yellow жовтий s024151
e.termo.stand.40.20.black чорний

40/20

s024045
e.termo.stand.40.20.blue синій s024042
e.termo.stand.40.20.green зелений s024043
e.termo.stand.40.20.red червоний s024041
e.termo.stand.40.20.white білий s024097
e.termo.stand.40.20.yellow жовтий s024044
e.termo.stand.50.25.black чорний

50/25

s024050
e.termo.stand.50.25.blue синій s024048
e.termo.stand.50.25.green зелений s024046
e.termo.stand.50.25.red червоний s024049
e.termo.stand.50.25.white білий s024098



8

DIN-рейки
Призначені для монтажу модульного електротехнічного обладнання всередині низько-
вольтних комплектних пристроїв.

Назва Тип Довжина, м Код 
замовлення

e.din.stand.rail.101
перфорована

1 s023001
e.din.stand.rail.101.10 0,1 s023009
e.din.stand.rail.101.25 0,25 s023006
e.din.stand.rail.102 неперфорована 1 s023002

Назва Відпускні 
норми, м Колір Діаметр трубки 

до/після усадки, мм
Код 

замовлення

e.termo.stand.50.25.yellow

10

жовтий 50/25 s024047
e.termo.stand.60.30.green зелений

60/30
s024155

e.termo.stand.60.30.red червоний s024157
e.termo.stand.100.50.black чорний

100/50

s024174
e.termo.stand.100.50.blue синій s024176
e.termo.stand.100.50.green зелений s024175
e.termo.stand.100.50.yellow жовтий s024173
e.termo.stand.120.60.black

8

чорний

120/60

s024179
e.termo.stand.120.60.blue синій s024181
e.termo.stand.120.60.red червоний s024180
e.termo.stand.120.60.yellow жовтий s024178
e.termo.stand.150.75.black

10

чорний

150/75

s024184
e.termo.stand.150.75.blue синій s024186
e.termo.stand.150.75.green зелений s024182
e.termo.stand.150.75.red червоний s024185
e.termo.stand.150.75.yellow жовтий s024183

Набори трубок термоусаджувальних e.termo.stand.set 
Призначені для ізоляції місць з’єднання дротів.

Назва Кількість 
трубок, шт. Довжина, мм Діаметр трубки 

до/після усадки, мм
Код 

замовлення

e.termo.stand.set.10.5

24
100

10/5 s063005
e.termo.stand.set.12.6 12/6 s063006
e.termo.stand.set.14.7 14/7 s063007
e.termo.stand.set.16.8 16/8 s063008
e.termo.stand.set.2.1 2/1 s063001
e.termo.stand.set.20.10 20/10 s063009
e.termo.stand.set.4.2 4/2 s063002
e.termo.stand.set.6.3 6/3 s063003
e.termo.stand.set.8.4 8/4 s063004
e.termo.stand.set.4.6.8.10 32 4/2, 6/3, 8/4, 10/5 s063010

Інструмент для різки DIN-рейки
Призначений для різки стандартної сталевої DIN-рейки шириною 35 мм завтовшки 
від 0,7 до 1,2 мм.

Назва Код 
замовлення

e.tool.cutter.din s023301

https://enext.ua/catalog/din_reyka_rail_serii_stand/
https://enext.ua/catalog/din_reyka_rail_serii_stand/instrument_dlya_rizannya_din_reyki_e_tool_cutter_din/
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Вводи кабельні герметичні PG
Призначені для фіксації і герметичного вводу кабелю або дроту всередині коробок, шаф 
та інших виробів.

Вводи кабельні, IP54

Назва
Діапазон 

затискання кабелю 
діаметром, мм

Довжина 
різі, мм

Діаметр 
різі, мм

Код 
замовлення

e.pg.stand.7 3,5-6
8

12 s018001
e.pg.stand.9 4-8 16 s018002
e.pg.stand.11 5-10 18 s018003
e.pg.stand.13,5 6-12 9 20 s018004
e.pg.stand.16 10-14 10 22 s018005
e.pg.stand.21 13-18

11
28 s018006

e.pg.stand.29 18-25 37 s018007
e.pg.stand.36 22-32

13

47 s018008
e.pg.stand.42 32-38 54 s018009
e.pg.stand.48 37-44 59 s018010
e.pg.stand.63 42-54 71 s018011        

Вводи кабельні герметичні довгі PGL 
Комплектуються гайкою для кріплення і гумовою шайбою.

Назва
Діапазон 

затискання кабелю 
діаметром, мм

Довжина 
різі, мм

Діаметр 
різі, мм

Код 
замовлення

e.pgl.stand.7 3-6,5

15

12 s048002
e.pgl.stand.9 4-8 15 s048003
e.pgl.stand.11 5-10 18 s048001
e.pgl.stand.13,5 6-12 20 s048004
e.pgl.stand.16 10-14 23 s048005
e.pgl.stand.21 13-18 28 s048006
e.pgl.stand.29 18-25

18

37 s048007
e.pgl.stand.36 22-32 47 s048008
e.pgl.stand.42 32-38 54 s048009
e.pgl.stand.48 37-44 60 s048010

Вводи кабельні MG, ІР68 
Комплектуються гайкою для кріплення і гумовою шайбою.

Назва
Діапазон 

затискання кабелю 
діаметром, мм

Довжина 
різі, мм

Діаметр 
різі, мм

Код 
замовлення

e.mg.stand.12, IP68, black 4,6-7,6 8,5 12,5 s067011
e.mg.stand.16, IP68, black 6-10

15

16,5 s067012
e.mg.stand.20, IP68, black 9-14 20,5 s067013
e.mg.stand.25, IP68, black 13-18 25,5 s067014
e.mg.stand.32, IP68, black 18-25 33 s067015
e.mg.stand.40, IP68, black 24-30 20 41 s067016
e.mg.stand.50, IP68, black 30-39 22 51 s067017
e.mg.stand.63, IP68, black 40-48,5 25 64 s067018

Вводи кабельні латунні герметичні MET.PG, ІР65 
Комплектуються гайкою для кріплення і гумовою шайбою.

Назва Діапазон затискання 
кабелю діаметром, мм

Код 
замовлення

e.met.pg.stand.7 3-6,5 s051007

e.met.pg.stand.9 4-8 s051008

e.met.pg.stand.11 5-10 s051009

e.met.pg.stand.13.5 9-12 s051010

e.met.pg.stand.16 10-14 s051011

e.met.pg.stand.21 13-18 s051012

https://enext.ua/catalog/vvodi_kabelni_pg_mg/
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Вводи кабельні з амортизатором 
Амортизатор забезпечує захист кабелю в місці згину.

Назва Діапазон затискання 
кабелю діаметром, мм Довжина, мм Код 

замовлення

e.pg.protect.stand.7 3-6,5 12 s051001
e.pg.protect.stand.9 4-8 15 s051002
e.pg.protect.stand.11 5-10 18 s051003
e.pg.protect.stand.13,5 9-12 20 s051004
e.pg.protect.stand.16 10-14 22 s051005
e.pg.protect.stand.21 13-18 28 s051006

Назва Діапазон затискання 
кабелю діаметром, мм

Код 
замовлення

e.met.pg.stand.29 18-25 s051013
e.met.pg.stand.36 22-32 s051014
e.met.pg.stand.42 32-38 s051015
e.met.pg.stand.48 37-44 s051016

Вводи-сальники 
Призначені для вводу кабелю або дроту всередину коробок, шаф та інших виробів.

Назва Діаметр встановлювального 
отвору, мм 

Код 
замовлення

e.rrg.stand.20 20 s052001
e.rrg.stand.26 26 s052007
e.rrg.stand.29 29 s052005
e.rrg.stand.32 32 s052002
e.rrg.stand.36 36 s052006
e.rrg.stand.40 40 s052003

Блоки розподільчі на DIN-рейку e.sn.pro 
Призначені для підключення відведених ліній.

Назва Номінальний 
струм, А

Вхід/вихід 
(переріз, мм²)

Габарити, 
L×H×B, мм

Код 
замовлення

e.sn.pro.80 80 1 (6-16)/2 (2,5-16), 4 (2,5-6) 69×46×30 p0680001
e.sn.pro.125 125 1 (10-35), 1 (6-16)/6 (2,5-16) 77×46×29 p0680002
e.sn.pro.160 160 1 (10-70), 1 (6-16)/6 (2,5-16) 77×46×29 p0680003

e.sn.pro.250 250 1 (35-120)/2 (6-35), 
5 (2,5-16), 4 (2,5-10) 96×50×49 p0680004

e.sn.pro.400 400 1 (95-185)/2 (6-35), 
5 (2,5-16), 4 (2,5-10) 96×50×49 p0680005

e.sn.pro.500 500 1 (шина 3×15...8×24 мм)/2 (6…35), 
5 (2,5...16), 4 (2,5...10) 96×50×49 p0680006

Ізолятори
Призначені для застосування в якості ізолюючих опор при прокладанні мідних і 
алюмінієвих шин всередині корпусів щитового електрообладнання.

Ізолятори пластикові без кріплення

Назва Напруга пробою, кВ Код 
замовлення

e.bus.sm.stand.25.bk 6 s054007
e.bus.sm.stand.30.bk 8 s054008
e.bus.sm.stand.35.bk 10 s054009
e.bus.sm.stand.40.bk 12 s054010
e.bus.sm.stand.51.bk 15 s054011
e.bus.sm.stand.76.bk 25 s054012

Кріплення до ізоляторів

Назва Під різь Довжина, мм Код 
замовлення

e.metiz.bolthex.1.566.2.60.10 М6 10 m054025
e.metiz.bolthex.1.566.2.80.14 М8 14 m054026
e.metiz.bolthex.1.566.2.100.16 М10 16 m054024 

https://enext.ua/catalog/bloki_rozpodilchi_na_din_reyku_sn_serii_pro/
https://enext.ua/catalog/izolyatori_plastikovi_sm_serii_stand/
https://enext.ua/catalog/izolyatori_plastikovi_sm_serii_stand/bolt_metrichniy_e_metiz_bolthex_1_566_2_60_10_z_shestigrannoyu_golivkoyu_povna_rizba_6_0kh10mm/
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Шини заземлення e.bsc.stand

Шини нульові e.bs.stand з кріпленням на DIN-рейку 
Призначені для електричного з’єднання нульових провідників у щитовому обладнанні.

Шини до щитового обладнання

Назва Кількість вводів Код 
замовлення

e.bs.stand.1.7 7 s025001
e.bs.stand.1.7.green 7 s025006
e.bs.stand.1.7.L 7 s025004
e.bs.stand.1.12 12 s025002
e.bs.stand.1.12.green 12 s025008
e.bs.stand.1.15 15 s025003
e.bs.stand.1.15.green 15 s025009

Назва Кількість вводів Код 
замовлення

e.bsc.stand.20.4 4 s055001

e.bsc.stand.20.6 5 s055002

e.bsc.stand.20.8 8 s055003

e.bsc.stand.20.10 10 s055004

e.bsc.stand.20.12 12 s055005

e.bsc.stand.20.14 14 s055006

e.bsc.stand.20.18 18 s055007

Шини нульові на DIN-рейку в ізольованому корпусі e.bsi.pro.1
Призначені для електричного з’єднання нульових провідників. Встановлюються на 35 
мм DIN-рейку. Номінальний струм - 63 А.

Назва Кількість контактів Габаритні розміри, 
мм

Розмір латунної 
шини, мм

Код 
замовлення

e.bsi.pro.1.7 7 49×14×31
6×9

p0650007
e.bsi.pro.1.12 12 89×14×31 p0650008
e.bsi.pro.1.15 15 109×14×31

6×9

p0650009
e.bsi.pro.1.7 green 7 49×14×31 p0650017
e.bsi.pro.1.12 green 12 89×14×31 p0650015
e.bsi.pro.1.15 green 15 109×14×31 p0650016

Шини нульові CBS серії PRO на DIN-рейку у корпусі
Призначені для підключення одножильних і багатожильних провідників, окінцьованих 
наконечниками. Виготовляються з двома або чотирма клемними з’єднувачами.

Назва Кількість груп, мм
Число 

модулів 
по 17,5 мм

Переріз приєднуваних
провідників, мм2 Макс. 

струм, А
Код 

замовлення
з наконечником без наконечника

e.cbs.pro.2.7 5×5,3; 2×7,5 3,8 1,5-6; 6-16 2,5-6; 10-25 100 p0650001
e.cbs.pro.2.11 7×5,3; 2×7,5; 2×9 5,8 1,5-6; 6-16; 10-16 2,5-6; 10-25; 10-35 125 p0650002
e.cbs.pro.2.15 11×5,3; 2×7,5; 2×9 7,5 1,5-6; 6-16; 10-16 2,5-6; 10-25; 10-35 125 p0650003
e.cbs.pro.4.7 5×5,3; 2×7,5 3,8 1,5-6; 6-16 2,5-6; 10-25 100 p0650004
e.cbs.pro.4.11 7×5,3; 2×7,5; 2×9 5,8 1,5-6; 6-16; 10-16 2,5-6; 10-25; 10-35 125 p0650005
e.cbs.pro.4.15 11×5,3; 2×7,5; 2×9 7,5 1,5-6; 6-16; 10-16 2,5-6; 10-25; 10-35 125 p0650006

Шайба пружинна

Назва Під різь Код 
замовлення

e.metiz.washer.1.7Р.2.06 М6 m054028

e.metiz.washer.1.7Р.2.08 М8 m054029

e.metiz.washer.1.7Р.2.10 М10 m054030

https://enext.ua/catalog/shini_nulovi_bs/
https://enext.ua/catalog/shini_nulovi_cbs_serii_pro_na_din_reyku_v_korpusi/
https://enext.ua/catalog/shini_nulovi_bsi_serii_pro_v_izolovanomu_korpusi/
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Шини нульові в ізольованому корпусі універсальні e.bsi.pro.2
Призначені для електричного з’єднання нульових провідників. Нормальний струм - 63 А. 
Встановлюються на 35 мм DIN-рейку, а також на монтажну панель.

Назва Кількість кон-
тактів, мм

Розміри Розмір латун-
ної шини, мм

Код 
замовленняL1 мм L2 мм L3 мм Н мм

e.bsi.pro.2.4 4 57,5 27,2 46

35 6×9

p0650010
e.bsi.pro.2.6 6 57,5 40,1 47,5 p0650011
e.bsi.pro.2.8 8 78,2 53,7 68,2 p0650012
e.bsi.pro.2.10 10 89 66,4 79 p0650013
e.bsi.pro.2.12 12 102 79,5 92 p0650014
e.bsi.pro.2.4 green 4 57,5 27,2 46 p0650018
e.bsi.pro.2.6 green 6 57,5 40,1 47,5 p0650019
e.bsi.pro.2.8 green 8 78,2 53,7 68,2 p0650020
e.bsi.pro.2.10 green 10 89 66,4 79 p0650021
e.bsi.pro.2.12 green 12 102 79,5 92 p0650022

Шини з’єднувальні 

Шини вилочні
Шина з’єднувальна мідна з вилковими виводами призначена для швидкого і якісного 
з’єднання груп автоматичних вимикачів та іншого модульного обладнання.

Назва Переріз, мм2 Кількість 
штирів

Код 
замовлення

e.bc.u.stand.1.63 1×10
54

s180001
e.bc.u.stand.1.100 1×16 s180005
e.bc.u.stand.2.63 2×10

2×27
s180002

e.bc.u.stand.2.100 2×16 s180006
e.bc.u.stand.3.63 3×10

3×18
s180003

e.bc.u.stand.3.100 3×16 s180007
e.bc.u.stand.4.63 4×10

4×14
s180004

e.bc.u.stand.4.100 4×16 s180008

Шини штирьові
Шина з’єднувальна мідна з штирьовими виводами призначена для швидкого і якісного 
з’єднання груп автоматичних вимикачів та іншого модульного обладнання.

Назва Поперечний 
переріз, мм2

Ширина 
штиря, мм

Кількість 
штирів

Код 
замовлення

e.bc.stand.1.63 1×10 4
55

s017001
e.bc.stand.1.100 1×16 6 s017004
e.bc.stand.1.12.63 1×10 4 12 s017007
e.bc.stand.2.63 2×10 4 2×27 s017002
e.bc.stand.2.100 2×16 6 2×28 s017005
e.bc.stand.3.63 3×10 4

3×18
s017003

e.bc.stand.3.100 3×16 6 s017006
e.bc.stand.3.12.63 3×10 4 3×4 s017008

Обв’язки кабельні
Обв’язки кабельні призначені для бандажування декількох дротів у жгут. Запаковані у 
рулон по 10 м.

Назва Діаметр 
кабелю, мм Колір Код 

замовлення

e.spiral.stand.3
1,5-10

прозорий s2038008
e.spiral.stand.3.black чорний s2038010
e.spiral.stand.6

4-50
прозорий s2038001

e.spiral.stand.6.black чорний s2038011
e.spiral.stand.8

6-60
прозорий s2038002

e.spiral.stand.8.black чорний s2038012
e.spiral.stand.10

8-60
прозорий s2038003

e.spiral.stand.10.black чорний s2038013
e.spiral.stand.12

9-65
прозорий s2038004

e.spiral.stand.12.black чорний s2038014

https://enext.ua/catalog/shini_nulovi_bsi_serii_pro_v_izolovanomu_korpusi_universalni/
https://enext.ua/catalog/shina_z_dnuvalna_bc_serii_stand/
https://enext.ua/catalog/spiralna_obv_yazka_spiral_serii_stand/
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Назва Діаметр 
кабелю, мм Колір Код 

замовлення

e.spiral.stand.15
15-70

прозорий s2038005
e.spiral.stand.15.black чорний s2038015
e.spiral.stand.19

15-100
прозорий s2038006

e.spiral.stand.19.black чорний s2038016
e.spiral.stand.24

20-130
прозорий s2038007

e.spiral.stand.24.black чорний s2038017
e.spiral.stand.30

26-150
прозорий s2038009

e.spiral.stand.30.black чорний s2038018

Кабельні маркери 
Призначені для маркування дротів.

Назва Приєднуваний 
дріт, мм2 Символ Код 

замовлення

e.marker.stand.0.1.5.0, 0-1,5 мм², «0», 1000 шт.

0-1,5

0 s2037031
e.marker.stand.0.1.5.1, 0-1,5 мм², «1», 1000 шт. 1 s2037032
e.marker.stand.0.1.5.2, 0-1,5 мм², «2», 1000 шт. 2 s2037033
e.marker.stand.0.1.5.3, 0-1,5 мм², «3», 1000 шт. 3 s2037034
e.marker.stand.0.1.5.4, 0-1,5 мм², «4», 1000 шт. 4 s2037035
e.marker.stand.0.1.5.5, 0-1,5 мм², «5», 1000 шт. 5 s2037036
e.marker.stand.0.1.5.6, 0-1,5 мм², «6», 1000 шт. 6 s2037037
e.marker.stand.0.1.5.7, 0-1,5 мм², «7», 1000 шт. 7 s2037038
e.marker.stand.0.1.5.8, 0-1,5 мм², «8», 1000 шт. 8 s2037039
e.marker.stand.0.1.5.9, 0-1,5 мм², «9», 1000 шт. 9 s2037040
e.marker.stand.0.1.5.A, 0-1,5 мм², «A», 1000 шт. А s2037041
e.marker.stand.0.1.5.B, 0-1,5 мм², «B», 1000 шт. В s2037042
e.marker.stand.0.1.5.C, 0-1,5 мм², «C», 1000 шт. С s2037043
e.marker.stand.0.1.5.N, 0-1,5 мм², «N», 1000 шт. N s2037044
e.marker.stand.1.2.5.0, 1-2,5 мм², «0», 1000 шт.

1-2,5

0 s2037045
e.marker.stand.1.2.5.1, 1-2,5 мм², «1», 1000 шт. 1 s2037046
e.marker.stand.1.2.5.2, 1-2,5 мм², «2», 1000 шт. 2 s2037047
e.marker.stand.1.2.5.3, 1-2,5 мм², «3», 1000 шт. 3 s2037048
e.marker.stand.1.2.5.4, 1-2,5 мм², «4», 1000 шт. 4 s2037049
e.marker.stand.1.2.5.5, 1-2,5 мм², «5», 1000 шт. 5 s2037050
e.marker.stand.1.2.5.6, 1-2,5 мм², «6», 1000 шт. 6 s2037051
e.marker.stand.1.2.5.7, 1-2,5 мм², «7», 1000 шт. 7 s2037052
e.marker.stand.1.2.5.8, 1-2,5 мм², «8», 1000 шт. 8 s2037053
e.marker.stand.1.2.5.9, 1-2,5 мм², «9», 1000 шт. 9 s2037054
e.marker.stand.1.2.5.A, 1-2,5 мм², «A», 1000 шт. А s2037055
e.marker.stand.1.2.5.B, 1-2,5 мм², «B», 1000 шт. В s2037056
e.marker.stand.1.2.5.C, 1-2,5 мм², «C», 1000 шт. С s2037057
e.marker.stand.1.2.5.N, 1-2,5 мм², «N», 1000 шт. N s2037058
e.marker.stand.2.4.0, 2-4 мм², «0», 500 шт.

2-4

0 s2037059
e.marker.stand.2.4.1, 2-4 мм², «1», 500 шт. 1 s2037060
e.marker.stand.2.4.2, 2-4 мм², «2», 500 шт. 2 s2037061
e.marker.stand.2.4.3, 2-4 мм², «3», 500 шт. 3 s2037062
e.marker.stand.2.4.4, 2-4 мм², «4», 500 шт. 4 s2037063
e.marker.stand.2.4.5, 2-4 мм², «5», 500 шт. 5 s2037064
e.marker.stand.2.4.6, 2-4 мм², «6», 500 шт. 6 s2037065
e.marker.stand.2.4.7, 2-4 мм², «7», 500 шт. 7 s2037066
e.marker.stand.2.4.8, 2-4 мм², «8», 500 шт. 8 s2037067
e.marker.stand.2.4.9, 2-4 мм², «9», 500 шт. 9 s2037068
e.marker.stand.2.4.A, 2-4 мм², «A», 500 шт. А s2037069
e.marker.stand.2.4.B, 2-4 мм², «B», 500 шт. В s2037070
e.marker.stand.2.4.C, 2-4 мм², «C», 500 шт. С s2037071
e.marker.stand.2.4.N, 2-4 мм², «N», 500 шт. N s2037072
e.marker.stand.3.5.8.0, 3,5-8 мм², «0», 500 шт. 3,5-8 0 s2037011
e.marker.stand.3.6.0, 3-6 мм², «0», 350 шт.

3-6
0 s2037073

e.marker.stand.3.6.1, 3-6 мм², «1», 350 шт. 1 s2037074
e.marker.stand.3.6.2, 3-6 мм², «2», 350 шт. 2 s2037075

https://enext.ua/catalog/kabelniy_marker_marker_serii_stand/
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Вироби для кріплення

Скоби кабельні круглі
Призначені для кріплення дротів і кабелів з оболонкою круглого перерізу до поверхонь 
стін і стель.

Скоби кабельні пласкі 
Призначені для кріплення пласких кабелів, дротів до поверхонь стін і стель.

Назва Кількість в упаковці, шт. Код 
замовлення

e.ccc.stand.4

100

s014001
e.ccc.stand.5 s014012
e.ccc.stand.6 s014002
e.ccc.stand.7 s014013
e.ccc.stand.8 s014003
e.ccc.stand.10 s014004
e.ccc.stand.12 s014005
e.ccc.stand.14 s014006
e.ccc.stand.16 s014007
e.ccc.stand.18 s014008
e.ccc.stand.20 s014009
e.ccc.stand.20 50 s014016
e.ccc.stand.22 60 s014015
e.ccc.stand.25 50 s014011

Назва Кількість в упаковці, шт. Код 
замовлення

e.fcc.stand.4

100

s013001
e.fcc.stand.5 s013002
e.fcc.stand.6 s013003
e.fcc.stand.7 s013004
e.fcc.stand.8 s013005
e.fcc.stand.9 s013006
e.fcc.stand.10 s013007
e.fcc.stand.12 s013008
e.fcc.stand.14 s013009

Хомути кабельні 
Призначені для ув’язки і кріплення кабелів, дротів і т.ін.

Назва Розміри 
(довжина×ширина), мм Колір Код 

замовлення

e.ct.stand.60.3.white

60×3

білий s015001
e.ct.stand.60.3.black чорний s015002
e.ct.stand.60.3.red червоний s015003
e.ct.stand.60.3.yellow жовтий s015010
e.ct.stand.60.3.green

60×3
зелений s015011

e.ct.stand.60.3.blue синій s015012
e.ct.stand.100.3.white

100×3
білий s015004

e.ct.stand.100.3.black чорний s015119

Назва Приєднуваний 
дріт, мм2 Символ Код 

замовлення

e.marker.stand.3.6.3, 3-6 мм², «3», 350 шт.

3-6

3 s2037076
e.marker.stand.3.6.4, 3-6 мм², «4», 350 шт. 4 s2037077
e.marker.stand.3.6.5, 3-6 мм², «5», 350 шт. 5 s2037078
e.marker.stand.3.6.6, 3-6 мм², «6», 350 шт. 6 s2037079
e.marker.stand.3.6.7, 3-6 мм², «7», 350 шт. 7 s2037080
e.marker.stand.3.6.8, 3-6 мм², «8», 350 шт. 8 s2037081
e.marker.stand.3.6.9, 3-6 мм², «9», 350 шт. 9 s2037082
e.marker.stand.3.6.A, 3-6 мм², «A», 350 шт. А s2037083
e.marker.stand.3.6.B, 3-6 мм², «B», 350 шт. В s2037084
e.marker.stand.3.6.C, 3-6 мм², «C», 350 шт. С s2037085
e.marker.stand.3.6.N, 3-6 мм², «N», 350 шт. N s2037086

https://enext.ua/catalog/virobi_dlya_kriplennya/
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Назва Розміри 
(довжина×ширина), мм Колір Код 

замовлення

e.ct.stand.150.3.white
150×3

білий s015005
e.ct.stand.150.3.green зелений s015001
e.ct.stand.150.4.white

150×4

білий s015019
e.ct.stand.150.4.black чорний s015020
e.ct.stand.150.4.red червоний s015021
e.ct.stand.150.4.yellow жовтий s015022
e.ct.stand.150.4.green зелений s015023
e.ct.stand.150.4.blue синій s015024
e.ct.stand.200.3.white

200×3

білий s015013
e.ct.stand.200.3.black чорний s015014
e.ct.stand.200.3.red червоний s015015
e.ct.stand.200.3.yellow жовтий s015016
e.ct.stand.200.3.green зелений s015017
e.ct.stand.200.3.blue синій s015018
e.ct.stand.200.4.white

200×4
білий s015006

e.ct.stand.200.4.black чорний s015102
e.ct.stand.200.5.white

200×5

білий s015037
e.ct.stand.200.5.black чорний s015038
e.ct.stand.200.5.red червоний s015039
e.ct.stand.200.5.yellow жовтий s015040
e.ct.stand.200.5.green зелений s015041
e.ct.stand.200.5.blue синій s015042
e.ct.stand.280.4.white

280×4

 білий s015025
e.ct.stand.280.4.black чорний s015026
e.ct.stand.280.4.red червоний s015027
e.ct.stand.280.4.yellow жовтий s015028
e.ct.stand.280.4.green зелений s015029
e.ct.stand.280.4.blue синій s015030
e.ct.stand.300.5.white

 300×5

білий s015043
e.ct.stand.300.5.black чорний s015044
e.ct.stand.300.5.red червоний s015045
e.ct.stand.300.5.yellow жовтий s015046
e.ct.stand.300.5.green зелений s015047
e.ct.stand.300.5.blue синій s015048
e.ct.stand.300.8.white

300×8

білий s015055
e.ct.stand.300.8.black чорний s015056
e.ct.stand.300.8.red червоний s015057
e.ct.stand.300.8.yellow жовтий s015058
e.ct.stand.300.8.green зелений s015059
e.ct.stand.300.8.blue синій s015060
e.ct.stand.370.4.white

370×4

білий s015031
e.ct.stand.370.4.black чорний s015032
e.ct.stand.370.4.red червоний s015033
e.ct.stand.370.4.yellow жовтий s015034
e.ct.stand.370.4.green зелений s015035
e.ct.stand.370.4.blue синій s015036
e.ct.stand.400.5.white

400×5
білий s015008

e.ct.stand.400.5black чорний s015111
e.ct.stand.400.8.white

400×8

білий s015061
e.ct.stand.400.8.black чорний s015062
e.ct.stand.400.8.red червоний s015063
e.ct.stand.400.8.yellow жовтий s015064
e.ct.stand.400.8.green зелений s015065
e.ct.stand.400.8.blue синій s015066
e.ct.stand.500.8

500×5
білий s015009

e.ct.stand.500.8.black чорний s015118
e.ct.stand.760.9.black

760×9
чорний s015068

e.ct.stand.760.9.white білий s015067
e.ct.stand.1020.9.black

1020×9
чорний s015074

e.ct.stand.1020.9.white білий s015073
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Хомути кабельні металеві в ізоляції 
Призначені для ув’язки і кріплення труб, кабелів і т.ін.

Хомути кабельні з кільцем 
Призначені для ув’язки джгута дротів та його кріплення до поверхні.

Майданчики самоклеючі
Призначені для кріплення кабельних хомутів до поверхонь за допомогою нанесеного 
клейкого шару.

Назва Розміри 
(довжина×ширина), мм

Код 
замовлення

e.steel.tie.ppa.5.150 5×150 s019091
e.steel.tie.ppa.5.230 5×230 s019092
e.steel.tie.ppa.5.330 5×330 s019093
e.steel.tie.ppa.10.450 10×450 s019094
e.steel.tie.ppa.10.600 10×600 s019095
e.steel.tie.ppa.10.900 10×900 s019096

Назва Код 
замовлення

e.rct.stand.100.3.5 s170004
e.rtc.stand.110.3.5 s170001
e.rtc.stand.150.3.5 s170002
e.rtc.stand.200.4.3 s170003

Хомут маркувальний 
Призначений для маркування джгута дротів.

Назва Колір Код 
замовлення

e.dct.stand.5.250.red червоний s057002

Майданчики самоклеючі
Призначені для кріплення кабельних хомутів до поверхонь за допомогою нанесеного 
клейкого шару.

Назва Код 
замовлення

e.ctb.stand.20.20 s015097
e.ctb.stand.25.25 s015098
e.ctb.stand.30.30 s015099
e.ctb.stand.40.40 s015100

Майданчики під стяжку
Даний тип майданчиків під стяжку дозволяє прикріпляти виріб до поверхні за допомо-
гою саморіза, що значно надійніше за самоклеючі майданчики. Крізь майданчик можна 
протягнути кабельну стяжку шириною до 8 мм і прикріпити нею до поверхні. Кількість в 
упаковці: 100 шт.

Назва
Діаметр 

отвору під 
саморіз, мм

Ширина 
прохідної 

стяжки, мм

Габаритні 
розміри 

поверхні, мм
Колір Код 

замовлення

e.cta.stand.15.10.white 3 5 15×10
білий

m0080131
e.cta.stand.22.15.white 5 8 22×15 m0080132

Назва
Діаметр 

отвору під 
саморіз, мм

Ширина 
прохідної 

стяжки, мм

Габаритні 
розміри 

поверхні, мм
Колір Код 

замовлення

e.cta.stand.15.10.black 3 5 15×10
чорний

m0080133
e.cta.stand.22.15.black 5 8 22×15 m0080134
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Ковпачки термоусаджувальні
Призначені для захисту окремих ізольованих жил кабелю або дроту при транспортуван-
ні та тривалому зберіганні.

Назва Діаметр, мм Код 
замовлення

e.end.ins.pro.10 10 p030001
e.end.ins.pro.13 13 p030020
e.end.ins.pro.18 18 p030002
e.end.ins.pro.23 23 p030004
e.end.ins.pro.25 25 p030005
e.end.ins.pro.30 30 p030007
e.end.ins.pro.45 45 p030009
e.end.ins.pro.50 50 p030010
e.end.ins.pro.65 65 p030012
e.end.ins.pro.70 70 p030013
e.end.ins.pro.80 80 p030014
e.end.ins.pro.100 100 p030016
e.end.ins.pro.120 120 p030017

Клапан для наконечника термоусаджувального
Клапан (ніпель) призначений для застосування спільно з термоусаджувальними кабель-
ними ковпачками. Кабельні ковпачки з одягнутим ніпелем служать для герметизації за-
кладання кінців кабелів зв’язку і підтримання в них внутрішнього тиску в процесі збері-
гання.

Назва Код 
замовлення

e.end.ins.pro.valve p030019

Назва Кількість жил кабелю Мінімальний 
переріз дроту, мм2

Максимальний 
переріз дроту, мм2

Код 
замовлення

e.heat.glove.2.10.16

2

10 16 s058012 

e.heat.glove.2.25.50 25 50 s058013 

e.heat.glove.2.70.120 70 120 s058014 

e.heat.globe.3.10.16

3

10 16 s058001

e.heat.globe.3.25.50 25 50 s058002
e.heat.globe.3.70.120 70 120 s058003
e.heat.globe.3.150.240 150 240 s058004
e.heat.globe.4.10.16

4

10 16 s058005
e.heat.globe.4.25.50 25 50 s058006
e.heat.globe.4.70.120 70 120 s058007
e.heat.globe.4.150.240 150 240 s058008

Рукавиці термоусаджувальні
Призначені для ізоляції місця обробки кабелів. Можуть бути використані як частина му-
фти для переходу ізольованої лінії СІП у кабельну лінію.
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Хомути із дюбелем швидкого монтажу
Використовуються для кріплення кабелю або систем прокладання кабелю невеликого 
діаметра. Переваги даного продукту — це наявність у самому конструктиві забивного 
дюбеля. Колір: білий. Кількість в упаковці: 25 шт.

Кріплення ремінне
Використовується для надійного і швидкого кріплення на поверхні стін або стель систем 
прокладання кабелю та самого кабелю діаметром до 40 мм. На відміну від дюбеля швид-
кого монтажу, товщина кріпильного ремінця розрахована для кріплення більш важких 
систем прокладання кабелю. Площа ремінця прикріплюється до поверхні саморізом че-
рез спеціальний отвір. Колір: білий. Кількість в упаковці: 25 шт.

Назва Розміри 
(ширина×довжина), мм Свердло Ø, мм Код 

замовлення

e.ctdub.stand.6.90_25 6×110 6 m0080128
e.ctdub.stand.8.90_25 8×110

8
m0080129

e.ctdub.stand.10-140_25 8×130 m0080130

Назва Діаметр обхвату, мм Розміри 
(довжина×ширина), мм

Код 
замовлення

e.holder.belt.stand.25_25 25 80×10 m0080125
e.holder.belt.stand.40_25 40 125×13 m0080126
e.holder.belt.stand.63_25 63 145×18 m0080127

Дюбель-ялинка
Використовуються для зручного кріплення круглого або плоского кабелю до поверхонь. 
Колір: білий.

Назва Провідник, мм Розмір 
кабелю, мм

Свердло 
Ø, мм

Кількість 
в упаковці, шт.

Код 
замовлення

e.metiz.dowel.fi r6
Круглий

Ø 6
6 100

m0080009
e.metiz.dowel.fi r8 Ø 8 m0080010
e.metiz.dowel.fi r10 Ø 10 m0080011
e.metiz.dowel.fi r12

Круглий
Ø 12 6 100 m0080012

e.metiz.dowel.fi r.16 Ø 16
8 50

m0080112
e.metiz.dowel.fi r.20 Ø 20 m0080113
e.metiz.dowel.fl at.fi r.8

Плоский

8×5

6 100

m0080013
e.metiz.dowel.fl at.fi r.10 10×5 m0080015
e.metiz.dowel.fl at.fi r.12 12×5 m0080016
e.metiz.dowel.fl at.fi r.14 14×5 m0080023

e.metiz.dowel.fl at.fi r.12T Плоский
12×5 

Т-подібна 
(двостороння)

6 100 m0080124

Дюбелі
Призначені для кріплення в цегляних або бетонних стінах. Можуть постачатися з удар-
ним шурупом.

Назва
Шуруп, мм Код 

замовленняДіаметр Ø, мм Довжина, мм 

e.metiz.dowel.92.05.08.30 
(їжак) М8 30 m0060036

e.metiz.dowel.92.U1.06.40, 
з ударним шурупом

М6

40

m0060006  

e.metiz.dowel.92.U1.06.40.b, 
з ударним шурупом m0080017  

e.metiz.dowel.92.U1.06.40рр.
glass, зі склонаповненим 
цвяхом

m0060037 

e.metiz.dowel.92.U1.06.60, 
з ударним шурупом 60 m0060027 

e.metiz.dowel.92.U1.06.80, 
з ударним шурупом 80 m0060028 

e.metiz.dowel.92.U1.08.60, 
з ударним шурупом

М8
60 m0060030 

e.metiz.dowel.92.U1.08.80, 
з ударним шурупом 80 m0060031 
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Наконечники кабельні під пайку SС (мідь)

Наконечники і гільзи кабельні 

Назва Кількість в 
упаковці, шт.

Площа 
перерізу, мм2

Діаметр отвору 
під болт, мм

Код 
замовлення

e.end.stand.sc.1,5 50, 100 1,5 4,2 s040012
e.end.stand.sc.2,5

100

2,5
5,2

s040013
e.end.stand.sc.4 4 s040014
e.end.stand.sc.6 6

6,2
s040015

e.end.stand.sc.10 10 s040001
e.end.stand.sc.16 16

8,2
s040002

e.end.stand.sc.25 25 s040003
e.end.stand.sc.35

50, 100
35 s040004

e.end.stand.sc.50 50 10,5 s040005
e.end.stand.sc.70

50
70

12,5
s040006

e.end.stand.sc.95 95 s040007
e.end.stand.sc.120 10, 50 120 s040008
e.end.stand.sc.150 10 150

16,5
s040009

e.end.stand.sc.185
5

185 s040010
e.end.stand.sc.240 240 s040011

Наконечники кабельні під пайку С 
(мідь + покриття олово-вісмут)

Назва Кількість в 
упаковці, шт.

Площа 
перерізу, мм2

Діаметр отвору 
під болт, мм

Код 
замовлення

e.end.stand.с.1,5
100

1,5
4,2

s19012
e.end.stand.с.2,5 2,5 s19013
e.end.stand.с.4 4 5,2 s19014
e.end.stand.с.6

100

6
6,2

s19015
e.end.stand.с.10 10 s19001
e.end.stand.с.16 16

8,2
s19002

e.end.stand.с.25 25 s19003
e.end.stand.с.35 35 s19004
e.end.stand.с.50 50 10,5 s19005
e.end.stand.с.70 70

12,5
s19006

e.end.stand.с.95 50, 100 95 s19007
e.end.stand.с.120 50, 60 120 s19008
e.end.stand.с.150 10 150

16,5
s19009

e.end.stand.с.185 5 185 s19010
e.end.stand.с.240 25 240 s19011

Наконечники кабельні трубчасті під опресовування A (алюміній) 
Призначені для кінцевого опресовування дротів і кабелів з алюмінієвими жилами.

Назва Кількість в 
упаковці, шт.

Площа 
перерізу, мм2

Діаметр отвору 
під болт, мм

Код 
замовлення

e.end.stand.a.10

20

10
8,5

s020001
e.end.stand.a.16 16 s020002
e.end.stand.a.25 25 s020003
e.end.stand.a.35 35

10,5
s020004

e.end.stand.a.50

10

50 s020005
e.end.stand.a.70 70

12,5
s020006

e.end.stand.a.95 95 s020007
e.end.stand.a.120 120

14,5
s020008

e.end.stand.a.150 150 s020009
e.end.stand.a.185

4
185

16,5
s020010

e.end.stand.a.240 240 s020011

https://enext.ua/catalog/nakonechniki_i_gilzi_kabelni/


20

Наконечники кабельні трубчасті під опресовування DT.b (мідь)

Назва Кількість в 
упаковці, шт.

Площа 
перерізу, мм2

Діаметр отвору 
під болт, мм

Код 
замовлення

e.end.stand.dt.b10

20

10
8

s060001
e.end.stand.dt.b16 16 s060002
e.end.stand.dt.b25 25 s060003
e.end.stand.dt.b35 35

10
s060004

e.end.stand.dt.b50 50 s060005
e.end.stand.dt.b70

10

70
12

s060006
e.end.stand.dt.b95 95 s060007
e.end.stand.dt.b120 120

14
s060008

e.end.stand.dt.b150 150 s060009
e.end.stand.dt.b185 185

16
s060010

e.end.stand.dt.b240 4 240 s060011

Наконечники кабельні трубчасті під опресовування DT (мідь) 
Призначені для кінцевого опресовування дротів і кабелів з мідними жилами.

Назва Кількість в 
упаковці, шт.

Площа 
перерізу, мм2

Діаметр отвору 
під болт, мм

Код 
замовлення

e.end.stand.dt.10

20

10
8,5

s039001
e.end.stand.dt.16 16 s039002
e.end.stand.dt.25 25 s039003
e.end.stand.dt.35 35

10,5
s039004

e.end.stand.dt.50 10, 20 50 s039005
e.end.stand.dt.70

10

70
12,5

s039006
e.end.stand.dt.95 95 s039007
e.end.stand.dt.120 120

14,5
s039008

e.end.stand.dt.150 150 s039009
e.end.stand.dt.185 5 185

16,5
s039010

e.end.stand.dt.240 4 240 s039011

Наконечники кабельні трубчасті оцинковані під опресовування Z 
серії e.stand
Призначені для кінцевого опресовування дротів і кабелів з алюмінієвими та мідними 
жилами.

Назва Кількість в 
упаковці, шт.

Площа 
перерізу, мм2

Діаметр отвору 
під болт, мм

Код 
замовлення

e.end.stand.z.10 

20

10
8,5

s021001
e.end.stand.z.16 16 s021002
e.end.stand.z.25 25 s021003
e.end.stand.z.35 35

10,5
s021004

e.end.stand.z.50 50 s021005
e.end.stand.z.70

10

70
12,5

s021006
e.end.stand.z.95 95 s021007
e.end.stand.z.120 120

14,5
s021008

e.end.stand.z.150 150 s021009
e.end.stand.z.185 5 185

16,5
s021010

e.end.stand.z.240 4 240 s021011

Наконечники кабельні трубчасті під опресовування CA.DTL.1 
(алюміній + мідь)
Призначені для кінцевого опресовування дротів і кабелів з алюмінієвими жилами та 
приєднання до мідних виводів електричних апаратів.

Назва Кількість в 
упаковці, шт.

Площа 
перерізу, мм2

Діаметр отвору 
під болт, мм

Код 
замовлення

e.end.stand.ca.dtl.1.10

20

10
8,5

s038001
e.end.stand.ca.dtl.1.16 16 s038002
e.end.stand.ca.dtl.1.25 25 s038003
e.end.stand.ca.dtl.1.35 35

10,5
s038004

e.end.stand.ca.dtl.1.50 50 s038005
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Гільзи кабельні луджені з'єднувальні під опресовування GTY
Призначені для з’єднання опресовуванням жил, мідних дротів і кабелів. Матеріал: мідь із 
захисним покриттям – олово-вісмут.

Назва Кількість в
упаковці, шт.

Площа 
перерізу, мм2

Код 
замовлення

e.tube.stand.gty.1,5

100

1,5 s041001
e.tube.stand.gty.2,5 2,5 s041002
e.tube.stand.gty.4 4 s041003
e.tube.stand.gty.6 6 s041004
e.tube.stand.gty.10 10 s041005
e.tube.stand.gty.16 16 s041006
e.tube.stand.gty.25 25 s041007
e.tube.stand.gty.35 35 s041008
e.tube.stand.gty.50 50 s041009
e.tube.stand.gty.70

50

70 s041010
e.tube.stand.gty.95 95 s041011
e.tube.stand.gty.120 120 s041012
e.tube.stand.gty.150 150 s041013
e.tube.stand. gty.185 20 185 s041014

e.tube.stand.gty.240 10 240 s041015

Назва Кількість в 
упаковці, шт.

Площа 
перерізу, мм2

Діаметр отвору 
під болт, мм

Код 
замовлення

e.end.stand.ca.dtl.1.70 10 70
12,5

s038006
e.end.stand.ca.dtl.1.95

5

95 s038007
e.end.stand.ca.dtl.1.120 120

14,5
s038008

e.end.stand.ca.dtl.1.150 150 s038009
e.end.stand.ca.dtl.1.185 185

16,5
s038010

e.end.stand.ca.dtl.1.240 4 240 s038011

Гільзи кабельні алюмінієві під опресовування GL 
Призначені для з'єднання опресуванням жил, алюмінієвих дротів і кабелів.

Назва Кількість в 
упаковці, шт.

Площа 
перерізу, мм2

Код 
замовлення

e.tube.stand.gl.16

20

16 s4042000

e.tube.stand.gl.25 25 s4042001

e.tube.stand.gl.35 35 s4042002

e.tube.stand.gl.50 50 s4042003

e.tube.stand.gl.70 10 70 s4042004

e.tube.stand.gl.95 4, 10 95 s4042005

e.tube.stand.gl.120

10

120 s4042006

e.tube.stand.gl.150 150 s4042007

e.tube.stand.gl.185 185 s4042008

e.tube.stand.gl.240 240 s4042009

Наконечники кабельні на гвинтах СLAMP 
(мідь + покриття олово-вісмут)
Призначені для кінцевого опресовування дротів і кабелів із алюмінієвими та мідними 
жилами.

Назва Площа 
перерізу, мм2

Діаметр отвору 
під болт, мм

Код 
замовлення

e.end.stand.clamp.16.25 16-25 8 s0170001
e.end.stand.clamp.25.35 25-35

10
s0170002

e.end.stand.clamp.50.70 50-70 s0170003
e.end.stand.clamp.70.95 70-95 s0170004
e.end.stand.clamp.120.150 120-150

14
s0170005

e.end.stand.clamp.150.185 150-185 s0170007
e.end.stand.clamp.185.240 185-240 s0170008
e.end.stand.clamp.210.250 210-250 18 s0170006
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Наконечники втулкові кабельні неізольовані ЕN
Призначені для кінцевого опресовування мідних і алюмінієвих жил багатожильних дротів.

Назва Кількість в 
упаковці, шт.

Приєднуваний 
дріт, мм2

Код 
замовлення

e.terminal.stand.en.0.5.6

100

0,5 s4038000
e.terminal.stand.en.0.75.6 0,75 s4038001
e.terminal.stand.en.1.6

1
s4038002

e.terminal.stand.en.1.10 s4038003
e.terminal.stand.en.1,5.7

1,5
s4038004

e.terminal.stand.en.1,5.10 s4038005
e.terminal.stand.en.2,5.7

2,5
s4038006

e.terminal.stand.en.2,5.12 s4038007
e.terminal.stand.en.4.9

4
s4038008

e.terminal.stand.en.4.12 s4038009
e.terminal.stand.en.6.10

6
s4038010

e.terminal.stand.en.6.12 s4038011
e.terminal.stand.en.10.12

10
s4038012

e.terminal.stand.en.10.18 s4038013
e.terminal.stand.en.16.12

16
s4038014

e.terminal.stand.en.16.18 s4038015
e.terminal.stand.en.25.16

25
s4038016

e.terminal.stand.en.25.22 s4038017
e.terminal.stand.en.35.16

35
s4038018

e.terminal.stand.en.35.22 s4038019
e.terminal.stand.en.50.25 50 s4038020

Наконечники кабельні кільцеві ізольовані RV

Наконечники кабельні ізольовані  
Призначені для кінцевого опресовування багатодротових жил мідних дротів.

Назва Кількість 
в упаковці, шт. AWG Переріз 

дроту, мм2 Колір Код 
замовлення

e.terminal.stand.rv1.1,25.4.black

100 

22-16 0,5-1,5

чорний s1036003
e.terminal.stand.rv1.1,25.4.blue блакитний s1036004
e.terminal.stand.rv1.1,25.4.red червоний s1036001
e.terminal.stand.rv1.1,25.4.yellow жовтий s1036002
e.terminal.stand.rv1.1,25.6.black чорний s1036010
e.terminal.stand.rv1.1,25.6.blue блакитний s1036011
e.terminal.stand.rv1.1,25.6.red червоний s1036008
e.terminal.stand.rv1.1,25.6.yellow жовтий s1036009
e.terminal.stand.rv1.1,25.8.black чорний s1036017
e.terminal.stand.rv1.1,25.8.blue блакитний s1036018
e.terminal.stand.rv1.1,25.8.red червоний s1036015
e.terminal.stand.rv1.1,25.8.yellow жовтий s1036016
e.terminal.stand.rv2.2.5.black

27-16 0,5-1,5

чорний s1036024
e.terminal.stand.rv2.2.5.blue блакитний s1036025
e.terminal.stand.rv2.2.5.red червоний s1036022
e.terminal.stand.rv2.2.5.yellow жовтий s1036023
e.terminal.stand.rv2.2.6.black

16-14 1,5-2,5

чорний s1036031
e.terminal.stand.rv2.2.6.blue блакитний s1036032
e.terminal.stand.rv2.2.6.green зелений s1036033
e.terminal.stand.rv2.2.6.red червоний s1036029
e.terminal.stand.rv2.2.6.yellow жовтий s1036030
e.terminal.stand.rv2.2.8.black чорний s1036038
e.terminal.stand.rv2.2.8.blue блакитний s1036039
e.terminal.stand.rv2.2.8.red червоний s1036036
e.terminal.stand.rv2.2.8.yellow жовтий s1036037

https://enext.ua/catalog/nakonechniki_kabelni_izolovani/
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Наконечники кабельні втулкові ізольовані E

Назва Кількість 
в упаковці, шт.

Переріз 
дроту, мм2 Колір Код 

замовлення

e.terminal.stand.e0306.red

 100

0,25 червоний s3036059
e.terminal.stand.e0508.black

0,5

чорний s3036003
e.terminal.stand.e0508.blue блакитний s3036004
e.terminal.stand.e0508.green зелений s3036005
e.terminal.stand.e0508.red червоний s3036001
e.terminal.stand.e7508.black

0,75

чорний s3036010
e.terminal.stand.e7508.blue блакитний s3036011
e.terminal.stand.e7508.green зелений s036006
e.terminal.stand.e7508.red червоний s3036008
e.terminal.stand.e7508.yellow жовтий s3036009
e.terminal.stand.e1008.black

1

чорний s3036017
e.terminal.stand.e1008.blue блакитний s3036018
e.terminal.stand.e1008.green зелений s3036019
e.terminal.stand.e1008.red червоний s3036015
e.terminal.stand.e1008.yellow жовтий s3036016
e.terminal.stand.e1012.green зелений s3036050
e.terminal.stand.e1508.black

 100

1,5

чорний s3036024
e.terminal.stand.e1508.blue блакитний s3036025
e.terminal.stand.e1508.green зелений s3036026
e.terminal.stand.e1508.red червоний s3036022
e.terminal.stand.e2508.black

2,5

чорний s3036031
e.terminal.stand.e2508.blue блакитний s3036032
e.terminal.stand.e2508.green зелений s3036033
e.terminal.stand.e2508.yellow жовтий s3036030
e.terminal.stand.e4009.green

4

зелений s3036040
e.terminal.stand.e4009.orange помаранчевий s3036042
e.terminal.stand.e4009.red червоний s3036036
e.terminal.stand.e4009.yellow жовтий s3036037
e.terminal.stand.e6012.blue

6
голубий s3036053

e.terminal.stand.e6012.red червоний s3036052
e.terminal.stand.e10-12.black

10

чорний s3036045
e.terminal.stand.e10-12.brown коричневий s3036051
e.terminal.stand.e10-12.green зелений s3036047
e.terminal.stand.e10-12.grey сірий s3036048
e.terminal.stand.e10-12.orange помаранчевий s3036049
e.terminal.stand.e10-12.red червоний s3036043
e.terminal.stand.e10-12.yellow жовтий s3036044
e.terminal.stand.e16-12.green 16 зелений s3036054
e.terminal.stand.e25-16.green 25 зелений s3036055
e.terminal.stand.e35-16.grey 35 сірий s3036056
e.terminal.stand.e50-20.green 50 зелений s3036057

Назва Кількість 
в упаковці, шт. AWG Переріз 

дроту, мм2 Колір Код 
замовлення

e.terminal.stand.rv3.3,5.5.black

100
14-12 2,5-4

чорний s1036045
e.terminal.stand.rv3.3,5.5.blue блакитний s1036046
e.terminal.stand.rv3.3,5.5.red червоний s1036043
e.terminal.stand.rv3.3,5.5.yellow жовтий s1036044
e.terminal.stand.rv3.3,5.6.black чорний s1036052
e.terminal.stand.rv3.3,5.6.blue блакитний s1036053
e.terminal.stand.rv3.3,5.6.red червоний s1036050
e.terminal.stand.rv3.3,5.6.yellow жовтий s1036051
e.terminal.stand.RV5.5.6.yellow 12-10 4-6 жовтий s036004
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Назва Приєднувані дроти
 (кількість, шт.×переріз, мм²)

Колір 
хвостовика

Код 
замовлення

e.terminal.stand.te.2.0.5.white 2×0,5 білий s4037000
e.terminal.stand.te.2.0.75.
orange 2×0,75

помаранчевий s4037001

e.terminal.stand.te.2.0.75.blue синій s4037002
e.terminal.stand.te.2.1.white

2×1
білий s4037003

e.terminal.stand.te.2.1.red червоний s4037004
e.terminal.stand.te.2.1.5.yellow

2×1,5
жовтий s4037005

e.terminal.stand.te.2.1.5.black чорний s4037006
e.terminal.stand.te.2.2.5.red

2×2,5
червоний s4037007

e.terminal.stand.te.2.2.5.grey сірий s4037008
e.terminal.stand.te.2.4.orange 2×4 помаранчевий s4037009
e.terminal.stand.te.2.6.black 2×6 чорний s4037010
e.terminal.stand.te.2.10.brown 2×10 коричневий s4037011

Наконечники кабельні ізольовані на 2 дроти ТЕ 
Призначені для кінцевого опресовування багатодротових жил мідних дротів.

Наконечники кабельні з’єднувальні ізольовані FN 
Призначені для роз’ємного з’єднання дротів із закріпленням дроту опресовуванням.

Назва Приєднуваний 
дріт, мм2

Колір 
хвостовика Тип Код 

замовлення

e.terminal.stand.fdfn1.25.250.red
(fn.f.0,5.1,5) 0,5-1,5 червоний

«мама»

s4039000

e.terminal.stand.fdfn2.250.blue
(fn.f.1,5.2,5) 1,5-2,5 голубий s4039001

e.terminal.stand.fdfn5.5.250.yellow
(fn.f.4.6) 4-6 жовтий s4039002

e.terminal.stand.mdfn1.25.250.red
(fn.m.0,5.1,5) 0,5-1,5 червоний

«тато»

s4039003

e.terminal.stand.mdfn2.250.blue
(fn.m.1,5.2,5) 1,5-2,5 голубий s4039004

e.terminal.stand.mdfn5.5.250.yel-
low (fn.m.4.6) 4-6 жовтий s4039005

Наконечники кабельні вилкові ізольовані SV

Назва Кількість 
в упаковці, шт. AWG Переріз 

дроту, мм2 Колір Код 
замовлення

e.terminal.stand.sv.1,25.3,2.black

100 

22-16 0,5-1,5

чорний s2036003
e.terminal.stand.sv.1,25.3,2.blue блакитний s2036004
e.terminal.stand.sv.1,25.3,2.red червоний s2036001
e.terminal.stand.sv.1,25.3,2.
yellow жовтий s2036002

e.terminal.stand.sv.1,25.5.black чорний s2036010
e.terminal.stand.sv.1,25.5.blue блакитний s2036011
e.terminal.stand.sv.1,25.5.red червоний s2036008
e.terminal.stand.sv.1,25.5.yellow жовтий s2036009
e.terminal.stand.sv.2.3,2.black

16-14 1,5-2,5

чорний s2036017
e.terminal.stand.sv.2.3,2.blue блакитний s2036018
e.terminal.stand.sv.2.3,2.red червоний s2036015
e.terminal.stand.sv.2.3,2.yellow жовтий s2036016
e.terminal.stand.sv.2.5.black чорний s2036024
e.terminal.stand.sv.2.5.blue блакитний s2036025
e.terminal.stand.sv.2.5.red червоний s2036022
e.terminal.stand.sv.2.5.yellow жовтий s2036023
e.terminal.stand.sv.3,5.4.black

14-12 2,5-4
чорний s2036031

e.terminal.stand.sv.3,5.4.blue блакитний s2036032
e.terminal.stand.sv.3,5.4.yellow жовтий s2036030
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Наконечники кабельні з’єднувальні ізольовані MPD і FRD 
Призначені для кінцевого опресовування багатожильних мідних дротів.

Назва Приєднуваний 
дріт, мм2

Колір 
хвостовика Тип Код 

замовлення

e.terminal.stand.mpd1.25.156.red 0,5-1,5 червоний
«тато»

s4040000
e.terminal.stand.mpd2.156.blue 1,5-2,5 синій s4040001
e.terminal.stand.mpd5.5.195.yellow 4-6 жовтий s4040002
e.terminal.stand.frd1.25.156.red 0,5-1,5 червоний

«мама»
s4040003

e.terminal.stand.frd2.156.blue 1,5-2,5 синій s4040004
e.terminal.stand.frd5.5.195.yellow 4-6 жовтий s4040005

Назва Приєднуваний 
дріт, мм2 Тип Код 

замовлення

e.terminal.stand.mdd1.25.110.8
0,5-1,5

«тато»

s4041000
e.terminal.stand.mdd1.25.250 s4041001
e.terminal.stand.mdd2.187.8

1,5-2,5
s4041002

e.terminal.stand.mdd2.250 s4041003
e.terminal.stand.mdd5.5.250 4-6 s4041004
e.terminal.stand.fdd1.25.110.8

0,5-1,5

«мама»

s4041005
e.terminal.stand.fdd1.25.250 s4041006
e.terminal.stand.fdd2.187.8

1,5-2,5
s4041007

e.terminal.stand.fdd2.250 s4041008
e.terminal.stand.fdd5.5.250 4-6 s4041009

Наконечники кабельні з’єднувальні ізольовані MDD і  FDD 
Призначені для кінцевого опресовування багатожильних мідних дротів.

Назва Кількість 
в упаковці, шт. AWG Переріз 

дроту, мм2 Колір Код 
замовлення

e.terminal.stand.sv.5,5.6.black

100 12-10 4-6

чорний s2036045
e.terminal.stand.sv.5,5.6.blue блакитний s2036046
e.terminal.stand.sv.5,5.6.red червоний s2036043
e.terminal.stand.sv.5,5.6.yellow жовтий s2036044
e.terminal.stand.sv.5,5.8.black чорний s2036052
e.terminal.stand.sv.5,5.8.blue блакитний s2036053
e.terminal.stand.sv.5,5.8.green зелений s2036054
e.terminal.stand.sv.5,5.8.red червоний s2036050
e.terminal.stand.sv.5,5.8.yellow жовтий s2036051
e.terminal.stand.sv.5.4.black чорний s2036038
e.terminal.stand.sv.5.4.blue блакитний   s2036039
e.terminal.stand.sv.5.4.red червоний s2036036
e.terminal.stand.sv.5.4.yellow жовтий s2036037

Гільзи з’єднувальні ізольовані BV і RVT 
Призначені для з’єднання дротів опресовуванням.

Назва Кількість 
в упаковці, шт. AWG Переріз 

    дроту, мм2
Код 

замовлення

e.splice.stand.bv.1.blue

100

22-16 0,5-1,5
s4036004

e.splice.stand.bv.1.red s4036001
e.splice.stand.bv.1.yellow s4036002
e.splice.stand.bv.2.blue

16-14 1,5-2,5
s4036011

e.splice.stand.bv.2.red s4036008
e.splice.stand.bv.2.yellow s4036009
e.splice.stand.bv.5.black

12-10 4-6

s4036017
e.splice.stand.bv.5.blue s4036018
e.splice.stand.bv.5.red s4036015
e.splice.stand.bv.5.yellow s4036016
e.splice.stand.rvt.1.red

100

22-16 0,5-1,5
s4036022

e.splice.stand.rvt.1.yellow s4036023
e.splice.stand.rvt.2.red

16-14 1,5-2,5
s4036029

e.splice.stand.rvt.2.yellow s4036030
e.splice.stand.rvt.5.blue s4036039
e.splice.stand.rvt.5.red

12-10 4-6
s4036036

e.splice.stand.rvt.5.yellow s4036037
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Ізоляційна стрічка

Стрічка ізоляційна з ПВХ серії e.standard 
Призначена для електричної ізоляції, маркування дротів, шнурів, кабелів.

Назва Довжина, м Колір Код 
замовлення

e.tape.stand.10.black

10

чорний s022006
e.tape.stand.10.blue синій s022005
e.tape.stand.10.green зелений s022003
e.tape.stand.10.red червоний s022001
e.tape.stand.10.white білий s022004
e.tape.stand.10.yellow жовтий s022002
e.tape.stand.10.yellow-green жовто-зелений s022007
e.tape.stand.20.black

20

чорний s022016
e.tape.stand.20.blue синій s022015
e.tape.stand.20.green зелений s022013
e.tape.stand.20.red червоний s022011
e.tape.stand.20.white білий s022014
e.tape.stand.20.yellow жовтий s022012
e.tape.stand.20.yellow-green жовто-зелений s022017

Стрічка ізоляційна із самозатухаючого ПВХ серії e.professional 
Призначена для електричної ізоляції, маркування дротів, шнурів, кабелів.

Назва Довжина, м Колір Код 
замовлення

e.tape.pro.10.black

10

чорний p0450006
e.tape.pro.10.blue синій p0450005
e.tape.pro.10.green зелений p0450003
e.tape.pro.10.red червоний p0450001
e.tape.pro.10.white білий p0450004
e.tape.pro.10.yellow жовтий p0450002
e.tape.pro.10.yellow-green жовто-зелений p0450007
e.tape.pro.20.black

20

чорний p0450013
e.tape.pro.20.blue синій p0450012
e.tape.pro.20.green зелений p0450010
e.tape.pro.20.red червоний p0450008
e.tape.pro.20.white білий p0450011
e.tape.pro.20.yellow жовтий p0450009
e.tape.pro.20.yellow-green жовто-зелений p0450014

Самовулканізаційна ізоляційна стрічка 
Призначена для гермоізоляції місць з’єднання дротів.

Назва Код 
замовлення

e.tape.sf.5.black p054001

Вироби для монтажу (e.professional, e.standard) 

https://enext.ua/catalog/izolyatsiyna_strichka/
https://enext.ua/catalog/samovulkanizuyucha_izolenta_sf/samovulkanizuyucha_izolenta_e_tape_sf_5_black_0_8mmkh25mmkh5m_chorna/
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Коробки монтажні та установчі

Коробки розподільчі українського виробництва серії e.standard 
Призначені для з’єднання та розгалуження дротів і кабелів при виконанні електропроводок.

Назва Монтаж Ступінь 
захисту

Код 
замовлення

e.db.stand.205.d70
гіпсокартон IP20

s027016
e.db.stand.206.d80 s027006
e.db.stand.211 .d100 s027013
e.db.stand.700.70.70

зовнішня IP55
s027017

e.db.stand.900.90.90 s027022
e.db.stand.85.85.45

цегла/бетон

IP20

s027024
e.db.stand.100.100.45 s027026
e.db.stand.130.130.55 s027027
e.db.stand.160.160.65 s027028
e.db.stand.200.200.70 s027029
e.db.stand.85.85.45.gk

гіпсокартон, 
2 пари упорів ПВХ

s027030
e.db.stand.85.85.45.gk (25 шт.) s0270301
e.db.stand.100.100.45.gk s027031
e.db.stand.100.100.45.gk (25 шт.) s0270311
e.db.stand.130.130.55.gk s027032
e.db.stand.160.160.65.gk s027033
e.db.stand.200.200.70.gk s027034
e.db.stand.r1.d80k 
з клемником d80 мм

зовнішня IP44

s027035

e.db.stand.r2.85×85×35K 
з клемником s027036

e.db.stand.r4.85×85×35K 
з клемником s027037

Коробки монтажні серії e.professional, ІР65 
Призначені для з’єднання та розгалуження дротів і кабелів при виконанні електропроводок.

Коробки розподільчі круглі, IP55
Призначені для з’єднання та розгалуження дротів і кабелів при виконанні електропроводок.

Коробки розподільчі серії e.professional

Назва Кількість 
вводів

Діаметр 
вводу, мм

Код 
замовлення

e.db.pro.oe.100.100.70 7

25

p018003
e.db.pro.oe.150.110.70 10 p018008
e.db.pro.oe.150.150.70

8
p018004

e.db.pro.oe.200.100.70 p018005
e.db.pro.oe.200.155.80 10

36
p018009

e.db.pro.oe.200.200.80 7 p018012
e.db.pro.oe.255.200.80

12
32 p018006

e.db.pro.oe.300.250.120 36 p018010 

Назва Кількість 
вводів

Діаметр 
вводу, мм

Код 
замовлення

e.db.pro.d50.50u
4

50 p016107
e.db.pro.d80.50 80 p016001

Коробки розподільчі прямокутні, IP55
Призначені для з’єднання та розгалуження дротів і кабелів при виконанні електропроводок.

Назва Кількість 
вводів

Діаметр 
вводу, мм

Код 
замовлення

e.db.pro.85.85.50u  
7

27

p016102
e.db.pro.100.100.50u p016103
e.db.pro.150.110.70u 10 p016108
e.db.pro.150.150.70u 7 p016104
e.db.pro.200.100.70 8 p016005

https://enext.ua/catalog/korobki_montazhni_ta_ustanovchi/
https://enext.ua/catalog/korobki_montazhni_db_ukrainskogo_virobnitstva_serii_stand/
https://enext.ua/catalog/korobki_montazhni_db_serii_pro/
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Коробки розподільчі прямокутні без клемних колодок, IP54 
Призначені для з’єднання та розгалуження дротів і кабелів при виконанні електропроводок.

Коробки розподільчі серії e.industrial

Назва Кількість, шт.×діаметр вводів, мм Код 
замовлення

e.industrial.db.902 7×М20 i0350002
e.industrial.db.904 7×М25 i0350004
e.industrial.db.906 10×М25/М32 i0350006
e.industrial.db.910

10×М32/М40
i0350008

e.industrial.db.925 i0350010

Коробки розподільчі пластикові, IP44
Призначені для з’єднання та  розгалуження дротів і кабелів при виконанні електропро-
водок у металевих трубах. 

Коробки розподільчі серії TAREL, IP44 

Назва Кількість 
вводів

Клемна колодка 
(кількість, шт.×

переріз приєднуваних 
дротів, мм²)

Вводи Код 
замовлення

4, IP44, 380 В, 5х2,5 4 5×2,5 PG7, 9 042
6, IP44, 380 В, 5х4

6
5×4 PG16,5 037

6, IP44, 380 В, 5х10 5×10 PG25 038
12, IP44, 380 В, 5х25 12 5×25 PG25/PG13,5 039

Коробки монтажні пластикові серії TAREL 
Призначені для з’єднання та розгалуження дротів і кабелів при виконанні електропроводок.

Коробки монтажні пластикові Z1 SO, IP55

Коробки монтажні пластикові SB, IP43

Коробки монтажні пластикові SW-51, IP55

Назва Клемні колодки Розмір, мм Код 
замовлення

Z1 SO IP55 без кабельних вводів 4×16 мм2, без гермовводів 9110-000
Z1 SO IP55  із кабельними вводами 4×16 мм2, з гермовводами 1×30+1×25 9110-125

Назва Розмір, мм Код 
замовлення

SB IP43  під вкручувані запобіжники
166×166×117

057+040

SB 41 25A/400V 040

Назва Розмір, мм Код 
замовлення

SW-51 з кришкою, яка відкривається, під автоматичні вимикачі 060

Коробки монтажні пластикові Z1 W, Z2 W, IP55

Назва Кількість від-
галужень

Код 
замовлення

Z1 W IP55 (166×166×140) 12 058
Z2 W IP55 (250×165×138) 16 059

Назва Кількість 
вводів

Діаметр 
вводу, мм

Код 
замовлення

e.db.pro.200.155.80 10
38

p016009
e.db.pro.200.200.80

12
p016012

e.db.pro.255.200.80 p016006
e.db.pro.300.250.120 6×27, 6×38 p016010
e.db.pro.400.350.120 16 8×27, 8×38 p016011

https://enext.ua/catalog/korobki_montazhni_db_serii_industrial/
https://enext.ua/catalog/korobki_montazhni_plastikovi_serii_tarel/
https://enext.ua/catalog/korobki_montazhni_plastikovi_serii_tarel/


29

Коробки монтажні пластикові ZP SO, IP55

Коробки монтажні пластикові Z4, IP55

Коробки монтажні пластикові Z3 W, IP55

Назва Кришка Код 
замовлення

ZP50 IP55 (505×250×204) 
з вікном під 8 модулів прозора 9703-000

Назва Кришка Код 
замовлення

Z4 IP55 (505×250×186) прозора 9401-000
Z4 IP55 (505×250×186) непрозора 9402-000

Назва Кришка Код 
замовлення

Z3 W 1-3-3-4 IP55 (250×250×138)

прозора

9301-000
Z3 W 3-3-3-3 IP55 (250×250×138) 9301-001
Z3 W 1-3-3-4 IP55 (250×250×186) 9303-000
Z3 W 3-3-3-3 IP55 (250×250×186) 9303-001

Коробки розподільчі з клемною колодкою, IP54
Призначені для з’єднання та розгалуження дротів і кабелів при виконанні електропрово-

Назва Клемна колодка Кількість, шт.×
діаметр вводів, мм

Код 
замовлення

e.industrial.db.902.k 6 А, 5×2,5 мм2 7×М20 i0350001
e.industrial.db.904.k 10 А, 5×4 мм2 7×М25 i0350003
e.industrial.db.906.k 30 А, 5×6 мм2 10×М25/М32 i0350005
e.industrial.db.910.k 60 А, 5×10 мм2

10×М32/М40
i0350007

e.industrial.db.925.k 100 А, 5×25 мм2 i0350009

Назва Вводи

Клемна колод-
ка (кількість, 
шт.×переріз  

приєднуваних 
дротів, мм²)

Ввід 
металорукава, мм

Ввід 
труби

Код 
замовлення

  Р11/2, IP44, 400 B, 5×2,5 2×P11
5×2,5 – –

016
Р11/3, IP55, 400 B, 5×2,5 3×P11 017
Р13,5/3, IP44, 400 B, 5×4 3×P13,5

5×4

15, 18 1/2” 015
Р16/2, IP44, 400 B, 5×4 2×P16

– –

019
Р16/3, IP44, 400 B, 5×4 3×P16 020
Р16/4, IP44 400 B, 5×4 4×P16 021
Р16/2, IP44, 380 B, 5×6 2×P16

5×6
022

Р16/3, IP44, 380 B, 5×6 3×P16 023
Р21/2, IP44, 380 B, 5×10 2×P21

5×10

025
Р21/3, IP44, 380 B, 5×10 3×P21 026
Р21/4, IP44, 380 B, 5×10 4×P21 027
Р36/3, IP44, 380 B, 5×16 3×Р36

38 1 1/2”
068/5

Р36/4, IP44, 380 B, 5×16 4×P36 068/6

Коробки розподільчі металеві, IP44, IP55
Призначені для з’єднання та  розгалуження дротів і кабелів при виконанні електропро-
водок у металевих трубах. Коробка підлягає заземленню.

Коробки розподільчі серії TAREL, IP55 

https://enext.ua/catalog/korobki_montazhni_plastikovi_serii_tarel/
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Коробки встановлювальні

Назва Діаметр, мм Глибина, мм Монтаж Упор
Кількість 

 в упаковці, 
шт.

Код 
замовлення

e.db.stand.103u.d65

65 45 універсальна ПВХ

– s0270019

e.db.stand.103u.d65 
(упаковка) 10 s0270021

e.db.stand.103u.d65 
(упаковка) 100 s0270020

Коробки встановлювальні для монтажу в гіпсокартонні стіни
Призначені для монтажу механізмів розеток, вимикачів або інших електроустановочних 
виробів.

Назва Діаметр, мм Глибина, мм Монтаж Упор
Кількість 

 в упаковці, 
шт.

Код 
замовлення

e.db.stand.109.d65 65 45 блочна ПВХ 100 s027003

Назва Діаметр, 
мм Глибина, мм Монтаж Кількість 

 в упаковці, шт.
Код 

замовлення

e.db.stand.100.d60

60 45

одинарна
– s027001

e.db.stand.100.d60 
(упаковка) 100 s0027018

e.db.stand.101.d60

блочна

– s027002

e.db.stand.101.d60 (упаковка) 100 s0027017

e.db.stand.101u.d60  – s0027022

e.db.stand.101u.d60 
(упаковка) 100 s0027015

Коробки встановлювальні для монтажу в цегляні та бетонні стіни
Призначені для монтажу механізмів розеток, вимикачів або інших електроустановочних 
виробів.

Назва Діаметр, мм Глибина, мм Монтаж Упор
Кількість 

 в упаковці, 
шт.

Код 
замовлення

e.db.stand.203.d65

65 45

одинарна метал

100

s027010

e.db.stand.203.d65.pl s027010pl

e.db.stand.209.d65
блочна метал

s027004

e.db.stand.209.d65.pl s027004pl

Коробки розподільчі FireBox T-серія, IP65
Розподільна коробка з поліпропілену, яка не містить галогенів, дозволена для застосу-
вання в приміщеннях із підвищеними температурними режимами до 120 °С. Класи вог-
нестійкості від E30 до E90. Колір: помаранчевий.

Коробки розподільчі FireBox T-серія

Назва Внутрішній
розмір, мм

Кабель 
для підключення Комплектація Код 

замовлення

T 100 E 4-5

силовий кабель: 
переріз 1,5 - 4 мм², 

кабель передачі даних: 
діаметр жили 0,8 мм

з’єднувальна розетка 
з термостійкої кера-
міки, промаркована 

клема захисного 
з’єднання

7205510

T 160 E 10-5 176×135×67

силовий кабель: 
переріз 1,5 - 4 мм², 

кабель передачі даних: 
діаметр жили 0,8 мм

з’єднувальна розетка 
з термостійкої кера-
міки, промаркована 

клема захисного 
з’єднання

7205524

T 160 E 4-8D 176×135×67 кабель передачі даних: 
діаметр жили 0,8 мм

з’єднувальна розетка 
з термостійкої 

кераміки
7205520

https://enext.ua/catalog/korobki_ustanovochni_db_ukrainskogo_virobnitstva_serii_stand/
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