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МОДУЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Модульні автоматичні вимикачі e.mcb.stand.45

Модульні автоматичні вимикачі 
Призначені для захисту електричних мереж та обладнання 230/400 В, 50 Гц від струмів перевантаження та стру-
мів короткого замикання, а також нечастих оперативних комутацій електричних мереж. Побутове застосування.

Назва Кількість 
полюсів

Часо-струмова 
характеристика

Граничний 
струм комутації, 

Icn, кА

Номінальний 
струм, In, А

Код 
замовлення

e.mcb.stand.45.1.B1

1

В

4,5

1 s001001

e.mcb.stand.45.1.B2 2 s001002

e.mcb.stand.45.1.B3 3 s001003

e.mcb.stand.45.1.B4 4 s001004

e.mcb.stand.45.1.B5 5 s001005

e.mcb.stand.45.1.B6 6 s001006

e.mcb.stand.45.1.B10 10 s001007

e.mcb.stand.45.1.B16 16 s001008

e.mcb.stand.45.1.B20 20 s001009

e.mcb.stand.45.1.B25 25 s001010

e.mcb.stand.45.1.B32 32 s001011

e.mcb.stand.45.1.B40 40 s001012

e.mcb.stand.45.1.B50 50 s001013

e.mcb.stand.45.1.B63 63 s001014

e.mcb.stand.45.2.B6

2

6 s001015

e.mcb.stand.45.2.B10 10 s001016

e.mcb.stand.45.2.B16 16 s001017

e.mcb.stand.45.2.B20 20 s001018

e.mcb.stand.45.2.B25 25 s001019

e.mcb.stand.45.2.B32 32 s001020

e.mcb.stand.45.2.B40 40 s001021

e.mcb.stand.45.2.B50 50 s001022

e.mcb.stand.45.2.B63 63 s001023

e.mcb.stand.45.3.B6

3

6 s001024

e.mcb.stand.45.3.B10 10 s001025

e.mcb.stand.45.3.B16 16 s001026

e.mcb.stand.45.3.B20 20 s001027

e.mcb.stand.45.3.B25 25 s001028

e.mcb.stand.45.3.B32 32 s001029

e.mcb.stand.45.3.B40 40 s001030

e.mcb.stand.45.3.B50 50 s001031

e.mcb.stand.45.3.B63 63 s001032

e.mcb.stand.45.4.B16 4 16 s001034

e.mcb.stand.45.1.C1

1 С

1 s002001

e.mcb.stand.45.1.C2 2 s002002

e.mcb.stand.45.1.C3 3 s002003

e.mcb.stand.45.1.C4 4 s002004

e.mcb.stand.45.1.C5 5 s002005

e.mcb.stand.45.1.C6 6 s002006

e.mcb.stand.45.1.C10 10 s002007

e.mcb.stand.45.1.C16 16 s002008

e.mcb.stand.45.1.C20 20 s002009

e.mcb.stand.45.1.C25 25 s002010

e.mcb.stand.45.1.C32 32 s002011

https://enext.ua/catalog/modulni_avtomatichni_vimikachi_v_1_4r_1_63a_4_5ka/
https://enext.ua/catalog/modulne_obladnannya/
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Назва Кількість 
полюсів

Часо-струмова 
характеристика

Граничний 
струм комутації, 

Icn, кА

Номінальний 
струм, In, А

Код 
замовлення

e.mcb.stand.45.1.C40

1

С

4,5

40 s002012

e.mcb.stand.45.1.C50 50 s002013

e.mcb.stand.45.1.C63 63 s002014

e.mcb.stand.45.2.C1

2

1 s002054

e.mcb.stand.45.2.C2 2 s002041

e.mcb.stand.45.2.C3 3 s002042

e.mcb.stand.45.2.C4 4 s002043

e.mcb.stand.45.2.C5 5 s002055

e.mcb.stand.45.2.C6 6 s002015

e.mcb.stand.45.2.C8 8 s002044

e.mcb.stand.45.2.C10 10 s002016

e.mcb.stand.45.2.C16 16 s002017

e.mcb.stand.45.2.C20 20 s002018

e.mcb.stand.45.2.C25 25 s002019

e.mcb.stand.45.2.C32 32 s002020

e.mcb.stand.45.2.C40 40 s002021

e.mcb.stand.45.2.C50 50 s002022

e.mcb.stand.45.2.C63 63 s002023

e.mcb.stand.45.3.C1

3

1 s002024

e.mcb.stand.45.3.C2 2 s002025

e.mcb.stand.45.3.C3 3 s002026

e.mcb.stand.45.3.C4 4 s002027

e.mcb.stand.45.3.C5 5 s002028

e.mcb.stand.45.3.C6 6 s002029

e.mcb.stand.45.3.C8 8 s002045

e.mcb.stand.45.3.C10 10 s002030

e.mcb.stand.45.3.C16 16 s002031

e.mcb.stand.45.3.C20 20 s002032

e.mcb.stand.45.3.C25 25 s002033

e.mcb.stand.45.3.C32 32 s002034

e.mcb.stand.45.3.C40 40 s002035

e.mcb.stand.45.3.C50 50 s002036

e.mcb.stand.45.3.C63 63 s002037

e.mcb.stand.45.4.C10

4 С

10 s002046

e.mcb.stand.45.4.C16 16 s002047

e.mcb.stand.45.4.C20 20 s002048

e.mcb.stand.45.4.C25 25 s002049

e.mcb.stand.45.4.C32 32 s002050

e.mcb.stand.45.4.C40 40 s002051

e.mcb.stand.45.4.C50 50 s002052

e.mcb.stand.45.4.C63 63 s002053
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Назва Кількість 
полюсів

Часо-струмова 
характеристика

Граничний 
струм комутації, 

Icn, кА

Номінальний 
струм, In, А

Код 
замовлення

e.mcb.stand.60.1.B1

1

В

6

1 s001101

e.mcb.stand.60.1.B2 2 s001102

e.mcb.stand.60.1.B3 3 s001103

e.mcb.stand.60.1.B4 4 s001104

e.mcb.stand.60.1.B5 5 s001105

e.mcb.stand.60.1.B6 6 s001106

e.mcb.stand.60.1.B10 10 s001107

e.mcb.stand.60.1.B16 16 s001108

e.mcb.stand.60.1.B20 20 s001109

e.mcb.stand.60.1.B25 25 s001110

e.mcb.stand.60.1.B32 32 s001111

e.mcb.stand.60.1.B40 40 s001112

e.mcb.stand.60.1.B50 50 s001113

e.mcb.stand.60.1.B63 63 s001114

e.mcb.stand.60.2.B 2

2

2 s001133

e.mcb.stand.60.2.B6 6 s001115

e.mcb.stand.60.2.B10 10 s001116

e.mcb.stand.60.2.B16 16 s001117

e.mcb.stand.60.2.B20 20 s001118

e.mcb.stand.60.2.B25 25 s001119

e.mcb.stand.60.2.B32 32 s001120

e.mcb.stand.60.2.B40 40 s001121

e.mcb.stand.60.2.B50 50 s001122

e.mcb.stand.60.2.B63 63 s001123

e.mcb.stand.60.3.B.6

3

6 s001124

e.mcb.stand.60.3.B.10 10 s001125

e.mcb.stand.60.3.B.16 16 s001126

e.mcb.tand.60.3.B.20 20 s001127

e.mcb.stand.60.3.B.25 25 s001128

e.mcb.stand.60.3.B.32 32 s001129

e.mcb.tand.60.3.B.40 40 s001130

e.mcb.tand.60.3.B.50 50 s001131

e.mcb.stand.60.3.B.63 63 s001132

e.mcb.stand.60.1.С1

1 C

1 s002101

e.mcb.stand.60.1.С2 2 s002102

e.mcb.stand.60.1.С3 3 s002103

e.mcb.stand.60.1.С4 4 s002104

e.mcb.stand.60.1.С5 5 s002105

e.mcb.stand.60.1.С6 6 s002106

e.mcb.stand.60.1.C 8 8 s002156

e.mcb.stand.60.1.С10 10 s002107

e.mcb.stand.60.1.C13 13 s002157

e.mcb.stand.60.1.С16 16 s002108

e.mcb.stand.60.1.С20 20 s002109

e.mcb.stand.60.1.С25 25 s002110

e.mcb.stand.60.1.С32 32 s002111

e.mcb.stand.60.1.С35 35 s002161

Модульні автоматичні вимикачі e.mcb.stand.60

https://enext.ua/catalog/modulni_avtomatichni_vimikachi_b_1_4r_1_63a_6ka/
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Назва Кількість 
полюсів

Часо-струмова 
характеристика

Граничний 
струм комутації, 

Icn, кА

Номінальний 
струм, In, А

Код 
замовлення

e.mcb.stand.60.1.С40

1

С 6

40 s002112

e.mcb.stand.60.1.С45 45 s002162

e.mcb.stand.60.1.С50 50 s002113

e.mcb.stand.60.1.С63 63 s002114

e.mcb.stand.60.2.С1

2

1 s002154

e.mcb.stand.60.2.С2 2 s002141

e.mcb.stand.60.2.С3 3 s002142

e.mcb.stand.60.2.С4 4 s002143

e.mcb.stand.60.2.С5 5 s002155

e.mcb.stand.60.2.С6 6 s002115

e.mcb.stand.60.2.C8 8 s002144

e.mcb.stand.60.2.С10 10 s002116

e.mcb.stand.60.2.C13 13 s002158

e.mcb.stand.60.2.С16 16 s002117

e.mcb.stand.60.2.С20 20 s002118

e.mcb.stand.60.2.С25 25 s002119

e.mcb.stand.60.2.С32 32 s002120

e.mcb.stand.60.2.С40 40 s002121

e.mcb.stand.60.2.С50 50 s002122

e.mcb.stand.60.2.С63 63 s002123

e.mcb.stand.60.3.С1

3

1 s002124

e.mcb.stand.60.3.С2 2 s002125

e.mcb.stand.60.3.С3 3 s002126

e.mcb.stand.60.3.С4 4 s002127

e.mcb.stand.60.3.С5 5 s002128

e.mcb.stand.60.3.С6 6 s002129

e.mcb.stand.60.3.C8 8 s002145

e.mcb.stand.60.3.С10 10 s002130

e.mcb.stand.60.3.C13 13 s002159

e.mcb.stand.60.3.С16 16 s002131

e.mcb.stand.60.3.С20 20 s002132

e.mcb.stand.60.3.С25 25 s002133

e.mcb.stand.60.3.С28 28 s002163

e.mcb.stand.60.3.С32 32 s002134

e.mcb.stand.60.3.С36 36 s002164

e.mcb.stand.60.3.С40 40 s002135

e.mcb.stand.60.3.С45 45 s002165

e.mcb.stand.60.3.С50 50 s002136

e.mcb.stand.60.3.С55 55 s002166

e.mcb.stand.60.3.С60 60 s002167

e.mcb.stand.60.3.С63 63 s002137

e.mcb.stand.60.4.С6

4

6 s002160

e.mcb.stand.60.4.С10 10 s002146

e.mcb.stand.60.4.С16 16 s002147

e.mcb.stand.60.4.С20 20 s002148

e.mcb.stand.60.4.С25 25 s002149

e.mcb.stand.60.4.С32 32 s002150

e.mcb.stand.60.4.С40 40 s002151

e.mcb.stand.60.4.С50 50 s002152

e.mcb.stand.60.4.С63 63 s002153
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Назва Кількість 
полюсів

Часо-струмова 
характеристика

Граничний 
струм комутації, 

Icn, кА

Номінальний 
струм, In, А

Код 
замовлення

e.mcb.stand.100.1.C63

1

C

10

63 s002204

e.mcb.stand.100.1.C80 80 s002205

e.mcb.stand.100.1.C100 100 s002206

e.mcb.stand.100.1.C125 125 s002207

e.mcb.stand.100.2.C63

2

63 s002208

e.mcb.stand.100.2.C80 80 s002209

e.mcb.stand.100.2.C100 100 s002210

e.mcb.stand.100.2.C125 125 s002211

e.mcb.stand.100.3.C63

3

63 s002212

e.mcb.stand.100.3.C70 70 s002201

e.mcb.stand.100.3.C75 75 s002202

e.mcb.stand.100.3.C80 80 s002213

e.mcb.stand.100.3.C83 83 s002203

e.mcb.stand.100.3.C100 100 s002214

e.mcb.stand.100.3.C125 125 s002215

e.mcb.stand.100.4.C63

4

63 s002216

e.mcb.stand.100.4.C80 80 s002217

e.mcb.stand.100.4.C100 100 s002218

e.mcb.stand.100.4.C125 125 s002219

e.mcb.stand.100.1.D63

1

D

63 s026011

e.mcb.stand.100.1.D80 80 s026012

e.mcb.stand.100.1.D100 100 s026013

e.mcb.stand.100.1.D125 125 s026014

e.mcb.stand.100.3.D63

3

63 s026001

e.mcb.stand.100.3.D80 80 s026002

e.mcb.stand.100.3.D100 100 s026003

e.mcb.stand.100.3.D125 125 s026004

Модульні автоматичні вимикачі e.mcb.stand.100

Назва Кількість 
полюсів

Часо-струмова 
характеристика

Граничний 
струм комутації, 

Icn, кА

Номінальний 
струм, In, А

Код 
замовлення

e.mcb.pro.60.1.B1 new

1 B 6

1 p041001

e.mcb.pro.60.1.B2 new 2 p041002

e.mcb.pro.60.1.B3 new 3 p041003

e.mcb.pro.60.1.B4 new 4 p041004

e.mcb.pro.60.1.B5 new 5 p041005

e.mcb.pro.60.1.B6 new 6 p041006

e.mcb.pro.60.1.B10 new 10 p041007

e.mcb.pro.60.1.B16 new 16 p041008

e.mcb.pro.60.1.B20 new 20 p041009

e.mcb.pro.60.1.B25 new 25 p041010

e.mcb.pro.60.1.B32 new 32 p041011

e.mcb.pro.60.1.B40 new 40 p041012

e.mcb.pro.60.1.B50 new 50 p041013

e.mcb.pro.60.1.B63 new 63 p041014

Модульні автоматичні вимикачі e.mcb.pro
Призначені для захисту електричних мереж та обладнання 230/400 В, 50 Гц від струмів 
перевантаження та струмів короткого замикання, а також нечастих оперативних комутацій 
електричних мереж.

https://enext.ua/catalog/modulni_avtomatichni_vimikachi_c_1_4r_63_125a_10ka/
https://enext.ua/catalog/modulni_avtomatichni_vimikachi_serii_pro/


8

e.mcb.pro.60.3.B6 new

3 B

6

6 p041024

e.mcb.pro.60.3.B10 new 10 p041025

e.mcb.pro.60.3.B16 new 16 p041026

e.mcb.pro.60.3.B20 new 20 p041027

e.mcb.pro.60.3.B25 new 25 p041028

e.mcb.pro.60.3.B32 new 32 p041029

e.mcb.pro.60.3.B40 new 40 p041030

e.mcb.pro.60.3.B50 new 50 p041031

e.mcb.pro.60.3.B63 new 63 p041032

e.mcb.pro.60.1.С1 new

1

C

1 p042001

e.mcb.pro.60.1.С2 new 2 p042002

e.mcb.pro.60.1.С3 new 3 p042003

e.mcb.pro.60.1.С4 new 4 p042004

e.mcb.pro.60.1.С5 new 5 p042005

e.mcb.pro.60.1.С6 new 6 p042006

e.mcb.pro.60.1.С10 new 10 p042007

e.mcb.pro.60.1.С16 new 16 p042008

e.mcb.pro.60.1.С20 new 20 p042009

e.mcb.pro.60.1.С25 new 25 p042010

e.mcb.pro.60.1.С32 new 32 p042011

e.mcb.pro.60.1.С40 new 40 p042012

e.mcb.pro.60.1.С50 new 50 p042013

e.mcb.pro.60.1.С63 new 63 p042014

e.mcb.pro.60.2.С6 new

2

6 p042015

e.mcb.pro.60.2.С10 new 10 p042016

e.mcb.pro.60.2.С16 new 16 p042017

e.mcb.pro.60.2.С20 new 20 p042018

e.mcb.pro.60.2.С25 new 25 p042019

e.mcb.pro.60.2.С32 new 32 p042020

e.mcb.pro.60.2.С40 new 40 p042021

e.mcb.pro.60.2.С50 new 50 p042022

e.mcb.pro.60.2.С63 new 63 p042023

e.mcb.pro.60.3.С1 new

3

1 p042024

e.mcb.pro.60.3.С2 new 2 p042025

e.mcb.pro.60.3.С3 new 3 p042026

e.mcb.pro.60.3.С4 new 4 p042027

e.mcb.pro.60.3.С5 new 5 p042028

e.mcb.pro.60.3.С6 new 6 p042029

e.mcb.pro.60.3.С10 new 10 p042030

e.mcb.pro.60.3.С16 new 16 p042031

e.mcb.pro.60.3.С20 new 20 p042032

Назва Кількість 
полюсів

Часо-струмова 
характеристика

Граничний 
струм комутації, 

Icn, кА

Номінальний 
струм, In, А

Код 
замовлення

e.mcb.pro.60.2.B6 new

2 B 6

6 p041015

e.mcb.pro.60.2.B10 new 10 p041016

e.mcb.pro.60.2.B16 new 16 p041017

e.mcb.pro.60.2.B20 new 20 p041018

e.mcb.pro.60.2.B25 new 25 p041019

e.mcb.pro.60.2.B32 new 32 p041020

e.mcb.pro.60.2.B40 new 40 p041021

e.mcb.pro.60.2.B50 new 50 p041022

e.mcb.pro.60.2.B63 new 63 p041023
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Назва Кількість 
полюсів

Часо-струмова 
характеристика

Граничний 
струм комутації, 

Icn, кА

Номінальний 
струм, In, А

Код 
замовлення

e.mcb.pro.60.3.С25 new

3 С

6

25 p042033

e.mcb.pro.60.3.С32 new 32 p042034

e.mcb.pro.60.3.С40 new 40 p042035

e.mcb.pro.60.3.С50 new 50 p042036

e.mcb.pro.60.3.С63 new 63 p042037

e.mcb.pro.60.1.D.1

1

D

1 p0710001

e.mcb.pro.60.1.D.2 2 p0710002

e.mcb.pro.60.1.D.3 3 p0710003

e.mcb.pro.60.1.D.4 4 p0710004

e.mcb.pro.60.1.D.5 5 p0710005

e.mcb.pro.60.1.D.6 6 p0710006

e.mcb.pro.60.1.D.10 10 p0710007

e.mcb.pro.60.1.D.16 16 p0710008

e.mcb.pro.60.1.D.25 25 p0710009

e.mcb.pro.60.1.D 32 new 32 p0710020

e.mcb.pro.60.1.D 40 new 40 p0710021

e.mcb.pro.60.1.D 50 new 50 p0710022

e.mcb.pro.60.1.D 63 new 63 p0710023

e.mcb.pro.60.3.D.2

3

2 p0710010

e.mcb.pro.60.3.D.6 6 p0710019

e.mcb.pro.60.3.D.10 10 p0710011

e.mcb.pro.60.3.D.16 16 p0710012

e.mcb.pro.60.3.D.20 20 p0710013

e.mcb.pro.60.3.D.25 25 p0710014

e.mcb.pro.60.3.D.32 32 p0710015

e.mcb.pro.60.3.D.40 40 p0710016

e.mcb.pro.60.3.D.50 50 p0710017

e.mcb.pro.60.3.D.63 63 p0710018

e.mcb.pro.60.1.K63 new

1

К

63 p0430001

e.mcb.pro.60.1.K80 new 80 p0430002

e.mcb.pro.60.1.K100 new 100 p0430003

e.mcb.pro.60.1.K125 new 125 p0430004

e.mcb.pro.60.3.K 63 new

3

63 p0430005

e.mcb.pro.60.3.K 80 new 80 p0430006

e.mcb.pro.60.3.K 100 new 100 p0430007

e.mcb.pro.60.3.K 125 new 125 p0430008
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Назва Кількість 
полюсів

Часо-струмова 
характеристика

Граничний 
струм комутації, 

Icn, кА

Номінальний 
струм, In, А

Код 
замовлення

e.industrial.mcb.100.1.C6

1 C

10

6 i0180001

e.industrial.mcb.100.1.C10 10 i0180002

e.industrial.mcb.100.1.C16 16 i0180003

e.industrial.mcb.100.1.C20 20 i0180004

e.industrial.mcb.100.1.C25 25 i0180005

e.industrial.mcb.100.1.C32 32 i0180006

e.industrial.mcb.100.1.C40 40 i0180007

e.industrial.mcb.100.1.C50 50 i0180008

e.industrial.mcb.100.1.C63 63 i0180009

e.industrial.mcb.100.2.C6

2

С

6 i0180010

e.industrial.mcb.100.2.C10 10 i0180011

e.industrial.mcb.100.2.C16 16 i0180012

e.industrial.mcb.100.2.C20 20 i0180013

e.industrial.mcb.100.2.C25 25 i0180014

e.industrial.mcb.100.2.C32 32 i0180015

e.industrial.mcb.100.2.C40 40 i0180016

e.industrial.mcb.100.2.C50 50 i0180017

e.industrial.mcb.100.2.C63 63 i0180018

e.industrial.mcb.100.3.C6

3

6 i0180019

e.industrial.mcb.100.3.C10 10 i0180020

e.industrial.mcb.100.3.C16 16 i0180021

e.industrial.mcb.100.3.C20 20 i0180022

e.industrial.mcb.100.3.C25 25 i0180023

e.industrial.mcb.100.3.C32 32 i0180024

e.industrial.mcb.100.3.C40 40 i0180025

e.industrial.mcb.100.3.C50 50 i0180026

e.industrial.mcb.100.3.C63 63 i0180027

e.industrial.mcb.100.4.C6

4

6 i0180028

e.industrial.mcb.100.4.C10 10 i0180029

e.industrial.mcb.100.4.C16 16 i0180030

e.industrial.mcb.100.4.C20 20 i0180031

e.industrial.mcb.100.4.C25 25 i0180032

e.industrial.mcb.100.4.C32 32 i0180033

e.industrial.mcb.100.4.C40 40 i0180034

e.industrial.mcb.100.4.C50 50 i0180035

e.industrial.mcb.100.4.C63 63 i0180036

e.industrial.mcb.100.3.D6

3 D

6 i0200001

e.industrial.mcb.100.3.D10 10 i0200002

e.industrial.mcb.100.3.D16 16 i0200003

e.industrial.mcb.100.3.D20 20 i0200004

e.industrial.mcb.100.3.D25 25 i0200005

e.industrial.mcb.100.3.D32 32 i0200006

e.industrial.mcb.100.3.D40 40 i0200007

e.industrial.mcb.100.3.D50 50 i0200008

e.industrial.mcb.100.3.D63 63 i0200009

Модульні автоматичні вимикачі e.industrial.mcb
Призначені для захисту електричних мереж та обладнання 230/400 В, 50 Гц від струмів пе-
ревантаження та струмів короткого замикання, а також нечастих оперативних комутацій 
електричних мереж. Промислове застосування.

https://enext.ua/catalog/modulni_avtomatichni_vimikachi_serii_industrial/
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Додаткове обладнання до модульних автоматичних вимикачів 
stand.45 та pro (B, C, D)
Контакт додатковий
Призначений для індикації стану контактної групи автоматичних вимикачів e.mcb.stand 
та e.mcb.pro в ланцюгах управління і сигналізації.

Назва
Номінальний струм при напрузі управління, А Код 

замовленняАС 415 В АС ≤ 240 В DC 125 В DC ≤ 48 В

e.mcb.aux 3 6 1 2 p042100

Контакт сигнальний (аварійний) 
Призначений для індикації аварійного спрацювання автоматичних вимикачів серії e.mcb.
stand та e.mcb.pro в ланцюгах управління і сигналізації.

Назва
Номінальний струм при напрузі управління, А Код 

замовленняАС 415 В АС ≤ 240 В DC 125 В DC ≤ 48 В

e.mcb.alt 3 6 1 2 p042101

Розчіплювач незалежний
Призначений для дистанційного вимикання автоматичних вимикачів серії e.mcb.stand.45 
та e.mcb.pro.

Назва
Номінальна напруга управління, В Код 

замовленняАС DC
e.mcb.sht 110-415 110-130 p042103

Додаткове обладнання до модульних автоматичних вимикачів 
stand.60

Розчіплювач незалежний
Призначений для дистанційного вимикання автоматичних вимикачів серії e.mcb.stand.45 
та e.mcb.pro.

Назва
Номінальна напруга управління, В Код 

замовленняАС DC
e.mcb.stand.60.sht 100-415 110-130 s1042103

Розчіплювач мінімальної напруги 
Призначений для вимикання автоматичних вимикачів серії e.mcb.stand.45  та e.mcb.pro  при 
зниженні мережевої напруги нижче рівня 0,7 U ном.

Назва
Номінальна напруга управління, В Код 

замовленняАС

e.mcb.uvt 80-160 p042104

Назва
Номінальний струм при напрузі управління, А Код 

замовленняАС 415 В АС ≤ 240 В DC 125 В DC ≤ 48 В DC ≤ 24 В

e.mcb.sdand.60.aux 3 6 1 2 6 s1042100

Контакт додатковий 
Призначений для індикації стану контактної групи автоматичних вимикачів 
e.mcb.stand.60 в ланцюгах управління і сигналізації.

Контакт сигнальний (аварійний)
Призначений для індикації аварійного спрацювання автоматичних вимикачів серії e.mcb.
stand та e.mcb.pro в ланцюгах управління і сигналізації.

Назва
Номінальний струм при напрузі управління, А Код 

замовленняАС 415 В АС ≤ 240 В DC 125 В DC ≤ 48 В DC ≤ 24 В

e.mcb.sdand.60.alt 3 6 1 2 6 s1042101

https://enext.ua/catalog/dodatkove_obladnannya_do_avtomatichnikh_vimikachiv_seriy_pro_ta_stand/
https://enext.ua/catalog/dodatkove_obladnannya_do_avtomatichnikh_vimikachiv_seriy_pro_ta_stand/
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Розчіплювач мінімальної напруги
Призначений для вимикання автоматичних вимикачів серії e.mcb.stand.45  та e.mcb.pro  при 
зниженні мережевої напруги нижче рівня 0,7 U ном.

Назва
Номінальна напруга управління, В Код 

замовленняАС

e.mcb.stand.60.uvt 161 +-5% s1042104

Заглушки до модульних автоматичних вимикачів
e.mcb.stand.45 та e.mcb.pro.60
Призначені для пломбування автоматичних вимикачів.

Назва Опис Код 
замовлення

e.mcb.stand.ssh Заглушка для пломбування автоматичних вимикачів s1042108

e.mcb.pro.ssh Заглушка для пломбування автоматичних вимикачів p042108

Додаткове обладнання до модульних автоматичних вимикачів 
e.industrial.mcb
Контакт додатковий
Призначений для індикації стану контактної групи пристроїв серії e.industrial.mcb.100 та 
e.industrial.elcb в ланцюгах управління і сигналізації.

Назва
Номінальний струм при напрузі управління, А Код 

замовленняАС 230 В DC 110 В

e.industrial.acs.znh.20 3 0,5 i0240001

Розчіплювачі незалежні
Призначені для дистанційного вимикання пристроїв серії 
e.industrial.mcb.100 та e.industrial.elcb.

Назва
Напруга управління Код 

замовленняАС DC

e.industrial.acs.za.230 110-415 В 110-230 В i0250001

e.industrial.acs.za.24 12-110 В 12-24 В i0250002

Розчіплювачі мінімальної напруги e.industrial.acs.zu
Призначені для вимикання пристроїв серії e.industrial.mcb.100 та 
e.industrial.elcb при зниженні мережевої напруги нижче рівня 0,8 U ном.

Назва Робоча напруга, Un, АС Код 
замовлення

e.industrial.acs.zu.230 230 В i0260001

e.industrial.acs.zu.400 400 В i0260002

https://enext.ua/catalog/dodatkove_obladnannya_do_avtomatichnikh_vimikachiv_serii_industrial/
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Вимикачі диференційного струму e.rccb.stand 
тип АC (електронні)
Призначені для захисту від ураження електричним струмом при випадковому прямому 
або опосередкованому контакті з струмопровідними частинами електроустановок 
(електроапаратів). Пристрої захисного відключення типу АС - реагують на синусоїдальні 
змінні диференційні струми витоку. Номінальний умовний струм короткого замикання 4,5 кА.

Назва Кількість 
полюсів

Номінальний 
струм, In, А

Номінальний 
вимикальний 

диференційний 
струм, IΔn, мА

Код 
замовлення

e.rccb.stand.2.16.10

2

16
10 s034006

e.rccb.stand.2.16.30 30 s034011

e.rccb.stand.2.25.10
25

10 s034007

e.rccb.stand.2.25.30 30 s034001

e.rccb.stand.2.40.10
40

10 s034008

e.rccb.stand.2.40.30 30 s034002

e.rccb.stand.4.25.10

4

25
10 s034009

e.rccb.stand.4.25.30 30 s034003

e.rccb.stand.4.40.10
40

10 s034010

e.rccb.stand.4.40.30 30 s034004

e.rccb.stand.4.63.30 63 30 s034005

Вимикачі диференційного струму e.rccb.pro 
тип АC (електромеханічні)
Призначені для захисту від ураження електричним струмом при випадковому прямому 
або опосередкованому контакті з струмопровідними частинами електроустановок 
(електроапаратів), (ПЗВ з IΔn - 10, 30 мА) та запобігання виникненню пожеж унаслідок 
пошкодження ізоляції при протіканні струму витоку на землю, (ПЗВ з IΔn - 100, 300 мА). 
Пристрої захисного відключення типу АС - реагують на синусоїдальні змінні диференційні 
струми витоку. Номінальний умовний струм короткого замикання 6 кА.

Назва Кількість 
полюсів

Номінальний 
струм, In, А

Номінальний 
вимикальний  

диференційний 
струм, IΔn, мА

Код 
замовлення

e.rccb.pro.2.16.10

2

16
10 p003001

e.rccb.pro.2.16.30 30 p003003
e.rccb.pro.2.25.10

25

10 p003002
e.rccb.pro.2.25.30 30 p003004
e.rccb.pro.2.25.100 100 p003008
e.rccb.pro.2.25.300 300 p003013
e.rccb.pro.2.40.30

2

40
30 p003005

e.rccb.pro.2.40.100 100 p003009
e.rccb.pro.2.40.300 300 p003014
e.rccb.pro.2.63.30

63
30 p003006

e.rccb.pro.2.63.100 100 p003010
e.rccb.pro.2.63.300 300 p003015
e.rccb.pro.4.25.30

4

25
30 p003018

e.rccb.pro.4.25.100 100 p003022
e.rccb.pro.4.25.300 300 p003027
e.rccb.pro.4.40.30

40
30 p003019

e.rccb.pro.4.40.100 100 p003023
e.rccb.pro.4.40.300 300 p003028
e.rccb.pro.4.63.30

63
30 p003020

e.rccb.pro.4.63.100 100 p003024
e.rccb.pro.4.63.300 300 p003029

https://enext.ua/catalog/vimikachi_diferentsiynogo_strumu_serii_stand_tip_as/
https://enext.ua/catalog/vimikachi_diferentsiynogo_strumu_serii_pro_tip_as/
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Вимикачі диференційного струму e.rccb.pro 
тип А (електромеханічні)
Призначені для захисту від ураження електричним струмом при випадковому прямому 
або опосередкованому контакті з струмопровідними частинами електроустановок 
(електроапаратів) та запобігання виникненню пожеж унаслідок пошкодження ізоляції 
при протіканні струму витоку на землю. Пристрої захисного відключення типу А реагують, 
як на синусоїдальний змінний, так і на пульсуючий постійний диференціальні струми 
витоку. Номінальний умовний струм короткого замикання 6 кА.

Назва Кількість 
полюсів

Номінальний 
струм, In, А

Номінальний 
вимикальний  

диференційний 
струм, IΔn, мА

Код 
замовлення

e.rccb.pro.A.2.16.30

2

16

30

p080001

e.rccb.pro.A.2.25.30 25 p080002

e.rccb.pro.A.2.40.30
40

p080003

e.rccb.pro.A.4.40.30 4 p080004

Вимикачі диференційного струму e.industrial.rccb 
тип АC (електромеханічні)
Призначені для захисту від ураження електричним струмом при випадковому прямому 
або опосередкованому контакті з струмопровідними частинами електроустановок 
(електроапаратів), (ПЗВ з IΔn - 10, 30 мА) та запобігання виникненню пожеж унаслідок 
пошкодження ізоляції при протіканні струму витоку на землю, (ПЗВ з IΔn - 100, 300 мА). 
Пристрої захисного відключення типу АС - реагують на синусоїдальні змінні диференційні 
струми витоку. Номінальний умовний струм короткого замикання 10 кА.

Назва Кількість 
полюсів

Номінальний 
струм, In, А

Номінальний 
вимикальний 

диференційний 
струм, IΔn, мА

Код 
замовлення

e.industrial.rccb.2.16.30

2

16

30

i0220010

e.industrial.rccb.2.25.30 25 i0220001

e.industrial.rccb.2.40.30 40 i0220002

e.industrial.rccb.2.63.30 63 i0220003

e.industrial.rccb.4.25.30

4

25
30 i0220004

e.industrial.rccb.4.25.100 100 i0220005

e.industrial.rccb.4.40.10

40

10 i0220006

e.industrial.rccb.4.40.100 100 i0220009

e.industrial.rccb.4.40.300 300 i0220011

e.industrial.rccb.4.63.30

63

30 i0220007

e.industrial.rccb.4.63.100 100 i0220008

e.industrial.rccb.4.63.300 300 i0220012

Вимикачі диференційного струму із захистом від надструмів 
серії STAND тип АС (електронні)
Диференційний вимикач з функцією захисту від надструмів серії e.rcbo.pro призначений
для захисту людей при прямому чи непрямому контакті з відкритими провідними 
частинами електроустановок, з’єднаними з відповідним заземлюючим пристроєм 
електроустановок будівель, та для захисту кабелів та проводів низьковольтних 
електричних кіл від струмів перевантаження та короткого замикання.

Назва Кількість 
полюсів

Часо-струмова  
характерис-

тика

Номінальний 
струм, In, A

Номінальний 
вимикальний 
диференцій-

ний струм, 
IΔn, мА

Код 
замовлення

e.rcbo.stand.2.C06.30

1+N С

6

30

s034101

e.rcbo.stand.2.C10.30 10 s034102

e.rcbo.stand.2.C16.30 16 s034103

e.rcbo.stand.2.C20.30 20 s034104

e.rcbo.stand.2.C25.30 25 s034105

e.rcbo.stand.2.C32.30 32 s034106

https://enext.ua/catalog/vimikachi_diferentsiynogo_strumu_serii_pro_tip_a/
https://enext.ua/catalog/vimikachi_diferentsiynogo_strumu_serii_industrial_tip_as/
https://enext.ua/catalog/vimikachi_diferentsiynogo_strumu_difavtomati_serii_stand_tip_as/


15

Вимикачі диференційного струму із функцією захисту від 
надструмів e.rcbo.pro тип А (електронні)
Призначені для:
– захисту електричних кіл низької напруги від струмів перевантаження та короткого замикання;
– захисту від ураження електричним струмом при випадковому прямому або опосередкова-
ному контакті з струмопровідними частинами електроустановок (електроапаратів), (10, 30 мА); 
– нечастих оперативних комутацій електричних ланцюгів.
Номінальна вимикальна здатність 6 кА;
– запобігання виникненню пожеж унаслідок пошкодження ізоляції при протіканні струму вито-
ку на землю (100, 300 мА).

Назва Номінальний 
струм, А

Часо-струмова  
характерис-

тика

Номінальний 
вимикальний 
диференцій-

ний струм, 
IΔn, мА

Тип Полюс-
ність

Код 
замовлення

e.rcbo.pro.2.B06.30 6

B 30

А 1+N

p0720004

e.rcbo.pro.2.B10.30 10 p0720005

e.rcbo.pro.2.B16.30 16 p0720006

e.rcbo.pro.2.C06.10 6

C

10 p0720001

e.rcbo.pro.2.C06.30 6 30 p0720007

e.rcbo.pro.2.C10.10 10 10 p0720002

e.rcbo.pro.2.C10.30 10 30 p0720008

e.rcbo.pro.2.C16.10 16 10

А

1+N

p0720003

e.rcbo.pro.2.C16.30 16

30

p0720009

e.rcbo.pro.2.C20.30 20 p0720027

e.rcbo.pro.2.C25.30 25 p0720010

e.rcbo.pro.2.C32.30 32 p0720011

e.rcbo.pro.2.C40.30 40 p0720012

e.rcbo.pro.2.C50.30 50 p0720013

e.rcbo.pro.2.C63.30 63 p0720014

e.rcbo.pro.4.C16.100 16 100

3+N

p0720021

e.rcbo.pro.4.C16.30 16
30

p0720015

e.rcbo.pro.2.C20.30 20 p0720027

e.rcbo.pro.4.C25.100 25 100 p0720022

e.rcbo.pro.4.C25.30 25 30 p0720016

e.rcbo.pro.4.C32.100 32 100 p0720023

e.rcbo.pro.4.C32.30 32 30 p0720017

e.rcbo.pro.4.C40.100 40 100 p0720024

e.rcbo.pro.4.C40.30 40 30 p0720018

Вимикачі диференційного струму із захистом від надструмів 
з роздільною рукояткою e.elcb.stand тип АC (електронні)
Диференційний вимикач з функцією захисту від надструмів серії e.elcb.stand призначений 
для захисту людей при прямому чи непрямому контакті з відкритими провідними частинами 
електроустановок, з’єднаними з відповідним заземлюючим пристроєм електроустановок 
будівель, та для захисту кабелів та проводів низьковольтних електричних кіл від струмів 
перевантаження та короткого замикання. Пристрій має роздільну рукоятку, що дає 
можливість визначити причину спрацювання: від струмів перевантаження, чи від струмів  
витоку. Номінальна вимикальна здатність 4,5 кА.

Назва Кількість 
полюсів

Часо-струмова  
характерис-

тика

Номінальний 
струм, In, A

Номінальний 
вимикальний 
диференцій-

ний струм, 
IΔn, мА

Код 
замовлення

e.elcb.stand.2.C10.30

1+N С

10

30

p0620005

e.elcb.stand.2.C16.30 16 p0620006

e.elcb.stand.2.C25.30 25 p0620007

e.elcb.stand.2.C32.30 32 p0620008

https://enext.ua/catalog/vimikachi_diferentsiynogo_strumu_difavtomati_serii_stand_tip_as_z_rozd_ruk/
https://enext.ua/catalog/vimikachi_diferentsiynogo_strumu_difavtomati_serii_pro_tip_a/
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Назва Номінальний 
струм, А

Часо-струмова  
характерис-

тика

Номінальний 
вимикальний 
диференцій-

ний струм, 
IΔn, мА

Тип Полюс-
ність

Код 
замовлення

e.rcbo.pro.4.C50.100 50

С

100

А 3+N

p0720025

e.rcbo.pro.4.C50.30 50 30 p0720019

e.rcbo.pro.4.C63.100 63 100 p0720026

e.rcbo.pro.4.C63.30 63 30 p0720020

Назва Кількість 
полюсів

Часо-струмова  
характерис-

тика

Номінальний 
струм, In, A

Номінальний 
вимикальний 
диференцій-

ний струм, 
IΔn, мА

Код 
замовлення

e.elcb.pro.2.C10.30

1+N С

10

30

p0620001

e.elcb.pro.2.C16.30 16 p0620002

e.elcb.pro.2.C25.30 25 p0620003

e.elcb.pro.2.C32.30 32 p0620004

Вимикачі диференційного струму із захистом від надструмів 
з роздільною рукояткою e.elcb.pro тип АC (електромеханічні)
Диференційний вимикач з функцією захисту від надструмів серії e.elcb.pro 
призначений для захисту людей при прямому чи непрямому контакті з відкритими 
провідними частинами електроустановок, з’єднаними з відповідним заземлюючим 
пристроєм електроустановок будівель, та для захисту кабелів та проводів низьковольтних 
електричних кіл від струмів перевантаження та короткого замикання. Пристрій має 
роздільну рукоятку, що дає можливість визначити причину спрацювання: від струмів 
перевантаження, чи від струмів  витоку. Номінальна вимикальна здатність 6 кА.

Вимикачі диференційного струму із захистом від надструмів 
e.industrial.elcb тип АC (електромеханічні)
Призначені для:
– захисту електричних кіл низької напруги від струмів перевантаження та короткого за-
микання;
– захисту від ураження електричним струмом при випадковому прямому або опосеред-
кованому контакті з струмопровідними частинами електроустановок (електроапаратів),
(30 мА);
– запобігання виникненню пожеж унаслідок пошкодження ізоляції при протіканні струму
витоку на землю, (300 мА);
– нечастих оперативних комутацій електричних ланцюгів.
Номінальна вимикальна здатність 10 кА.

Назва Кількість 
полюсів

Часо-струмова  
характерис-

тика

Номінальний 
струм, In, A

Номінальний 
вимикальний 
диференцій-

ний струм, IΔn, 
мА

Код 
замовлення

e.industrial.elcb.2.B20.30

1+N

B
20

30

i0230013

e.industrial.elcb.2.B25.30 25 i0230014

e.industrial.elcb.2.C06.30

С

6 i0230001

e.industrial.elcb.2.C10.30 10 i0230002

e.industrial.elcb.2.C16.30 16 i0230003

e.industrial.elcb.2.C20.30 20 i0230004

e.industrial.elcb.2.C25.30 25 i0230005

e.industrial.elcb.2.C32.30 32 i0230006

e.industrial.elcb.2.C06.300 6

300

i0230007

e.industrial.elcb.2.C10.300 10 i0230008

e.industrial.elcb.2.C16.300 16 i0230009

e.industrial.elcb.2.C20.300 20 i0230010

e.industrial.elcb.2.C25.300 25 i0230011

e.industrial.elcb.2.C32.300 32 i0230012

https://enext.ua/catalog/vimikachi_diferentsiynogo_strumu_difavtomati_serii_pro_tip_as_z_rozd_ruk/
https://enext.ua/catalog/vimikachi_diferentsiynogo_strumu_difavtomati_serii_industrial_tip_as/
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Запобіжники e.fuse
Призначені для захисту: розподільних збірок, кабелів та проводів від струмів переванта-
ження та коротких замикань.

Назва Номінальний 
струм, In, А

Типорозмір 
запобіжника

Код 
замовлення

e.fuse.1038.2 2

10×38

i0610011
e.fuse.1038.4 4 i0610012
e.fuse.1038.6 6 i0610013
e.fuse.1038.8 8 i0610014
e.fuse.1038.10 10 i0610015
e.fuse.1038.13 13 i0610016
e.fuse.1038.16 16 i0610017
e.fuse.1038.20 20 i0610018
e.fuse.1038.25 25 i0610019
e.fuse.1038.32 32 i0610021
e.fuse.1451.25 25

14×51

i0610020
e.fuse.1451.32 32 i0610022
e.fuse.1451.40 40 i0610023
e.fuse.1451.50 50 i0610024
e.fuse.1451.63 63 i0610025

Запобіжники, тримачі на DIN-рейку e.fuse
Тримачі запобіжників e.fuse.h
Призначені для встановлення циліндрічного запобіжника. Тримач запобіжника обладна-
ний індикатором стану плавкої вставки.

Назва Кількість 
полюсів

Номінальний 
струм, А

Типорозмір 
запобіжника, мм

Код 
замовлення

e.fuse.1038.h1 1
32 10×38

i0300001
e.fuse.1038.h2 2 i0300002
e.fuse.1038.h3 3 i0300003
e.fuse.1451.h1 1

63 14×51
i0300004

e.fuse.1451.h2 2 i0300005
e.fuse.1451.h3 3 i0300006

Вимикачі навантаження e.is.pro (І-0) 
Призначені для неавтоматичної комутації електричних ланцюгів.

Назва Кількість 
полюсів

Номінальний 
струм, А

Код 
замовлення

e.is.pro.1.40

1

40 p008017

e.is.pro.1.50 50 p008007

e.is.pro.1.63 63 p008003

e.is.pro.1.125 125 p008008

e.is.pro.2.40

2

40 p008018

e.is.pro.2.50 50 p008026

e.is.pro.2.63 63 p008011

e.is.pro.2.125 125 p008012

e.is.pro.3.40

3

40 p008019

e.is.pro.3.50 50 p008009

e.is.pro.3.63 63 p008020

e.is.pro.3.125 125 p008010

e.is.pro.4.40

4

40 p008021

e.is.pro.4.50 50 p008027

e.is.pro.4.63 63 p008022

e.is.pro.4.125 125 p008028

https://enext.ua/catalog/zapobizhniki_fuse/
https://enext.ua/catalog/utrimuvachi_zapobizhnikiv_fuse/
https://enext.ua/catalog/vimikachi_navantazhennya_is/
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Модульні вимикачі навантаження e.is3.pro (І-0-ІІ) на 2 напрямки 
Призначені для неавтоматичної комутації електричних ланцюгів.

Назва Кількість 
полюсів

Номінальний 
струм, А

Код 
замовлення

e.is3.pro.1.63 1

63

p008013

e.is3.pro.2.63 2 p008014

e.is3.pro.3.63 3 p008015

e.is3.pro.4.63 4 p008016

Контактори модульні на DIN-рейку e.mc
Призначені для комутації активних та слабоіндуктивних навантажень у системах управ-
ління різноманітними технологічними процесами, кондиціонування і вентиляції, мереж 
освітлення.

Назва Кількість 
полюсів

Номінальний 
струм, In, А

Напруга котушки 
управління, Ue, В

Код 
замовлення

e.mc.220.2.20.2NO

2

20

~ 230

p005017

e.mc.220.2.25.2NO 25 p005001

e.mc.220.2.40.2NO 40 p005003

e.mc.220.2.63.2NO 60 p005018

e.mc.220.2.25.1NO+1NC 25 p005020

e.mc.220.2.25.2NC 25 p005025

e.mc.220.2.20.2NO 20 p005017

e.mc.220.2.25.2NO 25 p005001

e.mc.220.2.40.2NO 40 p005003

e.mc.220.2.63.2NO 60 p005018

e.mc.220.2.25.1NO+1NC 25 p005020

e.mc.220.2.25.2NC 25 p005025

e.mc.220.4.20.4NO

4

20 p005019

e.mc.220.4.25.4NO 25 p005005

e.mc.220.4.40.4NO 40 p005007

e.mc.220.4.63.4NO 63 p005009

e.mc.220.4.25.3NO+1NC 25 p005021

e.mc.220.4.25.2NO+2NC 25 p005022

e.mc.220.4.25.4NC 25 p005024

e.mc.220.4.100.4NO 100 p005023

Додаткове обладнання до модульних контакторів
Додатковий контакт (боковий)
Призначений для індикації стану контактної групи модульних контакторів e.mc в ланцю-
гах управління і сигналізації.

Назва Номінальний 
струм, In, А

Тип 
контактів

Код 
замовлення

e.mc.aux 6 1NO+1NC p005101

Розетки на DIN-рейку серії e.professional та e.standard
Призначені для встановлення в електричних щитах з метою оперативного приєднання 
до мережі різноманітних переносних пристроїв, таких як подовжувачі, переносні світиль-
ники й т. ін.

Назва Тип 
розетки

Кількість 
полюсів

Номінальний 
струм, In, А

Номінальна 
напруга, В

Код 
замовлення

e.socket.pro.din.tms тип F, CEE 7/4 
(Shuko), с з/к 2р+z 16 ~ 250 s004002

e.socket.stand.din тип С, CEE 7/16, 
без з/к 2р 10 ~ 250 s004001

https://enext.ua/catalog/kontaktori_modulni_mc/
https://enext.ua/catalog/kontaktori_modulni_mc/dodatkoviy_kontakt_e_mc_aux/
https://enext.ua/catalog/rozetki_na_din_reyku_socket/
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Кнопки управління на DIN-рейку
Призначені для використання у електричних колах управління різноманітним електро-
технічним обладнанням (контакторами, реле автоматики і т. ін.), з напругою до 230 В, 50 Гц.

Назва Колір Номінальна 
напруга, В

Код 
замовлення

e.pb.din.red червоний
~ 230

i0790001

e.pb.din.green зелений i0790002

Назва Колір Номінальна 
напруга, В

Код 
замовлення

e.pbi.din.red червоний
~ 230

i0790003

e.pbi.din.green зелений i0790004

Назва Колір Номінальна 
напруга, В

Код 
замовлення

e.pbif.din.red червоний
~ 230

i0790005

e.pbif.din.green зелений i0790006

Кнопки на DIN-рейку NO+NC

Кнопки на DIN-рейку NO+NC з індикатором

Кнопки на DIN-рейку NO+NC з фіксацією та індикатором

Блоки живлення на DIN-рейку 
Призначені для живлення електротехнічного обладнання постійною випрямленою ста-
білізованою напругою.

Назва Номінальна 
потужність, Вт

Вихідна 
напруга DC, В

Вихідний 
струм, А

Код 
замовлення

e.m-power.15.24 15 = 24 0,63 i083001

e.m-power.30.12
30

= 12 2 i083002

e.m-power.30.24 = 24 1,5 i083003

e.m-power.60.12
60

= 12 4,6 i083004

e.m-power.60.24 = 24 2,5 i083005

e.m-power.120.24 120 = 24 5 i083006

Індикатори на DIN-рейку
Призначені для індикації:
– наявності фазної напруги 230 В, 50 Гц у низьковольтних електричних колах;
– стану та режиму роботи електрообладнання.

Назва Номінальна напруга
живлення, В

Колір 
світлофільтра

Код 
замовлення

e.i.din.220.blue

~ 230

синій p059003

e.i.din.220.green зелений p059002

e.i.din.220.orange помаранчевий p059006

e.i.din.220.red червоний p059001

e.i.din.220.white білий p059005

e.i.din.220.yellow жовтий p059004

Дзвінок на DIN-рейку 
Призначений для звукової сигналізації стану електричних ланцюгів. Нетривалий режим роботи.

Назва Номінальна напруга, В Код 
замовлення

e.ringer.din.220 ~ 230 p0600001

Призначений для живлення малопотужних навантажень (індикаторів, дзвінків і т. ін.). 

Назва Напруга первинної 
обмотки, B

Напруга вторинної 
обмотки, В Потужність, ВА Код 

замовлення

e.trans.din.8.12.24 ~ 230 ~ 8, 12, 24 8 p057001

https://enext.ua/catalog/indikatori_na_din_reyku_i/
https://enext.ua/catalog/knopki_keruvannya_na_din_reyku_pb/
https://enext.ua/catalog/bloki_zhivlennya_na_din_reyku_m_power/
https://enext.ua/catalog/inshi_modulni_pristroi/


20




