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Пристрої виявлення дугових 
замикань AFDD 
Пристрої AFDD – це новий клас 
апаратів для захисту побутових і 
комерційних споживачів від загрози 
пожежі у разі виникнення в 
електричній проводці паралельного 
або послідовного дугового 
замикання. Крім захисту від 
надструмів, S-ARC1 забезпечує 
додатковий захист від послідовного, 
паралельного дугового замикання та 
дугового замикання на землю. Разом 
з вище розташованим вимикачем 
диференційного струму S-ARC1 є 
оптимальним рішенням для 
комплексного захисту в розподільчій 
шафі.

Модульні контактори
Лінійка безшумних модульних 
контакторів АББ охоплює широкий 
асортимент моделей з номінальним 
струмом від 16 до 100 А. Завдяки 
новітній безшумній котушці змінного/ 
постійного струму, широкому 
асортименту аксесуарів та моделей 
ручного та автоматичного керування, 
модульні контактори забезпечать 
максимальну надійність роботи та 
стануть у пригоді на об’єктах, що 
потребують мінімального рівня шуму.

Шафи для вторинного розподілення 
електроенергії TwinLine N44
Сімейство оболонок TwinLine, 
призначених для побудови систем 
розподілу електроенергії, доповнено 
новим асортиментом підлогових шаф 
TwinLine N 44.
Нові оболонки мають клас 
захисту IP44 і пропонуються в 
двох версіях: з заземленням та з 
подвійною ізоляцією. Постачаються 
підготовленими для внутрішнього 
комплектування модулями  
CombiLine N, що встановлюються на 
монтажні профілі EDF. Шафи TwinLine 
N 44 і TwinLine N 55 мають однакові 
аксесуари, що спрощує планування 
складських запасів.

Розподільчі та мультимедійні шафи 
UK600
До нової серії шаф UK600 увійшли 
розподільчі, мультимедійні та 
комбіновані шафи для житлових та 
невеликих комерційних приміщень. 
Серія UK600 – це поєднання 
стильного дизайну та збільшеного 
простору, що дозволяє більш 
раціонально розміщувати 
обладнання та втілювати будь-які 
ідеї. Шафи UK600 комплектуються 
широким асортиментом аксесуарів 
та гарантують простоту, безпеку та 
гнучкість застосування. Дверцята з 
різноманітними дизайнерськими 
вставками та плівками дозволяють 
легко інтегрувати шафу у будь-який 
інтер’єр.

—
Рішення для електропостачання будівель
Огляд продукції

Система силових шин з номінальним 
струмом 250 A SMISSLINE TP
Система втичного монтажу із 
захистом від торкання SMISSLINE 
TP гарантує, що пристрої та 
компоненти можна встановлювати 
та знімати навіть під напругою 
без будь-якої потреби у засобах 
індивідуального захисту від 
ураження електричним струмом. 
SMISSLINE TP пропонує нову 
систему шин з номінальним струмом 
250 A. Такий номінальний струм 
дозволяє здійснювати бокове 
підведення живлення 250 A, значно 
розширюючи діапазон можливих 
застосувань.
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Busch-powerDock
Busch-powerDock – зручне рішення 
для швидкого заряджання 
мобільних пристроїв. Зарядна 
станція вбудовується в коробку для 
прихованого монтажу і підходить 
для заряджання пристроїв iPod 
та iPhone з зарядним інтерфейсом 
Lightning або USB-C. Доступний у 
кількох серіях: carat®,
Busch-dynasty®, future® linear,
Busch-axcent®, solo® та basic55®.

Датчики присутності Busch-Presence
Нові датчики присутності Busch-
Presence, розроблені за новітньою 
технологією, здатні задовольнити 
найсуворіші вимоги. Вони мають 
кілька інноваційних конструктивних 
особливостей, зокрема так званий 
«електронний контакт» – безшумний 
електронний комутаційний вихід для 
світлодіодів. Крім того, датчиками 
можна керувати дистанційно 
за допомогою спеціального 
застосунку через Bluetooth.

KNX-сенсор ABB-tacteo® 
KNX-сенсор ABB-tacteo® – це 
індивідуально налаштовуваний 
елемент керування для застосування 
у високорівневих інтелектуальних 
системах готелів класу люкс, 
громадських закладів та житлових 
будинків. Кожний сенсор унікальний 
за дизайном і функціоналом.
abb.com/tacteo

Автоматизовані системи опалення, вентиляції та кондиціонування: від 
однієї кімнати до керування будівлею

ClimaECO

Опалення

Вентиляція

Центральна
система ОВК

Автоматизація
та керування
системою ОВК

Автоматизовані системи керування будівлею (BMS),
наприклад, BACnet

Кондиціонування

Спрощує планування

Екологічна

Проста
інтеграція

Знижує витрати

Ефективна

Автоматизація

ABB i-bus® KNX

Система
ОВК кімнати
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Житловий, комерційний та промисловий 
сектор
Наш широкий асортимент модульних 
пристроїв для монтажу на DIN-рейку з 
функціями захисту, керування, контролю та 
вимірювання ідеально підходить для 
задоволення вимог до електроустановок 
житлових, комерційних та промислових 
об’єктів. Пропозиція АББ доповнюється 
великим вибором металевих та пластикових 
шаф.

Залізнична галузь
Різноманіття портфоліо дозволило нам стати 
лідером в залізничній галузі. Це стало 
можливо також і завдяки автоматичним 
вимикачам змінного та постійного струму серії 
S200M-UC і серії S200MT, що особливо 
підходять для складних умов експлуатації та 
відповідають стандарту NF F 16-101/102.

Рішення для сонячної енергетики
Компанія АББ пропонує пристрої, спеціально 
призначені для керування та захисту кіл 
змінного та постійного струму в сонячних 
електростанціях. Це, зокрема, автоматичні 
вимикачі та вимикачі-роз’єднувачі, 
наприклад, S800PV до 1200 В DC, тримачі 
запобіжників E90PV, плавкі вставки E9F PV, 
пристрої захисту від імпульсних перенапруг 
OVR-PV тощо.
Їх можна розмістити в оболонках серії   
GEMINI, що підходять для експлуатації на 
відкритому повітрі.
АББ також пропонує готові до встановлення 
суматори з системою контролю та без неї 
для різної кількості стрингів. 

—
Рішення для електропостачання будівель
Переваги за будь-якого застосування
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Вітроенергетика
Високі робочі характеристики наших 
пристроїв та постійні інновації дозволили 
компанії АББ стати світовим лідером в галузі 
електричних розподільчих пристроїв для 
сектору вітроенергетики. Наявність серії 
автоматичних вимикачів S800 з високою 
вимикальною здатністю на 690 В AC, а також 
можливість їх використання з обмежувачем 
струму короткого замикання S800-SCL-SR 
робить наш асортимент модульних пристроїв 
ідеальним для потреб галузі.

Обладнання для електронних систем/ центрів 
зберігання та обробки даних
На електроустановках таких об’єктів, як 
дата-центри, банки, лікарні та аеропорти, де 
безперервність електропостачання має 
вирішальне значення, потрібна система, яка 
дозволятиме абсолютно безпечно 
під’єднувати та від’єднувати напругу в 
розподільчих пристроях. Втична система із 
захистом від торкання SMISSLINE TP 
гарантує повну безпеку монтажу, гнучкість 
збирання та швидкість заміни без 
переривання роботи електроустановки.

Відповідність вимогам UL/CSA
Для задоволення суворих вимог міжнародних 
сертифікаційних органів наші модульні 
пристрої проходять випробування на 
відповідність численним міжнародним 
стандартам, а деякі – зокрема, автоматичні 
вимикачі S200U, S200UP і S800U та пристрої 
захисного відключення F200 – мають 
сертифікати відповідності стандартам UL. 
Асортимент обладнання, яке має сертифікацію 
UL , доповнюють металеві шафи серії SR2 та 
термопластичні шафи GEMINI UL.
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Мініатюрні автоматичні вимикачі Пристрої захисного відключення

Збільшений клемний слот для проводів більшого 
перерізу до 35 мм², з наконечниками та без.
Задовольняє вимогам ступеня захисту IP20 (захист 
від торкання) за IEC/EN 60529.
Вбудована пластина для захисту гнучких проводів 
та однаковий тиск при затягуванні в обох клемних 
слотах.

Вимикач з проміжним положенням спрацювання (TRIP).

Клеми на фронтальній 
частині пристрою для 
захисту від несправностей.

Автоматичні вимикачі 
SN200 мають вбудований 
тримач маркування. 
Легка ідентифікація 
захищуваних кіл.
Фаза з нейтраллю у корпусі 
завширшки лише 17,6 мм.

Двонаправлені циліндричні клеми
зверху і знизу. Ідеальні для 
одночасного під’єднання 
кабелів та шин. 

Зверху і знизу на фронтальній частині 
автоматичних вимикачів S200 нанесено 
численні знаки відповідності.
Стійке та розбірливе лазерне маркування. 
Індикація реального положення контактів, 
задля зручності та безпеки напряму з’єднана з 
рухомим контактом. Спереду кожного вимикача 
нанесено індивідуальний код ідентифікації.

Зелений/червоний 
індикатор показує реальне 
положення контактів.

1 2

3

4 5

Серія SN201
Автоматичні вимикачі серії 
SN201, одномодульні пристрої 
з захистом фазної лінії та 
з комутацією нейтралі до 
40 A, для побутового та 
комерційного використання.

2

Серія S200
Автоматичні вимикачі S200, 
S200M та S200P до 63 A:
для житлових, комерційних 
та промислових об’єктів, 
де можливі струми КЗ до 
25 кА. S200U, S200UP та 
SU200PR із сертифікацією 
за стандартом UL489/CSA 
22.2 № 5 (США і Канада).

1 3 Серія S800
Автоматичні вимикачі S800 з 
високою вимикальною здатністю 
та номінальним струмом до 125 A 
S800B: вимикальна здатність 16 кА 
S800C: вимикальна здатність 25 кА 
S800N: вимикальна здатність 36 кА 
S800S: вимикальна здатність 50 кА

5 Серії DDA200 та DDA800
Блоки диференційного струму, на які 
встановлюють автоматичні вимикачі 
серій S200 та S800 з номінальним 
струмом до 63 A і 100 A відповідно.

4 Серія F200
Пристрої диференційного струму 
F200 з номінальним струмом до 
125 A для житлового, комерційного 
та промислового сектора.

—
Рішення для електропостачання будівель
Переваги за будь-якого застосування
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Інші пристрої захисту

На передній частині 
тримача запобіжника E90 
розташовано спеціальний 
світловий індикатор 
перегоряння запобіжника.

Відображення причини 
спрацювання вимикача 
диференційного струму DS200:
синій (спрацювання за струмом 
витоку) або чорний (спрацювання 
за надструмом).

Індикатор реального 
положення контактів 
на фронтальній 
стороні вимикача 
диференційного 
струму DS200.

Наочний індикатор залишку строку 
служби ПЗІПу OVR. Можливість 
оснащення контактами дистанційної 
сигналізації стану OVR.

Має RFID-мітку. Запобігає 
фальсифікації обладнання 
завдяки нанесенню 
серійного номера 
згідно зі стандартом 
ISO/IEC FCD 15693-3.

7 Реле диференційного струму RD3
Реле диференційного струму з можливістю 
налаштування параметрів чутливості 
й часу затримки спрацювання.

9 E90: тримачі плавких вставок 
та запобіжники-роз’єднувачі 
з плавкими вставками
E90: вимикачі-роз’єднувачі до 32 A.
E90h: тримачі плавких вставок до 32 A.
E90 50/125: роз’єднувачі до 125 A.

6 Серія DS200
Захист від надструмів та струму витоку 
в одному пристрої завширшки два 
модулі. Для використання у житловому, 
комерційному та промисловому секторі.

8 Пристрої захисту від імпульсних 
перенапруг серії OVR
Захист електрообладнання від 
імпульсних перенапруг, спричинених 
блискавкою або комутаціями в 
системі енергопостачання.

6 7 98
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Пристрої контролю та автоматики

До 3 світлодіодів 
в корпусі 
завширшки лише 
9 мм. Світлодіодні 
індикатори Е219 
гарантують 
оптимальну підсвітку 
за дуже низького 
споживання 
електроенергії.

Безшумний.
Кілька значень напруги керування.
Кілька конфігурацій NO та NC контактів. 
Перемикач режимів роботи: Автоматичний/
ручний/вимкнення (серія EN).

Номінальний струм до 125 A.
Від 1 до 4 полюсів.

Серія E210: кілька функцій контролю 
та автоматики у надкомпактному 
корпусі  завширшки 9 мм.

13 Цифрові та електромеханічні 
реле часу
Тижневі цифрові реле часу
D1 та D2. Річні цифрові реле часу D365.
Електромеханічні реле часу AT

10 Контактори, імпульсні та 
контакторні реле
Модульні контактори серії ESB/
EN..N. Контакторні реле серії E297.
Імпульсні реле серій E290 та E260.

12 E210: вимикачі (ON-OFF),
кнопкові вимикачі та 
світлодіодні індикатори
Вимикачі (ON-OFF) E211 та E218. 
Перекидні вимикачі E213.
Групові вимикачі E214.
Кнопкові вимикачі E215 та 
E217. Світлодіодні індикатори 
E219 з одним, двома та 
трьома світлодіодами.

Вимикачі-роз’єднувачі
Вимикачі-роз’єднувачі 
серії E200
Від 1 до 4 полюсів.
До 125 A.

Вимикачі-роз’єднувачі 
серії SD200
Від 1 до 4 полюсів.
До 63 A.
Повністю сумісні з 
усіма аксесуарами до 
автоматичних вимикачів.

11

—
Рішення для електропостачання будівель
Переваги за будь-якого застосування

10 11 12 12 12 12 12 12 1311
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Цифрові тижневі та річні 
реле часу серії D-Line.
Широкий вибір програм: стандартна, 
циклічна, довільна, режим вихідного дня. 
РК-дисплей з підсвіткою.

Затримка часу увімкнення 
та вимкнення.

Зручне програмування.
Ідеально підходять для освітлення 
громадських місць, магазинів, 
пам’ятників тощо.

14 Реле рівня освітленості
Астрономічні реле TWA активують 
систему освітлення залежно від часу 
сходу і заходу сонця.
Реле рівня освітленості TW керують 
освітлювальними приладами 
залежно від рівня навколишнього 
освітлення.

15 Електронні реле часу
Реле затримки часу для сходового 
освітлення серії E232
Широкий асортимент таймерів 
E234.

16 Блоки живлення серії CP-D

13 13 14
14 15 16

15
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Облік електроенергії

Облік електроенергії в однофазних та трьохфазних мережах
Пряме під’єднання до 80 A та під’єднання через 
трансформатори струму та напруги
Висока точність вимірювань: клас точності до 0.5 S.
Облік генерованої/спожитої та активної/реактивної енергії.
До чотирьох тарифів.
До восьми каналів для профілів навантаження
Зберігання попередніх даних за кількома 
показниками. Можливість використання вбудованих 
послідовних інтерфейсів зв’язку Modbus і M-Bus.
Можливість під’єднання до 32 лічильників до Ethernet-
шлюзу з вбудованим веб-сервером за протоколом 
JSON, Моделі з внутрішнім годинником.

Однофазний цифровий лічильник електроенергії C11 з ультра-
компактною конструкцією завширшки лише один модуль.
Трьохфазний цифровий лічильник електроенергії C13 з 
ультра-компактною конструкцією завширшки лише три 
модулі. Обидві моделі не мають аналогів на ринку.

17 17 18 18

17 Цифрові лічильники електроенергії EQ
Надзвичайно компактні лічильники 
серії C
Компактні лічильники з інтерфейсом 
зв’язку серії B
Лічильники серії A з широким вибором 
функцій.
Набір функцій залежить від категорії 
функціональності кожної моделі (steel, 
bronze, silver, gold та platinum).

18 Цифрові та аналогові вимірювальні прилади
Амперметри AMTD і AMT.
Вольтметри VLMD і VLM.
Частотоміри FRZ.
Мультиметри DMTME.
Лічильники годин E233 та HTM.
Трансформатори струму і напруги.

—
Рішення для електропостачання будівель
Переваги за будь-якого застосування
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Інші функції

До серії входять пристрої, що відповідають 
найбільш розповсюдженим стандартам 
(німецьким, італійським, французьким...).
Захисні шторки та додаткова кришка.

19 19

19 Широкий асортимент інших модульних пристроїв
Модульні розетки.
Світлорегулятори.
Реле пріоритету навантажень та реле перевантаження. 
Трансформатори напруги для кіл керування, 
роздільні та захисні трансформатори
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Система автоматизації будівель

ABB i-bus® KNX
ABB i-bus® KNX – це система 
автоматизації будівель, що відповідає 
найсуворішим вимогам до керування 
сучасними будівлями і помешканнями. 
Вона створена на базі простої, 
перевіреної часом технології KNX, яка 
вважається першим у світі відкритим 
стандартом для керування усіма типами 
будівель – промислових, комерційних та 
побутових.

ABB i-bus® KNX пропонує комплексні рішення для 
автоматизації та контролю сучасних будівель:
• Керування освітленням та його регуляція
• Опалення, вентиляція, кондиціонування
• Керування шторами і жалюзі
• Охорона та моніторинг
• Керування енергоспоживанням і навантаженням
• Візуалізація та керування
• Централізована автоматизація та контроль
• Дистанційне керування/обслуговування

—
Рішення для електропостачання будівель
Переваги за будь-якого застосування
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Шафи для кінцевого розподілення електроенергії

Mistral
Серія розподільчих шаф MISTRAL® 
вирізняється широтою та гнучкістю 
асортименту, що значно полегшує та 
прискорює електромонтажні роботи. 
До серії увійшли шафи прихованого та 
настінного монтажу.
Завдяки високому ступеню захисту IP41 
та IP65 шафи можна встановлювати у 
будь-яких приміщеннях житлових та 
комерційних будівель.

Серія шаф MISTRAL® представлена 
трьома виконаннями:

System pro E comfort MISTRAL41F
Стильна розподільча шафа прихованого 
монтажу, що вирізняється елегантним 
дизайном, місткістю та унікальними 
конструктивними особливостями, зокрема 
інноваційними фланцями для вводу кабелів.

System pro E comfort MISTRAL41W
Розподільча шафа для настінного монтажу 
зі ступенем захисту IP41, призначена для 
встановлення у комерційних будівлях. 
Надзвичайно універсальна завдяки продуманим 
функціям і аксесуарам та ідеальному балансу 
між компактними зовнішніми розмірами 
та містким внутрішнім простором.

Шафи System pro E comfort MISTRAL65 
зі ступенем захисту IP65 розраховані на 
складні умови експлуатації, що потребують 
високих робочих характеристик.

Розподільчі та мультимедійні шафи UK600
До нової серії шаф UK600 увійшли 
розподільчі, мультимедійні та 
комбіновані шафи
для житлових та невеликих комерційних 
приміщень. Шафи UK600 комплектуються 
широким асортиментом аксесуарів та 
гарантують простоту, безпеку та 
гнучкість застосування. Дверцята з 
різноманітними дизайнерськими 
вставками та плівками дозволяють легко 
інтегрувати шафу у будь-який інтер’єр.
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Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії

Настінні та підлогові шафи TwinLine
Система TwinLine від STRIEBEL & JOHN 
відкриває нову сторінку в історії сучасного 
розподілення електроенергії. Серія шаф
TwinLine успішно пройшла випробування за 
стандартами IEC 61439, DIN EN 61439-1/-2/-3.
Основою серії настінних та підлогових шаф 
для систем розподілення є ї ї універсальність: 
кілька ступенів захисту та широкий вибір 
моделей для будь-яких вимог галузі.

Переваги: широкий вибір моделей та 
аксесуарів, висока якість, швидкий та зручний 
монтаж внутрішньої конфігурації. Спрощена 
система аксесуарів гарантує повну гнучкість, 
водночас скорочуючи потреби у складських 
запасах. Шукаєте сучасну, оптимізовану, 
зручну у використанні та розраховану на 
майбутнє розширення розподільчу шафу? Все 
це ви знайдете у шафах TwinLine.
Продумана, інтелектуальна система є 
стандартною особливістю всіх настінних та 
підлогових шаф, адже в комбінації з модулями 
CombiLine N дає безмежні можливості 
внутрішньої конфігурації.

Компактні розподільні шафи серії AT/U
Компактні розподільчі шафи, розроблені 
спільно з фахівцями-електромонтажниками, 
вирізняються ефективними технічними 
рішеннями. Гнучкість та швидкість 
електромонтажу полегшить вашу щоденну 
роботу.

Не має значення, чи працюєте ви на 
комерційних, промислових або житлових 
об’єктах – широкий асортимент виробів 
містить рішення для будь-якого типу монтажу 
– під прихованого і настінного до монтажу у 
пустотілих стінах. Усі корпуси мають подвійну 
ізоляцію. Комплект заземлення можна 
замовити як додатковий аксесуар. Залежно від 
виконання, шафи мають ступінь захисту від 
IP31 до IP43.

—
Рішення для електропостачання будівель
Переваги за будь-якого застосування
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TwinLine N55
Зварні настінні та підлогові шафи зі ступенем 
захисту IP55.

Система TwinLine N55 – це широка 
універсальна серія зварних шаф з двома 
класами захисту та трьома варіантами 
глибини, а також високим ступенем захисту 
IP55. Основою серії  настінних та підлогових 
шаф для систем розподілення є ї ї 
універсальність: від високого ступеню захисту 
і простоти монтажу до широкого вибору 
моделей для будь-яких вимог галузі.

TwinLine N44
Зварні підлогові шафи із ступенем захисту 
IP44.

До асортименту підлогових шаф TwinLine N44 
входять 5 типорозмірів завширшки від 1 до 5 
стандартних панелей (250-1250 мм) і 
завглибшки 225 мм. Шафи TwinLine N44 
замінюють серію оболонок H/HS і є 
економічним рішенням під час проектування 
систем розподілення.
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Програмне забезпечення E-Design
Компанія АББ представляє новий пакет 
інженерного програмного забезпечення
e-Design, призначений для задоволення 
потреб фахівців електротехнічної галузі.
e-Design дозволяє проектувати електричні 
системи, максимально скорочуючи час 
виконання електромонтажних робіт завдяки 
доступу до всього асортименту продукції та 
інтуїтивно зрозумілому та зручному 
функціоналу. Програмний пакет має 
привабливий сучасний вигляд, вирізняється 
характерним для програм АББ оптимальним 
набором функцій та являє собою інноваційний 
інструмент, що вміщує в собі всі доступні в 
галузі передові технології.

Досвід АББ в одному програмному пакеті
Головним орієнтиром АББ під час розробки 
інженерного програмного забезпечення 
завжди була ретельна підготовка власних 
інженерів та чіткий фокус на потребах фахівців 
сектору. В контексті мінливих умов сьогодення 
вкрай важливо підтримувати все більш 
складне обладнання рішеннями, які зроблять 
це обладнання простим та зручним у 
використанні.
В розробці нового пакету програм e-Design 
компанія АББ враховувала не тільки вимоги 
ринку, але й власний досвід, тож це програмне 
забезпечення стало практичною відповіддю 
на кожен з аспектів проектування 
електросистем.

—
Стислий огляд
Оболонки для систем вторинного 
розподілення електроенергії
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System pro E power
Оболонки для головних розподільчих 
пристроїв
Нова розподільча система System pro E Power – 
це комплексне рішення для розподілення 
електроенергії в інфраструктурі та 
промисловості, що відповідає сучасним 
міжнародним стандартам та галузевим 
вимогам і гарантує повну сумісність з усім 
іншим низьковольтним обладнанням АББ, 
зокрема з автоматичними вимикачами в 
литому корпусі Tmax T і XT, повітряними 
автоматичними вимикачами Emax 2 та, 
безперечно, з усіма модульними пристроями 
серії System pro M compact®.

 
Ці та багато інших пристроїв АББ раціонально 
розміщуються всередині шафи завдяки 
широкому асортименту аксесуарів, що 
забезпечують ідеальну сумісність компонентів, 
максимальну простоту й зручність 
встановлення та під’єднання.

—
Пристрої з інших каталогів
Може вас зацікавити ...

Повний асортимент продукції АББ не вміщується в один каталог.
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System pro E control
Шафи для систем керування та автоматизації
Оболонки для систем автоматизації 
представлено великим асортиментом 
універсальних шаф серій SR2, AM2 та IS2 з, що 
відповідають всім різноманітним вимогам до 
пристроїв автоматизації, таким як комплектні 
пристрої, що встановлюються на обладнанні й 
автоматизованих виробничих лініях, щити 
контролю й керування для великих 
промислових підприємств.
До серії System pro E control увійшли також 
моделі SR2 EMC і IS2 EMC для застосування при 
підвищених вимогах до електромагнітної 
сумісності, які відповідають стандарту
MIL STD 285, та шафи з неіржавної сталі 
AISI304, призначені як для зовнішнього 
монтажу, так і застосування у галузях з 
високими вимогами до гігієни – у харчовій, 
хімічній та фармацевтичній промисловості. 
Завдяки широкому вибору аксесуарів у шафи 
System pro E control можна встановлювати 
пристрої керування й сигналізації та модульне 
обладнання серії System pro M compact®.

Gemini
Серія Gemini представляє шафи з 
термопластичного полімеру, виготовлені за 
інноваційною технологією двокомпонентного 
лиття, що надає виробам удароміцності та 
високих механічних характеристик. Крім того, 
шафи Gemini мають ступінь захисту IP66 та 
високу стійкість до хімічного й кліматичного 
впливу. Саме тому шафи Gemini демонструють 
гарантовано високі робочі характеристики 
навіть в особливо складних умовах 
експлуатації, як у приміщеннях, так і на вулиці.
У шафи Gemini можуть встановлюватися 
модульні пристрої System pro M Compact® та 
автоматичні вимикачі в литому корпусі Tmax.
Шафи серії Gemini повністю сумісні з усіма 
низьковольтними пристроями керування, 
контролю та сигналізації, завдяки чому 
створюється дійсно інтегрована система 
автоматизації.

—
Стислий огляд
Оболонки для систем вторинного 
розподілення електроенергії
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SACE Tmax XT
Завдяки широкому вибору пристроїв у 
чотирьох типорозмірах від 160 до 250 А серія 
автоматичних вимикачів SACE Tmax XT 
задовольнить потреби будь яких установок – 
від стандартних до технологічно складних.
Ці пристрої вирізняються високою здатністю 
обмеження струму та енергії, таким чином 
дозволяючи оптимізувати розміри нижче 
розташованих кіл та пристроїв. Автоматичні 
вимикачі SACE серії Tmax XT оснащені 
термомагнітними та електронними 
розчіплювачами для захисту як від 
перевантаження і від короткого замикання, так 
і від замикання на землю і непрямого контакту в 
низьковольтній розподільчій системі.
Автоматичні вимикачі в литому корпусі SACE 
Tmax XT можуть оснащуватися 
термомагнітними розчіплювачами для захисту 
мереж постійного і змінного струму 
(використовуючи фізичні властивості біметалу 
та електромагніта, вони виявляють 
перевантаження і короткі замикання), або 
електронними розчіплювачами для захисту 
мереж змінного струму. Ці розчіплювачі, 
розроблені на базі мікропроцесорної 
технології, забезпечують надійний захист та 
точне спрацювання.

SACE Tmax T
Серія автоматичних вимикачів SACE Tmax T 
складається з 3- та 4-полюсних автоматичних 
вимикачів 9 типорозмірів у стаціонарному (T1–
T9), втичному (T2– T5) та викатному виконанні 
(T4–T7).
Для задоволення вимог найрізноманітніших 
застосувань було розроблено кілька серій: 
автоматичні вимикачі для розподілення 
енергії в мережах змінного та постійного 
струму, автоматичні вимикачі для розширеної 
зонної селективності, автоматичні вимикачі 
для захисту двигунів, автоматичні вимикачі на 
напругу до 1150 В в мережах змінного струму 
та до 1000 В в мережах постійного струму, 
вимикачі-роз’єднувачі серії PV для 
фотоелектричних систем.
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