




Новий додаток від Electro House



серія «Enzo»

Елегантний дизайн, гармонійні кольори... Серія «Enzo» доповнить кожен куточок Вашої оселі лег-
кістю та комфортом. Універсальний дизайн фурнітури підійде під будь-який стиль інтер’єру.
Розетки, вимикачі, диммери - повний контроль над світлом та електрикою у Вашому будинку.

Довершеність у кожній лініі

Переваги серії «Enzo»:

Варіанти виконання в кольорі

Класичний 
білий

Ніжне
лате

Срібний 
камінь

Витончено
золотий

Світле 
дерево

Бездоганний
графіт

• Модульний принцип інсталяції передбачає монтаж кількох видів продукції в один блок;
• Конструкція шасі дозволяє кріпити виріб як на гвинти, так і на розпірні лапки у різні типи установ-
чих коробок;
• Шасі розеток і вимикачів виконано з використанням поглибленого процесу гальваніки - це дає 
можливість істотно подовжити термін служби металевих частин продукції, а також поліпшити їх 
технічні характеристики;
• Ізолятор розетки виконаний з кераміки, за рахунок чого збільшується довговічність продукції;
• Електрофурнітура ТМ ElectroHouse має підпружинені контакти.
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Асортимент серії «Enzo»:

Вимикач Вимикач 
подвійний

Вимикач з 
підсвіткою

Вимикач 
подвійний
з підсвіткою

Вимикач
потрійний

Вимикач 
прохідний

Вимикач
подвійний 
прохідний

Механізм 
вимикача 

Механізм
вимикача 
подвійного

Розетка б/з

Розетка б/з 
(термопластик)

Розетка USB 
двойная + ро-
зетка с\з

Розетка з/з 
(термоплас-
тик)

Розетка з/з

Розетка
двомісна  б/з

Розетка
двомісна  б/з 
(термопластик)

Розетка
двомісна  з/з 
(термопластик)

Розетка
двомісна з/з

Розетка
телефонна

Розетка
телевізійна

Розетка
комп'ютерна

Розетка з 
кришкою з/з

Механізм 
розетки
б/з

Механізм 
розетки 
з/з

Диммер

Розетка
USB
2 порти

Вимикач 
дзвінка
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серія «Acura»

У наш час все більше з’являється гаджетів у бу-
динках, у середньому по 2 на кожну людину. На-
жаль іх потрібно заряджати і не завжди вистачає 
місця у розетках. Рішення є - багатомісні рамки! 
Можна встановити до 5 розеток в одному місці, 
комбінуйте вимикачі, розетки, диммери. Багата 
кольорова палітра дозволить підібрати рамку під 
будь-який стиль інтерьеру. 

Коли вже майже все ідеально та   красується новенький ремонт, але раптом не вистачає ще розетки 
чи вимикача, на допомогу прийде інсталяція серії «Acura». Велике розмаїття асортименту дозволить 
вибрати виріб для будь-яких потреб. 

Більше гаджетів - більше фурнітури

Варіанти виконання в кольорі

Класичний 
білий

Ніжне
лате

Срібний 
камінь

Витончено
золотий

Світле 
дерево

Бездоганний
графіт

Розширте свої межі з рамками «Enzo»
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серія «Hummer» IP54
Для приміщень з підвищенною вологістю повітря, таких як 
ванна кімната, вибирайте пило-та вологозахищену елек-
трофурнітуру серії «Hummer». Надійна силіконова про-
кладка захистить Ваш дім від короткого замикання та його 
наслідків.

Переваги серії «Acura»:

• Вогнестійкий ABS-пластик, який має стійкість до механічних впливів;
• Ергономічне виконання дозволяє встановити їх на будь-які поверхні;
• Всі вироби мають зручну задню стінку, яка має комфортне кріплення для швидкого та зручного 
монтажу кабеля через виштампувані вводи для провідників на основі корпусу розеток та вимикачів.

Асортимент серії «Acura»:

Асортимент серії «Hummer»:

Вимикач Вимикач
подвійний

Вимикач з
підсвіткою

Вимикач
подвійний
з підсвіткою

Розетка
б/з

Розетка
з/з

Розетка подвійна
б/з

Розетка подвійна 
з/з

Розетка з/з 
з кришкою

Вимикач Вимикач 
подвійний

Розетка
з/з

Розетка з/з
з кришкою

Блок вимикач 
та розетка з/з
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колодки та подовжувачі серії «Garant»

Майже кожен опинявся в ситу-
ації, коли потрібно підключити 
до мережі один або декілька 
електроприладів, а розетки 
поблизу немає. На допомогу 
приходить важливий домаш-
ній помічник - подовжувач. В 
асортименті також є колодки 
для подовжувачів, у разі якщо 
не знайшли потрібної довжини 
подовжувача.

• Вогнестійкий ABS-пластик не містить у собі шкідливих хімічних 
речовин, будучи абсолютно безпечним для навколишнього сере-
довища
• Завдяки високій якості конструктивного виконання забезпечу-
ється міцна фіксація вилок пристроїв, що підключаються у гнізда 
колодки.

Переваги колодок та подовжувачів серії «Garant»:

Колодка 3 гнізда 
з/з

Колодка 4 гнізда 
б/з

Колодка 2 гнізда 
б/з

Колодка 4 гнізда 
з/з

Колодка 2 гнізда 
з/з

Колодка 4 гнізда з/з 
з кнопкою

Колодка 3 гнізда 
б/з

Колодка 6 
гнізд з/з з кнопкою

Асортимент серії «Garant»:
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аксесуари серії «Garant»

Подовжувач 3 гнізда б/з,
довжина 2 м, 3 м, 5 м.

Подовжувач 3 гнізда з/з,
довжина 2 м, 3 м, 5 м.

Подовжувач 4 гнізда б/з, 
довжина 2 м, 3 м, 5 м.

Подовжувач 4 гнізда з/з,
довжина 2 м, 3 м, 5 м.

Подовжувач з кнопкою 4 
гнізда з/з, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м.

Подовжувач з кнопкою 6 гнізд 
з/з, 2 м, 3 м, 5 м. 

• Аксесуари даної серії - є зручними дрібницями у побуті, якіс-
ними та надійними в експлуатації, які призначені для приладів 
потужністю до 4-х кВт.;
• Усі каучукові вироби мають бризкозахисний корпус, викона-
ний з надстійких поліамідних композицій.

Переваги аксесуарів серії «Garant»:

Вилка б/з біла

Вимикач
для бра білий

Однофазна
вилка з/з, 
каучук

Вилка б/з чорна

Вимикач
для бра чорний

Гніздо з/з пряме
з кришкою, 
каучук

Вилка з/з біла 
пряма

Штепсельне 
гніздо пряме з/з

Однофазна
розетка з/з 
з кришкою, 
каучук

Вилка з/з чорна 
пряма

Захисна заглушка 
для розеток

Колодка
однофазная два 
гнізда з/з 
з кришкою, 
каучук

Вилка з/з біла 
пряма кутова

Вилка з/з біла 
пряма кутова з 
ручкою

Колодка
однофазная три 
гнізда з/з 
з кришкою, 
каучук

Асортимент аксесуарів серії «Garant»:

Тримач для телефону
під розетку
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силові роз’єми
Роз’єми силові - спеціальні штепсельні роз’є-
ми та вилки, призначені для оперативного та 
безпечного підключення потужного 
електроустаткування до однофазних або 
трифазних джерел живлення. Широко вико-
ристовуються для живлення різноманітних 
мобільних та стаціонарних електропристроїв 
в аеропортах, вокзалах, на виробничих та 
сільськогосподарських об’єктах, на 
будівельних майданчиках.

Переваги силових роз’ємів: Асортимент силових роз’ємів:

• Корпус виконаний з пластику підвищеної міц-
ності, що зробить його більш довговічним.
• Простота і надійність конструкції допоможе з 
легкістю підключити до мережі.
• Захист від випадкового висмикування кабелю
• Захист від випадкового роз’єднання роз’ємів

Вилка силова 
3x16 /2P+PE/ 
16 A/ 220-
250V 

Вилка силова 
4x16 /3P+PE/ 
16 A/ 380-
415V 

Вилка си-
лова 5x16 
/3P+PE+N/ 
16 A/ 380-
415V 

Вилка силова 
4x32 /3P+PE/ 
32 A/ 380-
415V 

Вилка 
силова 
3x32 
/2P+PE/ 
32 A/ 
220-250V 

Вилка силова 
5x32 /32 A/
3P+PE+N/ 
380-415V 

Роз’єм пере-
носний 3x16 
/16 A/
2P+PE/ 
220-250V 

Роз’єм пере-
носний 3x16 
/16 A/
2P+PE/ 
220-250V 

Роз’єм пере-
носний 4x16 
/16 A/
3P+PE/ 
220-250V 

Роз’єм пере-
носний 4x16 
/16 A/
3P+PE/ 
220-250V 

Роз’єм пере-
носний 5x16 
/16 A/
3P+PE+N/ 
220-250V 

Роз’єм пере-
носний 5x16 
/16 A/
3P+PE+N/ 
220-250V 

Роз’єм пере-
носний 3x32 
/32 A/
2P+PE/ 
380-415V 

Роз’єм пере-
носний 3x32 
/32 A/
2P+PE/ 
380-415V 

Роз’єм пере-
носний 4x32 
/32 A/
3P+PE/ 
380-415V 

Роз’єм пере-
носний 4x32 
/32 A/
3P+PE/ 
380-415V 

Роз’єм 
перенос-
ний 5x32 
/32 A/
3P+PE+N/ 
380-415V 

Роз’єм пере-
носний 5x32 
/32 A/
3P+PE+N/ 
380-415V 
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USB розетка
-Pandora
-pandora black

Розетка із заземленням
-Pandora
-pandora black

Підвіс для трековых систем
-срібло
-золото
Трос гнучкий 2м, Фіксатор 
для троса, Кріпильний ци-
ліндр, «Швидкий монтаж»)

Рейка трекова 
- 0,5 м. pandora, black
- 1 м. pandora, black
- 2 м. pandora, black

Вбудовані рами для 
трекових рейок pandora 
black 0.5/1/2 m
Вбудовані рами для 
трекових рейок pandora 
0.5/1/2 m

Підлогова підстав-
ка для трекової 
рейки Pandora

Підлогова підстав-
ка для трекової 
рейки Pandora 
Black

«Unique Elegance»
серія

Трекова електрофурнітура серії «Unique Elegance» 
- симбіоз елегантності, ергономічності та сучас-
них технологій. 
З «Unique Elegance» Ви на крок попереду.
Ми завжди працюємо над розробкою надійної, 
елегантної та сучасної продукції. При виготов-
ленні продукції серії «Unique Elegance» спеціа-
лісти врахували новітні тренди стилю і моди, а 
сучасна технологія дозволила досягти формули 
- «Унікальність, Надійність, Ергономічність».

Естетичне задоволення.

Асортимент трекової фурнітури:
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Підлогова підставка для трекових рейок призна-
чена для використання серії Unique Elegance. Цей 
пристрій має отвори для кріплення рейки на місці 
та отвори для встановлення на підлозі, а також 
кабельний вхід для підключення до джерела 
живлення трекової рейки. Його можна закріпити 
на підлозі або використовувати незахищеним.

Переваги серії «Unique Elegance»:

• Зручність монтування та демонтування розет-
ки дозволяє розміщувати її в будь-якому зручно-
му місці або прибрати за непотрібністю;
• Стильний сучасний дизайн, додасть елегантно-
сті Вашому інтер’єру;
• Додатковий захист від ураження током на 
рейці;
• Мідний контакт на рейці забезпечить надій-
ність та безпеку використовування фурнітури; 
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розетка врізна для підлоги із заземленням
Плоский підлоговий люк надає можливість встановлювати електрич-
ні розетки в підлогу коли не вистачає місця, можна позбутися від 
проводів, які завжди плутаються під ногами. Розетка європейського 
типу із заземленням та 2 USB виходи можуть замінити зарядні при-
строї, дуже зручно сховати їх в підлогу і в будь-який час мати до них 
доступ.

компактна меблева розетка

Переваги врізних меблевих розеток:

• Кращий спосіб ефективного використання простору.
• Розетка вбудовується в стільницю. У вихідній позиції вона повністю захована під стільницею.
• Поставляються в зборі з декоративною рамкою, силовий розеткою і кришкою.
• Окрім наявності силових розеток, органайзери зберігають функцію виведення додаткових USB 
роз’ємів на поверхню столу.
• Блок розеток дозволяє одночасно обслуговувати кілька робочих місць, якщо робочі місця          
знаходяться поблизу один від одного.

Асортимент меблевих розеток:

Компактна меблева розетка 3х16А
(горизонтальні) + 2USB 2.4A, кабель 3х1,5

Супорт меблевий для розетки
-EH-SUP-11x6

Компактна меблева розетка 3х16А
(вертикальні) + 2USB 2.4A, кабель 3х1,5

Компактна меблева розетка
1х16А + 1USB 2.4A, кабель 3х1,5
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10W
чорний

10W
білий

світильник настільний
LED світильник настільний - стильна і економічна 
заміна звичайних настільних ламп. Світлодіодний 
настільний світильник не дає мерехтіння світла, що 
створює додаткове навантаження на зір. Він ком-
фортний у використанні - сенсорний вимикач дозво-
ляє вмикати / вимикати і перемикати режими освіт-
лення легким дотиком, а не натисканням. Завдяки 
шарнірним з’єднанням корпусу можна легко керу-
вати напрямком світла. Крім того, такий світильник 
відмінно доповнить дизайн вашого інтер’єру.

Переваги настільних світильників :
• Зручність при транспортуванні (завдяки з’ємно-
му блоку живлення і конструкційним особливос-
тям лампи)
• Надійний сенсорний вимикач / перемикач ре-
жимів замість механічного.
• Три режиму світності
• Економність споживання електроенергії
• Безпека для зору і безпека при експлуатації

Асортимент настільних
світильників :
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LED лампи
Завдяки новітнім розробкам ТМ ElectroHouse 
в наших лампах використовуються світлодіоди 
нового покоління, які споживають на 80% менше 
електроенергії в порівнянні зі звичайними лампа-
ми та мають максимальний рівень світловіддачі, а 
термін їх служби у 10 разів більше.

• Більш висока світловіддача, ніж у економіч-
них ламп та ламп накалювання;
• Відсутність шкідливого для очей мерехтіння;
• Екологічна та пожежна безпека;
• Міцність, стійкість до механічних впливів.

Переваги LED ламп :

Асортимент LED ламп :
Потужність Кут 

освітлення
Світловий 

потік
Цоколь Тип

колби

5W 110° 450Lm GU10 MR16

5W 180° 450Lm E14 P45

5W 180° 450Lm E27 G45

5W 220° 450Lm E14 R50

7W 220° 630Lm E27 R63

8W 120° 720Lm GU5,3 MR16

8W 180° 720Lm E14 P45

8W 180° 720Lm E27 G45

8W 180° 720Lm E14 C37

8W 180° 720Lm E27 C37

10W 220° 900Lm E27 G45

10W 220° 900Lm E27 A60

12W 220° 1080Lm E27 A60

15W 220° 1350Lm E27 A65

20W 220° 1800Lm E27 A95

30W 270° 2700Lm E27 T80

40W 270° 3600Lm E27 T100

50W 270° 4500Lm E27 T120

LED рамка «Art Frame»
Переваги LED рамки «Art Frame»:
•   Установка LED панелі Art Frame 36W дуже 
проста і не вимагає особливих інструментів та не 
займає багато часу. 
•   За допомогою світлових ефектів таких па-
нелей приміщення можна стильно і гармонійно 
оформити відповідно до сучасних тенденцій в 
дизайні і оригінальності дизайнерської думки.
•   Застосування панелей дозволяє умовно роз-
діляти приміщення на певні зони за допомогою 
світла, виділити або приховати деякі місця кімна-
ти акцентуванням гри тіней і освітлення. 
•   Зручно транспортувати в розібраному виді.
•   Випромінює м’яке розсіяне денне біле світло.

Зробіть освітлення вашої оселі надзвичайним та дивовижним за допомогою LED рамки «Art Frame», 
чудове поєднання краси та сучасних технологій зробить процес освітлення приміщення легким та 
красивим. Рамка складається з чотирьох частин, які легко з’єднати металевими кутиками, та під’єд-
нати до драйвера, який поставляється у комплекті з рамкою. Кріпиться на стелю виріб як звичайна 
панель, її можливо встановити в растрову стелю як окремий елемент або разом із плитою. Завдяки 
розумному розміщенню світлодіодної стрічки рамка не має темних кутів, а за допомогою матового 
розсіювача рамка заллє м’яким світлом вашу оселю.

Додайте елегантності вашій стелі
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бейджи електронні 
LED

пило-вологозахищені світильники

• Унікальний продукт
• Підтримка кирилиці
• Збільшений час автономної роботи
• Підтримка до 6 повідомлень
• Простий у використанні

Переваги LED бейджів:

Кольори LED бейджів:

Інструкція:

Щоб почати користува-
тись бейджем необхідно 
завантажити ПО для 
програмування потріб-
них Вам повідомлень.

Пило-вологозахищені світильники герметичні 
та складаються з алюмінію і пластика, оснащені 
надійними діодами та драйвером. Пристрій роз-
роблений за новітніми технологіями та ідеально 
підходить для виробничих і складських примі-
щень, будівельних майданчиків і гаражів, будівель 
з підвищеною вологістю. Також за допомогою 
нових модульних світильників можна будувати 
цілі лінійки із світильників.

Асортимент ПВЗ світильників:

Потужність Довжина Кут 
освітлення

Світловий 
потік

20W Super Slim 672мм 210° 1600Lm

40W Super Slim 1282мм 210° 3200Lm

60W Super Slim 1500мм 210° 5400Lm

Переваги ПВЗ світильників:

• Шви з’єднані силіконовим герметиком, що 
робить світильник безпечним у використанні.
• Світильники мають робочий діапазон в 185-
265 В, в той час, як багато інших виробників в 
195-230 В.
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Потужність Довжина Кут 
освітлення

Світловий 
потік

20W Super Slim 672мм 210° 1600Lm

40W Super Slim 1282мм 210° 3200Lm

60W Super Slim 1500мм 210° 5400Lm

Світильники вуличні консольні ТМ ElectroHouse - це освітлювальні 
прилади нового покоління, вони допоможуть вам скоротити витра-
ти на електроенергію і при цьому якість світлового потоку тривалий 
термін залишиться незмінним. Даний вид продукту може застосо-
вуватися як в спеку, так і в сильні морози, вони витримують будь-які 
перепади температур. Модель має сучасний дизайн. Конструкція 
світильника проста, додаткових витрат на установку не буде по-
трібно.

Корпус світильника виконаний з алюмінію, пофарбованого в тем-
но-сірий колір. СОВ-діод розташований під лінзою, яка міцно і гер-
метично з’єднана з корпусом світильника. Зверху корпуса присутній 
розбірна коробка, в якій розташований драйвер, залитий компаун-
дом. Для підключення виведені 3 дроти, один з них - заземлення.

Світильник
вуличний
консольний
30W

Світильник
вуличний
консольний
50W

Світильник
вуличний
консольний
100W

Асортимент Вуличних світильників:

вуличний світильник

LED драйвер 30W, 50W:

Світлодіодні драйвери EH-DRV від ElectroHouse 
призначені для живлення різних світлодіодних 
пристроїв з мережі змінного струму. Він може 
бути підключений до світлодіодних панелей, 
різних світлодіодних освітлювальних приладів, 
світлодіодної стрічки та інших пристроїв, які по-
требують фіксованого струму.

LED матриця 30W, 50W:

Матриці COB мають широкий спектр засто-
сування завдяки технічним характеристикам. 
Матриці COB від компанії Electro House мають 
дифузну рівномірну люмінесценцію, надійність 
та стійкість до погодних умов. Основна сфера 
застосування - використання на вуличних ліхта-
рях, прожекторах, для висвітлення рекламних 
плакатів чи будь-якого предмета.
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Асортимент світильників для 
високих прольотів:

Світильник для високих прольотів - потужне джерело світла, його можна встановлювати в приміщен-
нях з високими стелями, коридорах і в прольотах. Встановлюється на виробництвах, у великих цехах, 
виставкових залах,  коридорах і т.і. Наявність світлодіодів нового покоління забезпечує чудову якість 
освітлення. Він випромінює рівномірний світловий потік під кутом 120 градусів. Світло не мерехтить 
і не спотворюється навіть при перенапруженні в електромережі, оскільки має вбудований регулятор 
струму. Лампа є абсолютно безпечною для людини та навколишнього середовища, оскільки не ви-
робляє ртуть, інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання - найнебезпечніші види впливу, які 
негативно впливають на здоров’я. Пристрій виготовлений з високоякісних матеріалів: алюмінію та 
пластику, всередині - високоефективні діоди та електроприводи.

Світильник для високих
прольотів 50W

-IP65
-250х150мм
-4500 Lm

Світильник для високих 
прольотів 100W

-IP65
-300х150мм
-9000 Lm

світильник для високих прольотів
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Асортимент LED прожекторів:

світильник ЖКГ

прожектори

Світильник ЖКГ служить для житло-
во-комунальної сфери і використовуєть-
ся як енергоефективний освітлювальний 
електропристрій. Має великий світло-
вий потік, який світить холодним білим 
кольором, а матовий розсіювач дозволяе 
не сліпити очі. Зроблений з високоякіс-
них матеріалів - ABS пластику і перено-
сить безліч зовнішніх впливів.

-EH-GKH-03
-з датчиком руху

-EH-GKH-02
-без датчика руху

LED прожектори мають надійний корпус і ви-
сокий ступінь захисту європейського стандарту 
IP65. Сфера використання дуже обширна. При-
значена для зовнішнього освітлення будівель, 
парковок, рекламних конструкцій, прибудинкової 
території і т. д. Стійко переносить різні погодні 
умови і може використовуватися і в дощ, і сніг, 
і в холод і спеку. Одним з переваг вважається 
економічність, тому що споживає енергії в кілька 
разів менше звичайної лампи. Не містить шкідли-
вих і токсичних речовин. Також плюсом є відсут-
ність нитки розжарювання. Присутня підвищена 
світлопередача і рівномірний розподіл світлового 
потоку. Відсутня передача контрастності, немає 
мерехтіння, пульсацій, що не створює наванта-
ження на очі. Випромінює яскраве холодне світ-
ло, яке рівномірно розподіляється. Дуже простий 
в монтажі.

• Високий світловий потік
     при потужності 15W-1050 Лм
• Значна економія електроенергії - до 90%
• Термін служби світлодіодів - 30 000 годин
• Стійкість до перепадів напруги - 175-275В
• Ступінь захисту - ІР54 

Переваги ЖКГ світильників:

Переваги LED прожекторів:

Потужність Кут 
освітлення

Світловий 
потік

10W 210° 900Lm

20W 210° 1800Lm

30W 210° 2700Lm

50W 210° 4500Lm

70W 210° 6300Lm

100W 210° 9000Lm

150W 210° 13500Lm

10W з датчиком руху 210° 900Lm

20W  з датчиком руху 210° 1800Lm

30W з датчиком руху 210° 2700Lm

50W з датчиком руху 210° 4500Lm

• Завдяки своїм унікальним властивостям світ-
лодіодні прожектори мають вражаюче тривалий 
термін експлуатації та здатні вирішити більшість 
побутових та промислових освітлювальних за-
вдань;
• За умов правильного налаштування вони 
здатні вмикатися тільки якщо датчик зареєструє 
рухи у полі зору. Така модифікація дозволяє ще 
більше економити електроенергію, адже прожек-
тор буде працювати тільки тоді, коли його світло 
насправді потрібно.

Асортимент ЖКГ світильників:
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трекові світильники
Світильник трековий служить в якості універсального і багатофункціонального засобу для освітлення 
різних ділянок на виробництві, в торгових і офісах приміщеннях, на складах і в інших місцях. Володіє 
великим терміном служби і дуже безпечний в умовах експлуатації. Його конструкція виконана таким 
чином, що дозволяє переміщати світильник по шинопроводу в будь-яку сторону і керувати напрям-
ком освітлення.

• Зручним механізмом управління регулюється 
кут освітлення трекового обладнання;
• Конструкція світильника дає можливість вико-
ристання в приміщеннях з будь-якою висотою стелі;
• Світильник має різні кути нахилу та повертаєть-
ся на 360 º;
• Трекові системи легко збираються і з’єдну-
ються у різних геометричних варіантах за допо-
могою сполучних елементів;
• На одну трекову LED систему монтуються 
різноманітні світильники як по дизайну, так і по 
потужності. 

Переваги трекових світильників:

Асортимент трекових світильників та аксесуарів:
Трековий сві-
тильник білий:
- 15W
- 20W
- 30W

Трековий світиль-
ник  чорний:
- 15W
- 20W
- 30W

Трековий сві-
тильник 
(змінна лампа):
- чорний 25W

Трековий сві-
тильник 
(змінна лампа):
- білий 25W

Рейка для 
світильника:
- 1 м.
- 2 м.

З’єднувач 
кутовий

З’єднувач 
прямий

Настінне кріплення
(чорне, пластик)

Настінне кріплення
(біле, пластик)

Настінне кріплення
(чорне та біле)

20

LED освітлення 



меблевий світильник Т5
Світильник складається зі смужки світлодіодів захищених плас-
тиковим прозорим корпусом на алюмінієвій основі. Колір світін-
ня (нейтральний білий) максимально наближений до природно-
го денного світла. 

• Високоякісні світлодіоди,які забезпечують потік 
світла без мерехтіння
• Найбільш сприятливий для зору колір освітлю-
вання
• Корпус виконаний із ABS пластику,який не під-
тримує горіння та забезпечує надійний захист від 
механічних пошкоджень
• Наднизьке енергоспоживання

Переваги світильників T5 :
Потужність Кут 

освітлення
Світловий 

потік

6W 210° 510Lm

10W 210° 850Lm

16W 210° 1360Lm

20W 210° 1700Lm

Асортимент меблевих світильників:

лінійні лампи Т8 та патрони для ламп
Лінійні LED лампи ТМ ElectroHouse - є чудовим та економічним рішенням 
для інтер’єрів, побутових і громадських приміщень.
Даний вид складається з алюмінію та скла, всередині знаходяться високое-
фективні діоди та драйвер струму. 
LED лампи ТМ ElectroHouse - створені для тих людей, які дбають не тільки 
про якість використовуваної продукції, але і про власний комфорт та безпе-
ку здоров’я.

Патрон E27 Патрон Е27
з планкою

Патрон Е14

• Високий ресурс роботи;
• Відсутність шкідливих для людини речовин;
• Стійкість до високих та низьких температур;
• Патрони виготовлені з якісної кераміки, об-
раної в якості матеріалу через значну стійкість 
до високих температур, а також її ізолюючих 
властивостей. 

Переваги лінійних ламп T8

та патронів :

Асортимент лінійних ламп T8

та патронів:

LED лампа
лінійна 60 см Т8 9W

LED лампа 90 см Т8
лінійна 12W

LED лампа
лінійна 150 см Т8 24W

LED лампа
лінійна 120 см Т8 18W

Пластиковий 
патрон з мета-

левим
ремінцем для 

Т8

Пластиковий 
патрон з

кріпленням 
для Т8

Патрон керамічний
GU5.3
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світильник спрямований модульний

Варіанти виконання в кольорі:

Переваги використання:

-Можливість з’єднати декілька світильників
-Легкий та надійний корпус світильника
-Можливість закріпити на стелю або дріт
-Додає елегантності до вашого інтер’єру
-Добре підійде для використання в просто-
рих кімнатах із високими стелями
-Продукт не містить речовини, що можуть 
завдати шкоду навколишньому середовищу 
або здоров’ю споживача.

Світильник спрямований модульний призначений для декоративного освітлення оселі. Завдяки мо-
дульній конструкції світильники можливо з’єднати у будь-яку довжину (дроту з цоколя вистачить до 
3-х секцій).
З’єднання виконується за допомогою фланця, який йде у комплекті зі світильником. Світильник 
можливо закріпити на стелю за допомогою «швидкого монтажу» або підвисити на дроті. У світильник 
можливо встановити лампу будь-якого типу з цоколем GU5.3.

EH-PSL-11W білий EH-PSL-11G сатин EH-PSL-11B чорний
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LED світильник стельовий

Асортимент LED світильників

стельових :

Точковий світильник має легкий і міцний алю-
мінієвий корпус. Потужність лампи 5W, колірна 
температура 4100К. Лампа змінна і може бути 
замінена на будь-яку іншу з цоколем G5.3. При-
лад можна використовувати як в житлових, так і 
в технічних приміщеннях. Світильник випромінює 
рівне не мерехтливе світло, який сприятливий 
для очей. Він повністю безпечний, тому що не 
містить речовин, які можуть принести шкоду 
людині і навколишньому середовищу. 

LED світильник стельовий білий/чорний 5W кут 
повороту 45°

LED світильник стельовий білий/чорний подвійний 
5W кут повороту 45°

LED світильник стельовий модульний білий/чорний (з 
можливістю з’єднувати кілька світильників)
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LED панелі
LED панелі відрізняються своєю компактністю та 
ефективністю освітлення. Їх рівне м’яке світло не 
створює зайвого навантаження на очі, а зменше-
не споживання електроенергії, притаманне усім 
світлодіодним приладам, робить їх використання 
ще більш вигідним. 

Асортимент LED панелей :

Переваги LED панелей :

LED панелі круглі
-3W Ø85мм
-6W Ø120мм 
-12W Ø170мм
-18W Ø225мм
-24W Ø300мм 

LED панелі квадратні
-3W 85х85мм
-6W 120х120мм
-12W 170х170мм
-18W 225х225мм
-24W 300х300мм
-36W 595х595мм 
4100K/6500K

LED панелі прямо-
кутні
-36W 1195х295мм
-20W 595х295мм

• Світлодіодні панелі абсолютно беззвучні, що робить їх незамінним джерелом світла в таких місцях 
як бібліотеки, лікарні та офіси;
• Панелі можуть працювати від напруги у діапазоні від 185 до 240 вольт;

Драйвери для  LED панелей:

EH-DRV-818 - Драйвер потужністю від 8 до 18 Вт, вхідна
напруга 175-265В і вихідна від 36 до 48 вольт.

EH-DRV-1824 - Драйвер потужністю від 18 до 24 Вт, вхід-
на напруга 175-265В і вихідна від 54 до 95 Вольт.

EH-DRV-36 - Драйвер потужністю 36 Вт, вхідна
напруга 175-265В і вихідна від 55 до 68 вольт.

Рамка для LED панелей:

Рама світлодіодної панелі призначена для накладно-
го монтажу. Цей аксесуар значно розширює викори-
стання світлодіодних панелей, дозволяючи встанов-
лювати пристрої навіть на монолітну оштукатурену 
стельову поверхню. Виріб має сучасний мінімалістич-
ний дизайн та має розмір 600x600 мм і призначена 
для монтажу панелей розміром 595x595 мм. Він 
виготовлений з високоякісних матеріалів і безпечний 
у використанні.
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бокси модульні

Накладний Врізний

2-6 модулів 2-6 модулів

9 модулів 9 модулів

12 модулів 12 модулів

16 модулів 16 модулів

24 модулів 24 модулів

36 модулів 36 модулів

   Бокси модульні - призначені для зручного та ком-
пактного монтажу автоматичних вимикачів, а також 
для їх захисту від несприятливих зовнішніх умов та 
механічних впливів. Надійна, сучасна конструкція та 
міцний пластик, зручні монтажні пристосування га-
рантують виробам довгий термін служби та безпеку 
експлуатації.

• Прозора кришка зі зручним механізмом відкри-
вання(стандарт EN60715);
• Металеві деталі конструкції виконані з якісної 
сталі підвищеної міцності та не схильні до корозії;
• Простий та швидкий монтаж - попередньо 
виштампувані вводи для введення кабелів з усіх 
боків;

Переваги модульних боксів : Асортимент модульних боксів :
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автоматичні вимикачі
Автоматичний вимикач - це механічний комутаційний при-
стрій, за допомогою якого можна вручну домогтися знеструм-
лення всієї електромережі або ж конкретної її ділянки. Такий 
прилад має функцію автоматичного вимкнення електричної 
мережі при виникненні аварійних ситуацій: коротке замикан-
ня, перенавантаження. 

• Два типу захисту: від перевантаження, корот-
кого замикання;
• Засувка на DIN-рейку з подвійним фіксованим 
становищем;
• Удосконалена ширша рукоятка вимикача зі 
збільшеною площею контакту;

Переваги автоматичних вимикачів:

Переваги пристроїв диф. захисту: Асортимент пристроїв диф. захисту:

Асортимент автоматичних вимикачів:

1 полюс 2 полюси 3 полюси силові

1A 6A 6A 80A

3A 10A 10A 100A

6A 16A 16A 125A

10A 20A 20A

16A 25A 25A

20A 32A 32A

25A 40A 40A

32A 50A 50A

40A 63A 63A

50A

63A

пристрої диференційного 
захисту
Диференційний автоматичний вимикач (ПЗВ з захистом від 
надструмів) призначений для захисту людей від ураження 
електричним струмом та захисту електрообладнання від 
загоряння, викликаних витоком струму, яке виникає при 
порушенні або пошкодженні ізоляції провідників або облад-
нання від перевантаження і коротких замикань.

• Комбінована схема з електронним модулем ди-
ференційного захисту і вбудованим автоматичним 
вимикачем.
• Діапазон робочих температур від -5 °С до +55 
°С.
• Нерухомий контакт має напайку зі срібловмісно-
го сплаву (вміст срібла не менше 85%).
• Корпус диференційного автоматичного вимика-
ча виготовляється з ПВХ з додаванням присадок, 
які не підтримують горіння (час загасання полум’я 
до 30 сек).

Одномодульні 
16А 1P+N 
25А 1P+N 
40А 1P+N

Двомодульні
16А 1P+N
25А 1P+N
40А 1P+N
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Переваги пристроїв захисного 

відключення:

Асортимент пристроїв захисного 

відключення:

пристрої захисного
відключення (ПЗВ)
Пристрої захисного відключення  - призначені для захисту людей 
від ураження електричним струмом при несправності електрооб-
ладнання або при контакті з частинами електроустановки, які зна-
ходяться під напругою, а також для запобігання спалахів і пожеж, 
викликаних струмами витоку та замикання на землю.

• Найбільш надійний захист людини при прямому 
дотику до струмоведучих частин;
• Широкий діапазон робочих температур від -25 ° С до 
+50 ° С;
• Наявність кнопки “Тест” для перевірки працездатно-
сті пристрою та правильності підключення;
• Функція захисту від перевищення напруги > 280 В.

Двополюсні
2 полюси 16А 
2 полюси 25А 
2 полюси 40А 
2 полюси 63А

Чотириполюсні 
4 полюси 25А 
4 полюси 40А 
4 полюси 63А

модульні контактори

магнітні контактори
Магнітні контактори застосовуються в основно-
му для пуску, зупинки і реверсування трифазних 
асинхронних електродвигунів, однак, через свою 
невибагливість вони прекрасно працюють в схемах 
дистанційного керування освітленням, в схемах 
управління компресорами, насосами, кран-балками, 
тепловими печами, кондиціонерами, стрічковими 
конвеєрами і т.д. Одним словом, у магнітного пуска-
ча велика область застосування.

Модульні контактори за принципом роботи схожі 
з магнітними пускателями. Модульні контактори 
стали дуже затребуваними пристроями, особливо 
при складанні квартирних щитів і різних систем 
автоматики: управління освітленням, нагрівальними 
установками, вентиляцією, насосами і т.п. В першу 
чергу це пояснюється їх конструкцією.

Магнітні:

9А 3P 4 контакта
12А 3P 4 контакта
18А 3P 4 контакта
25А 3P 4 контакта
32А 3P 4 контакта

Модульні:

25А 2 контакта
40А 2 контакта
63А 2 контакта
25А 4 контакта
40А 4 контакта
63А 4 контакта
25 А 2НО+2НЗ

Асортимент контакторів
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LAN кабель (FTP-UTP)

кабель телевізійний RG-6U

 LAN-кабель - це різновид кабелю зв’язку, який являє собою одну 
або кілька пар ізольованих провідників, скручених між собою, по-
критих ПВХ або поліетилен (PE) ізоляцією.
   LAN-кабель складається з декількох мідних або покритих міддю 
провідників, які утворюють між собою пари.
   LAN-кабелі ТМ ElectroHouse мають ізоляцію провідника 0,2 мм та 
зовнішню ізоляцію 0,5-0,9 мм, діаметр кожної жили 0,51 мм. Вита 
пара - є одним з компонентів сучасних структурованих кабельних 
систем. Використовується у телекомунікаціях і в комп’ютерних ме-
режах, як фізичне середовище передачі  сигналу.

Переваги LAN кабелю: Асортимент LAN кабелю:

Асортимент LAN кабелю:

CCA Мідь

EH.LAN-21 UTP (CCA) EH.LAN-27 UTP (мідь)

EH.LAN-22 FTP (CCA) EH.LAN-28 FTP (мідь)

EH.LAN-23 UTP (CCA) EH.LAN-29 UTP (мідь)

EH.LAN-24 FTP (CCA) EH.LAN-30 FTP (мідь)

EH.LAN-25 UTP (CCA) EH.LAN-31 UTP (мідь)

EH.LAN-26 FTP (CCA) EH.LAN-32 FTP (мідь)

 EH-1 CCS  EH-11 CCS

 EH-8 Мідь  EH-12 Мідь

 EH-2 CCS  EH-13 CCS

 EH-3 CCS  EH-14 CCS

 EH-4 CCS  22-12-22 Вуличний CCS

 EH-5 CCS  22-12-32 Вуличний Мідь

 EH-6 CCS  22-12-35 Вуличний Мідь

 EH-7 CCS

• Найширший асортимент коаксіальних кабелів 
серед українських постачальників;
• Витриманий діаметр жил;
• Рівномірна ПВХ або поліетилен ізоляція;
• Міцний поліетилен фізичного, а не хімічного 
вспінювання;
• Усі вуличні коаксіальні кабелі ТМ ElectroHouse 
мають захист від УФ-випромінювання;
• Високоякісна зовнішня оболонка стійка до ме-
ханічних та погодних впливів.

Коаксіальний кабель ТМ ElectroHouse RG-6U (75 
Ом) - є найпоширенішим рішенням для побудови 
телевізійних систем, систем сигналізації, автоматики, 
відеоспостереження та інших систем зв’язку. Кабель 
RG-6U має великий діапазон частот, тому він іде-
ально підходить для роботи з декількома каналами 
високої пропускної здатності.Телевізійний кабель 
більш стійкий до перешкод, згасання сигналу у ньому 
менше ніж у витій парі.Переваги кабелю RG-6U:
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• Найширший асортимент LAN-кабелів серед 
українських постачальників;
• Витриманий діаметр жил;
• Рівномірна ПВХ або поліетилен ізоляція;
• Яскраво виражені кольори кожної жили (для 
спрощення пошуку того чи іншого кольору);
• Високоякісна зовнішня оболонка стійка до ме-
ханічних та погодних впливів;
• Наявність розділювальної нитки та дренажного 
провіда.



Переваги акустичного кабелю:
Асортимент акустичного кабелю:

CCA 2x1,2 мм кв. 1,2 мм кв. безкиснева мiдь

CCA 2x1,5 мм кв. 1,5 мм кв. безкиснева мідь

CCA 2x2,5 мм кв. 2,5 мм кв. безкиснева мідь

акустичний кабель Акустичний кабель - це кабель, який призначений 
для підключення акустичних систем до інтеграль-
ного підсилювача або підсилювача потужності.
   Акустичний кабель проводить сигнал досить 
великої потужності. Тому поряд з вимогами щодо 
збереження сигналу, відсутності втрат і спотво-
рень, обов’язковою вимогою є ще і здатність якісно 
проводити сигнал з великою силою струму. Також 
він повинен мати низьку ємність, індуктивність та 
максимально низький опір.

• Витриманий діаметр жил;
• Рівномірна силікон ізоляція;
• Високий діапазон робочих температур;
• Високоякісна зовнішня оболонка стійка до ме-
ханічних та погодних впливів.

фурнітура для TV-кабелю

шина нульова

TV роз’єм F

TV конектор (з’єдну-
вач кабелю)

TV штекер

TV штекер
(кутовий)

TV гніздо

TV гніздо
(кутове)

TV роз’єм T-образний

TV розгалужувач 1-2

TV розгалужувач 1-3
• Для захисту від корозії та забезпечення надійно-
го електричного контакту всі наши роз’єми мають 
нікелеве гальванічне покриття;
• Фурнітура нашої торгової марки забеспечує якіс-
не зображення та звук.

Переваги фурнітури для ТВ кабелю:

На сьогоднішній день просто неможливо уявити складання 
електрощита без застосування подібних пристроїв. Адже 
використання цього виробу істотно полегшить роботу елек-
триків і зробить її більш безпечною. Якщо раніше надійна 
і безвідмовна робота ПЗВ забезпечувалася установкою 
окремо взятих нульових шин до кожного окремо взятому 
пристрою захисного відключення, то тепер можна підвести 
загальний нульовий провід до шини і вже з неї розвести від 
створеного таким чином блоку до інших складових частин 
створеної системи. Завдяки цьому підвищується надійність і 
безпека всієї системи в цілому. 29
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Асортимент шини нульової:

Асортимент клемної колодки:

6х9 6х9

4/1 (1 отвір) 6/2 (2 отвори)

6/1 (1 отвір) 8/2 (2 отвори)

7/1 (1 отвір) 10/2(2 отвори)

8/1 (1 отвір) 12/2 (2 отвори)

10/1 (1 отвір) 14/2 (2 отвори)

12/1 (1 отвір) 18/2 (2 отвори)

14/1 (1 отвір) 24/2 (2 отвори)

18/1 (1 отвір)

24/1 (1 отвір)

8х12 8х12

8/1 (1 отвір) 8/2 (2 отвори)

14/1 (1 отвір) 14/2 (2 отвори)

24/2 (2 отвори) шина нульова 
у корпусі

(кросс-модуль) 2х7 90А

(кросс-модуль) 2х11 90А

(кросс-модуль) 2х15 90А

(кросс-модуль) 4х7 90А

(кросс-модуль) 4х11 90А

(кросс-модуль) 4х15 90А

4 клеммных пары, 15А

6 клеммных пары, 15А

12 клеммных пары, 15А

4 клеммных пары, 25А

6 клеммных пары, 25А

12 клеммных пары, 25А

4 клеммных пары, 60А

шина нульова 
ізольована

4 отвори

6 отворів 

8 отворів

10 отворів

12 отворів

шина нульова 
на DIN рейку

8 отворів

10 отворів

12 отворів

15 отворів

24 отвори

клемна колодка у корпусі

Клемна колодка являє собою діелектричну 
основу з негорючого пластика, на яку вста-
новлені контактні планки, надійно ізольовані 
один від одного. Планки виготовляються з 
лудженої латуні. Контактні планки затискачів 
розраховані на пропускання великих струмів 
в мережах змінного струму частотою 50 Гц. 
Дозволяє з’єднувати мідні і алюмінієві дроти.

фіксатор на DIN рейку
Фіксатор на DIN рейку призначений для запобігання 
зрушення модульного електрообладнання уздовж DIN 
рейки. Цей пристрій допоможе зробити експлуатацію 
електрообладнання більш безпечною і комфортною. 
Адже зафіксоване таким чином устаткування не “їздить” 
по рейці під час підключення кабелів і сам електрощит 
виглядає набагато акуратніше. 
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скоба монтажна з цвяхом

• Широкий асортимент скоби різного розміру;
• Стійка до хімічних та атмосферних впливів;
• Необмежений термін придатності;
• Великий діапазон робочих температур -20 °С...+75 °С;

• Широкий асортимент потрібних розмірів;
• Товщина рейки відповідає параметрам;
• Необмежений термін придатності;
• Якісний оцинкований метал;

Переваги скоби монтажної:

Асортимент скоби 

монтажної:

4мм
5мм
6мм
7мм
8мм
9мм

10мм
12мм
14мм
16мм
18мм

3мм
4мм
5мм
6мм
7мм
8мм
9мм

10мм
12мм
14мм
16мм
18мм
20мм
25мм

кругла плоска

Асортимент шини 
з’єднувальної:

Асортимент DIN рейки:

Переваги DIN рейки:

PIN 1P 63A 1.4*7 

PIN 2P 63A 1.4*7 

PIN 3P 63A 1.4*7 

PIN 1P 100A 1.4*7 

PIN 3P 100A 1.4*7 

PIN 1P 32A

PIN 1P 40A

PIN 3P 32A

PIN 3P 40A

DIN рейка
DIN рейка призначена для швидкого встановлення на неї різних видів модульного електрообладнан-
ня, як наприклад ПЗВ, дифавтомати, автоматичні вимикачі і т.д. в електрощитах, настановних короб-
ках, електрошафах. Але цим можливості застосування даного пристрою не обмежуються, так само 
на неї можна кріпити клеми, шини, електричні розетки, електричні лічильники і багато іншого.

довжина 1 метр. товщина 0.6 мм

довжина 1 метр. товщина 0.8 мм

довжина 1 метр. товщина 1 мм

довжина 45 мм. 2 модуля

довжина 75 мм. 4 модуля

довжина 110 мм. 6 модулей

довжина 225 мм. 12 модулей

довжина 300 мм. 16 модулей

довжина 500 мм. 24 модуля

шина з’єднувальна (гребінка)

Шина з’єднувальна (гребінка) використовується для підключення автома-
тичних вимикачів, ПЗВ, диф-автоматів і інших пристроїв. Вона призначена 
для подачі напруги певних фаз і полюсів до пристроїв захисту шляхом їх 
паралельного підключення. Тобто є заміною саморобних перемичок з мон-
тажного проводу. Найбільш доцільно її застосування у великих розподіль-
них щитах. Вона є простим у застосуванні і дуже надійним пристроєм. 

Скоба пластикова з цвяхом застосо-
вується для кріплення кабелю або 
проводу до різних поверхонь.
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кріплення ремінцеве

кріплення для гофротруби

Кріплення ремінцеве Electro House може засто-
совуватися для закріплення гофротруби, вели-
кої зв’язки електрокабелю, жорсткої труби або 
металорукава. Має універсальне багаторазове 
використання. За конструкцією нагадує кабельну 
стяжку, але має міцніші характеристики. Макси-
мальний діаметр петлі становить 25 та 40 міліме-
трів. 

• Міцний, надійний замок.
• Екологічно безпечний матеріал.
• Стійкий до агресивних температур.
• Зручний та швидкий монтаж.

• Зручний монтаж та демонтаж труби.
• Діаметр відповідає заявленому.
• Стійкі до вологи та холоду.
• Ребра жорсткості не дозволяють від-
ламатися дузі.

Переваги кріплення ремінцевого:

Переваги кріплення 

для гофротруби:

Асортимент кріплення ремінцевого:

Асортимент кріплення

для гофротруби:

Діаметр 
петлі

Діаметр 
отвору

Розмір
W x L

25 мм. 4 мм. 16х102мм

40 мм. 4 мм. 16х152мм

Діаметр
труби

Діаметр 
отвору

Розмір
W x L

16 мм. 5 мм. 16х102мм

20 мм. 6 мм. 16х152мм

25 мм. 5 мм.

32 мм. 5 мм.

платформа для кріплення стяжки
Платформи для кабельних стяжок виконуються у двох ва-
ріантах, квадратної та прямокутної форми, мають клейку 
основу платформи або з отвором під шуруп. Самоклеючі 
платформи розраховані на відносно невеликі наванта-
ження (зусилля на відрив) і на невелику вагу пучків про-
водів. Платформи з отвором під шуруп розраховані на 
великі навантаження, завдяки способу монтажу на шуруп 
до будь-якої поверхні.

16х22мм Ø4,5мм 
16х22мм Ø6,8мм 
16,5х22мм  Ø5,8мм

20x20mm 
25x25mm 
30x30mm 
40x40mm 

Асортимент платформи 
для стяжки:

Переваги платформи для стяжки:

під гвинт самоклеюча • Якісний клей на самоклеючій платформі.
• Кожна платформа виконана з високоякісного пластику,який 
не підтримує горіння.
• Зручний монтаж.
• Збільшений строк служби завдяки захисту від ультрафіолето-
вих випромінювань.
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кріплення монтажне для кабелю

хомут універсальний багаторазовий

кабельна стяжка

• Міцний, надійний замок.
• Екологічно безпечний матеріал.
• Стійкий до агресивних температур.
• Зручний та швидкий монтаж.

Переваги кріплення для кабелю:

Асортимент кріплення для кабелю:

Асортимент хомута універсального:

Переваги хомута універсального:

Переваги кабельної 

стяжки:

Асортимент кабельної стяжки:

для круглого кабелю для плоского кабелю

Ø6мм Ø8x5мм

Ø8мм Ø10x5мм

Ø10мм Ø12x6мм

Ø12мм Ø14x6мм

Ø16мм

Хомут
білого
кольору
(10х300.мм)

Хомут
чорного
кольору
(10х300.мм)

Хомут
зеленого
кольору
(10х300.мм)

Хомут
асорті
(10х300.
мм)

• Унікальний продукт.
• Міцний та гнучкий матеріал.
• Морозостійкий.
• Можливість багаторазового використання.
• Велика галузь застосування.
• Різноманітний асортимент.

• Широкий асортимент стяжок;
• Не підтримує горіння;
• Наявність у формулі спеціальних 
пластифікаторів;
• Необмежений термін придатності;
• Матеріал відповідає екологічним 
нормам;
• Стійкість до морозу та УФ випро-
мінювання;

Чорна стяжкаБіла стяжка

Стяжка з кільцем

3x100мм. 
3x150мм. 
3x200мм. 
3x250мм.
3.6x250мм. 
4x150мм. 
4x200мм. 
4x250мм. 
4x300мм. 
4x370мм. 
5x160мм. 
5x200мм.  

3x100мм. 
3x150мм. 
3x200мм. 
3x250мм.
3.6x250мм. 
4x150мм. 
4x200мм. 
4x250мм. 
4x300мм. 
4x370мм. 
5x160мм. 
5x200мм. 

5x300мм.
5x350мм. 
5x400мм. 
5x450мм. 
5x500мм. 
8x500мм.  

5x250мм. 
5x300мм.
5x350мм. 
5x400мм. 
5x450мм. 
5x500мм. 
8x550мм. 
8x750мм. 
9x1000мм. 
9x1150мм. 

  4x110мм. 
  4x150мм. 
  5x220мм. 
  8x400мм.
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Клема
2 контакти

Клема
2 контакти
(прозорий)

Клема
3 контакти

Клема
3 контакти
(прозорий)

Клема
5 контактів

Клема
5 контактів
(прозорий)

• Монтаж не вимагає використання додаткових 
інструментів;
• Зручний важіль для фіксації дрота, який доз-
воляє з легкістю роз’єднати контакт при модифі-
кації схеми або проведенні тестування;
• Клеми ТМ ElectroHouse дозволяють надійно 
з’єднувати або нарощувати дроти, зроблені з 
різних матеріалів і різного перетину.

Перетин кабелю:

    0,5...4 мм кв.

з’єднувальні клеми (конектори)

Переваги з’єднувальних клем:Асортимент з’єднувальних клем:

Неможливо собі уявити електромонтажні роботи без необхідності з’єднання проводів. Раніше для 
цього використовувалися скручування, в кращому випадку, доповнене пайкою отриманого контак-
ту. З’єднання на основі гвинтових затискачів позбавляє від подібних проблем, але і воно не позбав-
лене недоліків. Якщо гвинт «недотягнути» або «перетягнути», контакт виходить менш надійним. У 
першому випадку місце з’єднання може нагріватися і навіть стати причиною загоряння проводки, а 
в другому - виникає ризик пошкодження проводу і самої клеми. Конектори допоможуть вирішити 
цю проблему.

Габарити:
   12,4 х 20,5 х 14,5 мм
   17 х 20,5 х 14,5 мм
   26,6 х 20,5 х 14,5 мм
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Асортимент клемних колодок:

Переваги клемних колодок:
Поліетилен

3A-4mm2 
6A-6mm2 
10A-10mm2 
15A-12mm2
20A-14mm2 
30A-16mm2 
60A-25mm2 
80A-35mm2 
100A-40mm2 

Поліпропілен

3A-4mm2 
6A-6mm2 
10A-10mm2 
15A-12mm2 
20A-14mm2 
30A-16mm2 
60A-25mm2 
80A-35mm2 
100A-40mm2

• У залежності від умов монтажу кожен сег-
мент можна відрізати;
• Можливість використання для мідних та алю-
мінієвих дротів;
• Не підтримує горіння та володіє морозостійкі-
стю;
• Матеріал відповідає екологічним нормам;
• Підвищена стійкість до мастил, лугів та роз-
чинників.

• Висока адгезія;
• Необмежений термін служби;
• Подовження при розриві 240%;
• Захист механічний, діелектричний;
• Водо і масловідштовхуюче покриття;
• Стійкість до зрушення, умов холоду, розчин-
ників, ультрафіолету;
• Високий опір ізоляції експлуатація при напрузі 
1000В);
• Відповідає директиві, яка обмежує вміст шкід-
ливих речовин;
• Не підтримує горіння.

Переваги ізоляційної стрічки: Товщина:
 0,15 мм

Ширина:
 18 мм

Довжина:
  5 м
 11м
 17 м
 21 м
 25 м
 50 м

синій

чорний

білий

жовтий

зелений

жовто-зелений

червоний

Кольори:

ізоляційна стрічка ПВХ
ПВХ ізоляційна стрічка ТМ ElectroHouse - це продукт 
вироблений з високоякісних ПВХ композицій, що 
розроблені провідним європейським хіміко-технічним 
університетом Vienna University of Technology. У компо-
зиції залучені  модифікуючі добавки виробництва Сіка 
(Швейцарія), клейові композиції на основі натураль-
ного каучуку HEXIS (Німеччина), які забезпечують ряд 
унікальних властивостей ізоляційної стрічки.

асорті

клемні колодки
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Жоден хороший фахівець не може обійтися без 
спеціального інвентарю - електротехнічного інстру-
менту. Для того, щоб якісно виконати роботу він 
просто необхідний.
У цю категорію входять:
• Кабелерізи професійні
• Інструменти для зачищення проводів (стріппери)
• Обжимний інструмент для штекерів
Електротехнічний інструмент нашої торгової марки 
відповідає всім вимогам, що пред’являються до 
професійного інструменту - володіє зносостійкістю, 
великою тривалістю безперервної роботи і ерго-
номічністю.

електротехнічні інструменти

кабелеріз професійний:

Інструмент для зачистки проводів

саморегулюючий:

Обжимний інструмент для штекерів:

• Кабельний різець - незамінний інструмент для 
майстрів, які виконують різні електроустановки. 
Кабельний різець легко обрізає кабель і дає плав-
ний, акуратний розріз без заторів. Не існує універ-
сальних кабельних різців, які підходять для всіх 
типів проводів. Ця модель призначена для різання 
мідного та алюмінієвого кабелю. Максимальний 
розмір розрізаного кабелю - 150 мм² / д = 14 мм.

• Інструмент для зачистки проводів саморегулю-
ючий - це професійний засіб для зачистки, який 
робить цю роботу більш комфортною, швидшою, 
а головне - якісною. Ця модель зачистки вико-
ристовується для зачистки кабелю діаметром до 
8 мм і обпресування ізольованих, а не утеплених 
затискачів. Ергономічні ручки забезпечують пра-
вильне, зручне розташування інструменту в руці 
та допомагають зробити цю роботу швидко та 
якісно.

• Обжимний інструмент для штекерів 4P 6P 8P 
- це професійний інструмент для встановлення 
роз’ємів RJ-11, RJ-12 та RJ-45. Це незамінний 
інструмент для професіоналів, які займаються 
встановленням Інтернет та телефонного зв’язку. 
Це компактний ручний інструмент, який забез-
печує повний цикл обтиску. Він виготовлений 
з високоякісної сталі, а ручки покриті міцним 
пластиком.
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кабелеріз професійний:

арматура для СІП
• Інструмент для натягування бандажної стрічки  оброблений антикорозійним покриттям. Ручка 
ножа виготовлена з міцної легованої сталі, покритої гумовою оболонкою, що зменшує ймовірність 
зісковзування руки під час монтажу і полегшує процес обрізки стрічки. Ріжуча голівка розрахована на 
15 000 перекусів;
• Монтажна стрічка має великий термін експлуатації. Надміцна нержавіюча сталь дозволяє монтаж 
стрічки при низьких температурах та різних погодних умовах, не провісає. Проста у експлуатації. Ста-
лева оцинкована стрічка TM ElectroHouse володіє великою гнучкістю і легко фіксується за допомогою 
скреп та бугелів;
• Проколюючи затискачі мають таки переваги як : монтаж, який здійснюється без зняття ізоляції і 
розрізання провідника, герметичність з’єднання та надійність контактного з’єднання без механічної 
деформації провідника. Наявність мастила у затисках TM ElectroHouse дозволяє металу не окислюва-
тися у місцях проколу;
• Кронштейн мае високу зносостійкість. Особливість його у тому, що він якісно кріпиться до опори 
болтами або сталевою бандажною стрічкою, за рахунок цього товщина підстави кронштейна дуже 
щільно притискається до опори стрічковим хомутом.

Бандажна стрічка
50 м

Інструмент для натяжки 
банд. стрічки 20 мм

Бандажна скрепа Затискач проколюючий P1
Магістраль: 16-95 AL мм
Відведення: 1,5-10 Al мм

Затискач проколюючий P2
Магістраль: 16-70 мм
Відведення: 6-35 мм

Затискач проколюючий P5
Магістраль:  35-150 мм
Відведення: 4-35 мм

Затискач проколюючий P4
Магістраль: 16-120 мм
Відведення: 16-120 мм

Затискач дротовий
2х16-25 мм.
4х16-25 мм.

Затискач пластина
2х16-35 мм.
4х16-35 мм.

Плашковий
затискач
10-70 мм.

Затискач
підвісний
4х16-95 мм.

Гак
універсальний

Кронштейн
універсальний

Затискач анкерний
4х50-95 мм.
4х35-50 мм.

Затискач натяжний
4х25-70 мм.
2х25-70 мм.

Кронштейн фасадний
10 - 120мм2

Затискач проколюючий P3
Магістраль: 35-70 мм
Відведення: 6-35 мм
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Надання каталогів і брошур в 
електронному та бумажно-
му вигляді;

Надання усіх зразків нашої 
продукції;

Надання презентаційних 
матеріалів (стенди, стійки, 
презентери, пакети образ-
ців для торгових агентів, 
виготовлення індивідуаль-
них рекламних матеріалів);

Маркетингова підтримка 
(футболки, чашки, блокно-
ти, брелоки та ручки).

    У сучасному світі якість сервісу має не менш 
важливе значення ніж якість продукції та її ціна. У 
зв’язку з цим TM ElectroHouse проводить постійну 
роботу з самовдосконалення. Ми розглядаємо сервіс 
як невід’ємну частину корпоративної культури, наша 
мета - вирішення проблеми нашого Партнера ще до 
її прояви.
    
Корпоративна культура, яка перетворює кожен наш 
крок в осмислений і спрямований на благо нашого 

Партнера. Не зовні, не формально, а щиро. Тільки 
таким чином, з нашої точки зору, можлива наявність живої корпоративної культури, не закріпаченої в 
зборах правил, але дозволяюча кожному співробітникові свідомо ставитися до своїх завдань і при-
ймати відповідальні рішення в нестандартних ситуаціях, які на його думку є благом для Клієнта, а 
отже і для Нас.

Заповнення Вашого сайту або 
електронного магазину;

Вивантаження YML, CSV, XLS 
форматів з продукцією (тек-
сти, зображення, ціни встанов-
лені в особистому кабінеті, ха-
рактеристики по всій продукції

     надані на нашому сайті);
Технічна IT підтримка;
Надання окремо зображень 
та текстів;
Наявність презентаційних 
роликів з можливістю 
вивантаження з Youtube каналу.

IT послуги Маркетингові 
послуги

сервіси






