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Електроінсталяція



Серія «Enzo»

Технічні характеристики:

Конструкція шасі дозволяє кріпити виріб як на гвинти, так і на розпірні лапки у різні типи установ-
чих коробок. Матеріал корпусу - негорючий АБС-пластик. Шасі розеток і вимикачів виконано з вико-
ристанням поглибленого процесу гальваніки - це дає можливість істотно подовжити термін служби 
металевих частин продукції, а також поліпшити їх технічні характеристики.
Ізолятор розетки виконаний з кераміки, внаслідок чого збільшується довговічність продукції. Кера-
міка має стійкість до перенапруги та відкритого полум’я. Є екологічно чистим матеріалом.
На відміну від накладних розеток і вимикачів, які монтуються поверх обробки, вбудовані вимикачі 
і розетки встановлюються частково утопленими в стіну. Такий вид кріплення електрофурнітури є 
стандартним і планується перед ремонтом завчасно, тому, що вимагає перфорації на робочих по-
верхнях спеціальних отворів в заздалегідь зазначених місцях.
Вся продукція ТМ ElectroHouse відповідає європейським стандартам якості.

Електроустановочні вироби торгової марки 
ElectroHouse прості в монтажі, легкі і надійні в 
експлуатації - це синтез комфорту, естетичної 
привабливості та довговічності.   
У своїх серіях електроінсталяційних виробів 
ми втілили цілісний підхід, який ґрунтується 
на баченні продукції, як інтегрованої частини 
інтер’єру.
Асортиментна лінійка складена з урахуванням 
тенденцій ринкового попиту та включає перелік 
найбільш актуальних і популярних позицій. Мо-
дульний принцип інсталяції передбачає монтаж 
кількох видів продукції в один блок. 

Тип монтажу: вбудований

Матеріал: пластик

Номінальний струм:

вимикачів 16А

розеток 16А

Тип кріплення: гвинти та розпірні лапки

Затиск проводів: гвинтовий

Перетин проводів: до 4 мм²

Матеріал ізолятора вимикачів: термопластик

Матеріал ізолятора розеток: кераміка/термопластик

Переваги серії: «Enzo»:
• 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 уста-

новчих 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»

Найменування Електрична схема Габарити Механізм Фото Кольори

Вимикач 85x85x30 мм

Вимикач двоклавішний 85x85x30 мм

Вимикач з підсвіткою 85x85x30 мм

Вимикач двоклавішний 
з підсвіткою

85x85x30 мм

Вимикач
потрійний

85x85x30 мм

Вимикач прохідний 85x85x30 мм

Вимикач
подвійний прохідний

85x85x30 мм

Механізм
вимикача одноклавішного

70x70x30 мм

Механізм
вимикача двоклавішного

70x70x30 мм

Розетка без 
заземлення (кераміка)

85x85x30 мм

Розетка із
заземленням (кераміка)

85x85x30 мм

Розетка без 
заземлення (термопластик)

85x85x30 мм

Розетка із
заземленням 
(термопластик)

85x85x30 мм

Розетка двомісна без
заземлення

115x85x30 
мм

Розетка двомісна із
заземленням

115x85x30 
мм
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Асортимент серії «Enzo»

Найменування Електрична схема Габарити Механізм Фото Кольори

Розетка двомісна без
заземлення (термопластик)

115x85x30 
мм

Розетка двомісна із
заземленням (термопла-
стик)

115x85x30 
мм

Розетка
телефонна

85x85x30 мм

Розетка телевізійна 85x85x30 мм

Розетка комп’ютерна 85x85x30 мм

Розетка
USB

2 порти
85x85x30 мм

Поворотний світло-регуля-
тор

85x85x30 мм

Розетка з кришкою, із 
заземленням, вологозахи-
щена, IP44

85x85x30 мм

Механізм
розетки без
заземлення

70x70x30 мм

Механізм
розетки із
заземленням

70x70x30 мм

*Артикули до даного розділу присутні у Вказівнику артикулів.

Рамки серії «Enzo»
Даний електроустановочний виріб виконано з високоякісно-
го міцного пластику у багатій різноманітній палітрі, він має 
міжнародний та європейський стандарт якості. Продукт ха-
рактеризується класичними і універсальними параметрами. 
Таке пристосування використовується в якості декоративного  
елемента, яке має встановлюватися для вимикачів та різних 
розеток тощо.

Асортимент проведений без всяких вад і легко підійде навіть 
під дизайнерський інтер’єр, в будинку або квартирі. Довгий 
час залишається початкового зовнішнього вигляду, не жовтіє.
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Асортимент рамок «Enzo»
Найменування Матеріал IP Габарити Фото Кольори

Рамка подвійна пластик IP22
157х84х55 
мм

Рамка потрійна пластик IP22
229х84х55 
мм

Рамка чотиримістна пластик IP22
298х84х55 
мм

Рамка п’ятимістна пластик IP22
386х84х55 
мм

Серія «Acura»
ТМ ElectroHouse пропонує сучасні рішення для 
установки вимикачів та розеток. Асортиментна 
лінійка підійде як для житлових так і для ад-
міністративних приміщень. Накладні вимикачі 
та розетки встановлюються поверх обробки 
та прикріплюються до очищеної поверхні за 
допомогою саморізів або дюбелів. Необхід-
ність в подібних елементах електрофурнітури 
може виникнути у разі установки додаткових, 
з самого початку не запланованих розеток або 
вимикачів, або ж в приміщеннях, у котрих нема 
можливості або бажання штробити стіну.
Накладні розетки та вимикачі ТМ ElectroHouse 
виготовлені з використанням вогнестійкого АБС-пластика, який має підвищену стійкість до меха-
нічних впливів. Асортиментний ряд серії «Acura» передбачає продукцію, яка може задовольнити 
весь спектр побутових та промислових потреб. Ергономічне виконання дозволяє встановити їх на 
будь-який поверхні. Всі вироби серії «Acura» мають зручну задню стінку, яка має комфортне крі-
плення для швидкого та зручного монтажу кабелю через виштампувані вводи для провідників на 
основі корпусу розеток та вимикачів.

Технічні характеристики:

Тип монтажу: накладний

Матеріал: пластик

Номінальний струм:

вимикачів 16А

розеток 16А

Ступінь захисту: IP22

Затиск проводів: гвинтовий

Перетин проводів: до 4 мм²
9



Найменування Електрична схема Габарити Механізм Фото

Вимикач 70x70x25 мм

Вимикач двоклавішний 70x70x25 мм

Вимикач з підсвіткою 70x70x25 мм

Вимикач двоклавішний 
з підсвіткою

70x70x25 мм

Розетка
без заземлення

70x70x25 мм

Розетка подвійна без 
заземлення

105x65x25 
мм

Розетка із
заземленням

70x70x25 мм

Розетка подвійна із
заземленням

105x65x25 
мм

Розетка із
заземленням з кришкою

70x70x25 мм

Серія «Hummer»
Серія «Hummer» ТМ ElectroHouse - ха-
рактеризується високим рівнем захи-
сту від проникнення пилу та води, а 
також вона забезпечена заземлюваль-
ним елементом.
Це ідеальне рішення для установки 
на будь-які види облицювання стін. 
Додатковий захист забезпечується 
введенням кабелю усередину корпусу 
через спеціальні сальники, які входять 
у комплект.

Вироби TM ElectroHouse даної серії 
успішно пройшли випробування на 
відповідність вимогам міжнародних 
та європейських стандартів.

Асортимент серії «Acura»
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Еластичні ступінчасті сальники забезпечу-
ють зручне введення дроту різного перетину 
та герметизацію виробу. Корпус виробу TM 
ElectroHouse виконаний з білого АБС-пластика, 
стійкого до механічних та термічних наванта-
жень. Металевий механізм оснащений гвинто-
вим кріпленням проводів - це дозволяє швидко 
зробити накладний монтаж. Робочий ресурс 
розеток - не менше 5000 циклів, а вимикачів - не 
менше 40 000 циклів «включення-відключення»

Технічні характеристики:
Тип монтажу: накладний

Матеріал: пластик

Номінальний струм:

вимикачів 16А

розеток 16А

Ступінь захисту: IP54

Затиск проводів: гвинтовий

Перетин проводів: до 4 мм²

Найменування Ступінь захисту Габарити Механізм Фото

Вимикач IP54 67x75x50 мм

Вимикач двоклавішний IP54 67x75x50 мм

Розетка
із заземленням

IP54 67x75x50 мм

Розетка із
заземленням з кришкою

IP54 67x75x50 мм

Блок розетка та вимикач із
заземленням

IP54 123x75x50 мм

Асортимент серії «Hummer»
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Серія «Garant»
Колодки та подовжувачі серії «Garant» розроблені для використання в умовах будинку або офісу. 
Асортимент містить як прості, бюджетні вироби, так і продукцію преміум-класу. Також в цю серію 
входять вогнестійкі колодки.
З розвитком технологій подовжувачі стали важливою деталлю побуту, що робить наше життя про-
стіше і приємніше. Адже набагато зручніше використовувати звичні електроприлади та девайси не 
тільки недалеко від розетки, а і там, де комфортно саме Вам. Також подовжувачі раціональні для 
компактного підключення комп’ютерної периферії. 
Подовжувач складається з невеликого пластикового корпусу, де знаходяться гнізда з розетками, та 
кабелю різноманітної довжини. Розташовані в ряд розетки дозволяють під’єднати відразу декілька 
пристроїв, а провід збільшеної довжини дає можливість віддалити точку підключення на 2-10 ме-
трів від розташування розетки. Завдяки високій якості конструктивного виконання забезпечується 
міцна фіксація вилок пристроїв, що підключаються у гнізда колодки.
Подовжувачі ТМ ElectroHouse - оптимальне рішення для планування як житлових, так і для ви-
робничих приміщень. Ми пропонуємо подовжувачі з вогнестійкого та стійкого до механічних по-
шкоджень пластика. АБС-пластик не містить у собі шкідливих хімічних речовин, бувши абсолютно 
безпечним для навколишнього середовища.
 

На задній стороні колодок є спеціальні отвори, які 
дозволяють швидко та якісно змонтувати продук-
цію на будь-які поверхні.

Технічні характеристики:Особливості

Тип монтажу: накладний

Матеріал: пластик

Номінальний струм:

колодок 16А

подовжувачів 16А

Ступінь захисту: IP20

Перетин проводів: до 4 мм²
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Найменування Матеріал Колір Габарити Механізм Фото

Колодка 2 гнізда без 
заземлення

пластик білий 115x55x30 мм

Колодка 2 гнізда з 
заземленням

пластик білий 115x55x30 мм

Колодка 3 гнізда без 
заземлення

пластик білий 155x55x30 мм

Колодка 3 гнізда з 
заземленням

пластик білий 155x55x30 мм

Колодка 4 гнізда без 
заземлення

пластик білий 200x55x40 мм

Колодка 4 гнізда з 
заземленням

пластик білий 200x55x40 мм

Колодка 4 гнізда з 
заземленням
з кнопкою

пластик білий 200x55x40 мм

Колодка 6 
гнізд з
заземленням
з кнопкою

пластик білий 315x55x40 мм

Подовжувач 3 гнізда без 
заземлення,
довжина 2 м

пластик білий 160x55х30 мм

Подовжувач 3 гнізда
без заземлення,
довжина 3 м.

пластик білий 160x55х30 мм

Подовжувач 3 гнізда
без заземлення,
довжина 5 м.

пластик білий 160x55х30 мм

Подовжувач 3 гнізда з 
заземленням,
довжина 2 м.

пластик білий 160x55х30 мм

Подовжувач 3 гнізда з 
заземленням,
довжина 3 м.

пластик білий 160x55х30 мм

Подовжувач 3 гнізда з 
заземленням,
довжина 5 м.

пластик білий 160x55х30 мм

Подовжувач 4 гнізда без 
заземлення,
довжина 2 м.

пластик білий 200x55x30 мм

Асортимент серії «Garant»
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Найменування Матеріал Колір Габарити Механізм Фото

Подовжувач 4 гнізда без 
заземлення,
довжина 3 м.

пластик білий 200x55x30 мм

Подовжувач 4 гнізда
без заземлення,
довжина  5 м.

пластик білий 200x55x30 мм

Подовжувач 4 гнізда з 
заземленням,
довжина 2 м.

пластик білий 200x55x30 мм

Подовжувач 4 гнізда з 
заземленням,
довжина 3 м.

пластик білий 200x55x30 мм

Подовжувач 4 гнізда з 
заземленням,
довжина 5 м..

пластик білий 200x55x30 мм

Подовжувач 4 гнізда з
заземленням,
2 м. з кнопкою

пластик білий 250x55x30 мм

Подовжувач 4 гнізда з
заземленням,
3 м. з кнопкою

пластик білий 250x55x30 мм

Подовжувач 4 гнізда з
заземленням,
5 м. з кнопкою

пластик білий 250x55x30 мм

Подовжувач 6 гнізд з
заземленням,
2 м. з кнопкою

пластик білий 320x60x40 мм

Подовжувач 6 гнізд з
заземленням,
3 м. з кнопкою

пластик білий 320x60x40 мм

Подовжувач 6 гнізд з
заземленням,
5 м. з кнопкою

пластик білий 320x60x40 мм

Аксесуари cерії «Garant»
Серія «Garant» розроблена для використання в умовах будин-
ку, офісу, гаража та робочих приміщень. У нашому асортименті 
подано такі прилади, як: вимикачі для бра, штепсельні гнізда 
та електричні вилки (присутні варіанти із заземленням та без 
нього, прямі та кутові). Також, для більшої безпеки при корис-
туванні, ми пропонуємо захисні заглушки для розеток, особли-
во для приміщень в яких є діти.
Аксесуари серії «Garant» ТМ ElectroHouse - є зручними дрібни-
цями у побуті, якісними та надійними в експлуатації, які при-
значені для приладів потужністю до 4-х кВт.
Розетки та гнізда - є універсальними, тому підійдуть для укра-
їнського та європейського стандарту.
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Найменування Матеріал Колір Габарити Механізм Фото

Вилка без
заземлення
пряма

пластик білий 35x30 мм

Вилка без
заземлення
пряма

пластик чорний 35x30 мм

Вилка з
заземленням пряма

пластик білий 90x35 мм

Вилка з
заземленням пряма

пластик чорний 90x35 мм

Вилка з
заземленням
кутова

пластик білий 65x30 мм

Вилка з
заземленням
кутова з ручкою

пластик білий 60x35 мм

Вимикач
для бра

пластик білий 60x25 мм

Вимикач
для бра

пластик чорний 60x25 мм

Штепсельне гніздо пряме з
заземленням

пластик білий 70x45 мм

Захисна
заглушка для
розеток

пластик білий 27х27 мм

Аксесуари cерії «Garant» для промислового 
використання
Каучукові роз’єми призначені для використання у складних екс-
плуатаційних умовах та
широко застосовуються у виробництві, будівництві та машино-
будуванні. Вони легко монтуються, мають високу надійність та 
довгий термін праці.
Усі вироби мають бризкозахищений каучуковий корпус, викона-
ний у чорному кольорі. Високі ізоляційні та зносостійкі власти-
вості корпусу забезпечують довгий термін служби. Наявність на 
корпусі ребер перешкоджає зісковзуванню рук при роз’єднанні розетки та вилки.
Додатковий бортик забезпечує щільну фіксацію вилки у розетці та захищає від попадання воло-
ги у середину. Кришки розеток виготовлені з еластичної гуми, яка надійно захищає розетки від 
вологи та пилу. Діапазон робочих температур: -25...+50 °C.

Асортимент аксесуарів серії «Garant»
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Найменування
Ступінь 
захисту

Матеріал Колір Габарити Механізм Фото

Однофазна
вилка з зазем.
пряма

IP44 Каучук Чорний 115x35 мм

Гніздо
з зазем. пряме
з кришкою

IP44 Каучук Чорний 110x50 мм

Однофазна
розетка з зазем.
з кришкою

IP44 Каучук Чорний 100x70x65 мм

Колодка
однофазна два 
гнізда з зазем.
з кришкою

IP44 Каучук Чорний 210x60x60 мм

Колодка
однофазна три 
гнізда з зазем.
з кришкою

IP44 Каучук Чорний 260x60x60 мм

Асортимент аксесуарів серії «Garant»

Силові роз’єми
Роз’єми силові - спеціальні штепсельні роз’єми 
та вилки, призначені для оперативного та без-
печного підключення потужного електроустат-
кування до однофазних або трифазних джерел 
живлення. Широко використовуються для жив-
лення різноманітних мобільних та стаціонарних 
електропристроїв в аеропортах, вокзалах, на 
виробничих та сільськогосподарських об’єктах, 
на  будівельних майданчиках.

Переваги силових роз’ємів:

• Корпус виконаний з пластику підвищеної 
міцності, що зробить його більш довговіч-
ним.

• Простота і надійність конструкції допоможе 
• з легкістю підключити до мережі.
• Захист від випадкового висмикування кабе-

лю
• Захист від випадкового роз’єднання роз’ємів

Технічні характеристики

Тип: стаціонарний/переносний

Матеріал: пластик

Номінальний струм: 16А/32А

Ступінь захисту: IP44

Робоча напруга: 220 – 250 В/380-415В

Температурний 
діапазон:

-25…+50 С°

Найменування
Полюси 
силових 
роз’ємів

Положення 
заземлюючо-

го контакту

Номіналь-
ний 

струм
Габарити Колір Фото

Вилка силова 3x16 2P+PE 6 годин 220-250V Синій

Вилка силова 4x16 3P+PE 6 годин 220-250V Червоний

Асортимент силових роз’ємів:

6 годин
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Найменування
Полюси 
силових 
роз’ємів

Положення 
заземлюючого 

контакту

Номіналь-
ний 

струм
Габарити Колір Фото

Вилка силова 5x16 3P+PE+N 6 годин 220-250V Червоний

Вилка силова 3x32 2P+PE 6 годин 380-415V Синій

Вилка силова 4x32 3P+PE 6 годин 380-415V Червоний

Вилка силова 5x32 3P+PE+N 6 годин 380-415V Червоний

Роз’єм переносний 
3x16 2P+PE 6 годин 220-250V Синій

Роз’єм переносний 
4x16 3P+PE 6 годин 220-250V Червоний

Роз’єм переносний 
5x16 3P+PE+N 6 годин 220-250V Червоний

Роз’єм переносний 
3x32 2P+PE 6 годин 380-415V Синій

Роз’єм переносний 
4x32 3P+PE 6 годин 380-415V Червоний

Роз’єм переносний 
5x32 3P+PE+N 6 годин 380-415V Червоний

Роз’єм стаціонарний 
3x16 2P+PE 6 годин 220-250V Синій

Роз’єм стаціонарний 
4x16 3P+PE 6 годин 220-250V Червоний

Роз’єм стаціонарний 
5x16 3P+PE+N 6 годин 220-250V Червоний

Роз’єм стаціонарний 
3x32 2P+PE 6 годин 380-415V Синій

Роз’єм стаціонарний 
4x32 3P+PE 6 годин 380-415V Червоний

Роз’єм стаціонарний 
5x32 3P+PE+N 6 годин 380-415V Червоний
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Трекова електрофурнитура 
«Unique Elegance»

Переваги серії «Unique Elegance»:

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 виготовленні продукції серії «Unique Elegance» спе-
ціалісти врахували новітні тренди стилю і моди, а сучасна технологія дозволила досягти формули 
- «Унікальність, Надійність, Ергономічність».

• Зручність монтування та демонтування ро-
зетки дозволяє розміщувати її в будь-якому 
зручному місці або прибрати за непотрібні-
стю;

• Стильний сучасний дизайн, додасть елегант-
ності Вашому інтер’єру;

• Додатковий захист від ураження током на 
рейці;

• Мідний контакт на рейці забезпечить надій-
ність та безпеку використовування фурніту-
ри; 

Технічні характеристики:

Асортимент трекової фурнітури:

Тип монтажу: на рейку

Матеріал: ABS пластик/Алюміній

Номінальний струм:

     розетка 16А

     USB 2.4А

Ступінь захисту: IP22

Робоча напруга: 220 – 250 В

Температурний 
діапазон:

-25…+50 С°

Колір: Pandora / Pandora Black
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Асортимент трекової фурнітури:

Найменування Артикул Матеріал
Захист 

(IP)
Колiр

Суміс-
ність

Номі-
нальний 
струм In

Тип 
мон-
тажу

Фото

Рамка для 
трекової рейки

EH-
RTP-05

Метал - срібло 0,5 м - врізна

Рамка для 
трекової рейки

EH-
RTP-01

Метал - срібло 1 м - врізна

Рамка для 
трекової рейки

EH-
RTP-02

Метал - срібло 2 м - врізна

Рамка для
трекової рейки

EH-RTP-
05B

Метал - чорна 0,5 м - врізна

Рамка для
трекової рейки

EH-RTP-
01B

Метал - чорна 1 м - врізна

Рамка для
трекової рейки

EH-RTP-
02B

Метал - чорна 2 м - врізна

Розетка          
подвійна USB

EH-
PT-002

Пластик  
мідь

IP40 срібло - 16 A -

Розетка із 
заземленням 

EH-
PT-001

Пластик  
мідь

IP40 срібло - 16 A -

Трекова рейка EH-PT-05
Пластик  
мідь

IP40 срібло 0,5 м 16 A -

Трекова рейка EH-PT-1
Пластик  
мідь

IP40 срібло 1м 16 A -

Трекова рейка EH-PT-2
Пластик  
мідь

IP40 срібло 2м 16 A -

Розетка треко-
ва із заземлен-
ням

EH-PT-
001B

Пластик  
мідь

IP40 чорна - 16 A -

Розетка по-
двійна USB

EH-PT-
002B

Пластик  
мідь

IP40 чорна - 16 A -

Трекова рейка
EH-PT-
05B

Пластик  
мідь

IP40 чорна 0,5 м 16 A -

Трекова рейка EH-PT-1B
Пластик  
мідь

IP40 чорна 1м 16 A -

Трекова рейка EH-PT-2B
Пластик  
мідь

IP40 чорна 2м 16 A -
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Розетка врізна для підлоги із заземленням
Плоский підлоговий люк надає можливість встановлювати електричні розетки в підлогу коли не 
вистачає місця, можна позбутися від проводів, які завжди плутаються під ногами. Плоска форма 
люка, надійний металевий корпус, кольору античної міді, дозволить надійно, ергономічно і естетич-
но організувати підведення електроживлення у будь-який куточок Вашої кімнати. Розетка європей-
ського типу із заземленням та 2 USB виходи можуть замінити зарядні пристрої, дуже зручно сховати 
їх в підлогу і в будь-який час мати до них доступ.

Переваги розетки для підлоги:

• Міцний та надійний люк кольору антична 
мідь;

• Зручність монтажу та підключення;
• 2 USB виходи по 2.1 Ампери підійдуть для 

зарядження сучасних гаджетів;
• Надійне та міцне з’єднання контактів допо-

може запобігти пожежі. 

Технічні характеристики:

Тип монтажу: врізний

Матеріал:

      Люку цинковий сплав

      Корпусу ABS пластик

Номінальний струм:

     розетка 16А

     USB 2.1А

Ступінь захисту: IP40

Робоча напруга: 220 – 250 В

Температурний 
діапазон:

-25…+50 С°

Колір: Антична мідь
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Компактні меблеві розетки

Технічні характеристики:

Тип монтажу: врізний

Матеріал: ABS пластик

Номінальний струм:

     розетка 16А

     USB 2.1А

Ступінь захисту: IP40

Робоча напруга: 220 – 250 В

Температурний 
діапазон:

-25…+50 С°

Колір: сріблястий металік

Врізні меблеві розетки - це професійний підхід до створення ефективної ергономічної зони при 
організації робочого місця.
Суть всіх таких розеткових блоків полягає в наступному: в той час, коли ми ними не користуємося, 
їх поверхня практично зливається зі стільницею і дозволяє нам користуватися всією поверхнею 
столу, але як тільки нам знадобиться підключитись до мережі - ми натискаємо кнопку і отримуємо 
одну, дві, три або чотири розетки та USB виходи для використання.
Вироби виключно ергономічні і безпечні, так як кришка плавно піднімається легким натисканням 
руки і фіксується у відкритому положенні.
Врізні розетки використовуються: на кухні, офісах, конференц-залах, готелях, медичних установах, 
прихожих, гардеробних - всюди, де потрібен комфорт і порядок.

Переваги врізних меблевих 
розеток:

• Кращий спосіб ефективного використання 
простору.

• Розетка вбудовується в стільницю. У вихідній 
позиції вона повністю захована під стільни-
цею.

• Поставляються в зборі з декоративною рам-
кою, силовий розеткою і кришкою.

• Окрім наявності силових розеток, органайзе-
ри зберігають функцію виведення додатко-
вих USB роз’ємів на поверхню столу.

• Блок розеток дозволяє одночасно обслуго-
вувати кілька робочих місць, якщо робочі 
місця знаходяться поблизу один від одного.
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Найменування
Кількість

місць
Кількість

USB 
Номінальна 

напруга
Габарити Тип Фото

Компактна меблева 
розетка

1 1 220-250V статичний

Компактна меблева 
розетка

3 2 220-250V висувний

Компактна меблева 
розетка

3 2 220-250V висувний

Повний асортимент:
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LED Освітлення





LED бейджики електронні
Електронний бейджик являє собою електронне 

світлодіодне табло розміром 93 х 30 х 6 мм. Світло-

діодний бейджик здатний зберігати в собі 6 повідо-

млень по 256 символів, що складаються з головних і 

прописних літер, цифр і різних символів. 

Працює від круглої батареї, якої вистачає до 14 годин 

автономної роботи.

Є регулювання яскравості і швидкості рухомого 

рядка. Налаштування проводиться за допомогою 3 

кнопок, і не складе особливих труднощів.

Найменування Артикул Колір Екран Габарити Матеріал Вага

Бейдж електронний EH-BL-001 червоний
44х11 
точок

93х30х6 мм
АБС
пластик

32 гр.

Бейдж електронний EH-BL-002 синій
44х11 
точок

93х30х6 мм
АБС
пластик

32 гр.

Бейдж електронний EH-BL-003 білий
44х11 
точок

93х30х6 мм
АБС
пластик

32 гр.

Асортимент бейджів електронних:

Інструкція з налаштування

Переваги LED бейджиків:

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

Для роботи з бейджиком 
завантажте ПО:
https://eh-electro-house.ua/
badges
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Світильники пиловологозахищені (ПВЗ)
LED світильники цілком захищені від проникнення пилу та 
вологи - це дозволяє використовувати їх у місцях з підвищеним 
рівнем вологості та  забрудненості.
Світильники пиловологозахищені ТМ ElectroHouse мають у собі 
ряд інноваційних рішень, які в сумі дозволяють досягти таких 
цілей:
- найпростіший спосіб монтажу,
- найбільш ефективна віддача світла,
найбільш зручне обслуговування при експлуатації.

Асортимент ПВЗ світильників

Найменування Артикул Матеріал
Потуж-

ність
Світловий 

потік

Кут 
освіт-
лення

Габарити
(мм)

Вага
(кг)

Схема

Світильник 
ПВ3

EH-
LT-3040

АБС
пластик

20W 1600 Lm 210 º
600 х
210

0,47

Світильник 
ПВ3

EH-
LT-3041

АБС
пластик

40W 3200 Lm 210 º
1200 х
210

0,9

Світильник 
ПВ3

EH-
LT-3042

АБС
пластик

60W 4800 Lm 210 º
1500 х
 210

1,3

Світильник 
ПВ3 Slim

EH-LT-
3140-S

АБС
пластик

20W 1600 Lm 210 º
600 х
105

0,35

Світильник 
ПВ3 Slim

EH-LT-
3240-S

АБС
пластик

40W 3200 Lm 210 º
1200 х
105

0,55

Світильник 
ПВ3 Super Slim

EH-LT-
3340-SS

АБС
пластик

20W 1600 Lm 210 º
672 х
42.5

0,25

Світильник 
ПВ3 Super Slim

EH-LT-
3440-SS

АБС
пластик

40W 3200 Lm 210 º
1282 х
42,5

0,35

Світильник
Super Slim 
Eco

EH-
LT-310

АБС
пластик

10W 800 Lm 210 º
622 х
24,5х22

0,115

Світильник
Super Slim 
Eco

EH-
LT-320

АБС
пластик

20W 1600 Lm 210 º
1232 х
24,5х22

0,18

Світильник 
ПВЗ 
модульний 

EH-
LT-3047

АБС
пластик

40W 3200 Lm 210 º
1282 х
43х30

0,18

Світильник 
ПВЗ

EH-
LT-3043

АБС
пластик

60W 4800Lm 210 º
1200х
40х40

0.31

Переваги LED світильників ПВЗ:

• Легкий монтаж та демонтаж 
• Можливість поєднати у групи декілька сві-

тильників
• Надійна герметизація силіконовим компо-

нентом
• Різноманітний асортимент
• Номінальна потужність відповідає заявле-

ній

Технічні характеристики
Матеріал: ABS пластик

Клас енергоспоживання: А+

Ступінь захисту: IP65

Робоча напруга: 220 – 250 В

Температурний 
діапазон:

-30…+40 С°

Ресурс роботи: 50 000 годин
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Світильники вуличні (консольні)

Асортимент вуличних світильників

Найменування Артикул
Мате-
ріал

Потуж-
ність

Світловий 
потік

Кут освіт-
лення

Габарити
(мм)

Вага
(кг)

Схема

Світильник 
вуличний

EH-LSTR
-3048

AL 30W 2700 Lm 135°x65°
340x147
x160

1,9

Світильник 
вуличний

EH-LSTR
-3050

AL 50W 4500 Lm 135°x65°
505x215
x75

2,0

Світильник 
вуличний

EH-LSTR
-3053

AL 100W 9000 Lm 135°x65°
725x285
x82

4,5

Переваги вуличних світильників:

• Алюмінієвий радіатор по усьому корпусу відводить надлишок те-
пла, зберігая діод та драйвер від перегріву. 

• Діод виробництва компаніі «Epistar»
• Грозовий захист до 3кВ
• Герметичний захист драйвера
• Довговічність

Технічні характеристики
Матеріал: Алюміній

Клас енергоспоживання: А+

Ступінь захисту: IP65

Робоча напруга: 220 – 250 В

Температурний 
діапазон:

-30…+40 С°

Ресурс роботи: 50 000 годин

Кут освітлення: 135°x65°

Крива сили світла: Тип «Ш»

Тип діоду: СОВ

Грозозахист: до 3кВ

Колірна температура: 6500К

Монтаж: на стовп ; Øкрон.  до 50 мм

Великим плюсом консольних світильників є велика економія споживання електроенергії від 50 до 
75 %, миттєве запалення і повна відсутність мерехтіння.
Корпус світильника є вічним і в разі виходу зі строю, він ремонтується шляхом заміни компонентів, 
що є великим плюсом з точки зору довгострокової експлуатації. Нема потреби замінювати джере-
ла світла протягом 10 років.
Володіє захистом від удару блискавок до 10 кВ. На відміну від застарілих типів освітлення, консоль-
ні LED світильники не містять ртуті та відповідають усім екологічним нормам. Герметичний алюмі-
нієвий литий корпус забезпечує найвищі показники тепловідведення, що істотно збільшує термін 
життєвого циклу світлодіодів.
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Світильники для високих прольотів 
(High-Bay)
LED Світильники ТМ ElectroHouse для високих 
прольотів виготовлені спеціально для закрі-
плення на висоті більше ніж 5 метрів та здатні 
освітлювати досить великий простір. Корпус 
виготовлений з алюмінію.
Світильники для високих прольотів, завдяки 
куполоподібній формі та оптимальному куту 
освітлення - є ідеальним рішенням для освіт-
лення складських та промислових приміщень, 
виставкових комплексів, сходових прольотів, а 
також інших приміщень, які мають високі стелі 
або подовжену форму.
Цілком безпечні, адже при їх виробництві не 
використовуються шкідливі речовини.

Переваги вуличних світильників:

• Світильники виконані з високоякісного алю-
мінію

• Співвідношення світловіддачі 90 Лм / Вт
• Герметичний захист драйвера
• Робочий діапазон в 185-265V

Асортимент світильників High Bay

Найменування Артикул
Мате-
ріал

Потуж-
ність

Світловий 
потік

Кут освіт-
лення

Габарити
(мм)

Вага
(кг)

Схема

Світильник 
для високих 
прольотів

EH-
HB-3043

AL 50W 4500 Lm 120°
290x
 Ø360

1.6

Світильник 
для високих 
прольотів

EH-
HB-3044

AL 100W 9000 Lm 120°
310x
Ø360

2.1

50W

Матеріал: Алюміній

Клас енергоспоживання: А+

Ступінь захисту: IP22

Колірна температура: 6500 К

Монтаж: на гак, ланцюг

Технічні характеристики

100W
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LED Світильник ЖКГ

Переваги світильників ЖКГ:

Конструкція світильника ЖКГ:

• Надійний силіконовоий ущільнювач між 
розсіювачем та корпусом захищає драйвер 
та матрицю від вологи. 

• Міцний корпус
• Драйвер роміщений на матриці дозволяє 

економити місце та легко встановлювати 
світильник на стіну

• Сучасний дизайн
• Рівномірне розповсюдження світла на 120°

Матеріал: ABS пластик

Клас енергоспоживання: А+

Ступінь захисту: IP54

Колірна температура: 6500K

Потужність: 12W

Розмір: 195х40мм

Світловий потік: 1020 Lm

Монтаж: на стіну

Технічні характеристики

Світильник ЖКГ LED ТМ ElectroHouse - створе-
ний для задоволення потреб ЖКГ. Висока еко-
номічність і тривалість роботи світлодіодного 
модуля при дуже низькій ціні роблять його 
доступним для будь-якого домогосподарства.

Сходові прольоти, коридори, комори, колясочні, 
гаражі та під’їзди - все ті приміщення, на освіт-
лення яких виділено невеличкий бюджет, а 
висвітлити їх треба. Саме світлодіодний світиль-
ник для ЖКГ стане найкращим рішенням у даній 
ситуації. Також суттєвою перевагою LED сві-
тильника для ЖКГ 12Вт є його тривалий термін 
служби, який становить 30 000 годин.

Код товара: EH-GKH-01
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LED Прожектори
LED прожектори використовують для освітлен-
ня будинків, пішохідних доріг, складських та 
промислових приміщень. Світлодіодні прожек-
тори відрізняються низьким споживанням енер-
гії та високою стійкістю до механічного впливу, 
а також відсутністю мерехтіння та тривалим 
терміном експлуатації.
В умовах динамічного розвитку інфраструктури 
зростає необхідність у якісних та довговічних 
приладах для освітлення. Сьогодні найбільш 
вигідними як з технологічного, так і з еконо-
мічного боку є LED прожектори, як раз такі, які 
пропонує компанія ТМ ElectroHouse. 
Ці пристрої посідають панівне місце у сфері 
освітлення, бо увібрали у себе усі
переваги світлодіодних технологій. Вони випро-
мінюють м'яке рівне світло, споживають менше 
енергії, ніж інші аналоги, а також мають надійну 
конструкцію, що зберігає їх від шкідливого ме-
ханічного впливу. 
Окрім стандартних варіантів, потужністю від 
10W до 150W, ТМ ElectroHouse пропонує також 
LED прожектори, що укомплектовані датчиком 
руху. За умов правильного налаштування вони 
здатні вмикатися тільки якщо датчик зареєструє 
порухи у полі зору. Така модифікація дозволяє 
ще більше економити електроенергію, адже 
прожектор буде працювати тільки тоді, коли 
його світло насправді потрібно.
Завдяки своїм унікальним властивостям світло-
діодні прожектори мають вражаючи тривалий 
термін експлуатації та здатні вирішити більшість 
побутових та промислових освітлювальних 
завдань.

Матеріал:

корпус Алюміній

розсіювач загартоване скло

Тип діодів: SMD 3528

Тип розсіювача: матовий

Клас енергоспоживання: А+

Ступінь захисту: IP65

Колірна температура: 6500K

Кут розсіювання: 120°

Робоча напруга: 100-265 V

Час спрацювання датчика 
руху:

від 0,3 сек до 3сек.

Чутливість датчика руху
зберігається на відстані:

12 метрів

Режими датчика руху: Денний/Нічний

Монтаж: на стіну

Крива сили світла: косинусна (Д)* 

Технічні характеристики
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Найменування Артикул Матеріал
Потуж-

ність
Світловий 

потік

Кут 
освіт-
лення

Габарити
(см)

Вага
(кг)

Схема

LED
прожектор

EH-
LP-205

AL/скло 10W 900 Lm 120°
8,5x3,0x
10

0.156

LED
прожектор

EH-
LP-206

AL/скло 20W 1800 Lm 120°
10x4x
6,5

0.204

LED
прожектор

EH-
LP-207

AL/скло 30W 2700 Lm 120°
12x4x
14,5

0,286

LED
прожектор

EH-
LP-208

AL/скло 50W 4500 Lm 120°
18,5x8,5
x13

0,62

LED
прожектор

EH-
LP-209

AL/скло 70W 6300 Lm 120°
22,2x8,5x
15,3

0,856

LED
прожектор

EH-
LP-210

AL/скло 100W 9000 Lm 120°
28x4,5x
4.5

1,344

LED
прожектор

EH-
LP-260

AL/скло 150W 13500 Lm 120°
28x4,5x
4.5

1,344

LED
прожектор с 
датчиком руху

EH-
LP-211

AL/скло 10W 900 Lm 120°
20x11x
6.5

0.455

LED
прожектор с 
датчиком руху

EH-
LP-212

AL/скло 20W 1800 Lm 120°
27.5x14.5x
10.5

0.85

LED
прожектор с 
датчиком руху

EH-
LP-213

AL/скло 30W 2700 Lm 120°
32.5x19x
10.5

1.2

LED
прожектор с 
датчиком руху

EH-
LP-214

AL/скло 50W 4500Lm 120°
18,5x 3,3x
13

0,613

Асортимент LED прожекторів

Переваги LED прожекторів:

• У прожекторе використовуються SMD-діоди високої якості компанії Epistar (Тайвань).
• Матовий розсіювач з міцного скла.
• Час спрацювання датчика руху - від 0,3 сек до 3сек.
• Чутливість датчика зберігається на дистанції до 12 метрів.
• Високі показники теплоотводних корпусу.
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Трекові LED світильники
Світлодіодне  освітлення  на даний момент проникає в усі сфери життя людини і використовується 
у всьому світі. Використовуються трекові світлодіодні світильники ТМ ElectroHouse у магазинах та 
бутиках дозволяючи економити власнику магазину до 95% електроенергії.
Установка світлодіодного світильника дуже проста і надійна. Трековий світильник встановлюється 
на однофазний шинопровід довжиною від одного до трьох метрів. Додаткові з’єднувальні еле-
менти допоможуть встановити і зібрати будь-яку складну конструкцію, не залежно від дизайну 
інтер’єру та поверхні монтажу.

Матеріал:  
Алюміній/
пластик(25W)

Тип діоду: COB

Клас енергоспоживання: А+

Ступінь захисту: IP22

Колірна температура: 6500K

Крива сили світла: концентрована (К)* 

Кут розсіювання: 30°

Кут повороту: 360°

Робоча напруга: 178V-264V

Монтаж: на рейку

Технічні характеристики Переваги трекових світильників:

• Зручним механізмом управління регулюєть-
ся кут освітлення трекового обладнання;

• Конструкція світильника дає можливість 
використання в приміщеннях з будь-якою 
висотою стелі;

• Світильник має різні кути нахилу та поверта-
ється на 360 º;

• Трекові системи легко збираються і з’єдну-
ються у різних геометричних варіантах за 
допомогою сполучних елементів;

• На одну трекову LED систему монтуються 
різноманітні світильники як по дизайну, 
так і по потужності. Після монтажу системи 
освітлення, можна легко додати або заміни-
ти світильники, змінити інтенсивність або 
напрямок освітлення. 32



Найменування Артикул Матеріал
Потуж-

ність
Світловий 

потік

Кут 
освіт-
лення

Габарити
(см)

Вага
(кг)

Фото

Трековий
світильник
(білий)

EH-TL-
0001 AL 15W 1350 Lm 30° 13x9x6

Трековий
світильник
(білий)

EH-TL-
0002 AL 20W 1800 Lm 30°

16,8x12
x7.8

Трековий
світильник
(білий)

EH-TL-
0003 AL 30W 2700 Lm 30°

16,8x12
x7.8

Трековий
світильник
(чорний)

EH-TL-
0004 AL 15W 1350 Lm 30° 13x9x6

Трековий
світильник
(чорний)

EH-TL-
0005 AL 20W 1800 Lm 30°

16,8x12
x7.8

Трековий
світильник
(чорний)

EH-TL-
0006 AL 30W 2700 Lm 30°

16,8x12
x7.8

Трековий
світильник
(чорний)

EH-TL-
0007 AL 25W 2000 Lm 120°

14x11.3
x10.5

0.366

Асортимент трекових світильників:

Аксесуари для трекових світильників
Рейки для трекових світильників (також їх називають як шинопровід) призначені для приєднання 
трекових світильників до мережі змінного струму на номінальну
напруга до 265В і номінальний струм не більше 16А. Шинопровід призначений для використання 
всередині приміщень при нормальних умовах експлуатації та монтується на стіни або стелю. Також 
шинопровод підходить для монтажу на підвіс.
Рейки поставляються  секціями довжиною 1 та 2 метри, і можуть з’єднуватися в лінію за допомогою 
з’єднувачів прямих та кутових. На кожному метрі шинопровода є по два отвори призначених для 
монтажу шинопроводів.  З’єднувачі не входять до комплекту поставки і купуються окремо. Також є 
можливість встановлювати світильники на стіну за допомогою настінного кріплення.
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Найменування Артикул Матеріал
На 

потуж-
ність

Колір
Габарити

(см)
Вага

   (кг) 
Фото

Настінне кріплення
EH-NKRP-
0001

Fe 15W білий Ø 0.78

Настінне кріплення
EH-NKRP-
0002

Fe
20W
та 30W

білий Ø 0.99

Настінне кріплення
EH-NKRP-
0003

Fe 15W чорний Ø 0.78

Настінне кріплення
EH-NKRP-
0004

Fe
20W
та 30W

чорний Ø 0.99

Настінне кріплення
EH-NKRP-
0005

пластик 15W чорний 8,2 x 2,7

Настінне кріплення
EH-NKRP-
0006

пластик 20W чорний 10,6 x 3,8

Настінне кріплення
EH-NKRP-
0007

пластик 30W чорний 14,3 x 5,7

Рейка (шинопровід)
EH-RT-
0001

Fe - білий
100 х 4 x
1.7

0,212

Рейка (шинопровід)
EH-RT-
0002

Fe - білий
200 х 4 x
1.7

0,426

Рейка (шинопровід)
EH-RT-
0003

Fe - чорний
100 х 4 x
1.7

0,212

Рейка (шинопровід)
EH-RT-
0004

Fe - чорний
200 х 4 x
1.7

0,426

Конектор
прямий

EH-TC-
0001

пластик - білий
8,3 x 2,3  x
1,2

0,020

Конектор
прямий

EH-TC-
0003

пластик - чорний
8,3 x 2,3  x
1,2

0,020

L Конектор
кутовий

EH-TC-
0002

пластик - білий

L Конектор
кутовий

EH-TC-
0004

пластик - чорний

Асортимент трекових світильників:

Схема з’єднання шинопроводу:
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Меблеві 
світильники Т5
Світлодіодний світильник T5 на сьогодні є енер-
гоефективною заміною застарілих та небезпеч-
них для навколишнього середовища люмінес-
центних світильників T5 і відмінним рішенням 
для освітлення домашнього інтер’єру або офісу. 
Світильник складається зі смужки світлодіодів 
захищених пластиковим прозорим корпусом на 
алюмінієвій основі. Колір світіння наближений 
до природного денного світла. Основна відмін-
ність цієї лампи від люмінесцентної - вона не 

мерехтить, не нагрівається, не токсична і споживає менше електроенергії при аналогічному світінні. 
До комплектації світильників входять кабель живлення на 3 проводи з урахуванням заземлення, 
з’єднувач для з’єднування світильників у лінію, набір для кріплення.

Матеріал:  Пластик

Тип діодів: SMD 5630

Клас енергоспоживання: А+

Ступінь захисту: IP40

Колірна температура: 6500K

Крива сили світла: косинусна (Д)*  

Кут розсіювання: 210°

Робоча напруга: 178V-264V

Монтаж: на скоби

Технічні характеристики

• Велика світловіддача навіть на невеликих 
потужностях світильників;

• Тип кріплення на скоби дає можливість вста-
новлювати світильник на будь-яку поверхню;

• Світильники Т5 легко збираються і з’єдну-
ються у необхідну вам довжину за допомо-
гою з’єднувача, який поставляється зі сві-
тильником;

• Розсіювач із пластика більш безопасний ніж 
зі скла, таким чином світильники можна за-
стосовувати навіть на кухні, не хвилюючись 
за те що уламки скла потраплять у їжу. 

Асортимент меблевих світильників:

Найменування Артикул Матеріал
Потуж-

ність
Світловий 

потік

Кут 
освіт-
лення

Габарити
(см)

Вага
   (кг)

Фото

Світильник
меблевий

EH-T5-
01

пластик 6W 510 Lm 210°
26.8х3.5
х2.1

0.107

Світильник
меблевий

EH-T5-
02

пластик 10W 850 Lm 210°
56.8х3.5
х2.1

0.14

Світильник
меблевий

EH-T5-
03

пластик 16W 1360 Lm 210°
86.8х3.5
х2.1

0.157

Світильник
меблевий

EH-T5-
04

пластик 20W 1700 Lm 210°
116.8х3.5
х2.1

0.213

Переваги меблевих світильников:
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Лінійні LED лампи Т8
Лінійні LED лампи ТМ ElectroHouse - є чудовим 
та економічним рішенням для інтер’єрів, побу-
тових і громадських приміщень.
Даний вид складається з алюмінію та скла, 
всередині знаходяться високоефективні діоди 
та драйвер струму. У LED лампах не міститься, 
небезпечна для життєдіяльності, ртуть, тому 
вони характеризуються безпечними для лю-
дини і навколишнього середовища, також не 
виділяють шкідливого для Вашого здоров’я 
ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання. При роботі не відбувається нагрівання, що 
убезпечить Вас від пожежі та замикання. 
LED лампи ТМ ElectroHouse - створені для тих людей, які дбають не тільки про якість використову-
ваної продукції, але і про власний комфорт та безпеку здоров’я.
Для застосування ламп необхідний корпус світильник с патронами G13.

Матеріал:  Скло

Тип діодів: SMD 3528

Клас енергоспоживання: А+

Ступінь захисту: IP40

Колірна температура: 6500K

Крива сили світла: косинусна (Д)*  

Кут розсіювання: 210°

Робоча напруга: 178V-264V

Монтаж: у патрон G13

Технічні характеристики: Переваги LED ламп T8:

• Високоякісні світлодіоди Epistar LED (Тай-
вань) мають найвищий показник за термі-
нами служби серед інших, та мають мале 
тепловиділення, а також високе співвід-
ношення Лм / Вт. Це дозволяє покупцеві 
заощадити на кількості ламп, які необхідно 
купити і встановити для досягнення достат-
ньої освітленості приміщення.

• Широкий діапазон робочої напруги сприяє 
долговечному терміну служби, на відміну від 
інших виробників, у кого від дрібних перепа-
дів напруги лампи згорають в десятки разів 
частіше.

• При роботі лампа не мерехтить та миттево 
запалюється на відміну від люмінесцентних 
ламп.

• Високий індекс передачі кольору RA стано-
вить> 90%.

Найменування Артикул Матеріал
Потуж-

ність
Світловий 

потік

Кут 
освіт-
лення

Габари-
ти

(см)

Вага
     (кг)

Фото

LED лампа
лінійна

EH-LMP
-12402

скло 9W 810 Lm 210°
60х
Ø2,5

0.114 kg

LED лампа
лінійна

EH-LMP
-1282

скло 18W 1620 Lm 210°
120х
Ø2,5

0.213 kg

LED лампа
лінійна

EH-LMP
-1283

скло 24W 2160 Lm 210°
150х
Ø2,5

0.287 kg

LED лампа 
лінійн

EH-
LMP-1290

скло 12W 1080 Lm 210°
 Ø2,5 
мм

Асортимент лінійних ламп Т8:
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 Патрон має торцеве кріплення (встановлюється на торець корпусу світильника) і кріпиться до 
поверхні гвинтами через кріпильні отвори в патроні. Завдяки поворотному механізму цей лампо-
тримачі забезпечує надійну фіксацію лампи і електричний контакт. Корпус виготовлений з міцного 
негорючого пластика білого кольору. Може бути використаний в світильниках для заміни аналогіч-
ної частини виробу що вийшла з ладу.

Найменуван-
ня

Артикул Матеріал Цоколь Розмі-
ри

(см)

Вага
     (кг)

Колiр      Фото

Патрон для 
лампи T8 EH-G13-01

пластик G13 14 мм 0.0052 
kg

Білий

Патрон для 
лампи T8 

EH-G13-02 пластик G13 14 мм 0.00397
kg

Білий

Патрони для LED ламп Т8:

LED лампи

Конструкція LED лампи:

 LED лампа для точкових світильників MR16 8W EH-LMP-8x16 від торгової марки ElectroHouse при-
значена для організації додаткового освітлення у вашому приміщенні. Може використовуватися 
для підсвічування робочої зони, темних кутів і інших місць  в кімнаті.
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Асортимент LED ламп:

Найменування Артикул
Тип 

лампи
Цоколь

Потуж-
ність

Світ-
ловий 
потік

Кут 
освіт-
лення

Габарити
(см)

Вага
    (кг)

LED лампа
точкова

EH-LMPT-1263 GU10 GU10 5W  450Lm 110° 6,7x5,5x5,5 0,04

LED лампа
точкова

EH-LMP-8MR16 MR16 MR16 8W  720Lm 120° 6,7x5,5x5,5 0,04

LED лампа
кругла

EH-LMP-1261 P45 E14 5W  450Lm 180° 9,3x4,7x5 0,04

LED лампа
кругла

EH-LMP-12612 P45 E14 8W  720Lm 180° 4,6x4,6x8,6 0,028

LED лампа
кругла

EH-LMP-12622 G45 E27 8W  720Lm 180° 4,6x4,6x8,6 0,028

LED лампа
«свіча»

EH-LMP-1253 C37 E14 8W  720Lm 180° 3,7x3,7x10,4 0,0305

LED лампа
«свіча»

EH-LMP-1254 C37 E27 8W  720Lm 180° 3,7x3,7x10,4 0,0305

LED лампа
рефлекторна

EH-LMP-R39 R39 E14 4W  360Lm 220° 4x3,9x7 0,0258

LED лампа
рефлекторна

EH-LMP-R50 R50 E14 5W  450Lm 220° 4x5x8,5 0,04

LED лампа
рефлекторна

EH-LMP-R63 R63 E27 7W  630Lm 220° 6,3x6,3x10 0,0615

Матеріал:  пластик

Тип діодів: SMD 3528

Клас енергоспоживання: А+

Ступінь захисту: IP40

Колірна температура: 4100K

Крива сили світла: косинусна (Д)*  

Робоча напруга: 178V-264V

Монтаж: у патрон

Технічні характеристики Переваги LED ламп:

• Широкий асортимент вибору товару.
• Лампа може працювати при напрузі від 170V 

до 265V за рахунок мікросхеми, яка виготов-
лена за найсучаснішими технологіями.

• Високий ККД світлодіодів 90 Лм / Вт.
• Світлодіоди високої якості від компанії - 

Epistar, розміром 3528.
• Led матриця виготовлена з алюмінію, який 

ефективно відводить тепло від світлодіодів, 
що в свою чергу збільшує термін служби 
лампи.

• Індекс передачі кольору RA становить> 85%.
• Led драйвер відділений від матриці тер-

мостійкої пластиною, що збільшує термін 
служби драйвера і в цілому всієї лампи.

Це компактний пристрій є дуже ефективним, так як успадкувало всі переваги LED-технологій. Такі 
лампи випромінюють рівний білий світловий потік без мерехтінь і зовсім не перегріваються під 
час роботи. Також важливо відзначити, що вони споживають набагато менше енергії, ніж інші види 
освітлювальних приладів. Також варто згадати їх екологічність: вони не містять ртуть та інші небез-
печні речовини. Продукція нашої компанії виготовлена   з найбільш якісних матеріалів і відповідає 
світовим стандартам якості.

LED лампи
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Наймену-
вання

Артикул
Тип 

лампи
Цоколь

Потуж-
ність

Світ-
ловий 
потік

Кут 
освіт-
лення

Габарити
(см)

Вага
    (кг)

LED лампа EH-LMP-12403 G45 E27 10W  900Lm 220° 4,6x4,6x8,6 0,028

LED лампа EH-LMP-10A60 A60 E27 10W  900Lm 220° 11.5x6.5x6.5 0.08

LED лампа EH-LMP-1241 A60 E27 12W  1080Lm 220° 11.5x6.5x6.5 0.08

LED лампа EH-LMP-1401 A65 E27 15W  1350Lm 220°
6,6x6,6x12,2

0,75

LED лампа EH-LMP-1402 A70 E27 20W  1800Lm 220° 7x7x14 0,79

LED лампа EH-LMP-1301 A95 E27 30W  2700Lm 270° 9,5x9,5x17 0,857

LED лампа EH-LMP-1302 T100 E27 40W  3600Lm 270° 40,2x10,2x20,4 0,865

LED лампа EH-LMP-1303 T120 E27 50W  4500Lm 270° 14,3x14,3x25,5 0,865

 Патрон призначений для використання з лампами, що володіють типом цоколя E27. Він 
виготовлений з якісної кераміки, обраної в якості матеріалу через значну стійкість до високих 
температур, а також її ізоляційних властивостей. У асортименті ТМ ElectroHouse присутні моделі з 
планкою та без.

Найменування Артикул Матеріал
Тип 

цоколя
Наявність 

планки
Розміри

(см)
Вага

   (кг)
Фото

Патрон для ламп
EH-LMP
-1291

кераміка E27 - 4.5x4x4.2 0.05

Патрон для ламп
EH-LMP
-1292

кераміка E27 + 4.5x4x4 0.052

Патрон для ламп
EH-LMP
-1293

кераміка E14 - 4.5x4x4 0.052

Патрони для LED ламп
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LED панель - це світлодіодній світильник, что має плоску форму и матовий розсіювач, Завдяк якому 
в простір віпромінюється м’яке рівномірне світло. Смороду добро підходять в роли офісного або 
виробничого освітлення, оскількі мають строгий дизайн и створюють комфортне для роботи освіт-
лення. LED панелі будут чудовим заміною люмінесцентнім лампам, які ми звіклі Бачити в офісах.

Найменування Артикул Матеріал Захист (IP) Чистота стру-
му

Фото

Світлодіодний 
драйвер

EH-DRV-36 Метал IP20 50/60 Гц

Світлодіодний 
драйвер 8-18 Вт

EH-DRV-818 Пластик IP20 50/60 Гц

LED панелі
LED панелі відрізняються своєю компактні-
стю та ефективністю освітлення. Їх рівне м’яке 
світло не створює зайвого навантаження на очі, 
а зменшене споживання електроенергії, прита-
манне усім світлодіодним приладам, робить їх 
використання ще більш вигідним. Світлодіодні 
панелі ТМ ElectroHouse мають повну відсут-
ність від небезпечних речовин, завдяки чому не 
завдають шкоди довкіллю та Вашому здоров’ю. 
LED панель виконана з використанням найбільш 
якісних матеріалів. При роботі відсутнє шкідли-
ве ультрафіолетове та інфрачервоне випромі-
нювання.

Переваги LED панелей:

• Відсутність шуму
• Світлодіодні лампи абсолютно беззвучні, 

що робить їх незамінним джерелом світла в 
таких місцях як бібліотеки, лікарні та офіси.

• Різноманітна робоча напруга
• При падінні напруги в мережі лампи накалю-

вання перестануть працювати. Світлодіодні 
панелі можуть працювати від напруги у діа-
пазоні від 110 до 230 вольтів, тому якщо таке 
сталося - LED панель продовжить працювати 
з меншою яскравістю.

• Наддовгий термін служби
• Термін служби світлодіода - до 70 000 годин.

Матеріал:  пластик

Тип діодів: SMD 3528

Клас енергоспоживання: А+

Ступінь захисту: IP40

Колірна температура: 4100K/6500К

Кут розсіювання: 120°

Крива сили світла: косинусна (Д)*  

Робоча напруга: 178V-264V

Монтаж: врізний

Технічні характеристики:

LED панелі

Світлодіодний драйвер
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Найменування Артикул
По-

туж-
ність

Ко-
лірна 
темп.

Світловий 
потік

Кут 
освіт-
лення

Габарити
з рам-

кою(см)

Габарити
без рам-

ки(см)

Фото

LED панел
кругла

EH-
LMP-1270

3W 4100К 270 Lm 120° Ø8,5х1,5 Ø7,5

LED панел
кругла

EH-
LMP-1271

6W 4100К 540 Lm 120° Ø12,0 х1,5 Ø10

LED панел
кругла

EH-
LMP-1272

12W 4100К 1080 Lm 120° Ø17,0 х1,5 Ø14

LED панел
кругла

EH-
LMP-1273

18W 4100К 1620 Lm 120° Ø22,5 х1,5 Ø20,5

LED панел
кругла

EH-
LMP-1275

24W 4100К 2160 Lm 120° Ø32,5 х1,5 Ø30

LED панель
квадратна

EH-
LMP-3398

3W 4100К 270 Lm 120° 8,5x8,5х1,5 7,5х7,5

LED панель
квадратна

EH-
LMP-3399

6W 4100К 540 Lm 120°
12,0x12,0
х15 

10х10

LED панель
квадратна

EH-
LMP-3400

12W 4100К 1080 Lm 120°
17,0x17,0
х1,5 

15х15

LED панель
квадратна

EH-
LMP-3401

18W 4100К 1620 Lm 120°
22,5x22,5
х1,5 

20,5х20,5

LED панель
квадратна

EH-
LMP-3402

24W 4100К 2160 Lm 120°
32,5x32,5
х1,5 

30х30

LED панель
квадратна

EH-PB-0010 36W 4100К 3240 Lm 120°
59,5x59,5
х1,5 

57,5x57,5

LED панель
квадратна

EH-PB-0110 36W 6500К 3240 Lm 120°
59,5x59,5
х1,5 

57,5x57,5

LED панел
прямокутна

EH-PB-0012 20W 6500К 1800 Lm 120°
59,5x59,5
х1,5 

57,5x57,5

LED панел
прямокутна

EH-PB-0011 36W 6500К 3240 Lm 120°
29,5x59,5
х1,5 

27,5x57,5

LED панель
квадратна
Frosted Glass

EH-FG-36 36W 6500К 3240 Lm 120°
129,5x29,5
х1,5 

127,5x27,5

Асортимент LED панелей:

Наймену-
вання

Артикул Матеріал Вид монтажу Матеріал Габарити
(см)

Вага
    (кг)           

Фото

Рамка для 
LED панелі

EH-FFP-X595 Оцинкова-
на
сталь

Накладний Пластик 600x25
х45

0.41

Рамка для LED панелі
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Світильники стельові

LED світильники стельові EH-CLM-01 і EH-CLM-02 не комплектується змінною лампою і дозволяють 
встановити будь-яку сумісну лампу (цоколь G5.3) і можуть використовуватися не тільки, як само-
стійний освітлювальний прилад, але і у вигляді модульної конструкції, що істотно розширює їх 
функціональність і сферу застосування.
LED світильники стельові EH-CLM-01 і EH-CLM-02 оснащені незнімної лампою потужністю 5W має 
колірну температуру 4100К, LED світильники стельові EH-CLM-03 і EH-CLM-04 мають дві незнімні 
лампи потужністю по 5W кожна і колірну температуру 4100К , ці моделі комплектуються LED драй-
вером.Всі ці світильники мають кут повороту рефлектора 45 градусів і доступні в двох кольорах 
- чорний і білий і мають металевий корпус. Призначені для вбудованого монтажу. Можуть бути 
використані для світлового акцентування. Можна підсвітити різні меблі, картини, сходинки, багато-
рівнева стеля і т.д. Можна застосувати для зонування простору. Виділити якусь частину приміщен-
ня, наприклад столову зону вітальні. Можна використовувати як локальну підсвітку або замінити 
такими світильниками люстру. Прибою можна використовувати як в житлових, так і в технічних 
приміщеннях. Вони повністю безпечні при правильній експлуатації, оскільки не містять речовин, 
які можуть принести шкоду людині і навколишньому середовищу.

Технічні характеристики:

• Можливість поєднати кілька пристроїв 
разом.

• Можливість встановити будь-яку LED лампу  
• з цоколем G5.3.

Переваги стельових 
світильників:

Матеріал:  метал

Температура свічення: 4100 К

Електрична потужність: 5 Вт

Цоколь: GU5.3

Монтаж: врізний
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Найменування Артикул Матеріал
Потуж-

ність
Цоколь

Кут 
освіт-
лення

Тип 
монтажу

Ко-
лірна 
темп.

Фото

LED світильник 
стельовий
(чорний)

EH-
CLM-01

Метал 5W - 45 ° врізний 4100 К

LED світильник        
стельовий модульний 
(білий)

EH-
CLB-01

  Метал 5W GU5.3 45 ° врізний _

LED світильник        
стельовий модульний 
(чорний)

EH-
CLB-02

  Метал 5W GU5.3 45° врізний _

LED Світильник 
стельовий подвійний 
(білий)

EH-
CLM-03

  Метал 5W - 45° врізний 4100 К

LED Світильник       
стельовий 
(чорний) подвійний

EH-
CLM-04

  Метал 5W - 45° врізний 4100 К

LED Світильник   сте-
льовий (білий)

EH-
CLM-02

  Метал 5W - 45° врізний 4100 К

Асортимент трекових світильників:
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Низьковольтнe
обладнання



Обладнання для 
Вашого приватного 
будинку

Обладнання для 
великих промислових 
підприємств



Бокси модульні

   Бокси модульні - призначені для зручного та компактного монтажу автоматичних вимикачів, а 
також для їх захисту від несприятливих зовнішніх умов та механічних впливів. Надійна, сучасна 
конструкція та міцний пластик, зручні монтажні пристосування гарантують виробам довгий термін 
служби та безпеку експлуатації.
Кожен виріб обладнано кришкою, завдяки чому забезпечується легкий доступ до розміщеного 
всередині модульного обладнання у будь-який час. Корпуси боксів мають високий рівень міцності, 
стійкість до перепадів температур, а також витримують удари з енергією 0,7 Дж. Діапазон робочих 
температур: -30...+80°C.
       Бокси ТМ ElectroHouse виготовлені із застосуванням якісного вогнетривкого пластику, характе-
ризуються простотою конструкції, яка також істотно полегшує процес їх монтажу, а сучасний ди-
зайн та елегантні форми дозволять вписати продукцію у будь-який інтер’єр.
   Ми гарантуємо надійність та довговічність всієї продукції ТМ ElectroHouse.

Матеріал корпусу:  пластик

Матеріал дверцят:  полістирол

Класс захисту від
ураженния струмом:

ІІ

Ступінь захисту: IP40

Номінальна напруга: до 400V

Номінальна частота: 50Hz

Ударостійкість: IK05 (0,7 Дж)

Діапазон робочих 
температур:

-30°C...+80°C

Монтаж: врізний/навісний

Технічні характеристики Переваги модульних боксів:

• Прозора кришка зі зручним механізмом від-
кривання(стандарт EN60715);

• При виготовленні використовується спе-
ціальний ударостійкий АБС-пластик, який 
також стійкий до УФ випромінювання;

• Металеві деталі конструкції виконані з якіс-
ної сталі підвищеної міцності та не схильні 
до корозії;

• До комплекту постачання виробу входить 
заземлювальна контактна шина;

• В упакуванні є всі необхідні матеріали для 
монтажних робіт;

• Простий та швидкий монтаж - попередньо 
виштампувані вводи для введення кабелів з 
усіх боків;

• Універсальні гвинти, які підходять до 
будь-якого типу викрутки.
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Найменування Артикул
Кількість
модулів

Тип 
монтажу

Габарити
(см)

Схема
Вага

    (кг)
Фото

Бокс модуль-
ний

EH-BM-005 2 - 6 навісний 14,5x18,9х10,4 0.35

Бокс модуль-
ний

EH-BM-006 9 навісний 21,5x31,3х10,7 0.48

Бокс модуль-
ний

EH-BM-007 12 навісний 21,1x31,4х10 0.74

Бокс модуль-
ний

EH-BM-008 16 навісний 22,7x36x9,8 0.95

Бокс модуль-
ний

EH-BM-009 24 навісний 31,8x34,6x10,7 1.34

Бокс модуль-
ний

EH-BM-010 36 навісний 32,3x44,8x10,1 1.82

Бокс модуль-
ний

EH-BM-011 2 - 6 врізний 14,5x18,9x10,4 0.43

Бокс модуль-
ний

EH-BM-012 9 врізний 21,5x31,3х10,7 0.54

Бокс модуль-
ний

EH-BM-013 12 врізний 21,1x31,4x10 0.83

Бокс модуль-
ний

EH-BM-014 16 врізний 22,7x36x9,8 0.95

Бокс модуль-
ний

EH-BM-015 24 врізний 31,8x24,6x10,7 1.43

Бокс модуль-
ний

EH-BM-016 36 врізний 32,3x44,8x10,1 1.78

Асортимент модульних боксів:

47



Автоматичні вимикачі
Автоматичний вимикач - це механічний кому-
таційний пристрій, за допомогою якого можна 
вручну домогтися знеструмлення всієї елек-
тромережі або ж конкретної її ділянки. Такий 
прилад має функцію автоматичного вимкнення 
електричної мережі при виникненні аварійних 
ситуацій: коротке замикання, перенавантажен-
ня. 

Конструкція автоматичного 
вимикача:

Принцип спрацювання при 
перенапруженні:

Принцип спрацювання при 
короткому замиканні:

 У режимі штатної роботи через автомат про-
тікає струм, менший або рівний номінальному 
значенню. Напругу живлення від зовнішньої 
мережі подається на верхню клему, з’єднану з 
нерухомим контактом. З нерухомого контакту 
струм надходить на замкнутий з ним рухливий 
контакт, а від нього, через гнучкий мідний про-
відник - на котушку соленоїда. Після соленоїда 
струм подається на тепловий розчепитель та 
вже після нього - на нижню клему, з підключе-
ною до неї мережею навантаження.

При протіканні струму, який перевищує номі-
нальне значення автоматичного вимикача, біме-
талева пластина вигинається вгору (через різни-
цю коефіцієнтів розширення різних металів при 
нагріванні), приводячи в дію механізм розче-
плення, при цьому рухливий контакт  відходить 
від нерухомого контакту, ланцюг розривається. 
Пластиковий язичок опускається униз.

При протіканні струму короткого замикання че-
рез котушку соленоїда, у ній утворюється елек-
тромагнітне поле, яке захоплює за собою униз 
шток. Шток приводить в дію механізм розче-
плення, при цьому рухливий контакт відходить 
від нерухомого контакту. Ланцюг розривається, 
утворюється електрична дуга, яка згинається і 
розсіюється у дугогасильній камері спеціальної 
форми, що складається з набору паралельних 
металевих пластин.

Зразок кріплення автоматичних вимикачів до DIN-рейки:
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• Найширший асортимент автоматичних вимикачів серед українських постачальників; 
• Два типу захисту: від перевантаження, короткого замикання;
• Засувка на DIN-рейку з подвійним фіксованим становищем;
• Удосконалена ширша ручка  вимикача зі збільшеною площею контакту;
• Насічки на контактних затискачах знижують теплові втрати та збільшують механічну стійкість 

з’єднання

Переваги автоматичного вимикача:

Матеріал:  пластик

Крива відмикання: С

Ступінь захисту: IP20

Номінальна напруга: 230V

Номінальна частота: 50Hz

Номінальна гранична від-
микаюча здатність:

4,4 кВ

Номінальна імпульсна 
напруга:

4 кВ

Діапазон робочих 
температур:

-30°C...+80°C

Монтаж: на DIN рейку

Технічні характеристики: Особливості конструкції 
автоматичного вимикача:

Наплавлення з
срібловмістного композиту 
підвищує зносостійкість 
контактної
групи та знижує 
перехідний опір.

Збільшена дугогасильна 
камера дозволяє розбити 
електричну дугу на велику 
кількість маленьких 
дуг, тим самим швидше 
погасити.

Удосконалена ширша 
ручка  вимикача зі 
збільшеною площею 
контакту полегшує 
процес комутації.

Насічки на контактних 
затискачах знижують 
теплові втрати та 
збільшують механічну 
стійкість з’єднання.

Наймену-
вання

Артикул
Ном. 
роб.

струм In

Ном.
роб.

напруга
Ue

Ном. на-
пруга по 
ізоляції

Ui

Кіль-
кість

полюсів

Габарити
(см)

Схема Фото

Автоматич-
ний вимикач

EH-1.1  1А 230V 400V 1

Автоматич-
ний вимикач

EH-1.3  3А 230V 400V 1

Автоматич-
ний вимикач

EH-1.6  6А 230V 400V 1

Автоматич-
ний вимикач

EH-1.10  10А 230V 400V 1

Автоматич-
ний вимикач

EH-1.16  16А 230V 400V 1

Автоматич-
ний вимикач

EH-1.20  20А 230V 400V 1

Автоматич-
ний вимикач

EH-1.25  25А 230V 400V 1

Автоматич-
ний вимикач

EH-1.32  32А 230V 400V 1

Асортимент автоматичних вимикачів:
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Наймену-
вання

Артикул
Ном. 
роб.

струм In

Ном.
роб.

напруга
Ue

Ном. на-
пруга по 
ізоляції

Ui

Кіль-
кість

полюсів

Габарити
(см)

Схема Фото

Автоматич-
ний вимикач

EH-1.40 40А 230V 400V 1

Автоматич-
ний вимикач

EH-1.50 50А 230V 400V 1

Автоматич-
ний вимикач

EH-1.63 63А 230V 400V 1

Автоматич-
ний вимикач

EH-2.6 6А 230V 400V 2

Автоматич-
ний вимикач

EH-2.10 10А 230V 400V 2

Автоматич-
ний вимикач

EH-2.16 16А 230V 400V 2

Автоматич-
ний вимикач

EH-2.20 20А 230V 400V 2

Автоматич-
ний вимикач

EH-2.25 25А 230V 400V 2

Автоматич-
ний вимикач

EH-2.32 32А 230V 400V 2

Автоматич-
ний вимикач

EH-2.40 40А 230V 400V 2

Автоматич-
ний вимикач

EH-2.50 50А 230V 400V 2

Автоматич-
ний вимикач

EH-2.63 63А 230V 400V 2

Автоматич-
ний вимикач

EH-3.6 6А 230V 400V 3

Автоматич-
ний вимикач

EH-3.10 10А 230V 400V 3

Автоматич-
ний вимикач

EH-3.16 16А 230V 400V 3

Автоматич-
ний вимикач

EH-3.20 20А 230V 400V 3

Автоматич-
ний вимикач

EH-3.25 25А 230V 400V 3

Автоматич-
ний вимикач

EH-3.32 32А 230V 400V 3

Автоматич-
ний вимикач

EH-3.40 40А 230V 400V 3

Автоматич-
ний вимикач

EH-3.50 50А 230V 400V 3

Автоматич-
ний вимикач

EH-3.63 63А 230V 400V 3

Автоматич-
ний вимикач

EH-3.100 100А 230V 400V 3

Автоматич-
ний вимикач

EH-3.80S 80А 230V 400V 3

Автоматич-
ний вимикач

EH-3.100S 100А 230V 400V 3

Автоматич-
ний вимикач

EH-3.125S 125А 230V 400V 3
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Пристрої диференційного захисту
Диференційний автоматичний вимикач (ПЗВ з 
захистом від надструмів) призначений для захи-
сту людей від ураження електричним струмом 
та захисту електрообладнання від загоряння, 
викликаних витоком струму, яке виникає при 
порушенні або пошкодженні ізоляції провідни-
ків або обладнання від перевантаження і корот-
ких замикань.

• Комбінована схема з електронним модулем 
диференційного захисту і вбудованим авто-
матичним вимикачем.

• Діапазон робочих температур від -5 °С до +55 
°С.

• Нерухомий контакт має напайку зі срібло-
вмісного сплаву (вміст срібла не менше 85%).

• Корпус диференційного автоматичного ви-
микача виготовляється з ПВХ з додаванням 
присадок, які не підтримують горіння (час 
загасання полум’я до 30 сек).

• Великий термін служби 

Технічні характеристики:

Артикул Найменування
Ном.раб.
струм In

Кіл.-сть
полюсів

Ном.рабоча 
напруга Ue

Вимикаюча 
здатність

Схема             Фото

EH(x) 1x16SD
Пристрій диф.
захисту

16 А 1P+N(1модуль) 230/240 V 6 кА

EH(x) 1x25SD
Пристрій диф.
захисту

25 А 1P+N(1модуль) 230/240 V 6 кА

EH(x) 1x40SD
Пристрій диф.
захисту

40 А 1P+N(1модуль) 230/240 V 6 кА

EH(x) 2x16DIFF
Пристрій диф.
захисту

16 А 1P+N 230/240 V 4,5 кА

EH(x) 2x25DIFF
Пристрій диф.
захисту

25 А 1P+N 230/240 V 4,5 кА

EH(x) 2x40DIFF
Пристрій диф.
захисту

40 А 1P+N 230/240 V 4,5 кА

Переваги пристрою 
диференційного захисту:

Тип монтажу: а DIN-рейку 35 мм

Ном.струм навантаження: 16А - 40А

Ступінь захисту: IP20

Макс.перетин кабелю: 25 мм2.

Номінальна напруга: 230/240V AC

Вимикаюча здатність: 6кА

Механічний ресурс: 10000 вмикань

Асортимент пристроїв диф. захисту:
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Пристрої захисного відключення (ПЗВ)

Для того щоб здійснювати контроль працездат-
ності пристрою захисного відлючення, на його 
корпусі передбачена кнопка «Тест», при натис-
канні на яку, штучно створюється струм витоку 
(диференційний струм). Якщо пристрій захисно-
го відключення справний, то при натисканні на 
кнопку «Тест» він відключиться.

Пристрої захисного відключення  - призначені 
для захисту людей від ураження електричним 
струмом при несправності електрообладнання 
або при контакті з частинами електроустановки, 
які знаходяться під напругою, а також для запо-
бігання спалахів і пожеж, викликаних струмами 
витоку та замикання на землю. Щоб запобігти 
також пошкодження, внаслідок різних збоїв, ви-
хід з ладу електротехніки, слід додатково  вста-
новити автоматичний вимикач. Найчастіше ПЗВ 
встановлюють у тих ланцюгах, у яких можливі 
витоки струму та може виникнути небезпека 
ураження людей електричним струмом.

Конструкція пристрою захисного 
відключення:

Усередині електроприладу знаходиться три 
магнітних котушки. Через першу проходить 
фаза, через другу нуль. Струм створює магнітні 
поля на вході і на виході котушок приладу. При 
нормальній роботі взаємні поля знищують один 
одного. Якщо на одній з котушок відбувається 
дисбаланс, у разі порушення ізоляції провід-
ника, відбувається витік струму в землю. Така 
«проблема» дасть команду до дії третьої котуш-
ки, яка має реле відключення живлення.

Як перевірити пзв на 
спрацювання:

Принцип роботи пристрою              
захисного відключення:

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

Переваги пристрою захисного відключення:
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Технічні характеристики:

До комплекту 
входить вакуумна 
термоупаковка
для запобігання 
попадання вологи та 
бруду.

Кнопка “Тест” 
для перевірки 
працездатності 
пристрою та 
правильності 
підключення.

Електромеханічна 
схема без 
електронних 
компонентів. 

Насічки на 
контактних 
затискачах 
знижують теплові 
втрати і збільшують 
механічну стійкість 
з’єднання.

Наймену-
вання

Артикул
Ном. 
роб.

струм In

Ном.
роб.

напруга
Ue

Ном.
відкл
діфф.

струм І

Кіль-
кість

полюсів

Габарити
(см)

Схема Фото

EH(x) 2x16

Пристрій 
захисного 
відклю-
чення

16 А 230 V 30 мА 2

EH(x) 2x25

Пристрій 
захисного 
відклю-
чення

25 А 230 V 30 мА 2

EH(x) 2x40

Пристрій 
захисного 
відклю-
чення

40 А 230 V 30 мА 2

EH(x) 2x63

Пристрій 
захисного 
відклю-
чення

63 А 230 V 30 мА 2

EH(x) 4x25

Пристрій 
захисного 
відклю-
чення

25 А 400 V 30 мА 4

EH(x) 4x40

Пристрій 
захисного 
відклю-
чення

40 А 400 V 30 мА 4

EH(x) 4x63

Пристрій 
захисного 
відклю-
чення

63 А 400 V 30 мА 4

Особливості конструкції ПЗВ ТМ 
ElectroHouse:

Тип монтажа: на DIN-рейку 35 мм

Ном.умовний струм 
короткого замикання:

3000 А

Ступінь захисту: IP20

Макс.перетин про-
водів:

50 мм кв.

Рабоча х.-ка при наяв-
ності діфф.струму:

АС

Відключаюча здат-
ність:

4,5 кА

Єл.довговічність:
4000 коммутаційних 
циклів

Асортимент пристроїв захисного відключення:
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Пристрій складається з котушки мідних про-
водів, всередині якої знаходиться циліндр 
(сердечник) з м’якого заліза. Цей циліндр 
механічно приєднаний до одного або декількох 
електричних контактів, які можуть бути контак-
тами замикання або контактами розмикання. 
Переважно застосовується для комутації та 
управління освітленням, обігрівом, вентиляці-
єю та іншими групами приладів.

Модульні контактори
Контактор модульний - це комутаційний при-
стрій з можливістю дистанційного керування, 
який використовується для комутації наванта-
ження як змінного, так і постійного струму.

Конструкція модульного контактора:

Контактор заснований на замиканні робочих контактів під впливом магнітного поля мережі. Під 
час включення котушка пристрою починає насичуватися напругою, металевий магнітний якір при-
тискається до сердечника, завдяки чому починають відкриватися або закриватися контакти. При 
цьому дугогасильна система виступає в ролі своєрідного обмежувача при різкому обриві електрич-
ної дуги або стрибку напруги.
Модульна будова дозволяє йому бути без труднощів змонтованим разом з іншим обладнанням 
у модульних боксах. Корпус виготовлений із пластику найвищої якості, а сам прилад працює без-
шумно, не нагрівається та не створює перепадів струму.

Принцип роботи модульного контактора:

Технічні характеристики:

Тип монтажу: на DIN-рейку 35 мм

Частота струму: 50-60 Гц

Діапазони напруги 
управління
замикання:
розмикання:

195 ÷ 253
46 ÷ 172

Ступінь захисту: IP 20

Ном.умовний струм 
короткого замикання:

3000 А

Матеріал: АБС-пластик

Місце під напис на 
лицьовій стороні 
кожного апарату.

Вікно стану 
контактів дозволяє 
зрозуміти замкнуті 
або розімкнуті 
контакти.

Клеми приєднання 
дозволяють 
під’єднати 
провідники 
перетином від 1 до 
25 мм ².

Насічки на 
контактних 
затискачах 
знижують теплові 
втрати і збільшують 
механічну стійкість 
з’єднання.

Особливості конструкції 
модульного контактора:
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Найменуван-
ня

Арти-
кул

Ном.раб.
струм(АС-

7а)

Відкриті 
контакти

Ном.
рабоча 
напруга 

Ue

Ном. на-
пруга по 

ізоляції Uі

Габарити
(см)

Схема Фото

Модульний
контактор

EH-
MK-21

25 А 2 230 V 400 V

Модульний
контактор

EH-
MK-22

25 А 4 400 V 500 V

Модульний
контактор

EH-
MK-23

40 А 2 230 V 400 V

Модульний
контактор

EH-
MK-24

40 А 4 400 V 500 V

Модульний
контактор

EH-
MK-25

63 А 2 230 V 400 V

Модульний
контактор

EH-
MK-26

63 А 4 400 V 500 V

Модульний
контактор

EH-
MK-27

25 А 2НО+2НЗ 400 V 500 V

• Економія енергії;
• Висока швидкодія (включення - 20 мс, відключення - 30 мс);
• Низький рівень шуму при спрацьовуванні;
• Висока механічна та електрична зносостійкість;
• Корпус не нагрівається.

Переваги модульного контактора:

Асортимент модульних контакторів:
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Магнітні контактори

Контактор магнітний - є комутаційним елек-
тромагнітним пристроєм, який застосовується 
переважно для частого включення та вимикан-
ня навантаження у різного роду стаціонарних 
електроустановках.
Широко застосовується для дистанційного ке-
рування електричними машинами і апаратами 
в установках постійного і змінного струму при 
напрузі до 690В і силі струму до 1600А.

Конструкція магнітного контакто-
ра ТМ ElectroHouse :

• Мідні контакти з посрібленням;
• Є можливість змінювати котушку на заданий ампераж;
• Приєднувальні затискачі забезпечують надійне фіксування провідників з загартованими таріл-

частими шайбами.

Принцип роботи магнітного контактораТМ ElectroHouse :

Зовні контактор має котушку проводів, всереди-
ні якої розташований сердечник, або циліндр, 
приєднаний механічним чином до електричних 
контактів замикання і розмикання. Контакти за-
микання замикають ланцюг, по якій тече струм, 
а контакти розмикання, навпаки, розмикають 
його, зупиняючи струм. Тонкостінний каркас 
з міді або сталі забезпечує механічну міцність 
котушці та оптимальні умови для охолодження 
елементів приладу.

Робота контактора заснована на двох проти-
лежних діях. На електромагнітну котушку по-
дається напруга, після чого сердечник, під дією 
магнітного поля, починає рухатися вгору, і коло 
замикається, що призводить до появи у ланцюзі 
струму і включенню електродвигуна або іншого 
підключеного обладнання. Після відключення 
подачі електроенергії завдяки системі пружин 
сердечник приймає своє початкове положення, 
основний ланцюг розмикається, та електрооб-
ладнання відключається.

Пeрeваги магнітного контактораТМ ElectroHouse :

56



Технічні  характеристики:

Наймену-
вання

Артикул
Ном.раб.
струм(AC-3)

Від-
криті 

контак-
ти

Кіл.-
сть
по-

люсів

Ном.
тепл.
струм 

Ith

Ном.на-
пруга по 
ізоляції 

Uі

Габарити
(см)

Схема Фото

Магнітний
контактор

EH-MGK-
0010

9 А 4 3 25 А 690 V

Магнітний
контактор

EH-MGK-
0011

12 А 4 3 25 А 690 V

Магнітний
контактор

EH-MGK-
0012

18 А 4 3 32 А 690 V

Магнітний
контактор

EH-MGK-
0013

25 А 4 3 40 А 690 V

Магнітний
контактор

EH-MGK-
0014

32 А 4 3 50 А 690 V

Тип монтажу:
на DIN-рейку 35 мм 
на гвинти

Діапазони напруги 
управління
замикання:
розмикання:

0,85 ÷ 1,1
0,1 ÷ 1,75

Ступінь захисту: IP 20

Номінальна напруга: 220-240 V

Ном.напруга котуш-
ки  управління:

220 V

Ном.умовний струм 
короткого замикан-
ня:

3000 А

Матеріал: термопластик

Особливості конструкції 
магнітного контактора:

Наявність 
вбудованих 
додаткових 
контактів.

Зручна з’ємна 
пластина для Ваших 
нотаток

Магнітна 
система в 
робочому 
положенні 
забезпечує 
оптимальний 
режим 
експлуатації.

Короткозамкнені 
алюмінієві кільця, 
запресовані 
у полюсні 
наконечники 
нерухомої частини 
магнітної системи, 
передбачені 
для запобігання 
детонації.

Асортимент магнітних контакторів:
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Сигнальні та
слабкострумові дроти



LAN-кабелі для комп’ютерних мереж (FTP 
та UTP)

   LAN-кабель - це різновид кабелю зв’язку, який 
являє собою одну або кілька пар ізольованих про-
відників, скручених між собою, покритих ПВХ або 
поліетилен (PE) ізоляцією.
   LAN-кабель складається з декількох мідних або по-
критих міддю провідників, які утворюють між собою 
пари.
   LAN-кабелі ТМ ElectroHouse мають ізоляцію про-
відника 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 мережах, як фізичне середовище передачі  сигналу.   На даний момент, завдяки зва-
женій ціні та легкості монтажу, є найпоширенішим рішенням для побудови кабельних та локальних 
мереж. Також широко використовується в сфері побудови систем відеоспостереження. Ізоляція 
LAN-кабелів ТМ ElectroHouse представлена, як у внутрішньому виконанні (ПВХ ізоляція), так і у 
зовнішньому (РЕ - поліетилен ізоляція). Компанія ElectroHouse має найширший асортимент LAN-ка-
белів категорії 5е. Швидкість передачі при використовуванні чотирьох пар є 1000 Мбіт/с.

Захист сигналу: принцип звивання провідників 
дозволяє захистити сигнал від зовнішніх впли-
вів і без втрат передати відеосигнал. При не-
обхідності можна використовувати захищений 
кабель  з екрануючою оболонкою.
Простота прокладки: досить просто виконати 
монтаж лінії, при необхідності виключати ді-
лянки з можливими наведеннями та іншими 
зовнішніми перешкодами.

При побудові систем відеоспостерення все ча-
стіше застосовують виту пару. При використанні 
в аналогових системах для підключення вико-
ристовуються спеціальні перехідники, які також 
можуть виконувати функцію посилення сигналу. 
Відстань підключення при цьому збільшується 
і може бути до 2 000 метрів. Великі відстані під-
ключення: cигнал може передаватися на великі 
відстані без втрати якості, що може відігравати 
визначальну роль у виборі середовища переда-
чі. 

Переваги використання LAN- кабелю у системах 
відеоспостереження:

Схема підключення LAN кабелю до системи відеоспостереження:
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   Принцип передачі сигналу по кабелю типу вита 

пара полягає у перетворенні несиметричного сиг-
налу у симетричний та передачі по кабелю двопо-
лярного сигналу. Симетричний спосіб передачі сиг-
налу полягає в установці устаткування для корекції 
амплітудно-частотної характеристики лінії зв’язку 
на приймальній стороні. Цей приймач перетворює 

несиметричний сигнал у симетричний, що дозволяє підвищити рівень захисту від перешкод при пе-
редачі декількох сигналів різного типу по одному багатопарному дроту. Наприклад, при трансляції 
звукових сигналів, відеосигналів та телефонії. У витій парі, на противагу коаксіальному кабелю, зов-
нішні електромагнітні перешкоди впливають одночасно на обидва провідники. Сигнал, що прийма-
ється, як відомо, протифазний, а перешкода синфазна, тому при передачі сигналу на підсилювач, 
обладнаний диференціальним входом, перешкода автоматично пригнічується.

• Найширший асортимент LAN-кабелів серед українських постачальників;
• Витриманий діаметр жил;
• Рівномірна ПВХ або поліетилен ізоляція;
• Міцна оболонка з поліетилену;
• Яскраво виражені кольори кожної жили (для спрощення пошуку того, чи іншого кольору);
• Високий діапазон робочих температур;
• Усі вуличні LAN-кабелі ТМ ElectroHouse мають захист від УФ-випромінювання;
• Високоякісна зовнішня оболонка стійка до механічних та погодних впливів;
• Наявність розділювальної нитки та дренажного провода.

Технічні характеристики:

Темп. діапазон під час монтажу: -15С...+60C

Темп.діапазон після монтажу: -40С...+60С

Розтягуючі зусилля при монтажі: ≤50 Н/мм кв.

Радіус вигину під час монтажу: ≥8 х діаметрів кабелю

Радіус вигину після монтажу: ≥4 х діаметрів кабелю
Робоча напруга (пост.тока): 72 В

Робоча ємність пари в перерахунку на 1 м 
довжини:

≥ 56 пФ

Опір постійному струму: ≤ 96 Ом/км

Опір ізоляції: ≥5 ГОм/км

Час затримки поширення сигналу: ≤ 534 + 36/√f ns/100 м

Довжина кабелю: 305 м

Принцип роботи LAN-кабeлю ТМ 
ElectroHouse:

Пeрeваги LAN кабeлю ТМ ElectroHouse:
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Асортимент FTP та UTP кабель

Найме-
нування

Артику  л
Ма-

теріал
Екран Монтаж

Ізоля-
ція

Колір
Стале-

вий
дріт

Кіл.-сть
жил

Переріз Фото

UTP EH.LAN-21 CCA
без
фольги

внутрішній ПВХ сірий - 8
0,51
мм кв.

FTP EH.LAN-22 CCA AL внутрішній ПВХ сірий - 8
0,51
мм кв.

UTP EH.LAN-23 CCA
без
фольги

зовнішній PE чорний - 8
0,51
мм кв.

FTP EH.LAN-24 CCA AL зовнішній PE чорний - 8
0,51
мм кв.

UTP EH.LAN-25 CCA
без
фольги

зовнішній PE чорний + 8
0,51
мм кв.

FTP EH.LAN-26 CCA AL зовнішній PE чорний + 8
0,51
мм кв.

UTP EH.LAN-27 Мідь
без
фольги

внутрішній ПВХ сірий - 8
0,51
мм кв.

FTP EH.LAN-28 Мідь AL внутрішній ПВХ сірий 8
0,51
мм кв.

UTP EH.LAN-29 Мідь
без
фольги

зовнішній PE чорний - 8
0,51
мм кв.

FTP EH.LAN-30 Мідь AL зовнішній PE чорний - 8
0,51
мм кв.

UTP EH.LAN-31 Мідь
без
фольги

зовнішній PE чорний + 8
0,51
мм кв.

FTP EH.LAN-32 Мідь AL зовнішній PE чорний + 8
0,51
мм кв.
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Кабель телевізійний (Коаксіальний) RG-6U
  Коаксіальний кабель ТМ ElectroHouse RG-6U (75 
Ом) - є найпоширенішим рішенням для побудови 
телевізійних систем, систем сигналізації, автомати-
ки, відеоспостереження та інших систем зв’язку.
Кабель RG-6U має великий діапазон частот, тому 
він ідеально підходить для роботи

 Відеосигнал проходить через центральну жилу, в той 

час як екран використовується для зрівнювання ну-

льового потенціалу кінцевих пристроїв - відеокамери 

і відеомонітора, наприклад. Екран також захищає 

центральну жилу від зовнішніх електромагнітних 

перешкод (ЕМП). 

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

    Коаксіальний кабель складається з центрального 

провідника та екрану, розташованих співвісно. Обо-

лонка з ПВХ або поліетилену виконує ізоляційну та 

захисну функцію. Діелектрик зазвичай виготовлений 

у вигляді суцільного наповнення з фізично спінено-

го  поліетилену, що зберігає постійне розташування 

внутрішнього і зовнішнього провідника.

з декількома каналами високої пропускної здатності.Телевізійний кабель більш стійкий до пере-
шкод, згасання сигналу у ньому менше ніж у витій парі.

Конструкція коаксіального 
кабeлю ТМ ElectroHouse:

Принцип роботи коаксіального 
кабeлю ТМ ElectroHouse:

Пeрeваги коаксіального кабeлю ТМ ElectroHouse:

Схeма підключeння коаксіального кабeлю до
домашнього кінотeатру ТМ ElectroHouse:
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Найме-
нуван-

ня
Артикул

Матеріал 
провідни-

ка

Екрану-
юче

обпле-
тення

Фольга Ізоляція Довжина Екран
Внутр.

діа-
метр

Маса
кг/100 м

Фото

EH-660

Кабель
те-
левізій-
ний

CCS

60
алю-
мінієвих
жил

Al
ПВХ/
білий

100 м 60% 1,02 мм 3,76

EH-690

Кабель
те-
левізій-
ний

CCS

90
алю-
мінієвих
жил

Al
ПВХ/
білий

100 м 90% 1,02 мм 3,90

EH-1

Кабель
те-
левізій-
ний

CCS

32
алю-
мінієвих
жил

Al
ПВХ/
білий

100 м 32% 1,02 мм 3,44

EH-11

Кабель
те-
левізій-
ний

CCS

32
алю-
мінієвих
жил

Al
ПВХ/
білий

100 м 32% 1,02 мм 3,44

EH-2

Кабель
те-
левізій-
ний

CCS
48
жил покр.
міддю

Мідна
фольга

ПВХ/
білий

100 м 48% 1,02 мм 3,40

EH-3

Кабель
те-
левізій-
ний

CCS
64
жил покр.
міддю

Мідна
фольга

ПВХ/
білий

100 м 64% 1,02 мм 3,38

EH-4

Кабель
те-
левізій-
ний

CCS
100
жил покр.
міддю

Мідна
фольга

ПВХ/
білий

100 м 100% 1,02 мм 3,56

EH-5

Кабель
те-
левізій-
ний

CCS
100
жил покр.
міддю

Мідна
фольга

ПВХ/чор-
ний

100 м 100% 1,02 мм 3,62

EH-6

Кабель
те-
левізій-
ний

CCS
64
жил покр.
міддю

Мідна
фольга

силікон/
прозо-
рий

100 м 64% 1,02 мм 2,46

EH-7

Кабель
те-
левізій-
ний

CCS
100
жил покр.
міддю

Мідна
фольга

силікон/
прозо-
рий

100 м 100% 1,02 мм 3,04

EH-8

Кабель
те-
левізій-
ний

Мідь
48
жил покр.
міддю

Мідна
фольга

ПВХ/
білий

100 м 48% 1,02 мм 3,52

EH-9

Кабель
те-
левізій-
ний

Мідь
128
жил покр.
міддю

без
фольги

ПВХ/чор-
ний

100 м 100% 1,02 мм 3,58

EH-10

Кабель
те-
левізій-
ний

CCS
128
жил покр.
міддю

без
фольги

ПВХ/чор-
ний

100 м 100% 1,02 мм 3,40

Асортимент Кабель телевізійний:
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Асортимент Кабель телевізійний: Асортимент Кабель телевізійний:

Найме-
нування

Арти-
кул

Ма-
теріал 

провід-
ника

Екрануюче
обплетен-

ня

Фоль-
га

Ізоля-
ція

Довжи-
на

Екран
Внутр.

діаметр
Маса

кг/100 м
Фото

EH-12

Кабель
те-
левізій-
ний

Мідь
128
жил покр.
міддю

Мідна
фольга

ПВХ/
білий

100 м 100% 1,02 мм 3,80 

Кабель
те-
левізій-
ний

EH-13 CCS
128
жил покр.
міддю

Мідна
гер-
мет.
фольга

ПВХ/
білий

100 м 100% 1,02 мм 3,76

Кабель
те-
левізій-
ний

EH-14 CCS
128
жил покр.
міддю

Мідна
гер-
мет.
фольга

ПВХ/
чорний

305 м 100% 1,02 мм 3,44

Кабель
те-
левізій-
ний

22-12-
22

CCS
100
жил покр.
міддю

Мідна
гер-
мет.
фольга

ПЄ/
чорний

100 м 100% 1,02 мм 2,98

Кабель
те-
левізій-
ний

22-12-
32

Мідь
100
жил покр.
міддю

Мідна
гер-
мет.
фольга

ПЄ/
чорний

100 м 100% 1,02 мм 2,96

Кабель
те-
левізій-
ний

22-12-
35

Мідь
100
жил покр.
міддю

Мідна
гер-
мет.
фольга

ПЄ/
чорний

100 м 100% 0,75 мм 2,68
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TV роз’єм F призначений для з’єднання коаксіального кабелю RG-6U з обладнанням і з’єднання 
двох коаксіальних кабелів. Різьбовій конектор F типу володіє власною внутрішньою різьбою, тому 
його можна накручувати безпосередньо на коаксіальний кабель. Він підходить для багаторазового 
використання. У порівнянні зі звичайними ТБ конекторами, сучасні F-роз’єми не вставляються, 
а вкручуються. Це більш надійне з’єднання, яке утримується механічним різьбленням.

   Конектор F-типу двосторонній перехідний. Застосовується для зрощування двох відрізків коак-
сіального кабелю, за допомогою встановлених на кабель двох F-роз’ємів. З’єднання двох кабелів 
проводиться шляхом механічного контакту (різьблення 3/8 “) і не вимагає виконання пайки, що 
дозволяє виконувати його у будь-яких місцях.

   Призначений для з’єднання двох радіочастотних компонентів або кабелю з обладнанням, з роз’є-
мами гніздо F і гніздо TV. Накручується на кабель, без пайки. Для установки на кабель необхідно 
придбати штекер F (код 120061А, 120144, 120145) в залежності від виду кабелю RG-6, RG-58, RG-59

Фурнітура   для   TV кабелю - це коннекторні  вироби, які спільно з коаксіальним кабелем дозволя-
ють надійно з’єднати між собою приймально-передавальне ТВ обладнання. Для захисту від корозії 
та забезпечення надійного електричного контакту всі роз’єми мають нікелеве гальванічне покрит-
тя.
Асортимент фурнітури ТМ ElectroHouse представлений: роз’ємами, конекторами, штекерами, гніз-
дами та розгалужувачами.

Фурнітура для телевізійного кабелю

Найменування Артикул Матеріал
Тип

виконання
Спосіб

монтажу
Фото

TV штекер
(типу папа)

EH-TVF-
00176

Метал Прямий На кабель

TV штекер
(типу папа)

EH-TVF-
00190

Метал Кутовый На кабель

Найменування Артикул Матеріал Довжина Під кабель опліткою Фото

TV роз’єм F
EH-TVF-
00174

Метал 20 мм
48 х 0,12,
9-0005 В

Найменування Артикул Матеріал Довжина Під кабель опліткою Фото

TV конектор (з’єд-
нувач кабелю)

EH-TVF-
00175

Метал 20 мм  3/8”

TV роз’єм F

TV  конeктор (з’єднувач кабeлю)

TV  Штeкeр
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   З’єднувач для антенного кабелю стане незамінною деталлю в тих випадках, коли його необхідно 
подовжити, або полагодити з мінімальними витратами. Простий в експлуатації і монтажі вважаєть-
ся найпопулярнішим видом створення додаткової лінії ТВ сигналу. Т-подібний використовується 
для підключення відразу двох телецентрів. Через основне гніздо подається сам кабель, а через 
інші проводиться подача сигналу. Він виготовлений зі спеціального провідникового металу.

Телевізійний розгалужувач призначений для телевізійних систем і використовується в будинках 
і квартирах, де потрібно підключити кілька телевізійних апаратів до однієї антени. Цей дільник 
розподіляє сигнал який надходить на вхід порівну на його виходи, що забезпечує однаково чітке 
зображення на всіх підключених пристроях.

  Всі роз’єми на дільнику і F-роз’єми покриті шаром срібла для поліпшення якості передачі сигналу і 
зниження рівня втрат. Дільник має надійний металевий корпус. Повна комплектація ТВ подільника 
дозволяє зручно і швидко монтувати телевізійний кабель і підключати апаратуру.

 Застосовується головним чином для підключення ефірного, кабельного і супутникового теле-
бачення до телевізійного устаткування. З одного боку знаходиться гніздо F-роз’єму, а з іншого 
TV-роз’єму.

Асортимент Фурнітура для кабелю

Найменування Артикул Матеріал
Тип

виконання
Спосіб

монтажу
Фото

TV гніздо
(типу мама)

EH-TVF-
00177 Метал Прямий На кабель

TV гніздо
(типу мама)

EH-TVF-
00191 Метал Кутовий На кабель

Найменування Артикул Матеріал Перетин Опір Фото

TV роз’єм T EH-TVF-
00178 Нікель + мідь 20 мм 50 Ом

Найменування Артикул Матеріал
Кількість ТВ 
приймачів

Робочий діапазон Фото

TV розгалужу-
вач 1-2

EH-TVF-
00179 Метал 2 5-1200 Мгц

 

Найменування Артикул Матеріал
Кількість ТВ 
приймачів

Робочий діапазон Фото

TV розгалужу-
вач 1-3

EH-TVF-
00180 Метал 3 5-1200 Мгц

TV Гніздо

TV Роз’єм-образний

TV Розглажувач 1-2

TV Розглажувач 1-3
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Акустичний кабель
   Акустичний кабель - це кабель, який призначений для підклю-

чення акустичних систем до інтегрального підсилювача або 
підсилювача потужності.

   Акустичний кабель проводить сигнал досить великої потужності. 
Тому поряд з вимогами щодо збереження сигналу, відсутності 
втрат і спотворень, 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. Акустичний кабель використову-
ють безпосередньо для підключення до динаміків систем акустики, він складається  з двох елек-
тричних провідників у ізоляції. Два провідники електрично ідентичні, але виділені для визначення 
правильної полярності аудіо сигналу.

По акустичному кабелю передається досить по-
тужний сигнал, тому основним  параметром стає 
площа перетину, яка безпосередньо визначає 
удільний опір кабелю. У даний час заведено оціню-
вати кабелі узагальненою характеристикою - аме-
риканським калібром (нормою, розміром) прово-
дів American Wire Gauge (AWG або Ga). Чим менше 
величина калібру, тим товще провід, а чим товще 
провідник, тим на більшу відстань можна передати 
сигнал без спотворення.

• Витриманий діаметр жил;
• Рівномірна силіконова ізоляція;
• Високий діапазон робочих температур;
• Високоякісна зовнішня оболонка стійка 

до механічних та погодних впливів.

Конструкція акустичного кабeлю TM ElectroHouse:

ТИ акустичного кабeлю 
TM ElectroHouse:

Пeрeваги акустичного 
кабeлю TM ElectroHouse:

Схeма підключeння  акустичного кабeлю до динаміка:
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Асортимент Кабель акустичний:

Артикул Наймену-
вання

Матеріал Кіл.-сть
жил

Пере-
різ

Ел.опір Ємкість Індук-
тивність

Довжи-
на

Ізоляція Фото

EH-
ACK-001

Кабель
акустич-
ний

CCS 2 1,2 мм 
кв.

0,014 
Ом

1,4 нФ 0,32 мкГн 100 м Силікон
прозо-
рий

EH-
ACK-002

Кабель
акустич-
ний

CCS 2 1,5 мм 
кв.

0,014 
Ом

1,4 нФ 0,32 мкГн 100 м Силікон
прозо-
рий

EH-
ACK-003

Кабель
акустич-
ний

CCS 2 2,5 мм 
кв.

0,014 
Ом

1,4 нФ 0,32 мкГн 100 м Силікон
прозо-
рий

EH-
ACK-004

Кабель
акустич-
ний

Безкис-
нева 
мідь

2 1,2 мм 
кв.

0,016 
Ом

1,6 нФ 0,32 мкГн 100 м Силікон
прозо-
рий

EH-
ACK-005

Кабель
акустич-
ний

Безкис-
нева 
мідь

2 1,5 мм 
кв.

0,016 
Ом

1,6 нФ 0,32 мкГн 100 м Силікон
прозо-
рий

EH-
ACK-006

Кабель
акустич-
ний

Безкис-
нева                                            
мідь

2 2,5 мм 
кв.

0,016 
Ом

1,6 нФ 0,32 мкГн 100 м Силікон
прозо-
рий
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Приклад використання кабельної стяжки TM ElectroHouse:

Приклад використання з’єднувальной клеми TM ElectroHouse:

Приклад використання термінала TM ElectroHouse:

Приклад використання ізострічки TM ElectroHouse:

Приклад використання металорукава TM ElectroHouse:

Приклад використання затиска пластини (СІП арматура) TM 
ElectroHouse:
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Матеріали для 
монтажу



Шина нульова
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.

Асортимент шини нульової:

6х9 8х12

4/1 (1 отвір) 8/1 (1 отвір)

6/1 (1 отвір) 14/1 (1 отвір)

7/1 (1 отвір)

8/1 (1 отвір)

10/1 (1 отвір)

12/1 (1 отвір)

14/1 (1 отвір)

18/1 (1 отвір)

24/1 (1 отвір)

6х9 8х12

6/2 (2 отвори) 8/2 (2 отвори)

8/2 (2 отвори) 14/2 (2 отвори)

10/2(2 отвори) 24/2 (2 отвори)

12/2 (2 отвори)

14/2 (2 отвори)

18/2 (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

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 отвори74



Асортимент клемної колодки:

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

Клемна колодка у корпусі

Шина з’єднувальна (гребінка)

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

Шина з’єднувальна (гребінка) використовується для 
підключення автоматичних вимикачів, ПЗВ, диф-ав-
томатів і інших пристроїв. Вона призначена для пода-
чі напруги певних фаз і полюсів до пристроїв захисту 
шляхом їх паралельного підключення. Тобто є замі-
ною саморобних перемичок з монтажного проводу. 
Найбільш доцільно її застосування у великих розпо-
дільних щитах. Вона є простим у застосуванні і дуже 
надійним пристроєм. 

Асортимент шини 
з’єднувальної:

Фіксатор на DIN рейку
Фіксатор на DIN рейку призначений для запобігання зрушення модуль-
ного електрообладнання уздовж DIN рейки. Цей пристрій допоможе 
зробити експлуатацію електрообладнання більш безпечною і ком-
фортною. Адже зафіксоване таким чином устаткування не “їздить” по 
рейці під час підключення кабелів і сам електрощит виглядає набагато 
акуратніше. 

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
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Скоба монтажна з цвяхом
Скоба пластикова з цвяхом застосовується для кріплен-
ня кабелю або проводу до різних поверхонь.
Скоба виконана в круглому і плоскому виконанні. Стійка 
до хімічних і атмосферних впливів.
Діапазон температур -20 ° C +75 ° C

Асортимент скоби монтажної :
Артикул Тип Матеріал Розмір Схема

EH-WKF-01 плоска ABS пластик 4мм

EH-WKF-02 плоска ABS пластик 5мм

EH-WKF-03 плоска ABS пластик 6мм

EH-WKF-04 плоска ABS пластик 7мм

EH-WKF-05 плоска ABS пластик 8мм

EH-WKF-06 плоска ABS пластик 9мм

EH-WKF-07 плоска ABS пластик 10мм

EH-WKF-08 плоска ABS пластик 12мм

EH-WKF-09 плоска ABS пластик 14мм

EH-WKF-10 плоска ABS пластик 16мм

EH-WKF-11 плоска ABS пластик 18мм

EH-WKF-01 кругла ABS пластик 3мм

EH-WKF-02 кругла ABS пластик 4мм

EH-WKF-03 кругла ABS пластик 5мм

EH-WKF-04 кругла ABS пластик 6мм

EH-WKF-05 кругла ABS пластик 7мм

EH-WKF-06 кругла ABS пластик 8мм

EH-WKF-07 кругла ABS пластик 9мм

EH-WKF-08 кругла ABS пластик 10мм

EH-WKF-09 кругла ABS пластик 12мм

EH-WKF-10 кругла ABS пластик 14мм

EH-WKF-11 кругла ABS пластик 16мм

EH-WKF-09 кругла ABS пластик 18мм

EH-WKF-10 кругла ABS пластик 20мм

EH-WKF-11 кругла ABS пластик 25мм

Пeрeваги скоби монтажної
ТМ ElectroHouse:

• Широкий асортимент скоби різного розміру;
• Стійка до хімічних та атмосферних впливів;
• Необмежений термін придатності;
• Діапазон робочих температур -20 °С...+75 °С;
• Завдяки ABS пластику скоби ТМ ElectroHouse 

можуть витримати більше навантаження.
• Відповідають усім нормам пожежної безпеки
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Платформа для кріплення стяжки
Платформи для кабельних стяжок виконуються у 
двох варіантах, квадратної та прямокутної форми, 
мають клейку основу платформи або з отвором 
під шуруп.
Самоклеючі платформи розраховані на віднос-
но невеликі навантаження (зусилля на відрив) і 
на невелику вагу пучків проводів. Платформи з 
отвором під шуруп розраховані на великі наван-
таження, завдяки способу монтажу на шуруп до 
будь-якої поверхні.

ПЕРЕВАГИ ПЛАТФОРМИ ТМ 
ElectroHouse:

Асортимент платформи для стяжки

• Матеріал підвищеної міцності.
• Різноманітні види платформ.
• Якісний клей на самоклеючій платформі.
• Кожна платформа виконана з високоякісного 

пластику, який не підтримує горіння.
• Зручний монтаж.
• Збільшений строк служби завдяки захисту від 

ультрафіолетових випромінювань.

Артикул Тип Діаметр 
отвору

Розмір
W x L

Колір

EH-PFS-03 під шуруп 4,5мм 16х22мм білий

EH-PFS-04 під шуруп 6,8мм 16х22мм білий

EH-PFS-05 під шуруп 5,8мм 16,5х22мм білий

EH-PFA-01 самоклеюча - 20х20мм білий

EH-PFA-02 самоклеюча - 25х25мм білий

EH-PFA-03 самоклеюча - 30х30мм білий

EH-PFA-04 самоклеюча - 40х40мм білий
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Кріплення ремінцеве
Кріплення ремінцеве ElectroHouse може застосовуватися для 

закріплення гофротруби, великоі зв’язки електрокабелю, 

жорсткої труби або металорукава. Має універсальне багатора-

зове використання. За конструкцією нагадує кабельну стяжку, 

але має міцніші характеристики. Максимальний діаметр петлі 

становить 25 та 40 міліметрів. Забезпечує надійне закріплення. 

Створити за її допомоги надійне кріплення дуже легко і головне 

швидко, при цьому з інструментів потрібно лише викрутка, шу-

руп або саморіз для закріплення до необхідної поверхні, тому 

це дуже зручне пристосування для електромонтажу. Виготов-

ляється з високоміцного, зносостійкого і вогнетривкого поліе-

тилену. Витримує різні зовнішні впливи, в тому числі високі і 

низькі температурні режими.

Переваги кріплення 
ремінцевого:

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

Асортимент кріплення ремінцевого:

Артикул Діаметр 
петлі

Діаметр 
отвору

Розмір
W x L

Колір

EH-L100D25 25 мм. 4 мм. 16х102мм білий

EH-L150D40 40 мм. 4 мм. 16х152мм білий

Розміри кріплення EH-L100D25 Розміри кріплення EH-L150D40 

Кріплення для гофротруби
Кріплення для гофротруби в основному застосовується при 
монтажі проводів, які прокладаються в захисній гофрованої 
трубі. Виготовлений із зносостійкого, міцного і термостійкого 
пластика. За якістю відповідає міжнародним нормам. В екс-
плуатації дуже зручний і легко встановлюється за допомогою 
закріплення шурупом або саморізом до стіни або стелі. Має 
U-подібну форму з міцними ребрами жорсткості, що дозволяє 
стійко закріпити трубу, при цьому вона буде добре триматися, 
але можна в будь-який момент можна вилучити її. Гарантує 
надійне захоплення за відповідним діаметром гофротруби. 
Переносить різні температури, завдяки чому не тріскається 
при морозах і не плавиться при сильній спеці. Можна вико-
ристовувати протягом тривалого часу.
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Хомут універсальний багаторазовий
Хомути призначені для багатофункціонально-
го і багаторазового фіксування різних елек-
тричних проводів, а також для зв’язування їх в 
пучки. Також вони можуть стати в нагоді і при 
інших електромонтажних роботах. Дуже зручні 
в своєму використанні завдяки продуманій і 
одночасно простий конструкції. З’єднання з їх 
допомогою виходять швидкими і міцними, ви-
тримують до 14 кг ваги. Їх можна і моментально 
роз’єднати, коли вам буде потрібно, що дуже 
добре при монтажних і ремонтних роботах. 
При цьому вони витримують багато різних 
впливів навколишнього середовища, таких як 
вібрації, механічні дії, ультрафіолетові випро-
мінювання, температурні перепади, підвищена 
вологість і т. д. Використовуються при високих і 
низьких температурах в межах від -20 до + 60С.

Переваги кріплення 
ремінцевого:

• Зручний монтаж та демонтаж труби.
• Діаметр відповідає заявленному.
• Стійкі до вологи та холоду.
• Ребра жорсткості не дозволяють відламати-

ся дузі.

Асортимент кріплення для 
гофротруби:

Переваги хомутів:

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

Асортимент хомутів 
універсальних:

Універсальні хомути можливо застосовувати в 
різних приміщеннях, а також на вулиці, тому, що 
вони не бояться атмосферних опадів.
Не підтримують горіння в пожежонебезпечних 
ситуаціях. 
Зроблені згідно з усіма вимогами міжнародних 
норм щодо якості та безпеки. Мають акуратну, 
ергономічну форму з плавними краями без 
гострих кутів, тому при їх установці ви не пошко-
дити свої руки. Завдяки їхнім спеціальним зам-
ковим елементам  вони можуть закріплюватися 
на їх будь-яку розраховану довжину, при цьому 
створюючи досить міцне і надійне з’єднання. 
Здатні швидко роз’єднуватися коли вам буде по-
трібно. Поставляються в високоякісних щільних 
упаковках кількістю по 24 штуки. 

Артикул Діа-
метр 
петлі

Діаметр 
отвору

Розмір
W x L

Колір

EH-KG-16 16 мм. 5 мм. 16х102мм білий

EH-KG-20 20 мм. 6 мм. 16х152мм сірий

Артикул Фото Межа 
міцності

Розмір
W x L

Колір

EH-
SM-001

14 кгс 10х300мм. білий

EH-
SM-002

14 кгс 10х300мм. чорний

EH-
SM-003

14 кгс 10х300мм. зеле-
ний

EH-
SM-004

14 кгс 10х300мм. асорті
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Кабельна стяжка
Стяжка кабельна є нейлоновим хомутом з   замком.
Уздовж стяжки нанесені поперечні ребра, які забезпечують 
міцність на розрив. Стяжка кабельна призначена для:
• Зв’язки  у пучок та монтажу кабелів;
• Маркування будь-яких предметів;
• Для фіксації одного предмета до іншого;
• Прокладки проводів, кабелів і кріплення їх до різних кон-

струкцій і поверхонь, як за допомогою самих кабельних 
стяжок, так і з застосуванням монтажних площадок під 
гвинт та самоклеючих майданчиків;

• Прокладки труб невеликого діаметра;
• Кріплення святкової ілюмінації, рекламних та інших різних 

легких конструкцій;
• Упаковки різної продукції, і навіть продуктів харчування.

   Нейлонові стяжки ТМ ElectroHouse виробля-
ються тільки з морозостійкого нейлону, що доз-
воляє зберігати високу пластичність, міцність, 
жорсткість в широкому діапазоні температур 
від -50 до +90. Володіє підвищеною стійкістю 
до мастил, лугів, розчинників, ультрафіолету. 
Завдяки вмісту в формулі сировини спеціальних 
пластифікаторів, не підтримує горіння.Стяжка 
нейлонова виробляється у двох кольорових 
варіантах: білі та чорні. Основна їхня відмінність 
- це середовище застосування. Білі кабельні 
хомути використовуються усередині корпусів 
електричних приладів і всередині приміщень, а 
чорні стяжки призначаються для застосування в 
екстремальних умовах, при будь-якій погоді.

Чорні нейлонові стяжки виготовляються з 
нейлону з додаванням стабілізуючих доба-
вок для захисту від впливу ультрафіолетово-
го випромінювання. На відміну від багатьох 
компаній, кабельні стяжки ТМ ElectroHouse 
виготовляються з чистої первинної компози-
ції нейлону, а не з «вторинної» переробленої 
сировини. Ретельне дотримання основних 
технологічних режимів виробництва та регу-
лярні випробування готової продукції забез-
печують незмінно високу якість кабельних 
стяжок. Дуже важливим показником є її 
однорідність (відсутність мікробульбашок, 
мікропилу та інших сторонніх вкраплень).

Конструкція кабeльної стяжки ElectroHouse:
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Стяжка біла Стяжка чорна

Фото Артикул Матеріал Межа
міцності

Розмір Фото Артикул Матеріал Межа
міцності

Розмір

EH-K-001 нейлон 8 кгс 3х100 EH-B-001 нейлон 8 кгс 3х100

EH-K-001 нейлон 8 кгс 3х150 EH-B-001 нейлон 8 кгс 3х150

EH-K-001 нейлон 8 кгс 3х200 EH-B-001 нейлон 8 кгс 3х200

EH-K-001 нейлон 8 кгс 3х250 EH-B-001 нейлон 8 кгс 3х250

EH-K-001 нейлон 18 кгс 4х150 EH-B-001 нейлон 18 кгс 4х150

EH-K-001 нейлон 18 кгс 4х200 EH-B-001 нейлон 18 кгс 4х200

EH-K-001 нейлон 18 кгс 4х250 EH-B-001 нейлон 18 кгс 4х250

EH-K-001 нейлон 18 кгс 4х300 EH-B-001 нейлон 18 кгс 4х300

EH-K-001 нейлон 18 кгс 4х400 EH-B-001 нейлон 18 кгс 4х400

EH-K-001 нейлон 22 кгс 5х160 EH-B-001 нейлон 22 кгс 5х160

EH-K-001 нейлон 22 кгс 5х200 EH-B-001 нейлон 22 кгс 5х200

EH-K-001 нейлон 22 кгс 5х250 EH-B-001 нейлон 22 кгс 5х250

EH-K-001 нейлон 22 кгс 5х300 EH-B-001 нейлон 22 кгс 5х300

EH-K-001 нейлон 22 кгс 5х350 EH-B-001 нейлон 22 кгс 5х350

EH-K-001 нейлон 22 кгс 5х400 EH-B-001 нейлон 22 кгс 5х400

EH-K-001 нейлон 22 кгс 5х450 EH-B-001 нейлон 22 кгс 5х450

EH-K-001 нейлон 22 кгс 5х500 EH-B-001 нейлон 22 кгс 5х500

EH-K-001 нейлон 55 кгс 8х550 EH-B-001 нейлон 55 кгс 8х550

EH-K-001 нейлон 55 кгс 8х750 EH-B-001 нейлон 55 кгс 8х750

EH-K-001 нейлон 80 кгс 9х800 EH-B-001 нейлон 80 кгс 9х800

EH-K-001 нейлон 80 кгс 9х920 EH-B-001 нейлон 80 кгс 9х920

EH-K-001 нейлон 80 кгс 9х1000 EH-B-001 нейлон 80 кгс 9х1000

EH-K-001 нейлон 80 кгс 9х1150 EH-B-001 нейлон 80 кгс 9х1150

EH-K-001 нейлон 80 кгс 9х1220 EH-B-001 нейлон 80 кгс 9х1220

Асортимент стяжок:
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Спосіб застосування

• Широкий асортимент стяжок;
• Не підтримує горіння;
• Підвищена стійкість до мастил, лугів та роз-

чинників;
• Наявність у формулі спеціальних пластифіка-

торів;
• Необмежений термін придатності;

• Великий діапазон робочих температур 
-50...+90 °С;

• Матеріал відповідає екологічним нормам;
• Стійкість до морозу та УФ випромінювання;
• Загострений край дозволяє легко затягувати 

стяжку

Фото Арти-
кул

Ма-
теріал

Межа
міцності

Розмір

EH-R-
001

нейлон 8 кгс 4х100

EH-R-
002

нейлон 8 кгс 4х150

EH-R-
003

нейлон 22 кгс 5х220

EH-R-
004

нейлон 55 кгс 8х400

   З‘єднувальні клеми ТМ ElectroHouse це універсальні ізольовані клеми для з’єднання будь-яких 
типів мідних провідників: моножильних та багатожильних тонкодротових. Вони з’єднують провід-
ники для підключення світильників, жалюзі, віконниць, дверних приводів, переговорних пристроїв, 
насосів, гучномовців і багато чого іншого.
Клеми призначені на 2, 3 чи 5 проводів. Для виготовлення струмопровідних елементів у з’єднуваль-
них клемах ТМ ElectroHouse використовується пружинно-тверда електролітна мідь. Олов’яно-свин-
цеве покриття, що складається з 60% олова і 40% свинцю, яке гарантує довготривалий корозійний 
захист. Як матеріал для затискної пружини у клемах використовуються високоякісні хромонікелеві 
сталі з високою межею міцності на розтягування.

Конструкція:
• Монтаж не вимагає використання додаткових інструментів;
• Невеликі габарити дозволяють заощадити місце в розподільчому щит-
ку;
• Зручний важіль для фіксації дроту, який дозволяє з легкістю роз’єднати 
контакт при переналагодженні схеми або проведенні тестування;
• Клеми ТМ ElectroHouse дозволяють надійно з’єднувати або нарощувати 
дроти, зроблені з різних матеріалів і різного перетину.

Переваги  з’єднувальних клем:

Стяжка біла з кільцем

З’єднувальні клеми (Конектори)
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Щоб приєднати провідник треба підняти помаранчевий важіль на клеми вгору до фіксації, при 
цьому відкривається вікно для уведення провідника. Потім ввести провідник зі знятою ізоляцією у 
вхідний отвір клеми і опустити важіль у вихідне положення. Мимовільне від’єднання, таким чином, 
стає неможливим. Завдяки втопленому  важелю, виключено випадкове і неправильне натискання 
на нього при вкладанні у тісний простір для вбудовування.

Інструкція  по монтажу провідника у з’єднувальну клему:

   Термінал або клемна колодка  - це електроустановчий виріб, призначе-
ний для з’єднання проводів. TM ElectroHouse має у своєму асортименті 
клемні колодки з двох матеріалів: з поліетилену та поліпропілену. Кожна 
клемна колодка складається з 12 латунних незалежних один від одного 
втулок, укладених в ізоляцію. Завдяки латунним втулкам за допомогою 
клемників можна з’єднувати дроти з різнорідних металів.

        Сфера застосування даного типу з’єднань для проводів надзвичайно велика. Вони можуть 
використовуватися при монтажі освітлювальних приладів, коли потрібно підвісити люстру і з’єдна-
ти кілька коротких проводів між собою. Такий пристрій не вимагає вигину кінця проводу в кільце. 
По суті у клемній колодці дроти з’єднані у стик, тобто з однієї й іншої корпусу вставлено і затиснуте 
гвинтами однакове число дротів.

Артикул Найме-
нування

Спосіб
монта-

жу

Кіль-
кість 
кон-

тактів

Ном 
струм

Виміря-
на

напруга

Виміряна
напруга 
розряда

Перетин
кабелю

Тип
виконан-

ня

Фото

EH-CONN-0100 Клема Гнучкий 2 32 А 400 В 4 кВ 0,5...4 мм² Прямий

EH-CONN-0200 Клема Гнучкий 3 32 А 400 В 4 кВ 0,5...4 мм² Прямий

EH-CONN-0300 Клема Гнучкий 5 32 А 400 В 4 кВ 0,5...4 мм² Прямий

EH-CONN-01T Клема Гнучкий 2 32 А 450 В 2,5 кВ 4 мм² Прямий

EH-CONN-02T Клема Гнучкий 3 32 А 450 В 2,5 кВ 4 мм² Прямий

EH-CONN-03T Клема Гнучкий 5 32 А 450 В 2,5 кВ 4 мм² Прямий

• У залежності від умов монтажу кожен сег-
мент можна відрізати;

• Можливість використання для мідних та 
алюмінієвих дротів;

• Не підтримує горіння та володіє морозостій-
кістю;

• Стійкість до УФ випромінювання;
• Великий діапазон робочих температур;
• Матеріал відповідає екологічним нормам;
• Підвищена стійкість до мастил, лугів та роз-

чинників

Асортимент з’єднувальних клемів:

Клемні колодки (Термінали)

Конструктивна та габаритна схема термінала ТМ ElectroHouse:

Сфери застосування терміналів ТМ ElectroHouse:

Переваги терміналів ТМ ElectroHouse:
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Асортимент терміналів:

Артикул Найме-
нування

Матеріал Кіл.-сть 
клем-

них 
пар:

Сила 
стру-

му

Пере-
тин

Макс. 
робоча 
напруга 

Ue

Габарити Фото

EH-
CPE-0001

Термінал Поліети-
лен/
прозорий

12 3 А 4 мм 
кв

400 В 90,3х15,5х11,5

EH-
CPE-0002

Термінал Поліети-
лен/
прозорий

12 6 А 6 мм 
кв

400 В 110,5х15,5х12,4

EH-
CPE-0003

Термінал Поліети-
лен/
прозорий

12 10 А 10 мм 
кв

400 В 116,7х20х14,9

EH-
CPE-0004

Термінал Поліети-
лен/
прозорий

12 16 А 12 мм 
кв

400 В 136,8х21,5х16,7

EH-
CPE-0005

Термінал Поліети-
лен/
прозорий

12 20 А 14 мм 
кв

400 В 153,5х24,5х17,4

EH-
CPE-0006

Термінал Поліети-
лен/
прозорий

12 30 А 16 мм 
кв

400 В 165х25х19

EH-
CPE-0007

Термінал Поліети-
лен/
прозорий

12 60 А 25 мм 
кв

400 В 187,6х29х23,5

EH-
CPE-0008

Термінал Поліети-
лен/
прозорий

12 80 А 35 мм 
кв

400 В 205х33х27

EH-
CPE-0009

Термінал Поліети-
лен/
прозорий

12 100 А 40 мм 
кв

400 В 250х46х31

EH-
CPP-0011

Термінал Поліети-
лен/
прозорий

12 3 А 4 мм 
кв

400 В 90,3х15,5х11,5

EH-
CPP-0012

Термінал Поліети-
лен/
прозорий

12 6 А 6 мм 
кв

400 В 110,5х15,5х12,4

EH-
CPP-0013

Термінал Поліети-
лен/
прозорий

12 10 А 10 мм 
кв

400 В 116,7х20х14,9

EH-
CPP-0014

Термінал Поліети-
лен/
прозорий

12  16 А 12 мм 
кв

400 В 136,8х21,5х16,7

EH-
CPP-0015

Термінал Поліети-
лен/
прозорий

12 20 А 14 мм 
кв

400 В 153,5х24,5х17,4

EH-
CPP-0016

Термінал Поліети-
лен/
прозорий

12 30 А 16 мм 
кв

400 В 165х25х19

EH-
CPP-0017

Термінал Поліети-
лен/
прозорий

12 60 А 25 мм 
кв

400 В 187,6х29х23,5

EH-
CPP-0018

Термінал Поліети-
лен/
прозорий

12 80 А 35 мм 
кв

400 В 205х33х27
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ПВХ ізоляційна стрічка ТМ ElectroHouse - це 
продукт вироблений з високоякісних ПВХ компо-
зицій, що розроблені провідним європейським 
хіміко-технічним університетом Vienna University 
of Technology. У композиції залучені  модифікуючі 
добавки виробництва Сіка (Швейцарія), клейові 
композиції на основі натурального каучуку HEXIS 
(Німеччина), які забезпечують ряд унікальних 
властивостей ізоляційної стрічки.

Основні види застосування ПВХ ізострічок:
При проведенні інженерно-технічних робіт;
Для електроізоляції, при зрощуванні проводів і кабелів;
Для ізолювання струмопровідних частин, оголених проводів;
Для додаткового захисту в місцях з’єднання електричних частин або кабелів;
Для маркування проводів або інших предметів;
Для посилення захисту від агресивного середовища (ультрафіолет, технічні оливи та ін.)

• Висока адгезія;
• Необмежений термін служби;
• Не підтримує горіння;
• Подовження при розриві 240%;
• Захист механічний, діелектричний;
• Водо і оливовідштовхуюче покриття;
• Стійкість до зрушення, умов холоду, розчинників, ультрафіолету;
• Високий опір ізоляції експлуатація при напрузі 1000В);
• Можливість використання в агресивному середовищі (волога, ґрунт, ультрафіолет при критично 

низьких і високих температурах);
• Відповідає директиві, яка обмежує вміст шкідливих речовин;
• Забезпечує якісний діелектричний і механічний захист.

Артикул Найме-
нування

Матеріал Кіл.-сть 
клем-

них 
пар:

Сила 
струму

Пере-
тин

Макс. 
робоча на-

пруга Ue

Габарити Фото

EH-
CPP-0019

Термінал Поліетилен/
прозорий

12 100 А 40 мм 
кв

400 В 250х46х31 

Ізолязійна стрічка

Схема ізоляційної стрічки ТМ ElectroHouse:

Галузь застосування ізоляційної стрічки ТМ ElectroHouse:

Пeрeваги ізоляційної стрічки ТМ ElectroHouse:
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5 м 11 м 17 м

Артикул Колір: Фото: Артикул: Колір: Фото: Артикул Колір: Фото:

EH-
AHT-1801

синій EH-
AHT-1803

синій EH-AHT-1811 синій

EH-
AHT-1802

чорний EH-
AHT-1804

чорний EH-AHT-1812 чорний

EH-
AHT-1805

білий EH-AHT-1813 білий

EH-
AHT-1806

жовтий EH-AHT-1814 жовтий

EH-
AHT-1807

зелений EH-AHT-1815 зелений

EH-
AHT-1808

жовто-
зелений

EH-AHT-1816 жовто-
зелений

EH-
AHT-1809

червоний EH-AHT-1817 червоний

EH-
AHT-1810

асорті EH-AHT-1818 асорті

Матеріал: ПВХ Матеріал: ПВХ Матеріал: ПВХ

Товщина: 0,15 
мм

Товщина: 0,15 мм Товщина: 0,15 мм

Ширина: 18 мм Ширина: 18 мм Ширина: 18 мм

Ел.міцність: ≥6 кВ Ел.міцність: ≥6 кВ Ел.міцність: ≥6 кВ

Мех.міц-
ність:

25 МПа Мех.міц-
ність:

25 МПа Мех.міц-
ність:

25 МПа

21 м 25 м 50 м

Артикул Колір: Фото: Артикул: Колір: Фото: Артикул Колір: Фото:

EH-
AHT-1819

синій EH-
AHT-1827

синій EH-AHT-1835 синій

EH-
AHT-1820

чорний EH-
AHT-1828

чорний EH-AHT-1836 чорний

EH-
AHT-1821

білий EH-
AHT-1829

білий EH-AHT-1837 білий

EH-
AHT-1822

жовтий EH-
AHT-1830

жовтий EH-AHT-1838 жовтий

EH-
AHT-1823

зелений EH-
AHT-1831

зелений EH-AHT-1839 зелений

EH-
AHT-1824

жовто-
зелений

EH-
AHT-1832

жовто-
зелений

EH-AHT-1840 жовто-
зелений

EH-
AHT-1825

черво-
ний

EH-
AHT-1833

червоний EH-AHT-1841 червоний

EH-
AHT-1826

асорті EH-
AHT-1834

асорті EH-AHT-1842 асорті

Матеріал: ПВХ Матеріал: ПВХ Матеріал: ПВХ

Товщина: 0,15 мм Товщина: 0,15 мм Товщина: 0,15 мм

Асортимент ізоляційної стрічки:
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 Металорукав має вид гофрованої металевої труби, виготовленої з оцин-
кованої стрічки. Особливістю металорукава ТМ ElectroHouse є надстійкий 
замок, який утворюється шляхом специфічного  загину сталевої стрічки 
і обумовлюється належною товщиною сталі. На відміну від інших ви-
робників, металорукав ТМ ElectroHouse  є оцинкованим з зовнішньої, 
внутрішньої сторони та по торцях. Невід’ємною частиною металорукава 
нашої торгової марки є сталева протяжка, яка дозволяє зручно інсталю-
вати кабель в металорукав.

• Можливість прокладки проводки у вологих приміщеннях;
• Максимальний захист від практично будь-якого пошкодження (у 

тому числі і від гризунів);
• Завдяки тому, що металорукав гнучкий, забезпечується можливість 

монтажу у різних умовах;
• Підвищена пожежна безпека:
• Тривалий, практично не обмежений термін служби;
• Висока стійкість до корозії

Артикул Найме-
нування

Матеріал Особли-
вості

Товщина Діаметр Довжи-
на

Наван-
тажен-

ня

Кліматич-
не

виконан-
ня

Фото

MR-751 Метало-
рукав

Оцинко-
вана
сталь

Посиле-
ний
замок

0,25 мм 12 мм 50 м 750 N/5 
см

УЗ

MR-752 Метало-
рукав

Оцинко-
вана
сталь

Посиле-
ний
замок

0,25 мм 12 мм 50 м 750 N/5 
см

УЗ

MR-753 Метало-
рукав

Оцинко-
вана
сталь

Посиле-
ний
замок

0,25 мм 12 мм 50 м 750 N/5 
см

УЗ

MR-754 Метало-
рукав

Оцинко-
вана
сталь

Посиле-
ний
замок

0,25 мм 12 мм 50 м 750 N/5 
см

УЗ

MR-755 Метало-
рукав

Оцинко-
вана
сталь

Посиле-
ний
замок

0,25 мм 12 мм 50 м 750 N/5 
см

УЗ

MR-756 Метало-
рукав

Оцинко-
вана
сталь

Посиле-
ний
замок

0,25 мм 12 мм 50 м 750 N/5 
см

УЗ

21 м 25 м 50 м

Артикул Колір: Фото: Артикул: Колір: Фото: Артикул Колір: Фото:

Ширина: 18 мм Ширина: 18 мм Ширина: 18 мм

Ел.міц-
ність:

≥6 кВ Ел.міц-
ність:

≥6 кВ Ел.міцність: ≥6 кВ

Мех.міц-
ність:

25 МПа Мех.міц-
ність:

25 МПа Мех.міц-
ність:

25 МПа

Металорукав

Пeрeваги мeталорукава ТМ ElectroHouse:Схeма
мeталорукава 
ТМ ElectroHouse:

Асортимент металорукава:
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У ході монтажу та експлуатації систем, заснованих на самоутримних ізольованих проводах, дуже 
важливо оптимально підібрати арматуру. Арматура СІП ТМ ElectroHouse використовується при 
монтажі магістральних ліній і відгалужень, а також повітряних ліній електропередач. У разі пра-
вильного використання така арматура здатна прослужити 40 років та більше.
Арматура СІП ТМ ElectroHouse відповідає великим спискам вимог для забезпечення безпеки. Вона 
має високу корозійну та механічну стійкість, стійкість до перепадів температур і вологості, до дії 
ультрафіолетових променів, максимальну герметичність.Також наша продукція забезпечує рівно-
мірний розподіл механічного навантаження як у точках підвіски, так і на ділянках між ними. Компа-
нія ElectroHouse надає асортимент затискачів, бандажних стрічок та інструменту для їх монтажу, які 
можуть бути використані при монтажі самоутримних проводів.

Вузол 1 - Анкерне кріплення і з’єднання СІП з 
силовим кабелем.
Вузол 2 - З’єднання проводів СІП.
Вузол 3 - Проміжна арматура СІП і абонентське 
відгалуження.
Вузол 4 - Анкерна арматура для СІП 4 абонент-
ської лінії.
Вузол 5 - Арматура для прокладки проводів СІП 
по фасадах будівель.
Вузол 6 - Окінчення  СІП абонентів.
Вузол 7 - Проміжна підвіска СІП та арматура для 

повторного заземлення.
Вузол 8 - Проміжна арматура і арматура для основного відгалуження СІП.
Вузол 9 - Подвійне анкерне кріплення СІП при відхиленні напрямку траси на кут менш   ніж 100 ° та 
установка обмежувачів перенапруги.
Вузол 10 - Введення СІП в ТП та підключення до трансформатора.
Вузол 11 - Проміжна арматура СІП для основної лінії.
Вузол 12 - Проміжна арматура СІП і приєднання вуличного освітлення.
Вузол 13 - Подвійне анкерне кріплення СІП при відхиленні напрямку траси на 90 °.
Вузол 14 - Анкерна арматура і затискачі для приєднання СІП до голих проводів.

Артикул Найме-
нування

Матеріал Особли-
вості

Товщина Діаметр Довжи-
на

Наван-
тажен-

ня

Кліма-
тичне

виконан-
ня

Фото

MR-757 Метало-
рукав

Оцинко-
вана
сталь

Посиле-
ний
замок

0,25 мм 12 мм 50 м 750 N/5 
см

УЗ

MR-758 Метало-
рукав

Оцинко-
вана
сталь

Посиле-
ний
замок

0,25 мм 12 мм 50 м 750 N/5 
см

УЗ

MR-759 Метало-
рукав

Оцинко-
вана
сталь

Посиле-
ний
замок

0,25 мм 12 мм 50 м 750 N/5 
см

УЗ

СІП Арматура

Схeма умовної мeрeжі СІП:
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Схeма умовної мeрeжі 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 кусань;
Монтажна стрічка має великий термін експлуатації. Надміцна нержавіюча сталь дозволяє монтаж 
стрічки при низьких температурах та різних погодних умовах, не провисає. Проста у експлуатації. 
Сталева оцинкована стрічка TM ElectroHouse володіє великою гнучкістю і легко фіксується за допо-
могою скріп та бугелів;
Бандажна скріпа не боїться вологості, стійка до хімічного впливу та не підтримує корозію, при висо-
кій температурі не відбувається її розтягування;
Плашковий затискач легко переносить будь-які кліматичні умови: температурні перепади, вплив 
УФ випромінювання та різного роду атмосферні опади. Кожен затиск виготовляється відповідно до 
стандартів якості, які приписані для пристроїв даного типу, що обумовлює їх надійність, якість 
і тривалий термін допустимої експлуатації;
Проколюючи затискачі мають таки переваги як : монтаж, який здійснюється без зняття ізоляції 
і розрізання провідника, герметичність з’єднання та надійність контактного з’єднання без меха-
нічної деформації провідника. Наявність мастила у затисках TM ElectroHouse дозволяє металу не 
окислюватися у місцях проколу;
Затискач натяжний має просту і ефективну конструкцію, яка включає пластини з міцних алюмініє-
вих сплавів та клиноподібну ізоляційну вставку з міцного пластику. Дужка затиску з високоміцної 
оцинкованої сталі у затиснутому положенні страхується наявністю спеціальних фіксаторів;
Затискач пластина характеризуються незначною вагою, досить компактними розмірами, просто-
тою і зручністю монтажу без необхідності у спеціальних інструментах, що дозволяє значно приско-
рити проведення монтажних робіт;
Анкерні затискачі мають особливість - конструктивне рішення кріплення. Притискні елементи за-
безпечені пружиною, що полегшує установку проводів. Притискні клини виготовлені зі скло напов-
нених полімерів, стійких до УФ випромінювання та несприятливих кліматичних умов;
Затискач натяжний анкерний може виконувати роль не тільки анкерного затиску, а й проміжного. 
Дужка затиску виконана з високоміцної оцинкованої сталі, яка страхується за допомогою спеціаль-
них фіксаторів;
Підвісний затискач має широкий діапазон використовуваних перетинів СІП. Затиски TM 
ElectroHouse виготовлені за технологією гарячого цинкування, а пластикові деталі з полімерів, 
стійких до УФ та погодно-кліматичних факторів;
Кронштейн має високу зносостійкість. Особливість його у тому, що він якісно кріпиться до опори 
болтами або сталевою бандажною стрічкою, внаслідок цього товщина підстави кронштейна дуже 
щільно притискається до опори стрічковим хомутом.

Призначення цього інструменту - різка та натягнення бандажної 
стрічки. Інструмент з черв’ячним механізмом складається з ножа 
з ручкою, розташованих у частині жолобу, маховика з поворотни-
ми ручками, зв’язаними з елементом утримання бандажної стріч-
ки.

Асортимент СІП арматури:

Інструмент для натягу бандожної стрічки
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Арти-
кул

Наймену-
вання

Ширина 
банд.стріч-

ки

Товщина 
банд.стрічки

Макс.зусилля 
натягування 

стрічки

Габарити Вага Фото

EH-IL Інструмент 
для натягу 
банд. стріч-
ки

20 мм 1 мм 1300/12748 
кгс/Н

58,5х28,5х18 
см

1,8 кг

Бандажна стрічка використовується для кріплення гаків і кронштейнів до опор ЛЕП. Орієнтовна 
витрата бандажної стрічки на одну опору складає 2м.

Арти-
кул

Наймену-
вання

Матеріал Макс.допусти-
ме наванта-

ження

Розривне
навантажен-

ня

Ширина Товщи-
на

Фото

EH-L Бандажна 
стрічка

Нержавію-
ча
сталь

10 кН 1000 даН 20 мм 0,7 мм

Скріпа для бандажної стрічки виготовлена з нержавіючої сталі, використовується для фіксації бан-
дажної стрічки на опорах ЛЕП та конструкціях.

Арти-
кул

Наймену-
вання

Матеріал Макс.допу-
стиме наван-

таження

Довжина Ширина Вага Фото

EH-S Бандажна 
скрепа

Нержавіюча
сталь

6 кН 25 мм 21 мм 10 г

Затискачі плашкові є однією зі складових частин у вузлах установки лінійної арматури СІП і вико-
ристовуються для з’єднання алюмінієвих, сталево алюмінієвих та захищених проводів. а також для 
створення відгалужень.

Арти-
кул

Наймену-
вання

Матеріал Перетин
магістралі

Перетин
відгалужен-

ня

Об `єм Вага Фото

EH-8.1 Плашковий
затискач

Оцинкована
сталь

10-70 мм 10-70 мм 0.00049 м³ 69 г

Основне призначення арматури для СІП - кріплення кабелю до опор або стін споруд. Перевагою 
проколюючого затискача є можливість з’єднання мідних і алюмінієвих проводів, завдяки наявності 
сталевої плашки.

Арти-
кул

Наймену-
вання

Перетин
магістралі

Перетин
спайки

Макс.наванта-
ження

Зусилля
натяжки

Вага Фото

EH-P.1 Затискач 
проколюю-
чий

СІП 16-95 Al 
мм

СИП 1,5-10 Al
мм

90 А 9 Н м 50 г

EH-P.2 Затискач 
проколюю-
чий

СІП 16-95 Al 
мм

СИП 1,5-10 Al
мм

250 A 9 Н м 72 г

Бандажна стрічка

Бандажна скріпа

Плашковий затискач

Проколюючі затичкачі
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Проколюючий затискач зі зривною голівкою створює надійний електричний контакт з герметиза-
цією місця з’єднання, має високу механічну міцність, стійкість до погодно-кліматичних впливів і УФ 
випромінювання. Наявність зривної голівки дозволяє не допустити надмірний обтиск дроту, таким 
чином, зберігаються міцнісні показники кабелю.

Арти-
кул

Найменуван-
ня

Перетин
магістралі

Лінія 
відведення

Макс.наванта-
ження

Зусилля
натяжки

Вага Фото

EH-P.3 Затискач про-
колюючий

СИП 6-35 Al 
мм2

СИП 6-35 Al 
мм2

250 A 14 Н м 113 г

EH-P.4 Затискач про-
колюючий

СИП 16-120 
Al мм2

СИП 16-120 Al 
мм2

250 A 15 Н м 113 г

EH-P.5 Затискач про-
колюючий

СІП 35-150 
Al мм2

СИП 4-35 Al 
мм2

500 A 17 Н м 140 г

Затискач натяжний використовується для анкерного закріплення СІП проводів перетином від 16 
- 25мм повітряних ліній електропередачі до опор або стін будівель за допомогою бандажних або 
універсальних гаків.

Арти-
кул

Найменуван-
ня

Матеріал Перетин
магістралі

Кіл.-сть відгалу-
жень проводів

Руйнівне
наванта-

ження

Зусилля
натяж-

ки

Фото

EH-1.1A Затискач про-
колюючий

Оцинкована
сталь

16-25 мм 2 6 кН 22 Н м

Затискач пластина конструктивно складається з металевої оцинкованої пластини кріплення і двох 
полімерних вставок, з’єднаних за допомогою болта. Всі частини затиску надійно скріплені.

Арти-
кул

Наймену-
вання

Матеріал Перетин
магістралі

Кіл.-сть відгалу-
жень проводів

Зусилля
натяжки

Вага Фото

EH-2.1 Затискач 
проколюю-
чий

Оцинкована
сталь

16-35 мм 2 45 Н м 750 г

16-35 мм 4

Затискач анкерний складається з двох поліамідних світло стабілізованих вкладишів, бічних пластин 
з оцинкованої сталі, металовиробів, оброблених методом гальванізації або гарячого оцинкування.

Арти-
кул

Наймену-
вання

Матеріал Перетин
магістралі

Кіл.-сть відгалу-
жень проводів

Зусилля
натяжки

Вага Фото

EH-3.2 Затискач
анкерний

Оцинкована
сталь

35-50мм 4 50 Н м 800 г

EH-3.3 50-95 мм 4

Проколюючі затичкачі зі зривною голівкою

Затискач натяжний

Затискач пластина

Затискач анкeрний
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   Затискач використовується для анкерного кріплення СІП до стовпів і фасадів будівель.

Арти-
кул

Наймену-
вання

Матеріал Перетин
магістралі

Кіл.-сть відгалу-
жень проводів

Зусилля
натяжки

Вага Фото

EH-3.4 Затискач
натяжний
анкерний

Оцинкована
сталь

25-70 мм 2 40 Н м 50 г

EH-3.3 25-70 мм 4

Основне призначення затискача підвісного - кріплення кабелю до опор ЛЕП або стін споруд. За 
допомогою підвісних затискачів кабель може бути підвішений на проміжних опорах магістральних 
і відгалужувальних ліній.

   Бандажний універсальний гак може бути монтований на будь-яку поверхню. Для кріплення до 
металевих, дерев’яних та залізобетонних опор використовуються дюбелі.

   Кронштейн використовується для кріплення вуличних світильників до фасаду будинків або на 
опорні стовпи.

Арти-
кул

Наймену-
вання

Матеріал Зусилля
натяжки

Перетин
магістралі

Кіл.-сть від-
галужень 
проводів

Вага             Фото

EH-5.1 Затискач
підвісний

Оцинкована
сталь

10 Н м СІП 16-95 Al 
мм

4 380 г

Арти-
кул

Найменуван-
ня

Матеріал Робоче
навантажен-

ня

Діаметр 
крюка

Товщина 
пласти-

ни

Спосіб
кріплен-

ня             

Фото

EH-6.0 Гак
універсаль-
ний

Оцинкова-
на
сталь

4 кН 14 мм 3 мм Болти,
банд.
стрічка

EH-6.1 Гак
універсаль-
ний

Оцинкова-
на
сталь

4 кН 14 мм 3 мм Болти,
банд.
стрічка

Арти-
кул

Наймену-
вання

Матеріал Кут нахи-
лу

Діаметр
труби

Довжи-
на

Спосіб
кріплення             

Фото

EH-7.1 Кронштейн
універсаль-
ний

Оцинкова-
на
сталь

45 градусів 14 мм 50 мм Болти,
банд.стріч-
ка

EH-7.2 Кронштейн
універсаль-
ний

Оцинкова-
на
сталь

45 градусів 14 мм 50 мм Болти,
банд.стріч-
ка

Затискач натяжний анкeрний

Гак унівсальний для кріплeння СІП та під бандажну стрічку

Затискач підвісний

Кронштeйн унівeрсальний та під бандажну стрічку

92



Кронштейн фасадний EH-KR-011 служить для зовнішнього монтажу кабелю перетином від 10 до 
120 кв. мм на стінах різних будівель. Проводитися він з високоміцних, зносостійких матеріалів, 
які захищають від корозійних і пожежонебезпечних ситуацій, а також витримують багато впливу 
навколишнього середовища. Установка його відбувається наступним чином: який закріплюється 
їм електропровід стягують за відповідним розміром в регульований хомут і фіксують його за до-
помогою гвинтового з’єднання. Може переносити перепади різних температур, багато кліматичні 
впливу і вібраційні навантаження. В умовах експлуатації проявляє себе як дуже довговічне і міцний 
продукт.

Арти-
кул

Наймену-
вання

Матеріал Перетин
кабелю

Довжина Спосіб
кріплення             

Фото

EH-7.1 Кронштейн
фасадний

Вогнестійкий
пластик

10-120 мм 125 мм Швидкий
монтаж

Кронштeйн фасадний
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TM ElectroHouse
Україна,  61085, м. Харків
вул. Академіка Проскури, 1
тел: +38 (057) 760-32-43
факс: +38 (057) 760-32-44
www.eh-electro-house.ua

Продукція ElectroHouse

Арматура системи
СІП                                  

Ізолента ПВХЕлектрофурнітура

Металорукав

          FTP  та  UTP Кабель акустичний Кабель коаксіальний
RG-6U

Модульні бокси та
низьковольтне облад-

нання

LED освітлення
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