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1. Призначення
Силові автоматичні вимикачі серії e.industrial.ukm.1000-1250S (надалі - виріб) призначені 

для захисту низьковольтних електричних мереж і обладнання від струмів перевантаження та 
короткого замикання, а також нечастих (до 6 разів на добу) оперативних комутацій електричних 
мереж.

Виріб відповідає Технічним регламентам безпеки низьковольтного електричного обладнання 
та електромагнітної сумісності обладнання в частині ДСТУ EN 60947-2: 2015.

2.  Структура умовного позначення
e.industrial.ukm.ХS.ХХ

 e – торгова марка «ENEXT»;
 industrial – найменування серії промислового
 обладнання;
 ukm – найменування серії автоматичних вимикачів
 в литому корпусі;
 Х – габарит автоматичного вимикача;
 S – серія автоматичних вимикачів;
 ХХ – номінальний струм автоматичного вимикача.
3.  Технічні характеристики                                                              

(Табл. 1)

Найменування параметру Значення

Тип e.industrial.ukm.1000S e.industrial.ukm.1250S

Номінальна робоча напруга, В 690

Номінальна частота, ГЦ 50

Номінальна напруга ізоляції Ui, В 800

Імпульсна напруга, кВ 8

Кількість полюсів 3

Категорія застосування A

Номінальний струм, А 1 000 1 250

Розчіплювач надструмів комбінований: тепловий та електромагнітний

Уставка спрацьовування 
електромагнітного розчіплювача 7 Iн±20 %

Номінальна робоча відключаюча 
здатність les при 400 В, кА 40

Номінальна гранична відключаюча 
здатність Ies при 400 В, кА 80

Електрична зносостійкість, 
циклів Увімк/Вимк, не менше 500
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4. Умови експлуатації                                                                                   
(Табл. 2)

Виріб повинен експлуатуватися при наступних умовах навколишнього середовища:
- вибухобезпечне;
- що не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метали та ізоляцію;
- ненасичене струмопровідним пилом та парами;
- відсутність безпосереднього впливу ультрафіолетового випромінювання.

5. Комплектація
До комплекту поставки виробу входить:
• автоматичний вимикач серії e.industrial.ukm.S - 1 шт.;
• пакувальна коробка - 1 шт.;
• міжфазні перегородки - 4 шт.;
• комплект метизів для приєднання зовнішніх провідників - 1 к-т;
• комплект метизів для кріплення на монтажну панель - 1 к-т;
• інструкція з експлуатації - 1 шт.;
• комплект шин або наконечників для приєднання зовнішніх провідників - 1 к-т. 

Найменування параметру Значення

Діапазон робочих температур -25...+60 °С

Кліматичне виконання УХЛ3

Група умов експлуатації в частині впливу механічних факторів М3

Висота над рівнем моря, м, не більше 1 000

Допустима відносна вологість при 25 °С (без конденсації),
не більше 80 %

Ступінь забруднення середовища 3

Робоче положення в просторі вертикальне, горизонтальне,
з відхиленням не більше 5°

Монтаж на панель

Найменування параметру Значення

Механічна зносостійкість,
циклів Увімк/Вимк, не менше 2 500

Ступінь захисту корпус вимикача - IP30, 
з боку контактних затискачів - ІР00

Маса, кг, не більше 20,9
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6.  Габаритні та установчі розміри, мм

7.  Схема підключення
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Рис. 3

Рис. 4
Графік температурної залежності

теплового розчiплювача

e.industrial.ukm.S

8. Пристрій та принцип дії
Силові автоматичні вимикачі серії e.industrial.ukm.S виконані в корпусі, з не підтримуючого 

горіння оргаліту. Захисні функції виробу виконує комбінований розчіплювач: тепловий та 
електромагнітний. Тепловий є біметалічною пластиною, виконаною з двох металів з різним 
коефіцієнтом температурного розширення, при проходженні по ній струму, вона нагрівається 
та, вигинаючись, впливає на механізм вільного розчіплення, що відключає автоматичний 
вимикач. Електромагнітний розчіплювач автоматичних вимикачів електродинамічного 
типу - при проходженні струму КЗ металева пластина притягується до рамки розчіплювача, 
впливаючи на механізм вільного розчіплення, відключає вимикач.

Часострумові характеристики автоматичних вимикачів при температурі навколишнього 
середовища 40 °С представлені на Рис. 3.

а — характеристика спрацьовування розчiплювача з «холодного» стану при cтрумах перевантаження;
b — характеристика спрацьовування розчiплювача з «теплого стану» при струмах перевантаження;
с — характеристика спрацьовування розчiплювача при струмах короткого замикання.
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Характеристика відключення автома-
тичного вимикача залежить від температури 
навколишнього середовища, відмінної від 
температури налаштування та калібрування 
вимикачів. Температуру навколишнього 
середовища необхідно враховувати коефі-
цієнтом, у відповідності з залежністю, що 
представлена на Рис. 4.
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9. Монтаж та експлуатація
Всі роботи по монтажу та підключенню проводити при відключеному живленні!
Виріб встановлюється в розподільний щит на монтажну металеву панель товщиною не 

менше 1,5 мм або ізоляційну панель товщиною не менше 6 мм за допомогою метизів, що 
входять в комплект поставки. Зусилля затиску монтажних кріпильних елементів - 3 Н×м.

Шинні виводи для приєднання зовнішніх провідників до вимикача дозволяють підключати 
як мідні, так і алюмінієві провідники. Зовнішні провідники приєднуються за допомогою метизів, 
що входять в комплект поставки. Перед приєднанням одножильних або багатожильних 
провідників, їх необхідно обтиснути кабельним накінечником за допомогою відповідного 
інструменту.

Напруга живлення змінного струму може подаватися як з боку верхніх, так і нижніх контактів.
Регулярно, не менше одного разу на 6 місяців необхідно підтягувати контактні затискачі 

вимикачів. Не менш ніж один раз на рік, і після кожного спрацьовування автоматичного 
вимикача через коротке замикання, необхідно перевіряти стан силових контактів вимикача 
та дугогасильних камер: при необхідності провести очищення внутрішньої поверхні автомата, 
контактів та дугогасильних камер від нагару. При цьому для чищення контактних поверхонь 
заборонено використовувати абразивні інструменти.

10. Вимоги безпеки
Монтаж, налаштування та підключення повинні здійснюватися тільки кваліфікованим 

електротехнічним персоналом, який має групу допуску з електробезпеки не нижче III-ї, 
ознайомлені з цією інструкцією по експлуатації.

Монтаж та підключення виробу повинні проводитися при відключеній напрузі.
Можливість експлуатації виробу в умовах, відмінних від зазначених у п. 3 цієї інструкції 

повинна узгоджуватися з виробником.
За способом захисту від ураження електричним струмом виріб відповідає класу 0 по ГОСТ 

12.2.007.0 та має встановлюватися в розподільчі щити, що мають клас захисту не нижче I і 
ступінь захисту не нижче IP30.

Недотримання вимог цієї інструкції може призвести до неправильного функціонування 
виробу, ураження електричним струмом, пожежі.

11. Умови транспортування та зберігання
Транспортування виробів в частині механічних чинників має відповідати за групами С і Ж 

ГОСТ 23216, кліматичних факторів по групі 4 ГОСТ 15150. Транспортування допускається будь-
яким видом критого транспорту в упаковці виробника.

Зберігання виробів здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною 
вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -45 до +60 °С та відносній 
вологості 70 % при 25 °С без конденсації.

12. Утилізація
Автоматичний вимикач не підлягає утилізації в якості побутових відходів. Його слід утилізува-

ти в організаціях, які займаються утилізацією електротехнічних приладів.
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13. Гарантійні зобов’язання
Середній термін служби - 7 років за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, 

транспортування та зберігання.
Гарантійний термін експлуатації виробу - 1 рік з дня продажу за умови дотримання 

споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.
Гарантійні зобов’язання не поширюються на вироби, які мають:
• механічні пошкодження;
• інші пошкодження, що виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, 

монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
• сліди самостійного, несанкціонованого розбирання/або ремонту виробу.





В період гарантійного терміну
та з питань технічної підтримки звертатися:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,

вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000

e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua 

www.enext.ua


