
 

Технологія захисту того,  
що дійсно важливе
Захист електричних мереж низької напруги в житлових приміщеннях та 
невеликих комерційних об'єктах

AFDD+
Інформаційна брошура



Люди, майно та ваша 
репутація — це все, що 
для вас важливо. Їх можна 
захистити за допомогою 
систем електробезпеки 
від EATON для мереж 
низької напруги в житлових 
приміщеннях та невеликих 
комерційних об'єктах.
Компанія EATON пропонує найсучасніші пристрої для захисту від усіх типів струму  
короткого замикання. 

Забезпечте захист від короткого замикання та струмового перевантаження за допомогою 
малогабаритного автоматичного вимикача (МАВ) від EATON. Захистіться від струму замикання 
на землю — для запобігання ураженню електричним струмом — із пристроєм захисного 
відключення (ПЗВ) від EATON. Або поєднайте обидві функції за допомогою вимикача 
залишкового струму з вбудованим захистом від надструмів (ВЗСЗН) виробництва EATON. 

Тепер Eaton також забезпечує найвищий рівень додаткового захисту в кінцевих мережах 
завдяки функції виявлення дугового замикання, яка додається до набору функцій ВЗСЗН, у 
принципово новому універсальному пристрої виявлення дугового замикання (AFDD+).

Додаткові цифрові функції підвищують чутливість та надійність пристроїв захисту, а також 
доступність установок і систем. 

Лінійка пристроїв електричної безпеки EATON має все необхідне для захисту того,  
що дійсно важливе.
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Типи замикання
Наведені нижче типи замикання можуть 
спричинити серйозну небезпеку та загрозу.

Струмове 
перевантаження
Поступове збільшення 
струму, яке не пошкоджує 
проводку одразу, але з часом 
призводить до теплового 
перевантаження. Може 
збільшуватися протягом 
певного періоду або майже 
миттєво підстрибнути до 
струму встановленого режиму. 

Струм короткого 
замикання
Замикання з дуже низьким 
імпедансом і високими 
струмами, які можуть бути в 
20 разів вище номінального 
струму.

Струм замикання на 
землю
Замикання з високим або 
низьким імпедансом між 
фазою та землею. Вони 
можуть призвести до дуже 
низького струму витоку 
та струму замикання на 
землю, які значно нижчі за 
номінальний струм, або до 
дуже високого струму.

Струм дугового 
замикання.
Зазвичай дорівнює 
номінальному струмові або 
трохи нижчий за нього, тому 
його важко виявити. Невеликі 
дуги можуть із часом 
зростати через поступове 
пошкодження ізоляції. 
Виявляється за шумом 
високої частоти та пробоєм 
струму замикання, близького 
до проходження через нуль 
напруги збудження.

Послідовні дугові 
замикання — найбільш 
поширені. Виникають через 
пошкодження вздовж фазних 
або нейтральних провідників. 
Виявляються лише за 
допомогою AFDD+.

Паралельні дугові 
замикання — виникають 
із замикання між фазою 
та провідником нейтралі. 
Загальний струм у мережі 
збільшується залежно від 
імпедансу навантаження та 
імпедансу пошкодження. 

Типові причини:
Розірвані або затиснуті проводи, що призводять до утворення 
дуги, яка поступово або одразу спалює та пошкоджує ізоляцію.
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Типові причини:
• Порушення ізоляції.
• Пробої між фазами.
•  Пробої між фазою та 

нейтральним провідником. 

Типові причини:
•  Короткі замикання між 

фазою та нейтральним 
провідником з дуже низьким 
імпедансом, зумовлені:
• Порушенням ізоляції. 

 •  Механічним 
пошкодженням проводки. 

• Потраплянням води.

Типові причини:
•  Зміни в ізоляції й опорі 

ізоляції внаслідок:
• Вологості. 
• Старіння. 
• Механічного навантаження. 
• Запилення. 
• Забруднення та інше.



Наслідки замикань
Втрата електричного живлення
Зазвичай виникає внаслідок дуже високого струмового перевантаження, яке 
пошкоджує електропроводку, пристрої або шини. МАВ призначені для захисту 
електропроводки від коротких замикань та струмового перевантаження в 
житлових приміщеннях та невеликих комерційних об'єктах

Втрата життя та майна
Електрика є відомим джерелом займання для ряду пожежних 
небезпек. Багато видів струму замикання можна виявити, але 
можливість виявлення послідовного та паралельного струму 
дугового замикання з'явилася тільки після винайдення AFDD. 

Ураження електричним струмом може спричинити смертельні 
травми та загибель. ПЗВ є найважливішими пристроями 
для захисту від ураження електричним струмом. Важливість 
захисних пристроїв, які можуть виявляти та від'єднувати 
високочастотні струми замикання, зростає, оскільки електронні 
пристрої з інтегрованими електронними інверторами стають 
усе більш поширеними. 

У поєднанні з технологією виявлення дугового замикання  
EATON AFDD+ зменшує ризик виникнення пожежі внаслідок 
електричного пошкодження, а також забезпечує захист від 
втрати електроенергії, майна та життя.

90 %
ПОЖЕЖ В  
ЄС ТРАПЛЯЄТЬСЯ  
В БУДИНКАХ

ЛЮДЕЙ ГИНЕ В ПОЖЕЖАХ 
У ЄВРОПІ КОЖНОГО РОКУ

11 В ДЕНЬ

70 000
ЛЮДЕЙ ПОТРАПЛЯЄ 
ДО ЛІКАРЕНЬ ЄВРОПИ 
КОЖНОГО РОКУ З 
ТЯЖКИМИ ОПІКАМИ

БІЛЬШЕ 25 % ПОЖЕЖ 
У ЄВРОПІ ВИНИКАЮТЬ 
ВНАСЛІДОК ПОШКОДЖЕНЬ 
ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ДЖЕРЕЛО: ЖЕНЕВСЬКА АСОЦІАЦІЯ, ЖУРНАЛ «RISK AND INSURANCE ECONOMICS»

126 000 000 000 євро
СТАНОВЛЯТЬ ЗБИТКИ ВІД ПОЖЕЖ КОЖНОГО РОКУ (1 % ВІД ВВП ЄС!) ДЖЕРЕЛО: FIRE SAFE EUROPE

2 000 000
ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ПОЖЕЖІ В ЄВРОПІ КОЖНОГО РОКУ
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Процес розвитку захисту
У 1957 році компанія F&G (яка пізніше 
стала частиною Eaton) подала заявку 
на патент на свій перший пристрій 
захисного відключення (ПЗВ). Зараз, 
60 років по тому, найновіший пристрій 
виявлення дугового замикання від Eaton 
є найсучаснішою розробкою серед усіх 
рішень для захисту мереж від Eaton. 

Малогабаритний автоматичний вимикач (МАВ)
Закорочення кола навантаження за допомогою кола з дуже низьким імпедансом є відомою 
причиною замикання. Автоматичні вимикачі запобігають виникненню проблеми завдяки 
виявленню високого струму замикання та швидкого його переривання. МАВ поєднують захист 
від струмового перевантаження, який залежить від величини струму, з незалежним дуже 
швидким захистом від короткого замикання.

Пристрій захисного відключення (ПЗВ)
Струм витоку на землю несе серйозні загрози для людей і може викликати фібриляцію 
шлуночків серця. ПЗВ виявляють асиметричні та незбалансовані струми замикання та 
відключають мережу. ПЗВ захищають від ураження електричним струмом та забезпечують 
основний протипожежний захист. Цифрові ПЗВ, які вперше були представлені в 2009 році, 
забезпечують додаткову безпеку та більш широкі функціональні можливості.

Диференційний автоматичний вимикач з вбудованим захистом від струмового 
перевантаження (ВЗСЗН)
ВЗСЗН забезпечують захист від високих струмів короткого замикання та уражень, викликаних 
низькими струмами витоку в одному пристрої для підвищення безпеки.

Пристрій виявлення дугового замикання (AFDD+)
Новий пристрій, що поєднує захист від короткого замикання та струму замикання на землю, 
передбачений ВСЗСН, з AFDD (пристрій виявлення дугового замикання), — це наступне 
покоління технології виявлення замикання. AFDD+ застосовує алгоритм в інтегрованих 
електронних колах для забезпечення чутливого виявлення струмів пошкодження, що вказує на 
наявність небезпечного дугового замикання. 

1957 2016
ПАТЕНТ НА  
ПЗВ ВЗСЗН AFDD+ЦИФРОВИЙ 

ПЗВ
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Наступний крок у  
еволюції захисту
EATON AFDD+ — це не просто 
розвиток пристроїв, які вже 
існують. Це наступний крок у 
еволюції захисних пристроїв 
із впровадженням переваг 
цифрових рішень.

Основний 
протипожежний захист

Основний 
протипожежний захист

Підвищений 
протипожежний захист

Посилений 
протипожежний захист

- Запобігання  
ураженню струмом

Запобігання  
ураженню струмом

Запобігання  
ураженню струмом

AFDD+

ВЗСЗН Захист від дугового замикання

МАВ ПЗВ Захист від струму  
замикання на землю

Захист від струму  
замикання на землю

Захист від короткого замикання  
та струмового перевантаження

Захист від струму  
замикання на землю

Захист від короткого замикання  
та струмового перевантаження

Захист від короткого замикання  
та струмового перевантаження

 > ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

 >
 З

А
Х

И
С

Т

Широкий асортимент пристроїв, що забезпечують захист людей та майна,  
а також наступний крок захисту — запобігання пожежам внаслідок  
електричних пошкодженнь, спричинених послідовними та паралельними 
дуговими замиканнями.

Люди
Використання електроенергії та експлуатація електричних пристроїв не має 
нести жодного ризику для людей або майна. Постійно розробляючи нові та 
інноваційні засоби захисту, EATON прагне захистити життя людей.

Майно
Майно потребує захисту від електричних небезпек із метою запобігання 
пошкодженню, збиткам та фінансовим наслідкам. НОВИЙ
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Струмові перевантаження можуть стати 
причиною небезпечного розповсюдження 
високої енергії по проводці, що призводить 
до її нагрівання та пошкодження. МАВ 
поєднують відносно повільний захист від 
струмового перевантаження, який залежить 
від струму, з незалежним дуже швидким 
захистом мережі від короткого замикання. 

МАВ
Малогабаритний 
автоматичний вимикач (МАВ) 
використовується практично 
в кожній електричній мережі 
для захисту від короткого 
замикання та струмового 
перевантаження. 

Серце МАВ:  
струм гасне в  
дугогасильній 
камері зазвичай 
протягом кількох 
мілісекунд

Швидке 
електромеханічне 
виявлення короткого 
замикання

Надійний 
біметалевий блок 
для захисту від 
перевантаження

Перемикання 
з механізмом 
вільного 
розчеплення

МАВ компанії Eaton — стійкий та надійний захист

Eaton пропонує широкий вибір МАВ  
із такими характеристиками:

• Номінальний струм: від 0,16 A до 125 A
• Конфігурація: 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4
•  Номінальна відключаюча здатність: від 

4,5 кA до 25 кA
•  Характеристика спрацювання: B, C, D, 

K, S, Z
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1957 рік
Готтфрід Бігельмейер першим розробив спрацьовування 
з затримкою та запатентував пристрій захисного 
відключення (ПЗВ). Він усвідомив необхідність відключати 
струми замикання шляхом виявлення незбалансованих 
струмів і знайшов надійний спосіб реалізувати це в 
захисних пристроях. Бігельмейер був головним технічним 
співробітником компанії Felten & Guillaume, яка пізніше 
стала частиною Eaton, і вважається батьком ПЗВ завдяки 

надійному механізму відключення, який він винайшов.
EATON є провідним світовим виробником цифрових захисних пристроїв та першою компанією, 
яка пропонує ПЗВ із цифровими функціями, що забезпечують вищий рівень функціональності та 
доступності.

Вимоги щодо захисту від ураження електричним струмом встановлені стандартом МЕК 61140: 
Небезпечні деталі під напругою не повинні бути доступними. Деталі, які проводять струм, 
не мають створювати небезпеку.

Ця вимога повинна застосовуватися в разі: 
Нормального стану. Захисту від прямого контакту.
Умови одиночної несправності. Захисту від непрямого контакту.

Ця вимога є основою для трьох дуже важливих схем захисту:
Основний захист:  ізоляція деталей під напругою (обладнання класу II, 

кабельна ізоляція, бар’єри або корпуси).
Захист від замикання:  наприклад, автоматичне відключення живлення та 

локалізація замикання.
Додатковий захист: пристрій захисного відключення, 30 мA для розеток.

ПЗВ
Із початку широкого застосування ПЗВ 
у 60-х роках кількість травм, отриманих 
внаслідок ураження електричним 
струмом, різко скоротилася. 

Базовий захист
Ізоляція струмоведучих частин

Ізоляйія струмоведучих частин
Аварійний захист

за допомогою МАВ або ПЗВ

Додатковий захист
за допомогою ПЗВ 30 мА

Protection
contre les

défauts d'arc
(avec AFDD)
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Вибір вашого ПЗВ EATON

 
 

МІНІМАЛЬНА* безпека
Визначає тільки змінний струм витоку.
•  Основна побутова техніка, наприклад духові печі, 

світильники, праски.
•  Мінімальні вимоги в більшості країн щодо  

використання в житлових приміщеннях — 
рекомендується вищий рівень безпеки.

СТАНДАРТНІ варіанти застосування
Повний рівень безпеки AC + виявлення пульсуючого постійного  
залишкового струму.
Згладжений постійний струм до 6 мА не впливає на виявлення.
•  Домашні прилади, в яких може виникати пульсуючий постійний струм витоку, 

наприклад навантаження з електронікою або випрямлячами такими як 
вентилятори, кухонні комбайни, світлодіодні або енергозберігаючі лампи.

• Типова в більшості сучасних варіантів застосування

РОЗШИРЕНА безпека
Повний рівень безпеки для типу A + виявлення струмів замикання на землю з 
сумішшю частот до 1 кГц. 
Згладжені постійні струми до 10 мА не впливають на спрацювання. 
•  Прилади з регулюванням частоти обертів, наприклад побутова техніка: пральні, 

посудомийні або сушильні машини.
•  Забезпечує розширений захист оператора при використанні схем з електронними 

навантаженнями.

ВСЕОСЯЖНА безпека

ПОВНОЦІННА безпека

Повний рівень безпеки для типу F + виявлення згладженого постійного струму.
•  Пристрої з електронними навантаженнями частотою 50/60 Гц, наприклад фотоелектричні пристрої в 

житлових приміщеннях, зарядні пристрої для електромобілів, обладнання в лікарнях та  
медичних центрах.

• Тип Bfq менш чутливий до більш високих частот та краще підходить для промислових об’єктів.
•  Забезпечує повний захист для різних сфер застосування та виникнення хвильових сигналів 

відповідно до МЕК/ЄН 62423.

Повний рівень безпеки для типу B + підвищена чутливість до частот до 20 кГц для протипожежного 
захисту з максимальним значенням спрацювання 420 мА.
•  Пожежонебезпечні ділянки, двигуни, що приводяться в дію трифазними інверторами з дуже 

високою частотою, наприклад для використання в  сільському господарстві, на фермах або АЗС.
•  Покращений захист від термічних небезпек та зменшення ризику виникнення пожеж, 

викликаних електричними пошкодженнями, внаслідок струмів витоку.

*  Залежить від місцевих правил улаштування 
електрообладнання, див.  
місцеві правила.

Спрацювання з затримкою в середовищі, чутливому 
до імпульсних струмів.
• затримка мін. 10 мс.

G S Селективність до ПЗВ, встановлених нижче
• затримка мін. 40 мс;
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ПЗВ встановлюються як основна частина проводки або додатково в певних відгалуженнях/ланцюгах, в 
яких потрібна особлива характеристика струму замикання на землю. ПЗВ доступні для струмів витоку 
від 10 мA до 500 мA і вище, зі спрацюванням із затримкою та без, з різною чутливістю. 

Цифрові ПЗВ від EATON
Поєднуючи захист із цифровими функціями, цифрові ПЗВ від EATON є унікальними — вони 
забезпечують максимальну інформацію про стан мережі разом із підвищеним захистом та доступністю. 

Пристрої постійно вимірюють величину струму витоку в режимі реального часу та використовують 
отримані результати для керування локальними світлодіодними сигналами попередження та 
безпотенціальним виходом для дистанційного попередження. 

Це дає змогу вирішити проблеми, що виникають, перш ніж вони призведуть до перебоїв або 
несправностей. Інформація про статус системи завжди доступна дуже швидко, що дозволяє заощадити 
кошти на викликах відповідних служб у неробочий час. Обов’язкову кількість випробувань можна 
зменшити до одного на рік. 

Доступність системи покращується завдяки коротшій затримці спрацювання цифрового захисного 
пристрою й оптимізованим порогам спрацювання. Завдяки цьому короткочасні несправності не 
призводять до помилковиого спрацювання та втрати доступності системи. 

Цифрові ПЗВ оснащені незалежним від напруги захистом та цифровими функціями. Цифрові ПЗВ від 
EATON доступні як типи A, B, Bfq та B+.

Захист від струму замикання
Пристрої захисного відключення є обов’язковими 
для забезпечення додаткового захисту від 
ураження електричним струмом у розетках та 
часто застосовуються для захисту від струму 
замикання на землю. 

Кнопка тестування 
ПЗВ

Перемикач ПЗВ

Монітор струму 
витоку для  
попередження 

Характеристика 
струму замикання

Світлодіоди цифрового ПЗВ та їх значення
Червоний
Якщо загориться червоний 
індикатор, струм витоку 
вже перевищує 50 відсотків 
від номінального струму 
спрацювання при замиканні на 
землю. Це означає, що система 
знаходиться в критичному стані 
— цифровий ПЗВ спрацьовує 
лише тоді, коли струм замикання 
продовжує зростати.

Жовтий
Жовтий індикатор 
показує, що струм витоку 
знаходиться в межах 
від 30 до 50 відсотків 
від номінального струму 
спрацювання. Перед тим 
як система вимкнеться, 
можна вжити професійних 
запобіжних заходів.

Зелений
Якщо протікання струму 
на землю в системі 
знаходиться в межах 
від 0 до 30 відсотків 
номінального струму 
спрацювання, зелений 
індикатор вказує на 
правильний стан.

Eaton пропонує широкий асортимент 
ПЗВ з такими характеристиками:
•  Номінальний струм:  

від 16 A до 125 A.
• Конфігурація: 1+N та 3+N.
•  Номінальний струм спрацювання:  

від 10 мA до 500 мА.
• Чутливість: AC, A, F, B, Bfq, B+.
•  Тип спрацювання: миттєве,  

короткочасна затримка спрацювання, 
селективне.
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Захист від короткого 
замикання, струмового 
перевантаження та 
струму витоку за 
допомогою ВЗСЗН
Вимикач залишкових струмів із захистом 
від надструмів — це компактний 
пристрій, що поєднує захист від коротких 
замикань, струмового перевантаження і 
струму витоку та ідеально підходить для 
захисту від замикань і для додаткового 
захисту в окремих кінцевих мережах.

Перемикач

Кнопка тестування 
ПЗВ

Індикатор 
спрацювання ПЗВ

Кінцеві користувачі виграють від ВЗСЗН у порівнянні з поєднанням 
МАВ/ПЗВ у випадку замикання на землю, коли тільки окрема мережа 
буде вимкнена, а інші мережі продовжуватимуть працювати. Це також 
спрощує виявлення замикання на землю. 
Різні характеристики струму витоку забезпечують оптимальний захист для тих чи інших 
спеціальних областей застосування. ВЗСЗН доступні для залишкових струмів витоку від 10 мA до 
300 мA, зі спрацюванням із затримкою та без, з різною чутливістю та можливостями вимкнення.

EATON пропонує широкий вибір ВЗСЗН, 
що доступні як пристрої із залежним від 
напруги спрацюванням, та з незалежним 
від напруги спрацюванням, з такими 
характеристиками: 

•  Номінальний струм:  від 2 A до 40 A.
• Конфігурація: 1+N, 2, 3, 3+N.
•  Номінальна відключаюча здатність: від  

4,5 кA до 10 кA.
•  Номінальний струм спрацювання: від 10 мA 

до 300 мA.
• Характеристика спрацювання: B, C.
• Чутливість: AC, A.
•  Тип спрацювання: миттєве,  

 з короткочасною затримкою 
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Захист від пожеж,  
які виникають внаслідок 
електричних пошкоджень — AFDD+
Згідно зі стандартом МЕК 62606 AFDD дозволяє виявляти 
та відключати приховані дугові замикання, які можуть 
спричинити серйозні пошкодження. Тільки AFDD може 
виявити та від'єднати послідовні та паралельні дугові 
замикання в електричних пристроях.
Крім того, для зменшення ризику при 
роботі з електрикою в кінцевих колах AFDD 
є відсутньою ланкою, яка повинна бути 
реалізована разом із захистом від короткого 
замикання і струмового перевантаження та 
від замикання на землю. AFDD+ від Eaton — 
це перший пристрій захисту в галузі, який 
поєднує ці три рівні захисту в одному пристрої. 

ТИП ДУГОВОГО ЗАМИКАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЗАХИСТУ

Захист відповідно до МЕК 62606

Струм замикання на землю 
Виявлений балансним трансформатором

Коротке замикання та струмове 
перевантаження 
Термічне та магнітне виявлення

Послідовне та паралельне  
дугове замикання 
Цифрове виявлення дугового замикання

Послідовне замикання
Потрібен AFDD

Паралельне замикання 
між фазою та 
нейтральним провідником
Потрібен AFDD,  
МАВ може захистити

Паралельна дуга між 
фазою та провідником 
захисного заземлення (PE)
Потрібен AFDD,  
ПЗВ може захистити
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Пожежі, які виникають внаслідок електричних 
пошкоджень, є прихованими, але становлять 
значну загрозу, на яку тільки нещодавно 
почали звертати серйозну увагу.
Дугові замикання, які виникають поза межами пристроїв, можуть 
викликати займання та призводити до значних збитків. За статистикою 
понад 25 % пожеж виникає внаслідок проблем з електромережею.

Що?
Послідовне дугове замикання
• Виникає в разі переривання провідників.
•  Може відбуватися непомітно протягом тривалого  

періоду часу.

Паралельне дугове замикання
•  Виникає від замикання між фазою й нейтральним 

провідником.
• Загальний струм у мережі збільшується.

Де?
Замикання дуги може виникати в:
• Кабелях або проводці.
• Стаціонарних пристроях.
•  Кабелях безпосередньо під’єднаних пристроїв  

або пристроїв, які під’єднані до розеток.

Коли?
Дугове замикання може виникати, коли:
• Проводка в незадовільному стані або пошкоджена внаслідок:

• зовнішнього впливу;
• старіння;

• ослаблення клемних з’єднань.

Чому?

Найпоширенішими причинами виникнення дугових 
замикань є:
• Пошкоджена проводка.
• Пошкодження ізоляції проводки цвяхами, шурупами, тощо.
• Значний термін служби пристроїв.
• Пошкодження кабелів або порушення цілісності проводки.
• УФ-випромінювання.
• Пошкодження домашніми тваринами або гризунами.
• Ослаблення контактів та з’єднань.
• Згинання штепсельних вилок та проводів.
•  Недбале поводження з проводами або застосування до них 

надмірної сили.
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Як це працює
AFDD+ використовує вбудовану обробку 
та інтелектуальну оцінку струмових 
сигналів для забезпечення чутливого 
виявлення струму замикання в поєднанні 
з уникненням помилкового спрацювання.
При виникненні дугового замикання він має характеристики, які є унікальними та легко 
ідентифікуються, а саме: 

• високочастотний шум у складі струму замикання та
• переривання струму замикання, близьке до проходження через нуль напруги живлення.

EATON AFDD+ використовує ці характеристики для виявлення дугового замикання та 
одночасно з цим для попередження помилкового спрацювання. Виявлення здійснюється 
за допомогою цифрових технологій із вбудованою обробкою, що відстежує наявність 
певних частот в проводці, а також шляхом інтелектуальної оцінки струму замикання.

Не маскує дугового замикання
Передача даних електричною проводкою може спричинити виникнення інтенсивних 
сигналів, що маскують шуми, згенеровані дуговим замиканням. AFDD від EATON+ 
розроблений так, щоб ці шуми не впливали на його функцію виявлення.

С
тр

ум
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ан
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ж

ен
ня

Несподіване виникнення струму послідовної дуги

Час
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ОК 

x 1 –  послідовне 
замикання

x 2 –  тьмяне 
послідовне 
замикання

x 3 –  паралельне 
замикання

x 4 – перенапруга
x 5 – перегрів
x 6 –  необхідність 

викликати 
електрика

Виклик 
електрика (коли 
перемикач у 
положенні «вгору»)

Стан AFDD

Світлодіодний 
індикатор, який 
блимає

Виклик 
електрика (після 
скидання)

Кнопка діагностики 
ПЗВ

Світлодіодний 
індикатор стану 
або спрацювання 
AFDD

Перемикач 2 
полюсів

Комплексний 
протипожежний 
захист у кінцевій 
мережі тільки з 
цією ПЕЧАТКОЮ

Індикатор 
спрацювання

AFDD+ спрацював  
через МАВ

AFDD+ спрацював 
через ПЗВ/AFDD

AFDD+ скинуто

Інформація про стан та спрацювання
Світлодіодний індикатор відображає стан та тип дугового 
замикання (послідовне або паралельне), яке призвело 
до спрацювання пристрою, що може бути важливим для 
визначення причини замикання.

Якщо AFDD+ спрацьовує, індикатор спрацювання 
показує, яка функція викликала спрацювання 
пристрою.

Після скидання причина 
спрацювання може бути 
повторно викликана 
й буде відображатися 
світлодіодом, який 
блимає. Світлодіодний 
індикатор відображає 
стан та докладну 
інформацію про 
замикання.

1

2

3
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Базовий захист 
Ізоляція струмоведучих частин

Аварійний захист
наприклад за 

допомогою МАВ або ПЗВ

Додатковий 
захист

Додатковий захист
за допомогою ПЗВ 30 мА

Захист від 
дугового 

замикання
за допомогою AFDD

Концепція розширеного захисту EATON зменшує  
залишковий ризик у електричних пристроях 
низької напруги.

Розширений захист  
людей та майна
Захист від електричних небезпек постійно  
покращувався та реалізувався в сучасних  
рішеннях від EATON. 

Економія коштів
Пожежі призводять до багатомільйонних збитків. AFDD+ 
дозволяє суттєво зменшити ці витрати, уперше пропонуючи 
користувачам єдиний компактний пристрій, який не тільки 
підвищує безпеку, але також зменшує ризик  
виникнення пожеж.

Заощадження часу
Простий у експлуатації та готовий до роботи, AFDD від EATON+ 
— це повністю інтегрований пристрій, стійкий до помилкового 
відключення, із чутливістю, що перевищує вимоги виробничих 
стандартів.

У разі виникнення замикання на землю наявність усіх заходів 
захисту в одному пристрої полегшує пошук замикання. І 
оскільки AFDD+ забезпечує індикацію причини спрацювання, 
ви як професійний електрик, знаєте одразу, що шукати. 

Зручність для кінцевого користувача
У разі будь-якого замикання (на землю) буде вимкнено тільки 
ту мережу, у якій виникло замикання, завдяки чому інші мережі 
будуть працювати.

Лідер на ринку
Значний досвід компанії EATON у галузі розробки електронних 
пристроїв для захисту забезпечує їй позицію провідного 
виробника надійних та безпечних електронних захисних 
пристроїв, серед яких AFDD+ є останнім у модельному ряді.

Комплексний захист у кінцевих  
розподільних мережах
AFDD+ забезпечує потрійний захист у кінцевих  
мережах у одному компактному пристрої

ЗАХИСТ ВІД ДУГОВОГО  
ЗАМИКАННЯ
+ ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ
+ ЗАХИСТ ВІД ЗАМИКАННЯ
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ПЗВ In = 40 A
IΔn ≤ 30 мА

ГОЛОВНЕ РОЗПОДІЛЕННЯ

ЕЛЕКТРИЧНА 
ПЛИТА

КІНЦЕВЕ 
КОЛО1

КІНЦЕВЕ 
КОЛО2

ГОСТИННА 
КІМНАТА

ПІДСОБНА 
КІМНАТА

КУХНЯ ВАНА 
КІМНАТА

ГОЛОВНА 
КІМНАТА

ДИТЯЧА 
КІМНАТА

ЕЛЕКТРИЧНА 
ПЛИТА

КІНЦЕВЕ 
КОЛО1

КІНЦЕВЕ 
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ГОСТИННА 
КІМНАТА

ПІДСОБНА 
КІМНАТА
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ГОЛОВНЕ РОЗПОДІЛЕННЯ

Виберіть рівень захисту  
відповідно до своїх потреб
Найбільш повний захист може бути досягнутий  
за допомогою встановлення AFDD+ для кожної 
кінцевої мережі.
Однак ви можете замість цього застосувати AFDD+ для найважливіших вибраних кінцевих 
мереж. У цьому випадку важливо зазначити, що крім дугових замикань, струми витоку можуть 
також забезпечувати приховане джерело займання. У цій ситуації на вводі додатково має 
бути використаний ПЗВ з характеристикою типу В у якості додаткового засобу захисту для 
зменшення загального ризику виникнення пожежі. Крім того, селективний тип ПЗВ  
(тип S; 100 мA, 300 мA) добре підходить для виявлення струмів витоку.

Пристрій виявлення дугового замикання (AFDD+) має три основні  
функції в одному пристрої для значного зниження ризику 
виникнення пожежі в кінцевих мережах електричної 
установки. Ці функції зазвичай передбачені МАВ (захист від 
перевантаження), ПЗВ (захист від залишкового струму) та AFDD 
(захист від дугового замикання). 

У якості альтернативи можна використати AFDD+ для вибраних 
кінцевих мереж. У цьому випадку важливо зазначити, що крім 
дугових замикань, струми витоку можуть також бути прихованим 
джерелом займання. Отже ВЗСЗН може забезпечити належний 
рівень захисту.

17EATON AFDD+
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Пристрій електричного протипожежного захисту,  
захист від дугового замикання AFDD+, 2 полюси  
Виявляє та гасить дугове замикання в кінцевих мережах
•  Повністю поєднаний із автоматичним вимикачем залишкового струму 

(ПЗВ) та малогабаритним автоматичним вимикачем (МАВ).
• Безпечно виявляє дуги в кабелі довжиною до 70 метрів.
• Довільне приєднання N зліва або зправа.
• Номінальні струми від 10 до 40 А.
• Індикація спрацювання: МАВ, ПЗВ або AFDD.
• Світлодіодна індикація дугового замикання.
• Постійний самоконтроль.
• Моніторинг перенапруги та перегріву.
•  3-позиційний затискач DIN-рейки забезпечує видалення з наявної 

системи шин.
•  Комплексний асортимент аксесуарів, придатних для подальшої 

установки.
• Номінальний залишковий струм 10 мА та 30 мА.
• Характеристики спрацювання B, C.
• Номінальна відключаюча здатність до 10 кA. 

Додаткові пристрої:
Допоміжний контакт для  
подальшої установки ZP-IHK 286052.
Допоміжний контакт ZP-NHK 248437.
Незалежний розчіплювач ZP-ASA/.. 248438, 248439.
Блокування вимикача IS/SPE-1TE 101911.
Збірні шини: ZV-SS; ZV-L1/N; ZV-L2/L3; ZV-ADP; ZV-AE.

Технічні характеристики
Електричні характеристики 
Конструкція згідно з IEC/EN 62606, IEC/EN 61009. 
Поточні знаки відповідності, надруковані на пристрої.
Миттєве спрацювання, незалежне від напруги, 
стійке до імпульсних струмів. 250 A (8/20 мкс)
Номінальна напруга Ue 240 В змінного струму; 50 Гц.
Діапазон робочої напруги 170–264 В.
Номінальний струм спрацювання I

Δn 10, 30 мA.
Номінальний струм без спрацювання I

Δno 0,5 I
Δn

Чутливість змінного струму та пульсуючого постійного струму
Клас селективності 3
Номінальна відключаюча здатність 
AFDD 10–25 A 10 кA 
AFDD 32–40 A 6 кA
Номінальний струм 10 – 40 А
Номінальна пікова напруга витримки Uimp 4 кВ (1,2/50 мкс)
Номінальна здатність вимкнення замикання I

Δm  
EN 61009 3 кA 
IEC 61009 10–16 A: 3 кA 
20–40 A: 500 A
Час спрацювання в разі дугового замикання після струму навантаження  
(відповідно до IEC/EN62606): 
Струм навантаження (A) Час спрацювання (с) 
≤ 2,5 <1 
5 <0,5 
10 <0,25 
16 <0,15 
32 <0,12 
40 <0,12
Характеристики B, C
Максимальний резервний запобіжник (коротке замикання)  
100 A gL (>10 кA)
Ресурс електричний вир. ≥ 4 000 операції перемикання  
механічний вир. ≥ 20 000 операції перемикання

Механічні характеристики 
Розмір корпусу 45 мм
Висота пристрою 80 мм
Ширина пристрою 54 мм (3MU)
Монтаж 3-позиційного затискача DIN-рейки,  
забезпечує демонтаж з наявної системи збірних шин
Верхні та нижні клеми хомутні/гвинтові клеми
Захист клеми для безпечного дотику, DGUV VS3, EN 50274
Переріз приєднання кабеля 1–25 мм2

Товщина збірних шин 0,8–2 мм
Ступінь захисту перемикача IP20
Ступінь захисту, вбудований IP40
Температура спрацювання від –25 °C до +40 °C
Температура зберігання та –35 °C до +60 °C 
транспортування від
Стійкість до кліматичних умов відповідно до IEC/EN 61009

Схема з’єднання         Габарити (мм)
2 полюси

1

2

3

4

T

�I
AFDD

54

80 45

10

44
60

54

80 45

10

44
60

Характеристика спрацювання AFDD+, 
характеристики B та C

0,5

1

2

5

10

30

60

120

300

600

1200

3600

7200

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

0,005

0,0005

0,002

0,001

Характеристики спрацювання 
відповідно до ЄН61009

звичайний струм 
неспрацювання
Int= 1,13 In : t > 1 r (T=30°C)

звичайний струм 
спрацювання
It= 1 45 In : t < 1 r (T=30°C)

2 55 In : t = 1- 60 c (In < 32 A)

Тип B : 3 In : t > 0 1 c
            5 In : t < 0 1 c

Тип C : 5 In : t > 0 1 c
            10 In : t < 0 1 c

[с
]
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Селективність при короткому замиканні AFDD+ 10–20 A до Neozed1) / Diazed2) / NH003)

Струми короткого замикання в кA, номінальні струми запобіжників у A

Селективність при короткому замиканні AFDD+  
до плавкого запобіжника Neozed 1)

1) Тип 5SE2; розмір: D01, D02, D03; операційний клас gG; номінальна напруга: змінний струм 400 В/постійний струм 250 В
2) Тип 5SB2, 5SB4, 5SC2; розмір: DII, DIII, DIV; операційний клас gG; номінальна напруга: змінний струм 500 В/постійний струм 500 В
3) Тип 3NA3 8, 3NA6 8, 3NA7 8; розмір: 000, 00; операційний клас gG; номінальна напруга: змінний струм 500 В/постійний струм 250 В

Селективність при короткому замиканні AFDD+  
до плавкого запобіжника Diazed 2)

немає селективності

Селективність при короткому замиканні AFDD+  
до плавкого запобіжника NH00 3)

Селективність при короткому замиканні AFDD+ 25–40 A до Neozed1) / Diazed2) / NH003)

Струми короткого замикання в кA, номінальні струми запобіжників у A
Селективність при короткому замиканні AFDD+  
до плавкого запобіжника Neozed 1)

Селективність при короткому замиканні AFDD+  
до плавкого запобіжника Diazed 1)

1) Тип 5SE2; розмір: D01, D02, D03; операційний клас gG; номінальна напруга: змінний струм 400 В/постійний струм 250 В
2) Тип 5SB2, 5SB4, 5SC2; розмір: DII, DIII, DIV; операційний клас gG; номінальна напруга: змінний струм 500 В/постійний струм 500 В
3) Тип 3NA3 8, 3NA6 8, 3NA7 8; розмір: 000, 00; операційний клас gG; номінальна напруга: змінний струм 500 В/постійний струм 250 В 

 немає селективності

Селективність при короткому замиканні AFDD+  
до плавкого запобіжника NH00 3)

AFDD+  Diazed 2)

 16 20 25 32 35 50 63 80 100

B10 <0,5 0,5 0,9 1,8 2,9 5,6 10 10 10

B13 <0,5 0,5 0,8 1,5 2,4 4,5 10 10 10

B16  0,5 0,8 1,3 2 3,4 8 10 10

B20   0,7 1,3 1,9 3,1 7,1 10 10

C10 <0,5 0,5 0,8 1,5 2,4 4,4 10 10 10

C13 <0,5 0,5 0,8 1,4 2,3 4,2 10 10 10

C16  <0,5 0,7 1,2 1,9 3,2 7,6 10 10

C20   0,7 1,2 1,8 2,9 6,5 9,7 10

AFDD+ Neozed 1)

 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100

B10 <0,5 0,5  0,9 2 2, 3 3, 7 8 10 10 10

B13 <0,5 0,5 0,8 1,7 1,9 3 6 10 10 10

B16  0,5 0,7 1,5 1,7 2,4 4,4 6,8 10 10

B20   0,7 1,4 1,5 2,2 3,9 6 9,2 10

C10 <0,5 0,5 0,8 1,7 1,9 3 6,1 10 10 10

C13 <0,5 0,5 0,7 1,6 1,8 2,8 5,5 9,5 10 10

C16  <0,5 0,7 1,3 1,5 2,2 4 6,2 10 10

C20   0,6 1,3 1,4 2,1 3,7 5,6 8,5 10

AFDD+  NH00 3)

 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

B10 <0,5 <0,5 0,8 1,5 2,3 3,2 5,7 9,1 10 10 10 10

B13 <0,5 <0,5 0,8 1,3 1,9 2,7 4,4 6,5 10 10 10 10

B16  <0,5 0,7 1,1 1,6 2,2 3,4 4,8 8 10 10 10

B20   0,6 1 1,4 2 3,1 4,3 7 10 10 10

C10 <0,5 <0,5 0,7 1,3 1,9 2,7 4,5 6,9 10 10 10 10

C13 <0,5 <0,5 0,7 1,2 1,8 2,5 4,1 6,1 10 10 10 10

C16  <0,5 0,6 1 1,5 2 3,1 4,4 7,5 10 10 10

C20   0,6 0,9 1,4 1,9 2,9 4,1 6,5 10 10 10

AFDD+  Neozed 1)

 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100

B25    1,2 1,3 1,8 3,1 4,7 6 6

B32     1,2 1,7 2,7 3,8 5,5 6

B40      1,3 1,7 2,2 2,7 4,2

C25    1,1 1,3  1,8 2,8 3,9 5,6 6

C32     1,2 1,7 2,6 3,6 5,1 6

C40      1,3 1,9 3,3 3,2 5,8

AFDD+  Diazed 2)

 16  20  25  32  35  50  63  80  100

B25     1,1  1,5  2,4 5,5 6 6

B32     1,4 2,1 4,3 6 6

B40      1,4 2,4 2,9 5,1

C25    1,1 1,5 2,3 4,4 6 6

C32     1,4 2,2 4,1 5,6 6

C40      1,6 2,8 3,6 6

AFDD+  NH00 3)

 16  20  25  32  35  40  50  63  80  100  125  160

B25     0,9  1,2  1,6  2,4  3,4  5,5  6  6  6

B32      1,1  1,4  2,1  2,9  4,3  6  6  6

B40        1,4  1,9  2,8  4,1  6  6

C25     0,9  1,2  1,6  2,3  3  4,6  6  6  6

C32      1,1  1,5  2,1  2,8  4,3  6  6  6

C40        1,5  2,1  3,1  5,4  6  6
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Пропускна енергія AFDD+
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Можливий струм короткого замикання

Пропускна енергія AFDD+, характеристика B, 2 полюси, 10–20 A
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Можливий струм короткого замикання

Пропускна енергія AFDD+, характеристика C, 2 полюси, 10–20 A
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Можливий струм короткого замикання

Пропускна енергія AFDD+, характеристика B, 2 полюси, 32–40 A
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Пропускна енергія AFDD+, характеристика C, 2 полюси, 32–40 A
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  Пристрій для електричного захисту від пожежі, захист від дугового 
замикання AFDD+
10 кA, 2 полюси
Короткочасна затримка, чутливий до імпульсу струму, тип A

In/IΔn (A) Типове позначення Артикул Одиниць в упаковці

Характеристика B

Характеристика C

  Пристрій для електричного захисту від пожежі, захист від дугового 
замикання AFDD+
6 кA, 2 полюси
Короткочасна затримка, чутливий до імпульсу струму, Тип A

In/IΔn (A) Типове позначення Артикул Одиниць в упаковці

Характеристика B

* Лише в Норвегії

Характеристика C

sg06416

10/0.01
13/0.01
15OL/0.01
16/0.01
10/0.03
13/0.03
15OL/0.03
16/0.03
20OL/0.03
20/0.03
25/0.03

AFDD-10/2/B/001-Li/A 187166 1/40
AFDD-13/2/B/001-Li/A 187178 1/40
AFDD-15/2/B/001-Li/A-OL* 187190 1/40
AFDD-16/2/B/001-Li/A 187202 1/40
AFDD-10/2/B/003-Li/A 187169 1/40
AFDD-13/2/B/003-Li/A 187181 1/40
AFDD-15/2/B/003-Li/A-OL* 187193 1/40
AFDD-16/2/B/003-Li/A 187205 1/40
AFDD-20/2/B/003-Li/A-OL* 187214 1/40
AFDD-20/2/B/003-Li/A 187220 1/40
AFDD-25/2/B/003-Li/A 187226 1/40

10/0.01
13/0.01
15OL/0.01
16/0.01
10/0.03
13/0.03
15OL/0.03
16/0.03
20OL/0.03
20/0.03
25/0.03

AFDD-10/2/C/001-Li/A 187172 1/40
AFDD-13/2/C/001-Li/A 187184 1/40
AFDD-15/2/C/001-Li/A-OL* 187196 1/40
AFDD-16/2/C/001-Li/A 187208 1/40
AFDD-10/2/C/003-Li/A 187175 1/40
AFDD-13/2/C/003-Li/A 187187 1/40
AFDD-15/2/C/003-Li/A-OL* 187199 1/40
AFDD-16/2/C/003-Li/A 187211 1/40
AFDD-20/2/C/003-Li/A-OL* 187217 1/40
AFDD-20/2/C/003-Li/A 187223 1/40
AFDD-25/2/C/003-Li/A 187229 1/40

32/0.03
40/0.03

AFDD-32/2/B/003-Li/A 187232 1/40
AFDD-40/2/B/003-Li/A 187238 1/40

32/0.03
40/0.03

AFDD-32/2/C/003-Li/A 187235 1/40
AFDD-40/2/C/003-Li/A 187241 1/40
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  Пристрій для електричного захисту від пожежі, захист від дугового 
замикання AFDD+
10 кA, 2 полюси
Без затримки, чутливий до пульсуючого струму, тип A

In/IΔn (A) Типове позначення Артикул Одиниць в упаковці

Характеристика Bsg06416

Характеристика C

  Пристрій для електричного захисту від пожежі, захист від дугового 
замикання AFDD+ 
6 кA, 2 полюси
Без затримки, чутливий до пульсуючого струму, тип A

In/IΔn (A) Типове позначення Артикул Одиниць в упаковці

Характеристика B

Характеристика C

* Лише в Норвегії

10/0.01
13/0.01
15OL/0.01
16/0.01
10/0.03
13/0.03
15OL/0.03
16/0.03
20OL/0.03
20/0.03
25/0.03

AFDD-10/2/B/001-A 187165 1/40
AFDD-13/2/B/001-A 187177 1/40
AFDD-15/2/B/001-A-OL* 187189 1/40
AFDD-16/2/B/001-A 187201 1/40
AFDD-10/2/B/003-A 187168 1/40
AFDD-13/2/B/003-A 187180 1/40
AFDD-15/2/B/003-A-OL* 187192 1/40
AFDD-16/2/B/003-A 187204 1/40
AFDD-20/2/B/003-A-OL* 187213 1/40
AFDD-20/2/B/003-A  187219 1/40
AFDD-25/2/B/003-A  187225 1/40

10/0.01
13/0.01
15OL/0.01
16/0.01
10/0.03
13/0.03
15OL/0.03
16/0.03
20OL/0.03
20/0.03
25/0.03

AFDD-10/2/C/001-A  187171  1/40
AFDD-13/2/C/001-A  187183 1/40
AFDD-15/2/C/001-A-OL*  187195  1/40
AFDD-16/2/C/001-A 187207 1/40
AFDD-10/2/C/003-A  187174  1/40
AFDD-13/2/C/003-A  187186  1/40
AFDD-15/2/C/003-A-OL*  187198  1/40
AFDD-16/2/C/003-A  187210  1/40
AFDD-20/2/C/003-A-OL*  187216  1/40
AFDD-20/2/C/003-A  187222  1/40
AFDD-25/2/C/003-A  187228  1/40

32/0.03
40/0.03

AFDD-32/2/B/003-A 187231 1/40
AFDD-40/2/B/003-A 187237 1/40

32/0.03
40/0.03

AFDD-32/2/C/003-A 187234 1/40
AFDD-40/2/C/003-A 187240 1/40



23EATON AFDD+

  Пристрій для електричного захисту від пожежі, захист від дугового 
замикання AFDD+
10 кA, 2 полюси
Без затримки, чутливий до змінного струму, тип AС**

In/IΔn (A) Типове позначення Артикул Одиниць в упаковці

Характеристика Bsg06416

Характеристика C

  Пристрій для електричного захисту від пожежі, захист від дугового 
замикання AFDD+
6 кA, 2 полюси
Без затримки, чутливий до змінного струму, тип AС

In/IΔn (A) Типове позначення Артикул Одиниць в упаковці

Характеристика B

Характеристика C

* Лише в Норвегії
**  Застосування типу AC не дозволяється в кожній країні та залежить від місцевих  

правил електропроводки. Ознайомтеся зі стандартами для свого регіону.

10/0.01
13/0.01
15OL/0.01
16/0.01
10/0.03
13/0.03
15OL/0.03
16/0.03
20OL/0.03
20/0.03
25/0.03

AFDD-10/2/B/001 187164 1/40
AFDD-13/2/B/001 187176 1/40
AFDD-15/2/B/001-OL* 187188 1/40
AFDD-16/2/B/001 187200 1/40
AFDD-10/2/B/003 187167 1/40
AFDD-13/2/B/003 187179 1/40
AFDD-15/2/B/003-OL* 187191 1/40
AFDD-16/2/B/003 187203 1/40
AFDD-20/2/B/003-OL* 187212 1/40
AFDD-20/2/B/003 187218 1/40
AFDD-25/2/B/003 187224 1/40

10/0.01
13/0.01
15OL/0.01
16/0.01
10/0.03
13/0.03
15OL/0.03
16/0.03
20OL/0.03
20/0.03
25/0.03

AFDD-10/2/C/001 187170 1/40
AFDD-13/2/C/001 187182 1/40
AFDD-15/2/C/001-OL* 187194 1/40
AFDD-16/2/C/001 187206 1/40
AFDD-10/2/C/003 187173 1/40
AFDD-13/2/C/003 187185 1/40
AFDD-15/2/C/003-OL* 187197 1/40
AFDD-16/2/C/003 187209 1/40
AFDD-20/2/C/003-OL* 187215 1/40
AFDD-20/2/C/003 187221 1/40
AFDD-25/2/C/003 187227 1/40

32/0.03
40/0.03

AFDD-32/2/B/003 187230 1/40
AFDD-40/2/B/003 187236 1/40

32/0.03
40/0.03

AFDD-32/2/C/003 187233 1/40
AFDD-40/2/C/003 187239 1/40



Для нас, компанії Eaton, джерелом натхнення служить 
проблема забезпечення світу електроенергією, потреба в 
якій постійно зростає. Більш ніж 100-річний досвід управління 
електроенергією дозволяє нам дивитися в майбутнє. Від 
новаторських продуктів до проектування під ключ та проектних 
послуг — найважливіші галузі промисловості в усьому світі 
розраховують на Eaton.

Ми забезпечуємо компанії надійними, ефективними та 
безпечними рішеннями для управління електроенергією. 
У поєднанні з нашим індивідуальним сервісом, технічною 
підтримкою та сміливим мисленням ми вже сьогодні 
відповідаємо завтрашнім потребам. Підключайтесь і ви до 
Eaton. Відвідайте веб-сайт eaton.eu.

Щоб дізнатися більше про те, як захистити найбільш важливе,  
відвідайте веб-сайт eaton.com/gb/livesafe.

Ми залишаємо за собою право змінювати технічні характеристики 
продукції, інформацію, що міститься в цьому документі, та 
ціни без попереднього повідомлення; те ж саме стосується 
помилок та неточностей. Лише підтвердження замовлення та 
технічна документація Eaton мають обов'язкову силу. Фотографії 
та малюнки також не гарантують особливі властивості чи 
функціональні можливості. Їхнє використання в будь-якій формі 
підлягає попередньому затвердженню з боку компанії Eaton. 
Те ж саме стосується товарних знаків (зокрема Eaton, Moeller 
та Cutler-Hammer). Застосовуються Умови та положення Eaton, 
як зазначено на сторінках сайту та в бланку підтвердження 
замовлення Eaton.

Стежте за нами в соціальних мережах, щоб 
отримувати найактуальнішу інформацію про 
продукцію та технічну підтримку.Eaton є зареєстрованим товарним знаком.

Усі інші товарні знаки є власністю  
відповідних компаній.

Eaton
Штаб-квартира в регіоні ЕМЕА (країни 
Європи, Близького Сходу та Африки)
Рут де ла Лонгеріа 7
1110 Морж, Швейцарія
Eaton.eu
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