
розумне керування теплом

Піклуємося про 
тепло та безпеку

у ваших оселях

Каталог для партнерів



Розумне керування  
теплом

3 роки
гарантія
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Tерморегулятори для теплої підлоги

Tерморегулятори для ІЧ-панелей та конвекторів

Широкі межі регулювання

Для ТЕНових та електродних котлів

Tерморегулятори для сніготанення

Терморегулятори для вентиляції та двоканальний 

Монтажні елементи 

Сумісність з рамками Schneider‑Electric 
серій Unica та Unica new

Зміст:



Для керування голосом встановіть на свій смартфон 
Google Assistant. На даний момент, Google Аssistant 
доступний в Україні російською та англійською мовами. 
Ми впроваджуємо найновіші технології в пристрої terneo 
для вашої зручності!

Голосове керування

Отримайте миттєвий доступ до температури вашого 
будинку, розкладу нагріву та звітів споживання енергії 
в кВт-годинах і грошах. Для роботи зі статистикою зручно 
використовувати додаток для комп’ютера my.terneo.uа.

Мобільний додаток terneo

Ми розуміємо важливість і актуальність систем 
автоматизацій тип «Розумний будинок» та підготували 
інструменти для інтеграції у ваші системи. Підтримуємо 
протокол MQTТ та http API.

Інтеграція в Розумний будинок

http API

Розумне опалення 
тепер на вашому 
смартфоні

Smart thermostats
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Сучасне керування зі смартфона — 
ось головне, що відрізняє наші smart 
терморегулятори.


Сьогодні ми вже не уявляємо свого життя 
без зручного мобільного банкінгу, Uber чи 
Glovo! Чому б тоді і теплою підлогою не 
керувати зі смартфону?!

Керівник відділу продажів

в Україні

Марина Ткаченко

Окей, Гугл! Сделай

температуру

на 3 градуса теплее.
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Створюй комфорт 
всією родиною — 
розшарь доступ 
іншим і надай їм 
права: перегляд 
або керування

terneo sx Білий Слонова кістка

Smart thermostats

Придбавши терморегулятор terneo 
сьогодні, з кожним оновленням додатку 
ви будете поступово відкривати для себе 
нові функції!

З кожним оновленням 
твій terneo стає розумнішим 
і розумнішим!
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Smart thermostats
Для різних цілей і будь-якого способу монтажу

Нагрівального кабелю, інфрачервоної 
плівки, водяної теплої підлоги

По температурі підлоги 5...45 °С

7 000 ВА

Обігрів на основі:

Підтримка температури:

Потужність

terneo bx
Розумне споживання

Нагрівального кабелю, інфрачервоної 
плівки, водяної теплої підлоги

По температурі підлоги 5...45 °С

3 000 ВА

Обігрів на основі:

Підтримка температури:

Потужність

terneo sx & ax
Розумне споживання

Інфрачервоних панелей, конвекторів 
та інших обігрівачів

По температурі повітря 5...35 °С

3 000 ВА

Обігрів на основі:

Підтримка температури:

Потужність

terneo rzx
Розумне споживання
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Функціонал:

Оберіть валюту та внесіть свій тариф для підрахунку споживання в грошах. terneo підтримує також 
багатотарифність. Це зручно.

Витрати в грошах

Захист від перегріву

Через мобільні додатки для iOS, Android, десктопний додаток my.terneo.uа,

голосового помічника Google Assistant.

Wi-Fi керування

Розшарьте доступ та надайте права іншим користувачам: перегляд або управління.

Надання доступу

Поправка температури на екрані

Доступний перегляд даних за будь-який проміжок часу. Наприклад, опалювальний сезон.

Графіки енергоспоживання в кВт-годинах

Блокування кнопок

Якщо у вас кілька регуляторів, ними легко керувати, як одним. Об’єднайте їх у групу, наприклад Дім, 
та створіть єдиний розклад. Дивіться витрати в грошах по групі: наприклад, окремо по дому й окремо 
по дачі.

Групове керування

terneo пройде самонавчання і зможе включати нагрів заздалегідь, щоб до початку кожного 
температурного періоду потрібна температура вже була досягнута.

Функція «Попередній прогрів»

16 періодів температури на кожен день.

Розклад

Датчик є основним індикатором стану опалювальної системи. Даний аварійний режим забезпечить 
роботу теплої підлоги без датчика, до того як буде виконаний ремонт.

Можливість продовжити роботу в разі пошкодження датчика

Копіювання налаштувань до іншого дня чи терморегулятора

Ви можете задати дату повернення і terneo нагріє приміщення точно до вашого приїзду.

Режим «Від’їзд»
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Завантаж безкоштовний додаток у Google Play 
чи AppStore. Переведи терморегулятор у режим 
«Точка доступа». У додатках натисни «Додати 
терморегулятор». Обери створену терморегулятором 
мережу та введи пароль від свого Wi-Fi.

Підключи за 5 хвилин

Якщо у вас є кілька регуляторів, ви можете швидко 
керувати ними як одним. Наприклад, ти їдеш на дачу 
та одним кліком можеш увімкнути нагрів на всіх 
регуляторах у групі Дача, а потім вимкнути.

Додай всі свої terneo у мобільний 
додаток та згрупуй за локаціями

До кожного дня можна додати до 16 періодів 
температур. Це рекордно серед аналогів! Створіть 
розклад для понеділка, і якщо потрібно, скопіюйте 
його в інші будні. Також можна скопіювати тижневий 
розклад з одного регулятора в інший.

Склади комфортний розклад

Твоє життя з terneo

Зверни увагу, що зниження температури всього 
на 1 °С, може заощадити вам до 5 % електроенергії.

Економ, коли нікого немає вдома
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Активуй функцію попереднього прогріву та 
terneo самостійно обчислюватиме час, за який 
потрібно увімкнути нагрів заздалегідь! Таким 
чином, до початку кожного періоду розкладу, 
потрібна температура буде вже досягнута.

Увімкни самонавчання

Аналізуючи динаміку витрат електроенергії за місяць 
або опалювальний сезон, ви можете оптимізувати свій 
розклад. Є підтримка багатотарифності.

Дивись графіки в кВт-годинах і грошах

Скануй QR-код і 
завантажуй буклет

Ознайомся з можливостями Smart 
Wi-Fi терморегуляторів terneo

Терморегулятори terneo сумісні з аналоговими (R10) 
та цифровими (D18) датчиками більшості виробників. 
Віддалене управління, графіки витрат і здатність 
terneo до самонавчання надають суттєву економію на 
опаленні та чудовий комфорт.

Зроби свій внесок на благо планети — 
заміни звичайний термостат на розумний
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Для інфрачервоних панелей, конвекторів 
та інших обігрівачів, кондиціонерів

По температурі повітря 0...30 °С

3 000 ВА

Призначення:

Підтримка температури:

Потужність

terneo pro-z
Розумне споживання

Тепла підлога на основі нагрівального 
кабелю, інфрачервоної плівки, водяна 
тепла підлога, електричні нагрівачі або 
охолоджувачі повітря.

Призначення:

По температурі підлоги 5...60 °С  / 
температурі повітря 5...35 °С

3 000 ВА

Підтримка температури:

Потужність

Розумне споживання

terneo pro

Програмовані

терморегулятори
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Розклад: 6 періодів на будні та 2 на вихідні
Три періоди комфортної температури в будні та один у вихідні, між ними буде підтримуватися економна 
температура.

Статистика енергоспоживання в кВт-годинах
Внесіть в налаштуваннях потужність, підключену до терморегулятора. terneo накопичує дані про час 
роботи системи та перераховує їх в кВт-години. Статистика доступна за день, тиждень, місяць, всього.

Функція «Попередній прогрів»
terneo пройде самонавчання і зможе включати нагрів заздалегідь, щоб до початку кожного 
температурного періоду потрібна температура вже була досягнута.

Функція «Відкритого вікна»
terneo здатний виявити відкрите вікно по різкому падінню температури та на 30 хвилин вимкнути 
навантаження, уникнувши перевитрат електроенергії під час провітрювання.

Блокування кнопок

Захист від перегріву
Якщо температура всередині корпусу перевищить 85 °С відбудеться аварійне вимкнення навантаження. 
Це дає додаткову безпеку при експлуатації.

Можливість продовжити роботу в разі пошкодження датчика
Датчик є основним індикатором стану опалювальної системи. Даний аварійний режим забезпечить 
роботу теплої підлоги без датчика, до того як буде виконаний ремонт.

Поправка температури на екрані
Якщо ви хочете скорегувати показання, наприклад, на 1 °C.

Копіювання налаштувань до іншого терморегулятора

2 режими: нагрів та охолодження

Функціонал:

Режим «Від’їзд»
Ви можете задати дату повернення і terneo нагріє приміщення точно до вашого приїзду.
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terneo pro Білий Слонова кістка

Економія досягається завдяки тому, що тепла підлога гріє 
тільки коли це потрібно. Витрачену електроенергію можна 
переглянути в розділі статистика, порівняти витрати по 
тижнях, місяцях або за будь-який період. Для підрахунку 
за певний період спочатку скиньте попередню статистику. 

Економія витрат на теплу підлогу до 50%

Користувачі відмічають, що інтерфейс terneo pro зручний. 
На відміну від багатьох аналогів меню супроводжується 
текстовими поясненнями, а не тільки іконками. Доступні 
мови: українська, російська, англійська, німецька та чеська.

Інтуїтивний інтерфейс 5 мовами

Комфорт за вашим 
індивідуальним 
розкладом

Програмовані терморегулятори

2 датчика: повітря та підлоги

Щоб маленькому досліднику було 
комфортно повзати босоніж по плитці, 
щоб він не застудився — включи в terneo 
pro режим «Контроль за температурою 
повітря з обмеженням по підлозі».


Терморегулятор буде підтримувати 
температуру повітря, не даючи підлозі 
перегрітися або надмірно охолонути.

Пізнавати світ з комфортом
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У разі від’їзду встановіть Таймер на період до 4 днів і terneo 
нагріє приміщення до вашого повернення. Це простий 
інструмент для економії без втрати основного комфорту.

Витрати на теплу підлогу можна самостійно обчислити, 
помноживши час роботи теплої підлоги під навантаженням 
на потужність підлоги та на тариф. Погодьтеся, це дуже 
цікава інформація.

Таймер увімкнення нагріву

Лічильник часу роботи навантаження

terneo підтримує 
вашу улюблену 
температуру підлоги

terneo s Білий Слонова кістка

Терморегулятори для теплої підлоги

Клієнти відмічають, що terneo s класно виглядає 
в спільній рамці з розетками та вимикачами за 
рахунок неконтрастного екрану.

Керівник відділу продажів в Гіпермаркети
Євген Кононученко
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Підтримка температури підлоги

Потужність

Захист від перегріву

Поправка температури на екрані

Лічильник часу роботи навантаження

Можливість продовжити роботу 
в разі пошкодження датчика

Два режими: нагрів та охолодження

Керує водяною теплою підлогою 
з сервоприводами типу: 
NC — normal close, NO — normal open

Таймер увімкнення нагріву до 4 діб

Блокування кнопок

Терморегулятори 
для теплої підлоги

terneo sx, ax, bx terneo pro

sx, ax — 3000 ВА

bx — 7000 ВА

5...45 °C

3000 ВА

NC

NO


NC

підлога — 5...60 °C

повітря — 5...35 °C

Wi-Fi керування

Тижневий розклад

Статистика енергоспоживання в кВт-год

Витрати в грошах

Функції «Від’їзд», «Попередній прогрів»

Групове керування

terneo mex terneo rtpterneo s

3000 ВА

5...40 °C

NC

terneo st

3000 ВА

5...40 °C

NC

terneo b

7000 ВА

5...40 °C

NC

NO


3000 ВА

10...40 °C

NC

3000 ВА

10...40 °C

NC

terneo k2

NC

NO


2 × 3 000 ВА

-9...+99 °C



terneo srz Біла 
індикація

Червона 
індикація

Терморегулятори для ІЧ-панелей і конвекторів

Керування нагрівом 
за температурою 
повітря

У разі від’їзду встановіть Таймер на період до 4 днів і terneo 
нагріє приміщення до вашого повернення. Це простий 
інструмент для економії без втрати основного комфорту.

Витрати на теплу підлогу можна самостійно обчислити, 
помноживши час роботи теплої підлоги під навантаженням 
на потужність підлоги та на тариф. 

Таймер увімкнення нагріву

Лічильник часу роботи навантаження

Зменшіть яскравість цифр у режимі 
очікування, щоб світло від індикації не 
відволікало вас і не привертало зайвої 
уваги. Наприклад, в спальні для якісного 
сну, відсутність світла особливо важлива.

Компактний терморегулятор 
з регулюванням яскравості
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За замовчуванням / додаткові налаштування

Підтримка температури за повітрям

Захист від перегріву

Поправка температури на екрані

Регулювання яскравості в режимі очікування

Два режими: нагрів та охолодження

Лічильник часу роботи навантаження

Таймер увімкнення нагріву до 4 діб

Блокування кнопок

terneo rzx terneo pro pro-z/

Терморегулятори 
для ІЧ-панелей 
і конвекторів

Wi-Fi керування

Тижневий розклад

Статистика енергоспоживання в кВт-годинах

Витрати споживання в грошах

Функції «Від’їзд», «Попередній прогрів»

Функція «Відкритого вікна»

Групове керування

5...35 °C 
5...35 °C /

0...30 °C

За замовчуванням / додаткові налаштування

Гістерезис 1 °C / 

 0,5...10 °C

1 °C /

1...10 °C

Потужність 3000 ВА3000 ВА

terneo srz

0...30 °C /

−30...+110 °C

1 °C /

0,1...25 °C

terneo rz

0...30 °C /

−25...+105  °C

1 °C /

0,5...25  °C

terneo vt

0...35 °C

1 °C /

0,5...10 °C

terneo rol

3000 ВА 3000 ВА 3000 ВА 3000 ВА

0...35 °C

1 °C



Широкі межі 
 

регулювання 
та гістерезис

Підтримка постійної температури в системах трубопроводів. Забезпечення стабільної 
роботи електрокотлів великої потужності. Модернізація старого електрокотла. Обігрів 
каналізаційної системи. Обігрів теплиць.

Призначення:

Захист від перегріву

Якщо ви хочете скорегувати показання, наприклад на 1 °C

Поправка температури на екрані

Лічильник часу роботи навантаження

Таймер увімкнення нагріву до 4 діб

Можливість продовжити роботу в разі пошкодження датчика

Функціонал:

Підтримання температури:

Гістерезис:

Струм:

−55...+125 °C

0,5−25 °C

32 А

terneo rk

Це універсальний «солдат» серед терморегуляторів terneo! 
. Тому сфера застосування 

регулятора rk обмежується тільки вашою фантазією!

Регулювання температури можливо 
від -55 до +125 ⁰С, гістерезис 0,5...25 ⁰С і максимальна потужність 32 А

Менеджер з продажів
Наталя Акулова

Для електричних котлів 
з контролем подачі та обратки

Ідеальний варіант для модернізації старих моделей котлів і автоматизації їх роботи. 
Не дає сильно перегріватися теплоносію! Захищає від перегріву котел, а користувача 
від опіків.

Призначення:

Підтримання температури:

Гістерезис:

Струм:

5...85 °C

1−30 °C

2х16 А

terneo BeeRT

Захист від перегріву

Зручний монтаж та висока чутливість датчиків в термоусадці

Можливість підключення зовнішнього програматора

Управління циркуляційним насосом

Функціонал:

 Температура обратк
 Температура подач
 Різниця температури подач
 Різниця температури обратки

terneo BeeRT

контролює роботу котла 
за 4 параметрами:


Подача Обратка 23



terneo sneg 
Датчик опадів OSA

Ґанку, тротуару та даху будинку.


Відкритих виробничих майданчиків, де є навантажувальні 
платформи під відкритим повітрям. Використання у великих 
супермаркетах, на залізничних платформах і в інших місцях. 

Застосовується для очищення 
від снігу та криги:

Терморегулятори для сніготанення

Ефективне очищення 
від снігу та льоду

X

Терморегулятор приймає рішення 
про включення сніготанення не лише 
на підставі температури повітря, але 
й коли при цьому виявлені опади.

Економія


Своєчасне танення підвищує безпеку 
пересування людей і транспортних засо-
бів та зменшує пошкодження будівель 
чи майна в холодну пору та міжсезоння.

Бездоганний результат


2 датчика: повітря та опадів
25



Терморегулятори 
для сніготанення

Температурні межі

Потужність

Захист від перегріву

Датчик є основним органом почуттів системи. Даний аварійний режим

забезпечує роботу теплої підлоги без датчика, до того як буде виконано ремонт.

Можливість продовжити роботу в разі пошкодження датчика

Якщо ви хочете скорегувати показання, наприклад на 1 °C

Поправка температури на екрані


Можна порахувати витрату електроенергії за певний проміжок! 

Для початку нового періоду потрібно скинути лічильник на нуль!

Лічильник часу роботи навантаження

Система увімкнеться лише тоді, коли є необхідність! Після того як температура потрапить 
у потрібні межі, терморегулятор починає перевіряти наявність опадів. І, в разі виявлення 
снігу або льоду, дає сигнал на включення нагрівального кабелю.

Визначення наявності опадів


Зручний, наприклад, якщо при сильному морозі випали сухі опади і ви хочете видалити їх. 
Або потрібно перевірити справність системи при пусконалагоджувальних роботах.

Примусовий підігрів

Захист налаштувань від дітей і в громадських місцях.

Блокування кнопок
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terneo kt

3000 ВА

верхня — 0...+10 °С

нижня — -20...-1 °С

terneo sn

7000 ВА

верхня — 0...+10 °С

нижня — -20...-1 °С

terneo sneg
Розумне споживання

3000 ВА

верхня — 0...+10 °С

нижня — -20...-1 °С

Завдяки двом датчикам 
дозволяючи 

ефективно використовувати електроенергію.

підігрів здійснюється саме 
тоді, коли це насправді необхідно, 

Менеджер з продажів
Максим Бєлов



Підтримання температури

Два режими: нагрів та охолодження

Потужність

Гістерезис — різниця між температурою увімкнення та вимкнення

Захист від перегріву

Якщо ви хочете скорегувати показання, наприклад на 1 °C

Поправка температури на екрані


Можна порахувати витрату електроенергії за певний проміжок! 

Для початку нового періоду потрібно скинути лічильник на нуль!

Лічильник часу роботи навантаження


У разі від’їзду встановіть Таймер на період до 4 днів і terneo нагріє приміщення 
до вашого повернення. Або, наприклад, в будні, йдучи на роботу, увімкніть таймер 
на 8 годин. Це простий інструмент для економії без втрати основного комфорту.

Таймер увімкнення нагріву до 4 діб


Датчик є основним органом почуттів системи. Даний аварійний режим

забезпечує роботу теплої підлоги без датчика, до того як буде виконано ремонт.

Можливість продовжити роботу в разі пошкодження датчика


Терморегулятор для 

вентиляції та двоканальний 
терморегулятор
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terneo xd terneo k2

0,5-25 °C

3000 ВА

−55...+125 °C

1-30 °C

2х3000 ВА

−9...+99 °C

Застосування: для управління вентиляцією,

холодильниками, морозильними камерами,


кондиціонерами.

Застосування: для управління двома різними 
системами обігріву чи охолодження, наприклад, 
можна використовувати терморегулятор відразу 

з обігрівальним і охолоджуючим обладнанням.

k2 — відмінне 
. По суті, це два терморегулятора в одному 

корпусі.

рішення для управління двома теплими 
підлогами

Менеджер з продажів
Дмитро Соколовський



Монтажні елементи

Оригінальна

рамка terneo

Білий

Кольори:

Слонова кістка

Габарити:

85 х 80 мм

Всі терморегулятори terneo прихованого монтажу комплектуються нашими оригінальни-
ми рамками. Рамка terneo в стилі мінімалізму відмінно впишеться в будь-який інтер’єр.

Призначення:

Для накладного монтажу терморегулятора, коли
 Не хочете руйнувати стіну та виконувати складні роботи з прокладання каналу 

для електропроводки у стіні
 Ремонт в приміщенні вже зроблено та не хочеться псувати шпалери чи іншу обробку 

стін
 У приватних будинках і котеджах, де багато типів стін і утеплювачів не дозволяють 

«утопити» в них електропроводку через пожежонебезпеку.

Призначення:

Адаптер terneo

Білий

Кольори:

Слонова кістка

Габарити:

85 х 81 х 28,5 мм
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terneo товаришує з усіма 
рамками  серії 
Unica та Unica new

Schneider‑Electric

У дизайні інтер’єру важливий вибір якісної фурнітури певної колірної гами, а наш terneo 
дружить з понад 100 видів рамок Schneider-Electric.

Сумісна з terneo фурнітура

Pure

Studio Studio Metal

Studio Color



Реле напруги

для професіоналів

5 років
гарантія

Зміст:

42

34

43

44

46

50

Реле напруги трифазне

Реле напруги однофазне

Реле струму

Реле напруги з двома режимами: однофазного та трифазного навантаження

Вольтметри-амперметри

Реле напруги в розетку

Призначення

Цей алгоритм вимірювання значно підвищує точність 
вимірювання напруги при перешкодах в мережі у випадках, 
коли форма напруги відрізняється від синусоїди.

True RMS

Ця модель дозволяє не вимикати обладнання при 
безпечних за величиною та тривалістю відхиленнях 
напруги. Це зменшує кількість аварійних відключень 
при короткочасному й незначному виході напруги 
за встановлені межі.

Професійна модель 
часу вимкнення 

Термозахист
Якщо температура всередині корпусу перевищить 
норму, відбудеться аварійне вимкнення, поки температура 
не опуститься нижче 60 °С. Якщо захист спрацює більше 
5 разів протягом доби, реле заблокується, поки ви його 
не увімкнете вручну. 

Реле ZUBR забезпечує професійний захист побутової 
та промислової техніки від небезпечних коливань напруги, 
струму та потужності в мережі. Після нормалізації 
параметрів мережі реле автоматично подасть живлення 
на навантаження.
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ZUBR MF

Реле напруги 
з контролем по 
струму та потужності

Мультифункціональні реле ZUBR MF призначені для 
захисту однофазної електромережі від неприпустимих 
відхилень напруги, перевищення струму та активної 
потужності.


З їх допомогою ви можете обмежити споживчу активну 
потужність підключеного обладнання. У випадку аварійної 
ситуації пристрій вимикає навантаження. Додатково 
оснащено термозахистом.

Призначення:
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Фото:



ZUBR D2 Біла

індикація

Червона 
індикація

Компактне реле 
з максимумом 
функцій

Реле напруги ZUBR D2 призначено для захисту 
обладнання від надмірних коливань напруги. У випадку 
аварійної ситуації пристрій вимикає навантаження. Реле 
застосовуються в однофазних мережах змінного струму 
(230 В). Додатково оснащено термозахистом.

Призначення:
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Вентиляційні отвори спеціальної форми 
для відведення тепла з пристрою.

Зручне стандартизоване підключення: 
відсутня необхідність використання при 
підключенні нульової клеми. Підключення 
входу фази та нуля — у верхні клеми, 
виходу — у нижні.

Внутрішній датчик температури.  
Якщо температура всередині корпусу 
перевищить 80 °С, реле відключить напругу, 
поки температура не нормалізується.

Потужні обтискні клеми

Дизайн і зручність налаштувань

Регулювання яскравості індикації

Розшифровка абревіатур назв пунктів 
меню. Натисніть кнопку «i», щоб побачити 
на екрані повну назву розділу меню.

Продумана конструкція корпусу

Підвищена безпека

Корпус, що не підтримує горіння 
з самозагасаючого європейського 
полікарбонату з додаванням антипіренів, 
які перешкоджають горінню.
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+60 % — приріст продажів D2, порівняно з попереднім роком. Це найстрімкіший 
ріст серед реле ZUBR. Якби D2 були акціями, я б в них вклалася!   

Комерційний директор
Анна Нізейка

Суцільна силова частина виключає 
ймовірний нагрів у місцях з’єднання.

Використання імпульсного блоку 
живлення підвищує термін служби 
пристроїв. Відсутні металоплівкові 
конденсатори, що з часом втрачають 
свої властивості (свою ємність) 
в результаті деградації діелектрика.

Висока надійність і довговічність

Професійні електрики цінують 
нас за якість та функціонал

Знижене енергоспоживання.

Використання імпульсного блоку живлення 
знижує власне енергоспоживання.

Детальний обзор ZUBR D2 та установка 
його в щит для квартири у відео на Ютуб- 
каналі — elektrik-sam.info

Чому професіонали 
обирають ZUBR D2?



Номінальний струм навантаження

Імпульсний блок живлення

Термозахист

Професійна модель часу вимкнення

Обмеження по струму

Перегляд останньої аварії

Затримка включення навантаження

Регульований час до включення навантаження після аварії. Застосовується для захисту 
компресорного обладнання, наприклад, холодильника для подовження терміну служби.

Регульована затримка при провалі напруги
Для більш тонкої настройки часу реакції захисту на провали напруги.

Вибір типу затримки
Типи затримки включення: відлік з моменту початку аварії або з моменту відновлення напруги.

Ширина корпусу

Обмеження по активній потужності

True RMS

Поправка показань на екрані

Регулювання яскравості екрану

Журнал аварійних спрацьовувань

Порівняльна характеристика одно- 
фазних реле напруги на DIN-рейку

Terneo SRZ
SRZ RED

/
 Terneo RZ Terneo RZ 2M Terneo VT

MF

напруга та струм

3 модуля

25, 32, 
40, 50, 63 А

D2

100 значень

напруга 

2 модуля

40, 50, 63 А

Dt

50 значень

напруга

3 модуля

25, 32, 
40, 50, 63 А

D

50 значень

напруга

3 модуля

16, 25, 32, 
40, 50, 63 А



Реле напруги трифазне

Для захисту промислового (в т.ч. трифазних електродвигунів) та побутового трифазного  
електрообладнання від перевищення допустимих меж напруги, асиметрії (перекосу), 
злипання та чергування фаз. 

Призначення:


Функціонал:

Вибір типу затримки
Типи затримки вмикання: відлік з моменту початку аварії або з моменту відновлення напруги.

Журнал аварійних спрацьовувань

Затримка включення навантаження
Регульований час до включення навантаження після аварії. Застосовується для захисту 
компресорного обладнання, наприклад, холодильника для продовження терміну його 
служби.

True RMS

100 значень

Професійна модель часу вимкнення

Поправка показань на екрані для кожної з фаз

Максимальний струм навантаження:

Ширина корпусу:

5 A

3 модулі

ZUBR 3F
Використовується з контактором
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Реле струму

Для захисту електрообладнання, зокрема електричних двигунів, від перевантажень 
або відхилень струму від заданих меж. 

Призначення:

Затримка включення навантаження

Регульований час до включення навантаження після аварії. Застосовується для захисту 
компресорного обладнання, наприклад, холодильника для продовження терміну його 
служби.

Журнал аварійних спрацьовувань 25 значень

Затримка вимкнення навантаження
При перевищенні обмеження по струму реле вимикає живлення через встановлений час.

Функціонал:

Можливість налаштувати для захисту електродвигуна

Термозахист

True RMS

Поправка показань на екрані

Номінальний струм навантаження:

Ширина корпусу:

25, 32, 40, 50, 63 А

3 модулі

ZUBR I
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ZUBR D6 red Займає лише 6 модулів.

Реле напруги з двома 
режимами роботи: 
однофазного 
та трифазного 
навантаження

Для захисту побутового та промислового електро- 
обладнання від небезпечних коливань напруги.


Може працювати як три незалежних однофазних 
реле або як трифазне реле з контактором. Фінансово 
вигідніше рішення, ніж купівля трьох окремих реле 
напруги на аналогічний струм. 

Призначення:

Порівняння 
ZUBR D6
з трьома 
однофазними та 
трифазним реле

Режим однофазного 
навантаження

Термозахист

Поправка показань 
на екрані

Журнал аварійних 
спрацьовувань

Регульована кількість 
спрацьовувань поспіль

При нестабільності  в мережі, 
функція дозволяє обмежити 
кількість повторних спрацьо-
вувань реле та попередити 
вихід з ладу техніки.


Регульований 
гістерезис за напругою

При нестабільності в мережі 
зменшує кількість повторних 
спрацьовувань реле.


Номінальний ток

Силове реле

True RMS, PRO model 

Режим трифазного 
навантаження

Ширина

Затримка на вмикання 
навантаження

ZUBR D6 red

6 модулів

40, 50, 63 А

ZUBR Dt (3 шт)

50 значень99 значень

9 модулів

25, 32, 40, 50, 63 А

ZUBR 3F

100 значень

3 модуля 
+ контактор

5 А

ZUBR D2 (3 шт)

100 значень

6 модулів

40, 50, 63 А

2 типи

з моменту


відновлення напруги 
чи вимкнення реле

1 тип

з моменту 

відновлення 
напруги

2 типи

з моменту


відновлення напруги 
чи вимкнення реле

2 типи

з моменту


відновлення напруги 
чи вимкнення реле



ZUBR SR1 Біла

індикація

Червона 
індикація

Реле напруги 
в розетку

Призначено для захисту побутової електротехніки 
(телевізори, холодильники, відео- та аудіотехніка 
та ін.) від небезпечних перепадів напруги.


Реле в розетку — відмінне рішення, якщо немає 
можливості встановити реле на DIN-рейку в щит 
або ви хочете встановити більш тривалу затримку для 
компресорного обладнання, наприклад, холодильника.

Призначення:

Для побутової техніки, чутливої  
до часу відключення напруги (наприклад, 
холодильники чи кондиціонери), 
рекомендується встановлювати 
тривалість затримки 2-3 хвилини. 
Це збільшить термін служби компресора.

Захистіть від небезпечних 
відхилень напруги та 
подовжте термін служби 
вашої улюбленої техніки 
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Номінальний струм навантаження

Блокування кнопок

Імпульсний блок живлення

Регулювання яскравості екрану

Журнал аварійних спрацьовувань

Затримка включення навантаження

Регульований час до включення навантаження після аварії. Застосовується для захисту компресорного 
обладнання, наприклад, холодильника для продовження терміну його служби.

Термозахист

Професійна модель часу вимкнення

True RMS

Поправка показань на екрані

Розміри

Порівняльна характеристика 
реле напруги в розетку
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SR1

106 х 60 х 76 мм

16 А

R1

124 х 57 х 83 мм

50 значень

16 А

49

Якщо ви не електрик або немає місця в щитку, або ремонт вже зроблений — можна 
. Можна навіть захистити декілька приладів, 

сумарною потужністю до 3 кВт, застосувавши подовжувач.

захистити 
найдорожчу техніку, придбавши реле напруги в розетку

Керівник відділу продажів в Києві
Андрій Костенко



Вольтметри — амперметри

Кількість фаз

Вимірювання напруги, В

Вимірювання реактивної потужності, кВАр

Вимірювання повної потужності, кВА

Поправка показань на екрані

Журнал відхилень параметрів у мережі

Регулювання яскравості екрану

Ширина корпусу

Вимірювання струму, А

Вимірювання активної потужності, кВт

Запам’ятовування min та max напруги

Вимірювання cos φ

Контроль чергування фаз

Призначено для побутового чи промислового використання, для вдосконалення 
електрощита та для наочної індикації параметрів мережі. Наприклад, можна 
встановити в квартирі, де вже є реле напруги, але без індикації. Є індикаторами, 
не захищають, а лише вимірюють та показують.

Призначення:
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VA-1 redV1 V3

2 модуля

напруга та струм

1

3 модуля

напруга

3

3 модуля

напруга

1
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Тепла підлога
Для основного та додаткового обігріву

25
років 

гарантія

10
років 

гарантія

Підходить під покриття, де не потрібна 
стяжка, наприклад, ламінат, паркет 
та лінолеум. Товщина плівки 0,338 мм.


Швидкий монтаж 20 м2 — 2-3 години.


Можна обігріти навіть малий за площею 
шматок підлоги, наприклад, біля ліжка.


Можно легко розкласти відрізки різної 
ширини під складну геометрію кімнати.

Підходить для монтажу у стяжку 
від 3 см під будь-які покриття.


Найчастіше монтується під плитку 
в ванній, кухні та коридорі. Вищий ступінь 
електричної безпеки та гідроізоляції. 


Висока надійність: клас М1 по стійкості 
до механічних пошкоджень.


Можно підібрати оптимальну для 
вашого приміщення потужність кабелю 
за рахунок широкого асортименту.

На вибір одножильний та двужильний На вибір шириною 30 см, 50 см, 80 см, 100 см 

Нагрівальний кабель Нагрівальна плівка

мідь

нагрівальна жила

ПЕТ

ПВХ

термостійкий ПВХ

мідь

2 нагрівальні жили

ПЕТ

термостійкий ПВХ

ПВХ

ПВХ

Зовнішня плівка ПЕТ

Мідна шина

Несуча плівка ПЕТ

Срібний провідник

Вуглецевий

нагрівальний елемент

Питома потужність плівки — 220 Вт/м2

Оберіть плівку потрібної ширини 
та розрахуйте довжину, в залежності 
від площі, де потрібний обігрів.

Одножильний нагрівальний кабель RATEY RD1

175

280

400

485

560

670

820

1100

1230

1400

1500

1700

1900

2100

2400

9,8

15,6

22

27

31

37,4

46

59,5

69

77

84

95

106

117

135

270,9

168,5

118,8

97,2

83,7

58,2

47,7

36,5

31,7

28,3

25,7

24,2

21,6

19,9

17,2

1,0

1,6

2,2

2,7

3,1

3,7

4,6

6,0

6,9

7,7

8,4

9,5

10,6

11,7

13,5

0,7

1,2

1,7

2,0

2,3

2,8

3,5

4,5

5,2

5,8

6,3

7,1

8,0

8,8

10,1

Потужність

кабелю, Вт

Довжина

кабелю, м

Опір при

20 °C ±  20% Ом 180 Вт/м2 крок 10 см

Площа укладки, м2
240 Вт/м2 крок 7,5 см

Двожильний нагрівальний кабель RATEY RD2

0,5

0,8

1,2

1,4

1,7

2,0

2,4

3,2

3,6

4,1

4,5

5,1

5,6

6,2

7,2

8,4

9,1

11,4

125

200

280

340

400

475

580

760

875

975

1100

1200

1350

1480

1700

2000

2200

2700

6,9

11

15,6

19,1

22

26,5

32,3

42

48,5

54,5

59,5

67,5

75

83

96

112

121

152

381,5

237,6

168,5

137,5

118,8

82,5

67

51,5

44,6

40,1

36,5

34,4

30,6

28,2

24,4

19,3

17,8

14,3

0,7

1,1

1,6

1,9

2,2

2,7

3,2

4,2

4,9

5,5

6,0

6,8

7,5

8,3

9,6

11,2

12,1

15,2
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Ви можете не турбуватися за надійність з'єднання 
«холодного» (з'єднувального) й «гарячого» 
(нагрівального) кабелю. Місце кріплення 
опресовано товстостінними латунними трубками 
із зусиллям не менше 2 тонн.

Менеджер з продажів
Константин Кунов

55RATEY RD1, RATEY RD2

Запобігає потраплянню вологи в разі пошкодження 
оболонки муфти за рахунок заповнення внутрішнього 
об’єму з'єднувальних та кінцевих муфт текучим 
негорючим герметиком.

З'єднувальна муфта високої міцності

Зручний монтаж

Завдяки круглому перерізу жили нагрівального кабелю 
RATEY його зручно монтувати.

Підвищена нагрівостійкість ізоляції

Застосування у комбінованій ізоляції литого ПВХ і плівки 
ПЕТ підвищує стійкість до перегріву в аварійних режимах, 
наприклад, при стрибках напруги.

Нагрівальний кабель 
Міжнародного 
стандарту якості 

IEC 60800 



Пристроїв виробляємо щорічно для побутового 
та промислового використання.

випускаємо продукціюмісце знаходження заводу
з 2003 рокуКиїв, Україна

Контроль включає перевірку всіх етапів 
випуску, в тому числі, SMD і вивідний 
монтаж, вхідний контроль комплектуючих, 
відливок корпусів, тестування роботи 
пристроїв на стенді, контроль якості всього 
комплекту поставки при упаковці.

Продукція terneo та 
ZUBR проходить багато- 
ступінчастий контроль якості
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Установник бере по черзі всі необхідні 
елементи та швидко і скрупульозно 
розставляє їх на паяльну пасту.

Власна лінія SMD 
монтажу плат

Додаткова ділянка пайки у м. Буча.

705 м2 виробництво у Києві

Це забезпечує нам незалежність 
від сторонніх виконавців, можливість 
повністю контролювати якість виробів, 
поставки матеріалів і якість випуску.

На власному 
термопластавтоматі 
відливаємо корпуси



Kyivstar

Технічна підтримка

+38 (067) 328-09-88

support@dse.com.ua
Пошта

Гаряча лінія

+38 (044) 228-73-46
Багатоканальний

+38 (063) 346-57-20
Lifecell

+38 (067) 823-84-04
Kyivstar

+38 (050) 443-88-36
Vodafone

+38 (050) 450-30-15
Vodafone

пн-пт 9:00–17:30
Графік роботи

Ви завжди можете задати 
нам будь-яке питання зручним  
для вас способом

Повний опис функцій і технічних характеристик, інструкції по монтажу 
і експлуатації ви знайдете в картці кожного товару на нашому сайті.

www.ds-electronics.com.ua

Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики пристроїв без додаткових повідомлень. 
Щоб уникнути непорозумінь при придбанні пристроїв, керуйтеся інструкції по встановленню та експлуатації та інформацією 
від продавців. v.11.21

Більше інформації про 
продукцію та виробництво 
у нас в соціальних мережах

Щоб гарантувати якісний захист, реле проходить 
тест при штатній та не штатній напрузі.

Кожен пристрій  
проходить тестування за 
індивідуальною програмою

Нанесення на корпус 
виконано лазером

Роботизація виробництва підвищує 
точність технологічних процесів 
і мінімізує вплив людського фактора.

Використовуємо роботів 
для високоякісної пайки


