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Пускатели магнитни e.industrial.ukq (по-нататък изделие или пускател) са предназначени за управление на нисковолтови  електро-
задвижвания за пускане, спиране и защита на трифазни електродвигатели с кафезен ротор от претоварване, асиметрия на товара, 
прекъсване на фази.

Изделията  съответстват на Техническите изисквания за безопасност  в нисковолтово електрическо оборудване и електромагнитна 
съвместимост за обрудване в класове: БДС IEC 60947-4-1:2009.

Всички работи по монтажа и включване се извършват при изключенно захранване!
Изделието се поставя  на монтажен панел или монтажни профили.
Захранващото напрежене с променлив ток се подава на горните контаки на магнитния пускател.
Преди съединение на многожилни проводници е необходимо те  да се обкрайчат с клема или гилза с помощта на съответстващ 

инструмент с усилието, посочено в техническите спецификации.
Изделието не изисква специално обслужване в процеса на експлоатация. Регулярно, не по рядко от един път на 6 месеца е  необхо-

димо да се дозатягат винтовите клеми на контакторите.

Монтажът, настройката и включването трябва да се извършват само от квалифициран електротехнически персонал, имащ правоспо-
собна група по електробезопасност не по ниска от III, запознати  с настоящата инструкция по експлоатация.

Монтажът и включването на изделието трябва да се извършва при изключено напрежение.
Възможността за експлоатация на изделията в условия, различни от указаните в настоящата инструкция трябва да се съгласува с 

производителя.
Неспазването на изискванията на настоящата инструкция може да доведе до неправилно функциониране на изделието, поражение 

от електр. ток и пожар.

Среден  срок  на служба – 5 години, при условие на спазване от  потребителя на изискванията за експлоатация, транспортиране и 
съхранение. 

Гаранционен срок за експлоатация на изделията – 1 година от деня на продажбата при условие за спазване от потребителя на изис-
кванията за експлоатация, транспортиране и съхранение.

Гаранционните условия  не важат за изделия:
• имащи механични повреди;
• други повреди, възникнали в резултат на неправилно транспортиране, съхранение, монтаж и включване, неправилна експлоата-

ция;
• имащи следи от  самостоятелен, неоторизиран монтаж и/или ремонт на изделието.

По време на гаранционния период и техническата поддръжка, молим да се обърнете към: www.enext.bg
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Пускатели магнитни e.industrial.ukq
Ръководство за експлоатация

Пускачі магнітні e.industrial.ukq 
Інструкція з експлуатації
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1. Призначення

2. Технічні характеристики

Пускачі магнітні серії e.industrial.ukq (надалі - виріб) призначені для управління електроприводом для: пуска, зупинки та захисту 
трьохфазних асинхронних електродвигунів з короткозамкненним ротором від перевантаження; асиметрії навантаження; обриву фаз.

Виріб відповідає Технічним регламентам безпеки низьковольтного електричного обладнання і електромагнітної сумісності обладнан-
ня в частині, ДСТУ IEC 60947-4-1:2009.
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3. Схема підключення

4. Монтаж і експлуатація

5. Вимоги безпеки

6. Гарантійні зобов’язання

Усі роботи по монтажу і підключенню проводити при відключеному живленні!
Виріб встановлюється на монтажну панель або на монтажні профілі.
Напруга живлення змінного струму може подаватися з боку верхніх контактів.
Перед приєднанням багатожильних провідників, їх необхідно обтиснути наконечником або гільзою за допомогою відповідного ін-

струменту із зусиллям, яке вказане в технічних характеристиках.
Вироби не вимагають спеціального обслуговування в процесі експлуатації. Регулярно, не менше одного разу в 6 місяців необхідно 

підтягувати гвинтові затиски контакторів.

Монтаж, налаштування і підключення повинні здійснюватися тільки кваліфікованим електротехнічним персоналом, що має групу 
допуску по електробезпеці не нижче III-й групи, ознайомлені із даною інструкцією з експлуатації.

Монтаж і підключення виробу повинні проводитися при знятій напрузі.
Можливість експлуатації виробу в умовах, відмінних від вказаних в даній інструкції повинна узгоджуватися з виробником.
Недотримання вимог даної інструкції може привести до неправильного функціонування виробу, ураження електричним струмом, 

пожежі.

Середній термін служби - 5 років за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування і зберігання.
Гарантійний термін експлуатації виробу - 1 рік з дня продажу за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування 

і зберігання.
Гарантійні зобов’язання не поширюються на вироби:
• маючі механічні ушкодження;
• інші ушкодження, що виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу і підключення, неправильної екс-

плуатації;
• маючі сліди самостійного, несанкціонованого розбирання і/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну і з питань технічної підтримки звертатися: www.enext.ua
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1. Przeznaczenie

2. Technical data

3. Schemat podłączenia

4. Montaż i eksploatacja

5. Wymagania bezpieczeństwa

6. Gwarancja

Rozruszniki magnetyczne e.industrial.ukq (dalej - produkt lub rozrusznik) are designed to control low-voltage electric start, the foun-
dation and protection of three-phase motors with squirrel cage overload; the asymmetry of the load; phase failure. 

Wykonany zgodnie z wymaganiami normy IEC/EN 60947-4-1.

Wszystkie prace w zakresie montażu i podłączania przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu!
Produkt powinien być zainstalowany na płycie lub profilu montażowym.
Przed przyłączeniem wielożyłowych przewodów, należy je ochronić końcówką za pomocą odpowiedniego narzędzia. z wysiłkiem określo-

nym w specyfikacjach technicznych.
Napięcie prądu zmiennego może być podłączone zarówno z góry jak i z dołu.
Produkty nie wymagają specjalnej obsługi w trakcie eksploatacji. Regularnie, co najmniej raz na 6 miesięcy trzeba dokręcić śrubowe 

zaciski wyłączników.

Montaż, konfiguracja i podłączenie muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanymi elektrykami, które mają dopuszczenie 
bezpieczeństwa elektrycznego nie poniżej III, którzy zapoznali się z niniejszą instrukcją obsługi. 

Montaż i podłączanie urządzenia powinny być wykonywane po wyłączeniu napięcia.
Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Stosowanie produktu w innych warunkach niż określone w instrukcji powinno być uzgodnione z producentem. 
Łącznik przed zamontowaniem powinien być nieuszkodzony, suchy i czysty.
Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Średni okres trwałości – 5 lat, pod warunkiem przestrzegania przez konsumenta wymagań operacyjnych, transportowania i przechowy-
wania.

Okres gwarancji dla urządzenia wynosi 1 rok od daty sprzedaży pod warunkiem przestrzegania przez konsumenta wymagań operacyjnych, 
transportowania i przechowywania.

Gwarancja nie obejmuje produktów:
• posiadających uszkodzenia mechaniczne;
• inne uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego transportowania, przechowywania, montażu i podłączenia, niewłaściwej eksplo-

atacji;
• które mają ślady samodzielnego, nieautoryzowanego otwarcia i/lub naprawy produktu.

W okresie gwarancyjnym i w zakresie technicznym kontakt: www.enext.pl
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Rozruszniki magnetyczne serii e.industrial.ukq
Instrukcja obsługi

Дата на производство: 

Дата на продажба:  

Адрес поставщика:
Е.НЕКСТ.КОМПАНИЯ ЕООД
България, гр. Варна, ул.Родопи 11
тел.: +359 87 7077123
e-mail:  info@enext.bg, www.enext.bg

Data produkcji: 

Data sprzedaży:  

Adres dostawcy:
Ko NEXT Poland sp. z o.o.
ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszow, Polska
tel.: +48 12 361 2333
e-mail: info@enext.pl, www.enext.pl

Дата виготовлення : 

Дата продажу:  

Адреса постачальника:
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

 

 Найменування параметру                                  Значення    
Номінальна робоча напруга Ue, В 400/660
Номінальна частота, Гц 50
Номінальний струм Iе, А 9, 12, 18, 22, 32, 40, 65, 75, 85
Кількість полюсів 3
Напруга изоляції Ui, В 690
Імпульсна витримуюча напруга Uimp, кВ 6
Категорія застосування АС-3
Клас спрацювання теплового реле 10 А
Номінальна напруга катушки управління Uc, В 400
Максимальне короткочасне перевантаження (t≤1c), А 18 Ie
Ступінь захисту IP55
Діапазон робочих температур, °С –25...+40
Кліматичне виконання УХЛ4
Група умов експлуатації в частині дії механічних чинників М3
Висота над рівнем моря, м, не більше 2000
Допустима відносна вологість при 25°С (без конденсації), не більше 80%
Міра забруднення навколишнього середовища 3

Робоче положення в просторі Вертикальне, горизонтальне, з відхиленням не 
більше 30°

Виріб повинен експлуатуватися за наступних умов довкілля:
• не вибухонебезпечне;
• що не містить агресивних газів і парів, в концентраціях, що руйнують метали, і ізоляцію;
• не насичене струмопровідним пилом і парами;
• відсутність безпосередньої дії ультрафіолетового випромінювання.
Транспортування виробів в частині механічних чинників по групах С і Ж ГОСТ 23216, кліматичних чинників по групі 4 ДСТУ ISO 

15394:2015.
Транспортування допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника.
Зберігання виробів здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі довкілля від 

-45 до +60°С і відносній вологості 80% при 25°С.
Термін зберігання виробів у споживача в упаковці виробника - 6 місяців.   

 

Името на параметъра                                  Значение    
Номинално работно напрежение Ue, V 400/660
Номинална чeстота, Hz 50
Номинален  работен ток по АС-3 при 400 V, А 9, 12, 18, 22, 32, 40, 65, 75, 85
Брой полюси /Фази/ 3
Напрежение на изолацията Ui, V 690
Импулсно издържащо напрежение (1,2/50) Uimp, kV 6
Клас на употреба АС-3
Клас на сработване на топлинното реле 10 А
Номинално напрежение на бобината за управление Uc, V 400
Максимално краткотрайно перетоварване (t≤1c), А 18 Ie
Степен на  защита IP55
Интервал на работни температури, °С –25...+40
Климатично изпълнение УХЛ4
Група на условия за експлоатация при въздействия на механични фактори М3
Надморска височина, m, не повече от 2000
Допустима относителна влажност при 25°С (без конденз), не повече от 80%
Степен на замърсяване на средата 3

Работно положение в пространството Вертикално, хоризонтално, с отклонение не повече 
от 30°

Изделието трябва да се експлоатира при следните условия на обкръжаваща среда:
• невзривоопасна;
• не съдържаща агресивни газове и пари, в концентраци, разрушаващи метали и изолация;
• ненаситена с токопроводящи прахове и пари;
• отсъствие на непосредствено въздействие на ултравиолетово излъчване.
Транспортиране на изделията се извършва  при механични фактори по групи С и Ж ГОСТ 23216, климатични фактори по група 4 ГОСТ 

15150. Транспортирането е допустимо със всеки закрит транспорт в опаковката на производителя.
Съхранение на изделията става само в опаковка на производителя в помещения с естествена вентилация, при температура на 

окръжаваща среда от -45 до +60°С и относителна влажност 80% при 25°С.
Срок на съхранение на изделията при потребителя  в опаковка на производителя – 6 месеца. 

 

Nazwa parametru  Znaczenie    
Nominalne napięcie pracy Ue, V 400/660
Nominalna częstotliwość, Hz 50
Znamionowy prąd pracy według AC-3 przy 400 V, A 9, 12, 18, 22, 32, 40, 65, 75, 85
Liczba biegunów 3
Napięcie izolacji Ui, V 690
Wytrzymywane napięcie impulsowe (1,2/50) Uimp, kV 6
Klasa zastosowania АС-3
Klasa zadziałania przekaźnika termicznego 10 А
Napięcie znamionowe cewki sterowniczej stycznika Uc, V 400
maksymalne przeciążenie krótkotrwałe (t≤1s), A 18 Ie
Poziom ochrony IP55
Zakres temperatur pracy, °С –25...+40
Wysokość nad poziomem morza, nie więcej, m 2000
Dopuszczalna wilgotność względna w temperaturze 25°C (bez kondensacji), 
nie więcej niż 80%

Stopień zanieczyszczenia środowiska 3
Umiejscowienie pracy w przestrzeni Pionowe, poziome, z odchyleniem nie większym niż 30°

Urządzenie powinno być eksploatowane w następujących warunkach środowiskowych: 
• niewybuchowych;
• nie zawierających agresywnych gazów i pary;
• nie zawierające przewodzących pyłów i gazów;
• bez ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe.
Transportowanie jest dozwolone jakimkolwiek krytym transportem w opakowaniu producenta.
Magazynowanie produktów odbywa się wyłącznie w opakowaniach producenta, w pomieszczeniach o naturalnej wentylacji, w temperaturze 

otoczenia od -45 do +60°C i wilgotności względnej do 80% przy 25°C.
Termin przechowywania produktów u konsumenta w opakowaniu producenta - 6 miesięcy.




