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Телефонний кабель

7-0003 Кабель телефонний 
4-ох жильний (100 м)

4-х жильний кабель для організації внутрішніх телефонних 
мереж.

7-0011 Кабель телефонний 8-ми 
жильний (100 м)

8-ми жильний кабель для організації слаботочних 
сигналізаційних систем, тощо.

Коаксіальний кабель

7-0101
Кабель антенний RG-6 
сталево-мідний 32%

(25 м, 100 м)

Матеріал: центральна жила: 1,00 мм біметал, діелектрик: 
фізично спінений поліетилен, екран: Аl фольга + проводне 
оплетення сталеве на 32%, хвильовий опір 75 Ом.

Використовується для передачі високочастотних сигналів 
в системах ефірного, кабельного та супутникового 
телебачення.

Структура: в центрі знаходиться центральна жила, 
оточена ізоляцією, яка в свою чергу оточена екрануючим 
провідником, а поверх цього всього знаходиться зовнішня 
ПВХ ізоляція.

7-0102
Кабель антенний RG-6 
сталево-мідний 48%

(100 м)

Матеріал: центральна жила: 1,00 мм біметал, діелектрик: 
фізично спінений поліетилен, екран: Аl фольга + проводне 
оплетення сталеве на 48%, хвильовий опір 75 Ом.

Використовується для передачі високочастотних сигналів 
в системах ефірного, кабельного та супутникового 
телебачення.

Структура: в центрі знаходиться центральна жила, 
оточена ізоляцією, яка в свою чергу оточена екрануючим 
провідником, а поверх цього всього знаходиться зовнішня 
ПВХ ізоляція.

7-0105 Кабель антенний RG-6 
оплітка 48% (25м, 100м)

Матеріал: центральна жила: 1,02 мм біметал, діелектрик: 
фізично спінений поліетилен, проводне оплетення алюмо-
мідне на 48%, оболонка ПВХ, хвильовий опір 75 Ом.

Використовується для передачі високочастотних сигналів 
в системах ефірного, кабельного та супутникового 
телебаченняю.   

7-0107 Кабель антенний RG-6 
оплітка 96% (25м, 100м)

Матеріал: центральна жила: 1,02 мм біметал, діелектрик: 
фізично спінений поліетилен, проводне оплетення алюмо-
мідне на 96%, оболонка ПВХ, хвильовий опір 75 Ом.

Використовується для передачі високочастотних сигналів 
в системах ефірного, кабельного та супутникового 
телебаченняю.   
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м. Київ, вул. Здолбунівська, 7д
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Телефонний кабель

7-0003 Кабель телефонний 
4-ох жильний (100 м)

4-х жильний кабель для організації внутрішніх телефонних 
мереж.

7-0011 Кабель телефонний 8-ми 
жильний (100 м)

8-ми жильний кабель для організації слаботочних 
сигналізаційних систем, тощо.

Коаксіальний кабель

7-0101
Кабель антенний RG-6 
сталево-мідний 32%

(25 м, 100 м)

Матеріал: центральна жила: 1,00 мм біметал, діелектрик: 
фізично спінений поліетилен, екран: Аl фольга + проводне 
оплетення сталеве на 32%, хвильовий опір 75 Ом.

Використовується для передачі високочастотних сигналів 
в системах ефірного, кабельного та супутникового 
телебачення.

Структура: в центрі знаходиться центральна жила, 
оточена ізоляцією, яка в свою чергу оточена екрануючим 
провідником, а поверх цього всього знаходиться зовнішня 
ПВХ ізоляція.

7-0102
Кабель антенний RG-6 
сталево-мідний 48%

(100 м)

Матеріал: центральна жила: 1,00 мм біметал, діелектрик: 
фізично спінений поліетилен, екран: Аl фольга + проводне 
оплетення сталеве на 48%, хвильовий опір 75 Ом.

Використовується для передачі високочастотних сигналів 
в системах ефірного, кабельного та супутникового 
телебачення.

Структура: в центрі знаходиться центральна жила, 
оточена ізоляцією, яка в свою чергу оточена екрануючим 
провідником, а поверх цього всього знаходиться зовнішня 
ПВХ ізоляція.

7-0105 Кабель антенний RG-6 
оплітка 48% (25м, 100м)

Матеріал: центральна жила: 1,02 мм біметал, діелектрик: 
фізично спінений поліетилен, проводне оплетення алюмо-
мідне на 48%, оболонка ПВХ, хвильовий опір 75 Ом.

Використовується для передачі високочастотних сигналів 
в системах ефірного, кабельного та супутникового 
телебаченняю.   

7-0107 Кабель антенний RG-6 
оплітка 96% (25м, 100м)

Матеріал: центральна жила: 1,02 мм біметал, діелектрик: 
фізично спінений поліетилен, проводне оплетення алюмо-
мідне на 96%, оболонка ПВХ, хвильовий опір 75 Ом.

Використовується для передачі високочастотних сигналів 
в системах ефірного, кабельного та супутникового 
телебаченняю.   
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7-0110

Кабель антенний RG-6 
мідний (TCF 660BV) на 

дерев’яній котушці
(305 м)

Матеріал: центральна жила: 1,02 мм мідь, діелектрик: 
фізично спінений поліетилен, екран: подвійна Аl фольга + 
проводне оплетення мідно-лужне на 64%, хвильовий опір 75 
Ом. 
Використовується для передачі високочастотних сигналів 
в системах ефірного, кабельного та супутникового 
телебачення. 
Структура: в центрі знаходиться центральна жила, 
оточена ізоляцією, яка в свою чергу оточена екрануючим 
провідником, а поверх цього всього знаходиться зовнішня 
ПВХ ізоляція.

7-0111

Кабель антенний RG-6 
мідний (TCF 690BV) на 

дерев’яній котушці
(305 м)

Матеріал: центральна жила: 1,02 мм мідь, діелектрик: 
фізично спінений поліетилен, екран: подвійна Аl фольга + 
проводне оплетення мідно-лужне на 96%, хвильовий опір 
75Ом.

Використовується для передачі високочастотних сигналів 
в системах ефірного, кабельного та супутникового 
телебачення.

Структура: в центрі знаходиться центральна жила, 
оточена ізоляцією, яка в свою чергу оточена екрануючим 
провідником, а поверх цього всього знаходиться зовнішня 
ПВХ ізоляція.

7-0118

Кабель антенний RG-6 
оплетка 64%, (F660BV) 
на дерев’яній котушці 

(305 м)

Матеріал: центральна жила: 1,02 мм біметал, діелектрик: 
фізично спінений поліетилен, екран: Аl фольга + проводне 
оплетення сталеве на 64%, хвильовий опір 75 Ом.

Використовується для передачі високочастотних сигналів 
в системах ефірного, кабельного та супутникового 
телебачення.

Структура: в центрі знаходиться центральна жила, 
оточена ізоляцією, яка в свою чергу оточена екрануючим 
провідником, а поверх цього всього знаходиться зовнішня 
ПВХ ізоляція.

Кабель виготовлений за стандартами відомої марки 
FINMARK.

7-0120

Кабель RG-6 оплетка 
96%, (F690BV) на 

дерев’яній котушці.
(305 м)

Матеріал: центральна жила: 1,02 мм біметал, діелектрик: 
фізично спінений поліетилен, екран: Аl фольга+ проводне 
оплетення стальне на 96%, хвильовий опір 75 Ом.

Використовується для передачі високочастотних сигналів 
в системах ефірного, кабельного та супутникового 
телебачення.

Структура: в центрі знаходиться центральна жила, 
оточена ізоляцією, яка в свою чергу оточена екрануючим 
провідником, а поверх цього всього знаходиться зовнішня 
ПВХ ізоляція.

Кабель виготовлений за стандартами відомої марки 
FINMARK.
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7-0123
Кабель антенний RG-6 
оплетка 96%, (TY6063) 
на дерев’яній котушці.

Матеріал: центральна жила: 1,03 мм біметал, діелектрик: 
фізично спінений поліетилен, екран: Аl фольга + проводне 
оплетення стальне на 96%, хвильовий опір 75 Ом.

Використовується для передачі високочастотних сигналів 
в системах ефірного, кабельного та супутникового 
телебачення.

Структура: в центрі знаходиться центральна жила, 
оточена ізоляцією, яка в свою чергу оточена екрануючим 
провідником, а поверх цього всього знаходиться зовнішня 
ПВХ ізоляція.

Кабель виготовлений за стандартами відомої марки 
TRILOGY.

Комп’ютерний кабель

7-0601                      
77-0611                       

Кабель комп'ютерний 
"вита пара", внутрішній, 

UTP 5-e, мідний 
провідник; метраж: 25м, 

100м, 305м

Кабель симетричний призначений для внутрішньої 
прокладки в середині будівель, споруд,  і експлуатації 
в структурованих кабельних системах. Застосовується 
для передачі цифрового і аналогового голосового і 
відеосигналу, даних.

Кабель комп’ютерний UTP (unshielded twisted pair - 
неекранована “вита пара”), частотний діапазон 5-ої 
категорії; одножильний; складається з чотирьох пар 
скручених разом (кожний провід виконаний з одного 
провідника, ізольованого оболонкою з кольорової 
пластмаси (поліетилен); діаметр кожного провідника 
0,45мм) + розривна нитка (матеріал – капрон);  зовнішній 
діаметр кабелю - 5,0 мм; оболонка ПВХ, білого кольору.

7-0601А                                  
77-0611А

Кабель комп'ютерний 
"вита пара", внутрішній, 

UTP 5-e, напівмідний 
провідник; метраж: 

100м, 305м

7-0603                                         
77-0651

Кабель комп'ютерний 
"вита пара", 

внутрішній, FTP 5-e, 
мідний провідник; 

метраж: 
25 м, 100 м, 305 м

Кабель призначений для стаціонарної прокладки в середині 
будівель, споруд,  і експлуатації в структурованих кабельних 
системах в умовах підвищених електромагнітних впливів. 
Застосовується для передачі цифрового і аналогового 
голосового і відеосигналу, даних.

Кабель комп’ютерний FTP  (foiled twisted pair - “вита пара” 
із загальним екраном), частотний діапазон 5-ої категорії; 
одножильний; складається з чотирьох пар скручених 
разом (кожний провід виконаний з одного провідника, 
ізольованого оболонкою з кольорової пластмаси 
(поліпропілен); діаметр кожного провідника 0,45мм) 
+ поліпропіленова плівка +  луджений алюмо-мідний 
провідник для відведення струмів (діаметр 0,45мм) + 
алюмінієва фольга + розривна нитка (матеріал – капрон); 
зовнішній діаметр кабелю - 5,6 мм; оболонка ПВХ, білого 
кольору.

7-0603А                                         
77-0651А

Кабель комп'ютерний 
"вита пара", внутрішній, 

FTP 5-e, напівмідний 
провідник; метраж: 

100м, 305м
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7-0667                                  
77-0621

Кабель комп'ютерний 
"вита пара",  

зовнішній, UTP 5-e, 
мідний провідник;

метраж: 100м, 305м

Кабель призначений для зовнішньої прокладки в телефонній 
канализації, в колекторах, шахтах, по стінах будинків. 
Застосовується для передачі цифрового і аналогового 
голосового і відеосигналу, даних.

Кабель комп’ютерний UTP (unshielded twisted pair - 
неекранована “вита пара”), частотний діапазон 5-ої 
категорії; одножильний; складається з чотирьох пар 
скручених разом (кожний провід виконаний з одного 
провідника, ізольованого оболонкою з кольорової 
пластмаси (поліетилен); діаметр кожного провідника 
0,48мм) + розривна нитка (матеріал – капрон); зовнішній 
діаметр кабелю - 5,4 мм; оболонка поліетилен, чорного 
кольору.

7-0667А                                       
77-0621А

Кабель комп'ютерний 
"вита пара", 

зовнішній, UTP 5-e, 
напівмідний провідник; 

метраж: 305м

7-0668                                           
77-0661

Кабель комп'ютерний 
"вита пара", 

зовнішній, FTP 5-e, 
мідний провідник; 

метраж: 100м, 305м

Кабель призначений для зовнішньої прокладки в телефонній 
канализації, в колекторах, шахтах, по стінах будинків. 
Застосовується для передачі цифрового і аналогового 
голосового і відеосигналу, даних.

Кабель комп’ютерний FTP (foiled twisted pair - “вита пара” 
із загальним екраном), частотний діапазон 5-ої категорії; 
одножильний; складається з чотирьох пар скручених 
разом (кожний провід виконаний з одного провідника, 
ізольованого оболонкою з кольорової пластмаси 
(поліетилен); діаметр кожного провідника 0,45мм) + 
поліпропіленова плівка + луджений алюмо-мідний 
провідник для відведення струмів (діаметр 0,45мм) + 
алюмінієва фольга + розривна нитка (матеріал – капрон);  
зовнішній діаметр кабелю - 5,8 мм, оболонка поліетилен, 
чорного кольору.

7-0668А                                            
77-0661А

Кабель комп'ютерний 
"вита пара", 

зовнішній, FTP 5-e, 
напівмідний провідник; 

метраж: 305м

7-0669                                       
77-0631

Кабель комп'ютерний 
"вита пара", 

зовнішній з стальним 
проводом, UTP 5-e, 
мідний провідник; 

метраж: 500м

Кабель призначений для зовнішньої прокладки в телефонній 
канализації, в колекторах, шахтах, по стінах будинків. 
Застосовується для передачі цифрового і аналогового 
голосового і відеосигналу, даних.

Кабель комп’ютерний UTP (unshielded twisted pair - 
неекранована “вита пара”), частотний діапазон 5-ої 
категорії; одножильний; складається з чотирьох пар 
скручених разом (кожний провід виконаний з одного 
провідника, ізольованого оболонкою з кольорової 
пластмаси (поліетилен); діаметр кожного провідника 
0,45мм) + поліпропіленова плівка,  зовнішній діаметр 
кабелю - 5,4 мм, оболонка поліетилен + стальний трос 
діам.-1,3мм, оболонка - поліетилен діам.- 2,8мм, чорного 
кольору. 

7-0669А                                              
77-0631А

Кабель комп'ютерний 
"вита пара", 

зовнішній з стальним 
проводом, UTP 5-e, 

напівмідний провідник; 
метраж: 500м
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7-0670                                             
77-0671

Кабель комп'ютерний 
"вита пара", 

зовнішній з стальним 
тросом, FTP 5-e, мідний 

провідник; 
метраж: 500м

Кабель призначений для зовнішньої прокладки в телефонній 
канализації, в колекторах, шахтах, по стінах будинків. 
Застосовується для передачі цифрового і аналогового 
голосового і відеосигналу, даних. 

Кабель комп’ютерний FTP  (foiled twisted pair - “вита 
пара” із загальним екраном), частотний діапазон 5-ої 
категорії; одножильний; складається з чотирьох пар 
скручених разом (кожний провід виконаний з одного 
провідника, ізольованого оболонкою з кольорової 
пластмаси (поліетилен); діаметр кожного провідника 
0,45мм) + поліпропіленова плівка + луджений алюмо-
мідний провідник для відведення струмів (діаметр 0,45мм) 
+ алюмінієва фольга;  зовнішній діаметр кабелю - 5,8мм, 
оболонка поліетилен + стальний трос діам.- 1,3мм, 
оболонка - поліетилен діам.- 2,8мм, чорного кольору.

7-0670А                                      
77-0671А

Кабель комп'ютерний 
"вита пара", 

зовнішній з стальним 
тросом, FTP 5-e, 

напівмідний провідник; 
метраж: 500м

7-0602S                                    
77-0619

Кабель комп'ютерний 
"вита пара", 

багатожильний, UTP 
5-e, мідний провідник; 

метраж: 25м, 305м

Кабель комп’ютерний UTP (unshielded twisted pair - 
неекранована “вита пара”), частотний діапазон 5-ої 
категорії; багатожильний; складається з чотирьох пар 
скручених разом (кожний провід виконаний з 7 жилок діам. 
0,17мм, ізольованих оболонкою з кольорової пластмаси 
(поліетилен); діаметр кожного провідника 0,5мм) + 
поліпропіленова плівка; зовнішній діаметр кабелю - 5,4 мм; 
оболонка - ПВХ, білого кольору. 

7-0604S                                      
77-0659

Кабель комп'ютерний 
"вита пара", 

багатожильний, FTP 
5-e, мідний провідник; 

метраж: 25м, 305м

Кабель комп’ютерний FTP  (foiled twisted pair - “вита пара” 
із загальним екраном), частотний діапазон 5-ої категорії; 
багатожильний; складається з чотирьох пар скручених 
разом (кожний провід виконаний з з 7 жилок діам. 
0,17мм, ізольованих оболонкою з кольорової пластмаси 
(поліетилен); діаметр кожного провідника 0,5мм) + 
розривна нитка (матеріал – капрон) + мідний провідник для 
відведення струмів (діаметр 0,51мм) + алюмінієва фольга;  
зовнішній діаметр кабелю - 5,6 мм; оболонка ПВХ, білого 
кольору. 

7-0605                                   
77-0684

Кабель комп'ютерний 
"вита пара", 

з подвійним екраном, 
SFTP 5-e, мідний 

провідник; 
метраж: 25м, 100м, 

305м

Кабель комп’ютерний SFTP  (Screened Foiled twisted pair - 
“вита пара” з подвійним екранованом (фольга + сплетіння), 
частотний діапазон 5-ої категорії; багатожильний; 
складається з чотирьох пар скручених разом (кожний провід 
виконаний з одного провідника, ізольованого оболонкою 
з кольорової пластмаси (поліетилен); діаметр кожного 
провідника 0,51мм) + поліпропіленова плівка + алюмінієва 
фольга + кожна пара пплетена луджено-мідною опліткою 
(16 жилок діам.- 0,10мм) + розривна нитка (матеріал – 
капрон); зовнішній діаметр кабелю - 6,0 мм; оболонка ПВХ, 
білого кольору. 
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Кабель акустичний, чиста мідь OFC 99,999%. (Jave Yuan, Тайвань)

7-1003 
2х0,9 мм2 (80х0,12 
мм СU), червоний-

чорний, 100м 
(JY-1280RB)

7-1011 
 2х1,5 мм2 (27*7/0,10 мм TinCu), 

прозорий, 100м 
(JY-6189TC)

7-1030

2х1,5 мм2 (27*7/0,10 мм), 
круглий, чорний, 100м 

(JY-01189)

7-1004 
2х0,5 мм2 (60х0,10 мм СU), 

прозоро-зелений, 100м  
(JY-0160TG)

 7-1016 
2х2,5 мм2 (45*7/0,10 мм 

CU), прозорий, 100м 
(JY-6315)

  7-1010 
2х1,5 мм2 (27*7/0,10 мм 

CU), прозорий, 100м 
(JY-6189)

7-1026 2х1,0 мм, (7*16/0,11 мм), 
плаский, сірий, 100м 

7-1027 2х1,5 мм2, плаский, сірий, 
100м 7-1082 2х2,5 мм2, плаский, 

сірий, 100м (JY-6112) 

7-1002 
2х0,57 мм2 (50х0,12 
мм СU), червоний-

чорний, 100м 
( JY-1250RB)

7-0249
Кабель акустичний
2х0,34мм.кв.(мідь),
метраж: 25м, 100м

Кабель незамінний в процесі монтажу акустичних систем 
різного ступеня складності. Його застосовують для 
передачі звуку в музичних і автомобільних аудиосистемах, 
домашніх кінотеатрах, а також для підключення апаратури в 
концертних залах.

Акустичний кабель забезпечує передачу звукових сигналів 
від підсилювачів до динаміків акустичних систем.

Зовнішня ізоляція забезпечує надійний захист кабелю від 
механічних впливів різного характеру: вигинів, поздовжніх 
розтягувань, поперечних стиснень і скручувань.

Допустима температура в період експлуатації -25 - +70˚С 

Зовнішня оболонка: ПВХ

7-0250
Кабель акустичний

2х0,57мм.кв. мідний. 
Метраж: 25м, 100м

7-0251
Кабель акустичний 

2х0,90мм.кв., мідний.
Метраж: 100м
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7-0201
Кабель акустичний 2х7\0,12мм 

(0,08мм.кв), діам-1,6x3,2мм, мідний. 
Метраж: 25м, 100м.

Кабель незамінний в процесі монтажу акустичних систем 
різного ступеня складності. Його застосовують для 
передачі звуку в музичних і автомобільних аудиосистемах, 
домашніх кінотеатрах, а також для підключення апаратури в 
концертних залах.

Акустичний кабель забезпечує передачу звукових сигналів 
від підсилювачів до динаміків акустичних систем.

Зовнішня ізоляція забезпечує надійний захист кабелю від 
механічних впливів різного характеру: вигинів, поздовжніх 
розтягувань, поперечних стиснень і скручувань. 

Допустима температура в період експлуатації -25 - +70˚С.

Зовнішня оболонка: силікон

7-0202
Кабель акустичний 2х14\0,12мм 

(0,16мм.кв), діам-2,0x4,0мм, мідний. 
Метраж: 25м, 100м.

7-0204
Кабель акустичний 2х20\0,12мм 

(0,23мм.кв), діам-2,2x4,4мм, мідний. 
Метраж: 25м, 100м.

7-0205
Кабель акустичний 2х28\0,15мм 

(0,5мм.кв), діам-2,6x5,2мм, мідний. 
Метраж: 25м, 100м.

7-0206
Кабель акустичний 2х30\0,12мм 

(0,35мм.кв), діам-3,0x6,0мм, мідний. 
Метраж: 100м.

7-0208
Кабель акустичний 2х42\0,14мм 

(0,7мм.кв), діам-3,5x7,0мм, мідний. 
Метраж: 100м.

7-0209
Кабель акустичний 2х75\0,12мм 

(0,9мм.кв), діам-3,2x6,4мм, мідний. 
Метраж: 100м.

7-0210
Кабель акустичний 2х105\0,12мм 

(1,2мм.кв), диам-4,5x9,0мм, мідний. 
Метраж: 25м, 100м.

7-0211
Кабель акустичний 2х105\0,16мм 

(2,1мм.кв), діам-4,5x9,0мм, мідний. 
Метраж: 100м.

7-0255 Кабель акустичний 2х4,0кв.мм, 
мідний. Метраж: 100м.

7-0256 Кабель акустичний 2х2,5кв.мм, 
мідний. Метраж: 25м, 100м.

7-0258 Кабель акустичний 2х1,5кв.мм, 
мідний. Метраж: 25м, 100м.

Кабель для систем сигналізації

7-0701 Кабель сигнальний (4х0,22), 
мідний. Метраж: 100м.

7-0701А Кабель сигнальний (2х0,22), 
мідний. Метраж: 25м, 100м.

7-0702 Кабель сигнальний (6х0,22), 
мідний. Метраж: 25м, 100м.

7-0703 Кабель сигнальний (8х0,22), 
мідний. Метраж: 100м.

7-0704 Кабель сигнальний (10х0,22), 
мідний. Метраж: 100м.

7-0705 Кабель сигнальний з екраном 
(2х0,22), мідний. Метраж: 100м. Сигнальний кабель призначений для з’єднання датчиків з 

охоронними центральними блоками. При спрацьовуванні 
провідного датчика, сигнал передається по кабелях. При 
тривозі сигнал від центрального блоку передається по 
таким же кабелям до проводної сирени.

Сигнал який передається додатково може бути 
захищений від зовнішніх впливів за допомогою екранної 
оболонки. Діапазон робочих температур: -10°С ~ +60°С

Робоча вологість: не більше 95%

7-0706
Кабель сигнальний з екраном 

(4х0,22), мідний. Метраж: 25м, 
100м.

7-0707
Кабель сигнальний з екраном 

(6х0,22), мідний. Метраж: 25м, 
100м.

7-0708 Кабель сигнальний з екраном 
(8х0,22), мідний. Метраж: 100м.

7-0709 Кабель сигнальний з екраном 
(10х0,22), мідний. Метраж: 100м.
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1-0201
Штекер антенний TV 

“Japan” 
(пластик)

Застосовується для з’єднання антенного кабелю з 
різними TV приладами. Для зручності, виготовляються 
різних конфігурацій та кольорів. 

1-0205
Гніздо антенне TV 

 “Japan”  
(пластик)

1-0209
Штекер антенний TV 

кутовий  
(пластик)

1-0210
Гніздо антенне TV 

кутове 
(пластик)

1-0214 Роз’єм F

Роз’єм, що накручується на телевізійний кабель.

Виготовлений з латуні, має нікелеве покриття, що гарантує 
кращий захист від корозії. Забезпечує надійний та щільний 
контакт, адаптований до більшості типів європейського 
кабелю.

Дає можливість приєднувати до телевізійного кабелю 
будь-які адаптовані і стандартизовані металічні телевізійні 
роз’єми без застосування пайки.

2-0101
Перехідник штекер 

F - штекер F  
(метал)

Універсальний, стандартизований перехідник.

Застосовується для з’єднання антенного кабелю з 
різними TV приладами, розгалужувачами та іншими 
аксесуарами. 

2-0102
Перехідник штекер 
F - гніздо F кутовий 

(метал)

2-0104
Перехідник штекер 

F - штекер TV 
(метал)

2-0105
Перехідник штекер 

F - гніздо TV  
(метал)

2-0106 З’єднувач кабельний 
(метал)

Універсальний, стандартизований з’єднувач.

Використовується для зручного та швидкого з’єднання 
2-ох антенних кабелів між собою за допомогою F 
роз’ємів.
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2-0108
З’єднувач кабельний 

Т-образний  
(метал)

Універсальний, стандартизований з’єднувач. 
Застосовується для зручного та швидкого з’єднання 
трьох антенних кабелів між собою за допомогою F 
роз’ємів.

2-0109
Перехідник телевізійний 

гніздо TV- гніздо F  
(метал)

Універсальний, стандартизований перехідник. 
Застосовується для з’єднання антенного кабелю з 
різними TV приладами.

2-0110
Перехідник телевізійний 

штекер TV- гніздо F 
(метал)

Використовується для з’єднання коаксіального кабелю 
з телевізором. Монтується на кабель за допомогою F 
роз’єму. При монтуванні не потребує пайки. 

2-0114
Перехідник штекер 

TV- гніздо F, кутовий, 
(метал)

Універсальний, стандартизований перехідник. 
Застосовується для з'єднання антенного кабелю з TV 
приладами.

2-0129
Розгалужувач 
телевізійний 
на 2 виходи

Використовується для коректного розділення 
високочастотного сигналу, який передається по 
телевізійному кабелю, при необхідності підключення 2, 3, 
4 приймачів.

Кабель монтується за допомогою F роз’ємів.

2-0130
Розгалужувач 
телевізійний 
на 3 виходи

2-0131
Розгалужувач 
телевізійний 
на 4 виходи

2-0202 Подовжувач антенний 
2,5 м

Подовжувач, що дає можливість віддаленого 
розташування телевізора від антенного пристрою чи 
подовження існуючого антенного кабелю на відстань до 
15 метрів.

Виготовлений з ультратонкого коаксіального кабелю 
(аналог RG-174) для передачі високочастотного TV 
сигналу, з щільним екраном з мідної оплітки. 

2-0203 Подовжувач антенний 
5 м

2-0204 Подовжувач антенний 
10 м

2-0205 Подовжувач антенний 
15 м

3-0251 Перехідник штекер 
BNC - гніздо F

Застосовується для з’єднання коаксіального кабелю з 
різноманітними приладами відеонагляду.

Накручується на кабель за допомогою F роз’єму.

3-0005 Штекер BNC з пружиною
Застосовується для з'єднання коаксіального кабелю з 
різноманітними приладами відеонагляду.
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3-0025-1 Штекер BNC з клемною 
колодкою (під гвинт)

Роз’єм - перехідник 75 Ом використовується в складі 
охоронних систем відеоспостереження і призначається 
для комутації сигнальних проводів відеоспостереження 
UTP - “вита пара” з проводами телевізійного типу 
RG - “коаксиал“, відстань для передачі відео сигналу до 
50м. Простий і швидкий монтаж , надійність з’єднання, 
зробили цей роз’єм одним з найпопулярніших серед 
монтажних організацій, з ним економиться час без 
втрати якості. При вуличному монтажі рекомендується 
ізолювати в герметичній коробці, для запобігання 
окислення контактів.

5-0305BK
Шнур високочастотний 
(штекерTV - гніздо TV) 

1,8 м чорний

Шнур для передачі високочастотного сигналу на коротку 
відстань. Наприклад, від відео апаратури, кімнатної 
антени до телевізора.

10-0002 Антена внутрішня TV 
ріжкова

Антена кімнатна, використовується для безпосереднього 
підключення до телевізора та прийому TV сигналу в 
близькості від джерела (ретранслятора) з обмеженою 
смугою прийому. 

10-0003
Антена TV універсальна 

М+ДМ діапазон, 
підставка+кільце

Антена кімнатна, аналог антени ріжкової (арт. 10-0002), 
з більш широкою смугою прийому в метровому та 
дециметровому діапазоні та можливістю встановлення у 
зручному місці. 

10-0004 Антена кімнатна TV 
М+ДМ з підсилювачем

Широкополосний кімнатний пристрій для прийому TV 
сигналу з регулючим підсилювачем.

За рахунок наявності підсилювача зі змінним 
коефіцієнтом підсилення є можливість здійснювати 
прийом TV сигналу на будь-якій відстані від джерела 
до 20 км, а також є можливість впевненого прийому 
відбитого, слабкого сигналу (не має прямої видимості 
на джерело) з можливістю налаштування кожного каналу 
окремо (для усунення накладення сигналу, подвоєння, 
тощо). Технічна інформація та інструкція в коробці. 

Аудіо-відео аксесуари

2-0006

Перехідник штекер 3,5 
стерео - 2 гнізда 

3,5 стерео
пластик

Перехідник для об’єднання або розгалуження двох 
стерео аудіо приладів (3,5 - діаметр штекера/гнізда).

Наприклад, для підключення двох пар навушників до 
одного гнізда аудіо приладу.

2-0009

Перехідник штекер 3,5 
стерео - гніздо 

6,3 стерео
пластик

Застосовується для здійснення переходу між аудіо 
штекером 6,3 мм стерео та штекером 3,5 мм стерео. 
Наприклад, якщо навушники мають штекер 6,3 мм 
стерео, а аудіо прилад має вхід у вигляді гнізда 3,5 мм 
стерео.
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2-0012
Перехідник штекер 3,5 
стерео - 2 гніздо RCA 

пластик

Застосовується для здійснення переходу між аудіо 
штекером 3,5 мм стерео та двома штекерами RCA (два 
канали звуку). 

2-0016
Перехідник штекер 6,3 

стерео- гніздо 3,5 стерео 
пластик

Застосовується для здійснення переходу між аудіо 
штекером 3,5 мм стерео та штекером 6,3 мм стерео.

Наприклад, якщо навушники мають штекер 3,5 мм 
стерео, а аудіо прилад має вхід у вигляді гнізда 6,3 мм 
стерео.

2-0021
Перехідник штекер 6,3 

монo - гніздо RCA  
пластик

Застосовується для здійснення переходу між штекером 
RCA (один канал звуку) та штекером 6,3 мм моно.

2-0024
Перехідник штекер RCA - 

2 гнізда RCA  
пластик

Здебільшого застосовується для з’єднання або 
розгалуження низькочастотного аудіо/відео сигналу.

2-0027
Перехідник гніздо RCA - 

гніздо RCA  
пластик

Застосовується для з’єднання шнурів зі штекерами RCA 
та підключення аудіо/відео апаратури. 

2-0038
Перехідник штекер 
Скарт- 4 гнізда RCA 

пластик

Перехідник для підключення аудіо/відео апаратури. 
Наприклад, для підключення телевізора, який має гніздо 
типу SCART до приладу (відеомагнітофон, DVD плеєр), 
який має RCA вхід/вихід, тощо.

2-0058 Перехідник-з'єднувач 
(гн.HDMI - гн.HDMI)

Застосовуються в якості перехідників HDMI

2-0056 Перехідник-з'єднувач 
(гн.HDMI - шт.mini HDMI) 

Застосовуються в якості перехіднків HDMI

2-0054

Перехідник-з'єднувач 
поворотньо-кутовий 

 (шт.HDMI - гн. HDMI) 

2-0063

Перехідник-з'єднувач 
кутовий з виступом (шт.

HDMI - гн.HDMI)  

2-0059
Перехідник-з'єднувач 

кутовий 
 (шт.HDMI - гн. HDMI)
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Фото Артикул Назва товару Опис продукції

2-0044 Перехідник штекер 
Скарт- 3 гнізда Скарт

Перехідник для підключення аудіо/відео апаратури.

Застосовується, наприклад, для підключення телевізора, 
який має гніздо типу SCART до трьох аудіо-відео 
приладів, які також мають гнізда типу SCART за 
допомогою шнурів SCART-SCART.

5-0003
Шнур з’єднувальний 

2RCA х 2RCA 
JAPAN

Застосовується для з’єднання відео і аудіо техніки між 
собою, а також для передачі низькочастотного аудіо-
відеосигналу.

В асортименті є метраж: 1,2 м, 1,8 м, 2,4 м.

5-0009
Шнур з’єднувальний 

3RCA х 3RCA 
JAPAN

Застосовується для з’єднання відео і аудіо техніки між 
собою, а також для передачі низькочастотного аудіо-
відеосигналу.

Найчастіше цей шнур використовується для з’єднання 
телевізора з іншими приладами (відеомагнітофон, DVD 
плеєр), які мають вихід типу RCA (один - відео, та двох 
канальний звук). 

В асортименті є метраж: 1,2 м, 1,8 м, 2,4 м.

5-0013
Шнур з’єднувальний 

4RCA х 4RCA 
JAPAN

Застосовується для з’єднання відео і аудіо техніки між 
собою, а також для передачі низькочастотного аудіо-
відеосигналу.

В асортименті є метраж: 1,2 м, 1,8 м, 2,4 м.

5-0102
Шнур штекер 

Скарт- 4 штекера RCA 
1,2 м 

Застосовується для з’єднання відео і аудіо техніки між 
собою. 

5-0108
Шнур штекер

Скарт - 6 штекерів RCA 
1,2 м

Застосовується для з’єднання відео і аудіо техніки між 
собою.

Найчастіше цей шнур використовується для з’єднання 
телевізора, що має вихід гніздо типу SCART з іншими 
приладами (відеомагнітофон, DVD плеєр), які мають вхід/
вихід типу RCA (один - відео, та двох канальний звук). 

5-0112

Шнур штекер 
Скарт-штекер Скарт

21 pin
1,2 м 

Застосовується для з’єднання відео і аудіо техніки, що 
мають гнізда типу SCART (відеомагнітофон, DVD плеєр, 
телевізор) між собою. 
В асортименті є метраж: 1,2 м, 1,5 м, 3 м, 5 м.
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5-0208
Подовжувач для 

навушників
3 м

Призначений для прослуховування різноманітних аудіо 
пристроїв на відстані до 3 м. 
В асортименті є метраж: 3 м, 5 м.

5-0501
Шнур HDMI 

(штекер-штекер) 
1,4В

Діаметр - 6мм, gold, чорний.

В асортименті є метраж: 1м, 2м, 3м, 5м, 10м.

Застосовуеться для передачі високоякісного аудіо-, 
відеоконтенту та сигналів управління.

5-0501-1
Шнур HDMI 

(штекер-штекер) 
1,4В

Діаметр - 7,3мм з фільтром, чорний, в блістері.

В асортименті є метраж: 1м, 2м, 3м, 5м, 10м.

Застосовуеться для передачі високоякісного аудіо-, 
відеоконтенту та сигналів управління.

5-0515
Шнур HDMI 

(штекер-штекер) 
1.3В

Діаметр - 7мм, gold з фільтром, чорний, в коробці.

В асортименті є метраж: 1м, 2м, 3м, 5м, 10м.

Застосовуеться для передачі високоякісного аудіо-, 
відеоконтенту та сигналів управління.

5-0550 Шнур HDMI - DVI 
(штекер-штекер)

Діаметр - 6 мм, gold, чорний, в блістері.

В асортименті є метраж: 1м, 2м, 3м.

Застосовуеться для передачі високоякісного аудіо-, 
відеоконтенту та сигналів управління.

5-0553 Шнур DVI
(штекер-штекер)

Діаметр - 7,3мм, з фільтром, в блістері.

В асортименті є метраж: 1м, 2м.

Застосовуеться для передачі високоякісного аудіо-, 
відеоконтенту та сигналів управління.
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6-0001 Джек телефонний RJ-11 
4Р4С 

Обжимний телефонний 4-х пазовий 4-х контактний штекер.

Найчастіше застосовується при з’єднанні провода телефонної 
трубки з апаратом.

6-0002 Джек телефонний RJ-12 
6P4C 

Обжимний телефонний 6-ти пазовий 4-х контактний штекер.

Застосовується з 4-х жильним телефонним кабелем для 
організації внутрішніх телефонних мереж.

6-0003 Джек телефонний RJ-12 
6P6C 

Обжимний телефонний 6-ти пазовий 6-ти контактний штекер.

Найчастіше застосовується при монтажі систем сигналізації.

6-0101 Шнур витий телефонний 
2 м

Застосовується для з’єднання між собою телефонного апарату 
та трубки. Довжина у розтягнутому стані 2 метра.

В асортименті є метраж: 2 м, 4,5 м, 7,5 м, 15 м.

6-0104 Шнур витий телефонний 
4,5 м

Застосовується для з’єднання між собою телефонного апарату 
та трубки. Довжина у розтягнутому стані 4,5 метра.

В асортименті є метраж: 2 м, 4,5 м, 7,5 м, 15 м.

6-0130 Подовжувач телефонний 
штекер - 2гнізда (6Р4С) 4 м

Телефонний шнур 4-х жильний з роз’ємами: штекер 6Р4С, два 
гнізда 6Р4С.

Використовується для віддалення від телефонної розетки 
телефонів, факсів, модемів та інших пристроїв з гніздами 6Р4С 
та 6Р2С на відстань до 4 метрів. 

6-0131 Подовжувач телефонний 
штекер - 2гнізда (6Р4С) 6 м

Телефонний шнур 4-х жильний з роз’ємами: штекер 6Р4С, два 
гнізда 6Р4С.

Використовується для віддалення від телефонної розетки 
телефонів, факсів, модемів та інших пристроїв з гніздами 6Р4С 
та 6Р2С на відстань до 4-6 метрів. 

6-0135 Подовжувач телефонний 
штекер - гніздо (6Р4С) 4 м Телефонний шнур 4-х жильний з роз’ємами: штекер 6Р4С - 

гніздо 6Р4С.

Використовується для віддалення від телефонної розетки 
телефонів, факсів, модемів та інших пристроїв з гніздами 6Р4С 
та 6Р2С на відстань до 4-6 метрів. 

6-0136 Подовжувач телефонний 
штекер - гніздо (6Р4С) 6 м

6-0143 Подовжувач телефонний 
штекер - штекер (6Р4С) 2 м

Телефонний шнур 4-х жильний з роз’ємами: штекер 6Р4С - 
штекер 6Р4С.

Використовується для віддалення від телефонної розетки 
телефонів, факсів, модемів та інших пристроїв з гніздами 6Р4С 
та 6Р2С на відповідну відстань - до 2, 4, 6, 10 або 15 метрів.

6-0144 Подовжувач телефонний 
штекер - штекер (6Р4С) 4 м

6-0144А Подовжувач телефонний 
штекер - штекер (6Р4С) 6 м

6-0145 Подовжувач телефонний 
штекер - штекер (6Р4С) 10 м

6-0146 Подовжувач телефонний 
штекер - штекер (6Р4С) 15 м

6-0201
Розетка телефонна 

1 х RJ-12 (6P4C) 
на липучці

Розетка телефонна 6Р4С на 1 гніздо.

Застосовується для з’єднання загальної телефонної лінії з 
телефонним апаратом.
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6-0202
Розетка телефонна 

2 х RJ-12 (6P4C) 
на липучці

Розетка телефонна 6Р4С на 2 гнізда.

Застосовується для з’єднання загальної телефонної лінії з 
двома телефонними апаратоми, або dial-up модемом.

6-0209А
Телефонна розетка 

зовнішня універсальна з 
2 гніздами (6Р4С)

Застосовується для підключення телефонної вилки євро 
зразка.

Має 2 виходи.

6-0212 Вилка телефонна євро з 
двома виходами

Дає можливість приєднувати два телефонних апарата 
(або телефон і модем) зі шнурами 6Р4С до універсальної 
телефонної розетки євро зразка. 

6-0215 Перехідник телефонний 
1 гніздо- 1 гніздо (6Р4С)

Застосовується в якості з’єднувача двох телефонних 4-х 
жильних кабелів, попередньо обжатих роз’ємами типу 
джек телефонний RJ-12.

6-0217 Перехідник телефонний 
1 штекер- 2 гнізда

Застосовується в якості розгалужувача на дві паралельні 
телефонні лінії для підключення двох телефонних 
апаратів до однієї розетки типу розетка телефонна 1 х 
RJ-12 на липучці.

6-0218 Перехідник телефонний 
1 гніздо- 2 гнізда

Застосовується в якості розгалужувача на дві ідентичні 
телефонні лінії для підключення двох телефонних 
апаратів до однієї 4-х жильної телефонної лінії з роз’ємом 
RJ-12 (6Р4С).

6-0219 Перехідник телефонний 
1 штекер- 3 гнізда

Застосовується в якості розгалужувача на три ідентичні 
телефонні лінії для підключення трьох телефонних 
апаратів до однієї розетки типу розетка телефонна 1 х 
RJ-12 на липучці.

Аксесуари для мобільних пристроїв

6-0325У Адаптер живлення USB 
для IPod / IPad / iPhone)

Вхідна напруга: 220 - 240В 50/60 Гц; 
Напруга на виході: 5В - 1А. Використовується як 
перехідник. Дозволяє живити USB пристрої від 
електричної мережі.

6-0301У Кабель USB - IPod / IPad 
/ iPhone

Використовується для передачі даних та підключення до 
зарядного пристрою.

Фото Артикул Назва товару Опис продукції

6-0001 Джек телефонний RJ-11 
4Р4С 

Обжимний телефонний 4-х пазовий 4-х контактний штекер.

Найчастіше застосовується при з’єднанні провода телефонної 
трубки з апаратом.

6-0002 Джек телефонний RJ-12 
6P4C 

Обжимний телефонний 6-ти пазовий 4-х контактний штекер.

Застосовується з 4-х жильним телефонним кабелем для 
організації внутрішніх телефонних мереж.

6-0003 Джек телефонний RJ-12 
6P6C 

Обжимний телефонний 6-ти пазовий 6-ти контактний штекер.

Найчастіше застосовується при монтажі систем сигналізації.

6-0101 Шнур витий телефонний 
2 м

Застосовується для з’єднання між собою телефонного апарату 
та трубки. Довжина у розтягнутому стані 2 метра.

В асортименті є метраж: 2 м, 4,5 м, 7,5 м, 15 м.

6-0104 Шнур витий телефонний 
4,5 м

Застосовується для з’єднання між собою телефонного апарату 
та трубки. Довжина у розтягнутому стані 4,5 метра.

В асортименті є метраж: 2 м, 4,5 м, 7,5 м, 15 м.

6-0130 Подовжувач телефонний 
штекер - 2гнізда (6Р4С) 4 м

Телефонний шнур 4-х жильний з роз’ємами: штекер 6Р4С, два 
гнізда 6Р4С.

Використовується для віддалення від телефонної розетки 
телефонів, факсів, модемів та інших пристроїв з гніздами 6Р4С 
та 6Р2С на відстань до 4 метрів. 

6-0131 Подовжувач телефонний 
штекер - 2гнізда (6Р4С) 6 м

Телефонний шнур 4-х жильний з роз’ємами: штекер 6Р4С, два 
гнізда 6Р4С.

Використовується для віддалення від телефонної розетки 
телефонів, факсів, модемів та інших пристроїв з гніздами 6Р4С 
та 6Р2С на відстань до 4-6 метрів. 

6-0135 Подовжувач телефонний 
штекер - гніздо (6Р4С) 4 м Телефонний шнур 4-х жильний з роз’ємами: штекер 6Р4С - 

гніздо 6Р4С.

Використовується для віддалення від телефонної розетки 
телефонів, факсів, модемів та інших пристроїв з гніздами 6Р4С 
та 6Р2С на відстань до 4-6 метрів. 

6-0136 Подовжувач телефонний 
штекер - гніздо (6Р4С) 6 м

6-0143 Подовжувач телефонний 
штекер - штекер (6Р4С) 2 м

Телефонний шнур 4-х жильний з роз’ємами: штекер 6Р4С - 
штекер 6Р4С.

Використовується для віддалення від телефонної розетки 
телефонів, факсів, модемів та інших пристроїв з гніздами 6Р4С 
та 6Р2С на відповідну відстань - до 2, 4, 6, 10 або 15 метрів.

6-0144 Подовжувач телефонний 
штекер - штекер (6Р4С) 4 м

6-0144А Подовжувач телефонний 
штекер - штекер (6Р4С) 6 м

6-0145 Подовжувач телефонний 
штекер - штекер (6Р4С) 10 м

6-0146 Подовжувач телефонний 
штекер - штекер (6Р4С) 15 м

6-0201
Розетка телефонна 

1 х RJ-12 (6P4C) 
на липучці

Розетка телефонна 6Р4С на 1 гніздо.

Застосовується для з’єднання загальної телефонної лінії з 
телефонним апаратом.
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6-0306 Кабель - аудіо 3,5 мм 4C 
для IPod / IPad / iPhone

Кабель - аудіо штекер 3,5 мм 4C - штекер 3,5 мм 4C для 
IPod / IPad / iPhone

6-0328
Адаптер живлення USB 
для IPod / IPad / iPhone, 

CE

Вхідна напруга: 220 - 240В 50/60 Гц;  
Напруга на виході: 5В - 1А. Використовується як 
перехідник. Дозволяє живити USB пристрої від 
електричної мережі.

6-0330 Зарядний пристрій для 
IPod / IPad / iPhone 1A

Вхідна напруга: 220 - 240В 50/60 Гц; 
Напруга на виході: 5В - 1А. Використовується для 
подачі живлення на IPod / IPad / iPhone та для зарядки 
акумулятора.

6-0343
Автомобільний зарядний 
пристрій для IPod / IPad / 

iPhone 1A

Вхідна напруга: 12-24В; 
Напруга на виході: 5В - 1А. Використовується для 
подачі живлення на IPod / IPad / iPhone та для зарядки 
акумулятора.

6-0349
Автомобільний 
перехідник під 

прикурювач + 2 USB

Вхідна напруга: 12-24В; 
Напруга на виході USB: 5В - 1А. 
Використовується як перехідник.

6-0351
Автомобільний 
перехідник під 

прикурювач + 3 USB 

Вхідна напруга: 12-24В; 
Напруга на виході USB: 5В - 1А. 
Використовується як перехідник.

6-0341

Автомобільний 
перехідник під 

прикурювач + 2 USB 
(блістер)

Вхідна напруга: 12В;  
Напруга на виході прикурювача: 12В - Max 3A  
Напруга на виході USB: 5В - 1А. 
Використовується як перехідник. 

6-0354
6-0356

Універсальний набір для 
заряду та передачі даних 

IPod / IPad / iPhone

Універсальний набір перехідників для заряду та передачі 
даних IPod / IPad / iPhone (Перехідник (USB адаптер 
живлення): Вхідна напруга 100-240 В ~ 50/60Гц, Вихідна 
напруга 5В - 1А; Перехідник автомобільний - USB: Вхідна 
напруга 12-24В, Вихідна напруга 5В - 1А; USB кабель) В 
блістері та в корбці.



19

Фото Артикул Назва товару Опис продукції

6-0365 Гарнітура HI-FI з 
мікрофоном iPhone

Завдяки вбудованому мікрофону та провідного пульта ДУ 
ви зможете перемикати композиції і говорити по iPhone 
під час прослуховування музики.

6-0368 Комплект KIT 5 в 1 IPod / 
IPad / iPhone

Перехідник KIT 5 в 1 IPod / IPad / iPhone для підключення 
додаткових пристріїв (USB, M2, T-flash, SD/MMC, MS/MS 
Duo)

6-0310BK
6-0313BK

Батарея - чохол для 
IPhone 4/4S

Ємність батареї: 2300мА/год; 

Колір: чорний, білий.

6-0310W
6-0313W

6-0315B
6-0315W

Батарея - чохол для 
IPhone 5

Ємність батареї: 3000мА/год;

Колір: чорний, білий.

6-0315SB
6-0315SW

6-0331

Універсальна батарея 
для мобільних пристріїв з 
адаптером та ліхтариком

USB, microUSB, Apple

Ємність батареї: 4400 мА/год 
Вхідна напруга: DC4,75В-5,25В  
Вихідна напруга: 5В-1A  
Розмір: 114*58*15,5 мм 
Вага: 145 г. 
Час зарядки: 6-7годин

6-0332

Універсальна батарея 
для мобільних пристріїв з 

адаптером
USB, microUSB, Apple

Ємність батареї: 7800 мА/год  
Вхідна напруга: DC4,75V-5,25V  
Вихідна напруга: 5В-1A, 5В-2,1A  
Розмір: 105*60*22 мм 
Вага: 196 г.  
Час зарядки: 9-10годин

6-0333

Універсальна батарея 
для мобільних пристріїв з 
адаптером та ліхтариком 

USB, microUSB, Apple

Ємність батареї: 2200 мА/год 
Вхідна напруга: DC4,75В-5,25В  
Вихідна напруга: 5В-1A  
Розмір: 102*28*25 мм 
Вага: 79 г. 
Час зарядки: 2-3години

19Аксесуари для мобільних пристроїв
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6-0323 Кабель гнездо USB - 
штекер micro USB

Кабель гнездо USB - штекер micro USB, применяется 
для зарядки и синхронизации Apple устройств и других, 
имеющих micro USB разъем

Компьютерні аксесуари

4-0029 Гумова накладка до 
джека RJ-45 (8P8C)

Призначена для захисту джека RJ-45 (8P8C) від впливу 
зовнішніх факторів.

4-0051
Шнур комп’ютерний 

мережевий  
1,8 м

Використовується, як кабель живлення для системного 
блоку чи UPS. 

4-0052
Шнур комп’ютерний 

монітор-системний блок 
1,8 м

Використовується, як сигнальний кабель від системного 
блоку чи UPS до монітору.

4-0053
Подовжувач USB 

штекер А - гніздо А
1,8 м Застосовується для зручності підключення пристроїв 

через USB порт до комп’ютера, наприклад флеш-карт 
пам’яті.

4-0058 Подовжувач USB 
0,8 м

4-0061 Шнур ПК-принтер 
3 м

Застосовується для підключення принтеру до 
комп’ютера.

4-0087
Перехідник USB 

штекер А - 4 гнізда А 
зі шнуром

Застосовується для підключення до одного гнізда USB 
декількох пристроїв (наприклад до комп’ютера з одним 
USB входом одночасно можна підключити переносну 
флеш-карту пам’яті, цифровий фотоапарат, МР3 плеєр, 
тощо).
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4-0088
Комплект USB 

(подовжувач USB + 6 
перехідників USB)

Універсальний набір USB коннекторів для підключення 
периферійних приладів (відеокамера, цифровий 
фотоапарат, MP3 плеєр, зовнішний жорсткий диск, 
сканер, комунікатор, мобільний телефон) до комп’ютера.

В набір входять: перехідник-скрутка USB AM-AF (папа-
мама) для зручного підключення на відстані до 90 см та 
6 коннекторів: USB AM-USB AM, USB AM-USB BM, USB 
AM-1394 4p, USB AM-1394 6p, USB AM-mini 4p, USB AM-
mini 6p.

4-0205 Патчкорд UTP 
3 м Шнур багатожильний неекранований UTP категорії 5E 

(RJ-45 вилка - RJ-45 вилка), довжиною 3, 5 метрів.

Призначений для підключення комп’ютеру до 
комп’ютерної мережі, включаючи інтернет.4-0206 Патчкорд UTP  

5 м

5-0230

Шнур штекер 
USB А - штекер mini USB 

4pin 
1,5 м

Застосовується для підключення до пристроїв з USB 
входом (наприклад комп’ютер) пристроїв зі спеціальним 
виходом типу mini USB на 4 контакти (наприклад цифрові 
фото-відео камери, МР3 плеєри, тощо).

5-0231

Шнур штекер 
USB А -штекер mini USB 

5pin 
1,5 м

Застосовується для підключення до пристроїв з USB 
входом (наприклад комп’ютер) пристроїв зі спеціальним 
виходом типу mini USB на 5 контактів (наприклад цифрові 
фото-відео камери, МР3 плеєри, тощо).

6-0004 Джек комп’ютерний 
RJ-45 8P8C 

Обжимний комп’ютерний 8-ми пазовий 8-ми контактний 
штекер.

Застосовується з 8-ми жильним телефонним 
кабелем або з кабелем типу вита пара (UTP) при 
проведенні комп’ютерних мереж, а також систем 
відеоспостереження та сигналізації. 

6-0005
Джек комп’ютерний 

RJ-45 8P8C 
(екран) 

Обжимний комп’ютерний 8-ми пазовий 8-ми контактний 
штекер з екраном.

Застосовується з 8-ми жильним телефонним кабелем 
або з кабелем типу вита пара (FTP, SFTP) при 
проведенні комп’ютерних мереж, а також систем 
відеоспостереження та сигналізації. 

6-0206
Розетка комп’ютерна 
1×RJ-45 категорія 5E 

на липучці

Зовнішня комп’ютерна розетка підвищеної якості на один 
комп’ютер.

Застосовується для організації локальної або підключення 
до глобальної мережі по виділеній лінії.

Дає можливість зробити приховану підводку мережевого 
кабелю безпосередньо до робочого місця.

21Компьютерні  аксесуари
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6-0207
Розетка комп’ютерна 
2×RJ-45 категорія 5E 

на липучці
Те саме на два комп’ютера.

6-0216
Перехідник 

комп’ютерний 1 гніздо - 
1 гніздо (8Р8С)

Застосовується в якості з’єднувача двох 8-ми жильних 
мережевих кабелів типу вита пара, попередньо обжатих 
роз’ємами типу джек RJ-45.

6-0217А
Перехідник 

комп’ютерний 1 штекер - 
2 гнізда (8Р8С) 

Дозволяє підключити два роз’єми на одну розетку 
для почергового підключення до мережі від двох 
комп’ютерів.

6-0218А
Перехідник 

комп’ютерний 1 гніздо - 
2 гнізда (8Р8С) 

Використовується, як розгалужувач-з’єднувач 
(розгалуження - з’єднання механічне, паралельне, без 
узгодження) телефонного або комп’ютерного (вита пара) 
кабелю із штекерами RJ-45.

Електротехнічні акесуари

2-0154 Перехідник мережевий 
євро, тип England 

Застосовується для підключення побутової техніки та 
електроніки з вилкою євро зразка до електричної мережі 
радянського зразка.

2-0152
2-0151

Перехідник мережевий 
універсальний плоский

Застосовується для підключення побутової техніки та 
електроніки з євро або азiатською (плоскою) вилкою до 
електричної мережі радянського зразка. 

2-0157
Перехідник мережевий 

універсальний, 
тип England малий

2-0158
Перехідник мережевий 

універсальний, 
тип Tefal білий

Застосовується для підключення побутової техніки та 
електроніки з євро або азiатською (плоскою) вилкою до 
електричної мережі радянського зразка. 

2-0164
Перехідник мережевий 

універсальний з 
вимикачем

Застосовуються для підключення побутової техніки та 
електроніки з азіатською/американською вилкою до 
електричної мережі радянського зразка.
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2-0166 Тревел адаптер

Переходник сетевой, универсальный для использования в 
150 странах мира 
- 2 разъема USB для зарядки мобильных устройств 
(Мр3/Мр4 плееров, смартфонов, GPS и т.п.); 
- Предохранитель 6А - защищает от короткого замыкания, 
перегрузки и перегрева; 
- Моноблок, единственный целый с выдвижными деталями, 
обеспечивает надежность и удобство  
в использовании; 
- Входное напряжение 100-240В, 6А макс 
- Выходное напряжение 100-240В, 6А макс; 
USB 5В, 1А

2-0163

Перехідник мережевий 
Евро вилка/розетка + 

2USB, з підставкою для 
моб.тел.

Вихідна напруга USB: 5В - 1А.

Застосовуються в якості перехідника.

2-0162
Перехідник мережевий 
Евро вилка/розетка + 

2USB

2-0160
Перехідник мережевий 

з контролером напруги / 
лічильник споживання

Мережевий перехідник-вимірювач відображає показники 
електромережі (Вольт, Ампер,→ Ватт,→ MAX Ватт,→ кВт/год,→ 
CO2, Ціна всього; Ціна за час,→ Ціна1,→ Ціна2) - напругу, 
частоту, силу струму, споживану потужність і проводить 
розрахунок використаної електроенергії (по заданій ціні), 
програмується на час работи. З його допомогою Ви 
можете визначити, які прилади найбільше споживають 
електроенергії і регулювати їх використання, що дозволяє 
ефективно використовувати споживання електроенергії і 
знизити рахунки за оплату.

5-0301 Шнур мережевий 
1,8 м

Застосовується для підключення аудіо-відео техніки до 
електричної мережі.

5-0333
5-0335

Шнур мережевий
Провід гнучкий до електроінструменту, резиновий, 
2х1,0 мм, діам. 8,3мм, 3м, 5м.

5-0416 Вимикач з ланцюжком 
Використовується в освітленні. Матеріал: метал срібного 
кольору; Довжина: 30см
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5-0312У
Шнур для праски, в 
тканевій оплітці, без 
заземления 2*1,0мм Матеріал провідника: мідь; Гумова ізоляція. Оболонка: 

тканева оплітка; Колір: білий/чорний; Довжина: 2м 
Застосовуються для монтажу з праскою.5-0313У

Шнур для праски, в 
тканевій оплітці, з 

заземлениям 3*1,0мм

5-0320
Шнур мережевий 

монтажний з вилкою 
2*0,75мм 

Матеріал провідника: мідь; Оболонка: ПВХ; Колір: білий; 
Довжина: 1,5м Застосовуються для монтажу в освітленні, 
для електроприладів

5-0322
Шнур мережевий 

монтажний з вилкою і 
вимикачем 2*0,75мм

22-2412

Клема 
з важелями для 

розподільчих коробок
2, 3, 5 провідники, 3 шт. в упаковці.

22-2413

22-2415

22-3302

Клеми 
для розподільчих 

коробок

2, 4, 6, 8 провідники (з пастою) 
220В, 24А, 1,0-2,5 мм2

22-3304
22-3306

22-3308

22-3322

Клеми 
для розподільчих 

коробок

2, 4, 6, 8 провідники, 220В, 24А, 1,0-2,5 мм2

22-3324
22-3326

22-3328

22-3173 3 провідники, 220В, 24А, 0,75-2,5 мм2

22-4111 Клема для підключення 
освітлювальних приладів 

2 вхідних провідники, 220В, 24А, 1,0-2,5 мм2
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22-4201 Сервісна клема 
Клема для з'єднання двух мідних провідників, 220В, 24А

0,5-2,5 мм2

 

22-2943
Клема живлення

Клема для швидкого монтажу з заземленням, 220В, 0,5-
2,5 мм2

22-2942 Клема для швидкого монтажу, 220В, 0,5-2,5 мм2

22-0216
Клема швидкого монтажу 

з врізним контактом
KW-6

червона, 0,5-0,75мм→

22-0203
Клема з врізним 

контактом
KW-3, KW-4, KW-5

 червона 0,5-1,0мм

22-0204 синя 1,0-2,5мм

22-0205 жовта 4,0-6,0мм

22-0746 Набір клемних колодок

Виконані в блістері, по 6 шт: 

- 2,5мм (3А);

- 4мм (6А);

- 6мм (10А);

- 10мм (16А). 

22-0701S

22-0701AS

22-0702S

22-0703S

22-0704S

Клемні колодки кінцеві 
(тупикові)

Призначені для з’єднання проводів, 2,5мм, 4мм, 6мм, 
10мм, 16мм. 
Тупикові клемні колодки широко застосовуються при 
створенні сучасних електричних пристроїв, коли до якості 
з’єднань проводів та кабелів пред’являються підвищені 
вимоги. Вони використовуються в якості самого 
надійного з’єднувального елемента проводів і кабелів 
у відгалужувальних коробках, кабель-каналах, в інших 
електротехнічних оболонках силових і освітлювальних 
кіл, а також в якості заземлюючих контактів. Прозорий 
корпус клемних колодок, виготовлений з полікарбонату, 
забезпечує підвищені механічні характеристики, у 
тому числі при низьких температурах, стійкість до 
займання, високу теплостійкість і діелектричну міцність, 
а також можливість постійного спостереження за 
станом з’єднань. Вони характеризуються відмінним 
опором до поверхневих струмів, хімічних і атмосферних 
речовинам. Для виготовлення контактної частини колодок 
використовується латунь, а для виготовлення гвинтів - 
оцинкована сталь.
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22-0701

Клемна колодка 12-ти 
полюсна

3А, 2,5 мм.кв., РЕ

22-0701A  3А, 4 мм.кв., РЕ

22-0702 6А, 6 мм.кв., РЕ

22-0703 10А, 10 мм.кв., РЕ

22-0704 16А, 12 мм.кв., РЕ

22-0705 20А, 14 мм.кв., РЕ

22-0706 30А, 16 мм.кв., РЕ

22-0707 60А, 25 мм.кв., РЕ

22-0708 80А, 35 мм.кв., РЕ

22-0709 100А, 40 мм.кв., РЕ

22-0711 3А, 4 мм.кв., РA

22-0712 6А, 6 мм.кв., РA

22-0713 10А, 10 мм.кв., РA

22-0714 16А, 12 мм.кв., РA

22-0715 20А, 14 мм.кв., РA

22-0716 30А, 16 мм.кв., РA

22-0717 60А, 25 мм.кв., РA

22-0718 80А, 35 мм.кв., РA

22-0719 100А, 40 мм.кв., РA

25-0575 Набір наконечників

18 типів (в кількості 175 шт): Матеріал: луджена мідь. 
Ізолятор: ПВХ. Наконечник кільцевий, ізольований: - 
0,5~1,5мм2, 19А, діам. отвору 3,2мм - 15шт, 4,3мм - 10шт, 
5,3мм - 10шт. Колір: червоний; - 1,5~2,5мм2, 27А, діам. 
отвору 3,2мм - 15шт, 4,3мм - 10шт, 5,3мм - 10 шт. Колір: 
синій; - 4~6мм2, 48А, діам. отвору 5,3мм - 5 шт, 6,5мм 
- 5шт. Колір: жовтий. Наконечник вилковий, ізольований: - 
0,5~1,5мм2, 19А діам. роз'єму 3,2мм - 10шт, 4,3мм - 10шт. 
Колір: червоний; - 1,5~2,5мм2, 27А, діам. роз'єму 4,3мм 
- 10шт. Колір: синій; З'єднувальна гільза, ізольована: - 
0,5~1,5мм2, 19А, діам. отвору 1,7мм - 10шт; - 1,5~2,5мм2, 
27А, діам. отвору 2,3мм - 10шт; - 4~6мм2, 48А, діам. отвору 
3,4мм - 5шт; Ізольований контактний зажим (штекер): - 
0,5~1,5мм2, 10А 10шт; - 1,5~2,5мм2, 15А - 10шт. Ізольований 
контактний зажим (гніздо): - 0,5~1,5мм2, 10А 10шт; - 
1,5~2,5мм2, 15А - 10шт.
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25-0573

18 типів (в кількості 300 шт): Матеріал: луджена мідь. 
Ізолятор: ПВХ. Наконечник кільцевий, ізольований: - 
0,5~1,5мм2, 19А, діам. отвору 3,2мм - 25шт, 4,3мм - 25шт, 
5,3мм - 25шт. Колір: червоний; - 1,5~2,5мм2, 27А, діам. 
отвору 3,2мм - 15шт, 4,3мм - 20шт, 5,3мм - 10 шт. Колір: 
синій; - 4~6мм2, 48А, діам. отвору 5,3мм - 5 шт, 6,5мм 
- 5шт. Колір: жовтий. Наконечник вилковий, ізольований: - 
0,5~1,5мм2, 19А діам. роз'єму 3,2мм - 20шт, 4,3мм - 20шт. 
Колір: червоний; - 1,5~2,5мм2, 27А, діам. роз'єму 4,3мм 
- 20шт. Колір: синій; З'єднувальна гільза, ізольована: - 
0,5~1,5мм2, 19А, діам. отвору 1,7мм - 10шт; - 1,5~2,5мм2, 
27А, діам. отвору 2,3мм - 10шт; - 4~6мм2, 48А, діам. отвору 
3,4мм - 5шт; Ізольований контактний зажим (штекер): - 
0,5~1,5мм2, 10А 20шт; - 1,5~2,5мм2, 15А - 20шт. Ізольований 
контактний зажим (гніздо): - 0,5~1,5мм2, 10А 20шт; - 
1,5~2,5мм2, 15А - 20шт. 

25-0581

Набір наконечників

4 типа (в кількості 100 шт): Матеріал: луджена мідь. 
Ізолятор: ПВХ. Гільза, ізольована: - 4мм2 - 50шт. Колір: 
помаранчевий; - 6мм2 - 20 шт. Колір: зелений; - 10мм2 - 
20 шт. Колір: коричневий; - 16мм2 - 10 шт. Колір: білий.

25-0582

 4 типа (в кількості 200 шт): Матеріал: луджена мідь. 
Ізолятор: ПВХ. Гільза, ізольована: - 2х0,75мм2 - 50шт. 
Колір: синій; - 2х1,0мм2 - 50 шт. Колір: червоний; - 
2х1,5мм2 - 50 шт. Колір: чорний; - 2х2,5мм2 - 50 шт. 
Колір: сірий.

40-0201У

Наконечники кільцеві

Наконечник кільцевий, ізольований 0,5~1,5мм, 19А, 
3,2мм, червоний, 10шт/упак. 

40-0205У Наконечник кільцевий, ізольований 0,5~1,5мм, 19А, 
4,3мм, червоний, 10шт/упак. 

40-0208У Наконечник кільцевий, ізольований 0,5~1,5мм, 19А, 
5,3мм, червоний, 10шт/упак. 

40-0212У Наконечник кільцевий, ізольований 1,5~2,5мм, 27А, 
3,2мм, синій, 10шт/упак. 

40-0216У Наконечник кільцевий, ізольований 1,5~2,5мм, 27А, 
4,3мм, синій, 10шт/упак. 

40-0219У Наконечник кільцевий, ізольований 1,5~2,5мм, 27А, 
5,3мм синій, 10шт/упак. 

40-0227У Наконечник кільцевий, ізольований 4~6мм, 48А, 5,3мм, 
жовтий, 5шт/упак. 

40-0231У Наконечник кільцевий, ізольований 4~6мм, 48А, 6,5мм, 
жовтий, 5шт/упак. 
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40-0101У

Наконечники вилкові

Наконечник вилковий, ізольований 0,5~1,5мм, 19А, 
3,2мм, червоний, 10шт/упак. 

40-0105У Наконечник вилковий, ізольований 0,5~1,5мм, 19А, 
4,3мм, червоний, 10шт/упак. 

40-0116У Наконечник вилковий, ізольований 1,5~2,5мм, 27А, 
4,3мм, синій, 10шт/упак. 

40-0504У-2

Роз’єми пласкі

Роз'єм плаский ізольований (штекер + гніздо), 
0,5~1,5мм, 10А, червоний, 10шт/упак. 

40-0507У-2 Роз'єм плаский ізольований (штекер + гніздо), 
1,5~2,5мм, 15А, синій, 10шт/упак. 

40-0525У Роз'єм плаский повністю ізольований (гніздо)  
0,5-1,5кв.мм, 10А, 6,35х0,8мм, червоний, 10шт/упак. 

40-0528У Роз'єм плаский повністю ізольований (гніздо)  
1,5-2,5кв.мм,15А, 6,35х0,8мм, синій, 10шт/упак.  

40-0530У Роз’єм плаский ізольований (штекер + гніздо), 
0,5~1,5мм→, 10А, червоний,  10шт/упак.

40-0531У Роз’єм плаский ізольований (штекер + гніздо), 
1,5~2,5мм→, 10А, синий, 10шт/упак

Керамічні та бакелітові патрони

22-0101
Керамічний, E40

(HL110N E40)

22-0104
Керамічний, E27

(HL519 E27)

22-0105
Керамічний, з дротами, Е27

(HL519C1 E27)

22-0106
Керамічний, з кріпленням, Е27

(HL519А-3 E27)
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22-0107
Керамічний, настінний, Е27

(HL601-1 E27)

22-0108
Керамічний, підвісний, Е27

(HL510N E27)

22-0102
Керамічний, E14

(HL514 E14)

22-0103
Керамічний, з дротами, Е14

(HL514W E14)

22-0109
Бакелітовий, підвісний, Е27

(Е-27-А) 

22-0110
Бакелітовий, люстровий, Е27

(Е27-В)

22-0111
Бакелітовий, фланцевий, Е27

(HL-101 Е-27)

22-0114
Бакелітовий, Е14

(Е14-А)

22-0115
Бакелітовий, люстровий, Е14

(Е14-В)

22-0116
Бакелітовий, Е14

(Е14-А/1)

22-0117
Бакелітовий, люстровий, Е14

(Е14-В/1)

22-0118
Бакелітовий, Е27

(Е27-А/1)

22-0119
Бакелітовий, люстровий, Е27

(Е27-В/1)

22-0112
Керамічний, для галогенових ламп

(MR16)

22-0113
Керамічний, для галогенових ламп

(GU10)

22-0120 Перехідник для патрона  З E14 на E27. Матеріал: термопластик.

22-0121 Перехідник для патрона З E27 на E14. Матеріал: термопластик.
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Монтажні аксесуари
8-0101 Стяжка 60х2,5 мм (100шт.)

Використовується для швидкого та зручного кріплення 
проводу/кабелю або пучків кабелю при монтажних 
роботах.

На одному з кінців хомута розміщений замок, а по всій 
довжині хомута нанесені зубчики.

При затягуванні хомута виходить міцна фіксація в замку. 

Часто використовується в якості фіксації різноманітних 
видів упаковки.

В асортименті білий та чорний колір.

8-0102 Стяжка 80х2,5 мм (100шт.)

8-0103 Стяжка 100х2,5 мм (100шт.)

8-0104 Стяжка 120х2,5 мм (100шт.)

8-0105 Стяжка 150х2,5 мм (100шт.)

8-0106 Стяжка 150х3,6 мм (100шт.)

8-0107 Стяжка 180х3,6 мм (100шт.)

8-0108 Стяжка 200х2,5 мм (100шт.)

8-0109 Стяжка 200х3,6 мм (100шт.)

8-0110 Стяжка 250х3,6 мм (100шт.)

8-0111 Стяжка 280х3,6 мм (100шт.)

8-0119 Стяжка 300х3,6 мм (100шт.)

8-0120 Стяжка 380х4,8 мм (100шт.)

8-0121 Стяжка 400х4,8 мм (100шт.)

8-0122 Стяжка 450х4,8 мм (100шт.)

8-0123
Комплект стяжок 
різнокольорових 

100х2,5 мм

Призначена для стяжки кабелів, дротів та іншого.

Забезпечує міцну фіксацію.

Часто використовується, як фіксатор різноманітних видів 
упаковок. В комплект входять 5 кольорів по 40 шт.

8-0124
Комплект стяжок 

100х2,5мм ; 150х3,5мм; 
200х4,8мм.

Призначена для стяжки кабелів, дротів та іншого.

Стандартний колір: білий.

В комплекті по 20 шт кожного розміру.

8-0125А Площадка під стяжку 
20х20 мм, 25х25 мм, 
30х30 мм, 40х40 мм 

на липучці 
(50 шт.)

Площадка є монтажною базою під стяжку.

Має самоклеючу основу та кріпиться до різноманітних 
поверхонь.

8-0126А
8-0127А

8-0128А

8-0130 Дюбель під стяжку 
(100шт.)

Спеціальний дюбель, використовується для кріплення 
кабельних стяжок на бетонних, дерев’яних, цегляних 
поверхнях. 

8-0131
Площадка для стяжки 

під дюбель  
(100шт.)

Застосовується для кріплення стяжки до поверхні за 
допомогою дюбеля. Розмір 22,2 х 16 мм.

Діаметр отвору під дюбель: 6,8 мм.
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8-0135
Стяжка металева 

200х4,6 мм 
(10 шт.)

Стяжка з нержавіючої сталі розмагніченого типу.

Використовується для цупкого й постійного звязування 
кабелів за критичних температур.

Застосовується в корозійному середовищі, витримує 
вологу, сіль, кислоти. Температурний діапазон: від -80 до 
+538°C 

8-0136
Стяжка металева 

300х4,6 мм
(10шт)

8-0160 Стяжки з дюбелем 
100х2,5 мм (100шт.)

Використовується при монтажних роботах, для зручного 
та швидкого кріплення проводів/кабелів стяжками до 
гіпсокартонних поверхонь.

8-0161 Стяжки з дюбелем 
120х3,2 мм (100шт.)

8-0162 Стяжки з дюбелем 
160х4,8 мм (100шт.)

8-0165 Стяжки під шуруп 
110х3,0 мм (100шт.)

Використовується при монтажних роботах, для зручного 
та швидкого кріплення проводів/кабелів стяжками 
до бетонних, дерев’яних, цегляних поверхонь, за 
допомогою шурупу.

8-0166 Стяжки під шуруп 
130х3,6 мм (100шт.)

8-0167 Стяжки під шуруп 
200х4,3 мм (100шт.)

8-0170
Стяжки з подвійним 

захватом 115х6,0 мм 
(100шт.)

Стяжки підсиленого типу.

Витримують вагу від 35 до 50 кг.

В асортименті тільки чорного кольору.

Призначені також для кріплення самонесучих дротів. 

Використовуються як в приміщеннях так і на вулиці.

Стійкі до дії ультрофіолетового випромінювання. 

Виготовляються без вмісту галогенів, стійкі до дії озону, 
кислот, лугів, вуглеводнів і сольових туманів.

8-0171
Стяжки з подвійним 

захватом 180х6,0 мм 
(100шт.)

8-0172
Стяжки з подвійним 

захватом 260х9,0 мм 
(100шт.)

8-0175 Стяжки з табличкою 
100х2,5 мм (100шт.)

Стяжка з табличкою для маркування розміром 25 х 8 мм.

8-0176 Стяжки з табличкою 
200х2,5 мм (100шт.)
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Монтажні аксесуари
8-0101 Стяжка 60х2,5 мм (100шт.)

Використовується для швидкого та зручного кріплення 
проводу/кабелю або пучків кабелю при монтажних 
роботах.

На одному з кінців хомута розміщений замок, а по всій 
довжині хомута нанесені зубчики.

При затягуванні хомута виходить міцна фіксація в замку. 

Часто використовується в якості фіксації різноманітних 
видів упаковки.

В асортименті білий та чорний колір.

8-0102 Стяжка 80х2,5 мм (100шт.)

8-0103 Стяжка 100х2,5 мм (100шт.)

8-0104 Стяжка 120х2,5 мм (100шт.)

8-0105 Стяжка 150х2,5 мм (100шт.)

8-0106 Стяжка 150х3,6 мм (100шт.)

8-0107 Стяжка 180х3,6 мм (100шт.)

8-0108 Стяжка 200х2,5 мм (100шт.)

8-0109 Стяжка 200х3,6 мм (100шт.)

8-0110 Стяжка 250х3,6 мм (100шт.)

8-0111 Стяжка 280х3,6 мм (100шт.)

8-0119 Стяжка 300х3,6 мм (100шт.)

8-0120 Стяжка 380х4,8 мм (100шт.)

8-0121 Стяжка 400х4,8 мм (100шт.)

8-0122 Стяжка 450х4,8 мм (100шт.)

8-0123
Комплект стяжок 
різнокольорових 

100х2,5 мм

Призначена для стяжки кабелів, дротів та іншого.

Забезпечує міцну фіксацію.

Часто використовується, як фіксатор різноманітних видів 
упаковок. В комплект входять 5 кольорів по 40 шт.

8-0124
Комплект стяжок 

100х2,5мм ; 150х3,5мм; 
200х4,8мм.

Призначена для стяжки кабелів, дротів та іншого.

Стандартний колір: білий.

В комплекті по 20 шт кожного розміру.

8-0125А Площадка під стяжку 
20х20 мм, 25х25 мм, 
30х30 мм, 40х40 мм 

на липучці 
(50 шт.)

Площадка є монтажною базою під стяжку.

Має самоклеючу основу та кріпиться до різноманітних 
поверхонь.

8-0126А
8-0127А

8-0128А

8-0130 Дюбель під стяжку 
(100шт.)

Спеціальний дюбель, використовується для кріплення 
кабельних стяжок на бетонних, дерев’яних, цегляних 
поверхнях. 

8-0131
Площадка для стяжки 

під дюбель  
(100шт.)

Застосовується для кріплення стяжки до поверхні за 
допомогою дюбеля. Розмір 22,2 х 16 мм.

Діаметр отвору під дюбель: 6,8 мм.
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8-0180 Стяжки багаторазові 150 
мм (50 шт.) 

Стяжка має замковий механізм (кульковий), що дозволяє 
її багаторазове використання.8-0181 Стяжки багаторазові 180 

мм (50 шт.)

8-0185
Стяжки з монтажною 

платформою 180х7,5 мм 
(50 шт.) 

Призначена, як для стяжки кабелів, так і для 
безпосереднього кріплення кабелю чи труб до 
різноманітних поверхонь. 

8-0186BK
8-0187W
8-0188BL
8-0189RD
8-0190BK
8-0191W
8-0192BL
8-0193RD

Стяжка на липучці 
150x12мм

Стяжка на липучці 
210x16мм

Колір: чорний, білий, синій, червоний; Матеріал: мама 
- поліпропілен, папа - нейлон. Використовується для 
швидкого і зручного кріплення проводу/кабелю або пучків 
кабелю при монтажах..

8-0340 Тримач труб × 16 мм
(50 шт.) Використовується, як кріплення труби гофрованої чи 

гладкої до поверхонь стін, стель, підлог чи перегородок. 
Має отвір для кріплення до поверхні.

8-0341 Тримач труб × 20 мм
(50 шт.)

8-0342 Тримач труб × 25 мм
(50 шт.)

8-0202y Зажим Ялинка 5-10мм 
(50 шт.)

Зажим універсальний, круглий, для кріплення кабелю і 
проводів

8-0203y Зажим Ялинка 11-18мм 
(50 шт.)

8-0204y Зажим Ялинка 19-25мм 
(50 шт.)

8-0502 Скоба 4 мм (50шт.)

Скоба для кріплення кабеля в ассортименте, круглая и 
плоская

8-0503 Скоба 5 мм (50шт.)

8-0504 Скоба 6 мм (50шт.)

8-0506 Скоба 8 мм (50шт.)

8-0508 Скоба 10 мм (50шт.)

8-0510 Скоба 14 мм (50шт.)

8-0512 Скоба 18 мм (50шт.)

8-0515 Скоба 25 мм (50шт.)

8-0520 Скоба 4 мм (плоска) 
(50шт.)

8-0522 Скоба 6 мм (плоска) 
(50шт.)

8-0524 Скоба 8 мм (плоска) 
(50шт.)

8-0526 Скоба 10 мм (плоска) 
(50шт.)

8-0528 Скоба 14 мм (плоска) 
(50шт.)
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Ізоляційні матеріали

12-0401
Ізострічка 

електротехнічна 0,13 мм 
х 15 мм 25 м

Ізострічка використовується для ізоляції токовивідних 
елементів при електромонтажних роботах.

Розміри: товщина 0,13 мм, ширина 15 мм, довжина 25 м.

В асортименті 7 кольорів: білий, жовтий, зелений, 
червоний, синій, чорний, жовто-зелений.

12-0402
Ізострічка 

електротехнічна 0,13 мм 
х 19 мм 25 м

Ізострічка використовується для ізоляції токовивідних 
елементів при електромонтажних роботах.

Розміри: товщина 0,13 мм, ширина 19 мм, довжина 25 м.

В асортименті 6 кольорів: білий, жовтий, зелений, 
червоний, синій, чорний.

12-0403
Ізострічка 

електротехнічна 0,13 мм 
х 15 мм 10 м 

Ізострічка використовується для ізоляції токовивідних 
елементів при електромонтажних роботах.

Розміри: товщина 0,13 мм, ширина 15 мм, довжина 10 м.

В асортименті 7 кольорів: білий, жовтий, зелений, 
червоний, синій, чорний, жовто-зелений.

12-0402WW

Ізолента електротехнічна 
(широка) 0,13мм х 30мм 

25м (40м)

Ізострічка використовується для ізоляції токовивідних елементів 
при електомонтажних роботах та для бандажної фіксації. 
Розміри: товщина 0,13 мм, ширина 30 мм, довжина 25 м (40 м).

В асортименті 3 кольори: білий, синій, чорний.

12-0402WBL

12-0402WBK

12-0410

Ізоляційна стрічка 
гумова, для високої 

напруги, 
до 10kB, 

самосплавляюча, 
нешкідлива для довкілля

Застосування

Захисна ізоляція для кабелів, дротів і їх з’єднань, напругою, до 
10kВ при температурі до 80°С.

Також застосовується для герметичної ізоляції дротів зв’язку, 
ліній високовольтних дротів, використовується для здобуття 
водонепроникного герметичного шару.

Для отримання герметичного міцного з’єднання, необхідно 
розтягнути ізоляційну стрічку до 2-х кратного розтягування, 
намотувати послідовно і рівномірні 3-5 шарів.

Властивості

Спеціальна гума, нешкідлива для довкілля, без сторонніх 
запахів, високоміцна і еластична, стійка до високої напруги, з 
чудовими герметичними властивостями.

Всепогодна, стійка до старіння, надійно захищає від корозії, не 
промокає, утворює міцне антикорозійне покриття.

Намотаний ізоляційний шар сплавляється в єдину, акуратну, 
гладку і монолітну поверхню.
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12-0411 Ізострічка ХБ

Застосування

Для ізольованої обмотки, фіксації, з’єднань кабелів і дротів з 
напругою до 380 В, при температурі від - 10°С до + 40°С. 

Властивості

Легка на розрив, не скручується і не деформується під час 
різання, сильна фіксація після намотування, міцна і надійна. 

Пробивна напруга: 1000 В

Товщина: 0,34 - 0,39 мм

Ширина: 18 мм

Довжина: 10 метров

12-0412 Ізоляційна стрічка ПВХ 
водонепроникна

Застосування

Водонепроникна ізоляційна стрічка для роботи з різним 
електроустаткуванням до 600 В і при температурі до 
70°С використовується для ізоляції внутрішніх відведень 
з’єднань проводки погружних електромеханічних 
пристроїв, насосів і інших дротів.

Властивості

Прозора, з хорошими липкими властивостями при 
намотуванні і чудовою електричною ізоляцією.

Дозволяє герметично і надійно виробити обмотку і 
ізоляцію.

Має стабільні ізоляційні характеристики під водою і у 
вологому середовищі.

12-0413

Ізоляційна стрічка, 
універсальна, ПВХ, 

тип "Мамонт" 0,18мм х 
50мм, 33м, чорна

Стрічка для труб призначена для швидкого ремонту 
пошкоджених трубних поверхонь, а також для 
герметизації небезпечних ділянок з’єднань і конструкцій, 
що знаходяться в широкому діапазоні температур. 
Завдяки відмінній адгезії і високої еластичності, 
щільно прилягає до поверхні, забезпечує стабільність 
при роботі під тиском і в агресивних середовищах. 
Високий ступінь захисту від корозії. Стрічка являє собою 
полівінілхлоридну плівку, виготовлену на ПВХ-композиції, 
з нанесеним на одну сторону клейовим шаром

Не підтримує горіння.

12-0413S

Ізоляційна стрічка, 
універсальна, ПВХ, тип 

"Мамонт" 0,15мм х 
50мм, 33м, чорна

12-0407BL

Ізоляційна стрічка ПВХ, 
PROFESSIONAL

0,18мм х 19мм х 20м,
не підтримує горіння

В асортименті 3 кольори: синій, чорний, білий
12-0407BK

12-0407WH
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17-0001
Трубка 

термоусаджувальна 
1,5/0,75 мм 1 м

Використовується, як електроізоляція проводів і 
контактів, для захисту контактів та місць з’єднання 
проводів, клем від корозії, води і т.п.

Широко застосовується в радіотехнічній, 
електротехнічній, автомобільній, телекомунікаційній 
галузях та в побуті. 

Матеріал: поліолефін (різновид поліетилену) з 
уповільнювачем розповсюдження полум’я.

Колір: чорний, червоний, синій, зелений, жовтий, білий, 
сірий та прозорий.

Довжина: 1 м.

Температура експлуатації: від -55°С до +105°С. 

Температура усадки: від +120°С до +200°С. 

Зміна довжини після усадки: ≤10%.

Інструкція по використанню:

 1. Надіти трубку на предмет, що ізолюється;

 2. Встановити температуру нагрівання від +120°С до 
+200°С ( використовується тепловий пістолет, фен, 
газовий паяльник, запальничка, сірники);

 3. Накладати трубку необхідно в напрямку від середини 
до країв, рівномірно нагріваючи, не допускаючи 
перепалення трубки. 

17-0002
Трубка 

термоусаджувальна 
2,5/1,25 мм 1 м

17-0003
Трубка 

термоусаджувальна 
3,5/1,75 мм 1 м

17-0004
Трубка 

термоусаджувальна 
5,0/2,5 мм 1 м

17-0004A
Трубка 

термоусаджувальна 
6,0/3,0 мм 1 м

17-0005
Трубка 

термоусаджувальна 
7,0/3,5 мм 1 м

17-0006
Трубка 

термоусаджувальна 
8,0/4,0 мм 1 м

17-0007
Трубка 

термоусаджувальна 
10,0/5,0 мм 1 м

17-0008
Трубка 

термоусаджувальна 
13/6,5 мм 1 м

17-0009
Трубка 

термоусаджувальна 
16/8,0 мм 1 м

17-0010
Трубка 

термоусаджувальна 
20,0/10,0 мм 1 м

17-0011
Трубка 

термоусаджувальна 
25,0/12,5 мм 1 м

17-0012
Трубка 

термоусаджувальна 
30,0/15,0 мм 1 м

17-0013
Трубка 

термоусаджувальна 
40,0/20,0 мм 1 м

17-0014
Трубка 

термоусаджувальна 
50,0/25,0 мм 1 м

17-0015
Трубка 

термоусаджувальна 
70,0/35,0 мм 1 м

17-0016
Трубка 

термоусаджувальна 
100,0/50,0 мм 1 м
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17-0201 Трубка термоусаджувальна 
з клеєм 3,0/1,0 мм 1 м

Забезпечує ізоляцію та стиснення.

Має на внутрішній поверхні тонкий шар клею, що при 
нагріванні розтоплюється та при стисненні герметизує 
місце стику з об’єктом.

Використовується для захисту проводки та металевих 
труб від зовнішнього середовища, від вологи та корозії.

Температура експлуатації: від -45°C до +125°C.

Температура плавлення клею: від +70 °С до +90°С.

Коефіцієнт усадки 3:1.

Мінімальна температура для повної усадки: +120°C.

Стандартний колір: чорний.

17-0202 Трубка термоусаджувальна 
з клеєм 4,8/1,5 мм 1 м

17-0203 Трубка термоусаджувальна 
з клеєм 6,0/2,0 мм 1 м

17-0204 Трубка термоусаджувальна 
з клеєм 9,0/3,0 мм 1 м

17-0205 Трубка термоусаджувальна 
з клеєм 12/4,0 мм 1 м

17-0206 Трубка термоусаджувальна 
з клеєм 15/5,0 мм 1 м

17-0207 Трубка термоусаджувальна 
з клеєм 19/6,0 мм 1 м

17-0208 Трубка термоусаджувальна 
з клеєм 24/8,0 мм 1 м

17-0209 Трубка термоусаджувальна 
з клеєм 30/10 мм 1 м

17-0210 Трубка термоусаджувальна 
з клеєм 40/13 мм 1 м

17-0211 Трубка термоусаджувальна 
з клеєм 50/19 мм 1 м

17-0215 Трубка термоусаджувальна 
з клеєм 4,0/1,0 мм 1 м

Забезпечує ізоляцію та стиснення.

Має на внутрішній поверхні тонкий шар клею, що при 
нагріванні розтоплюється й при стисненні герметизує місце 
стику з об’єктом.

Використовується для захисту проводки та металевих труб 
від зовнішнього середовища, від вологи та корозії. 

Температура експлуатації: від -45°C до +125°C.

Температура плавлення клею: від +70 °С до +90°С. 
Коефіцієнт усадки 4:1.

Мінімальна температура для повної усадки: +120°C. 
Стандартний колір: чорний.

17-0216 Трубка термоусаджувальна 
з клеєм 6,0/1,5 мм 1 м

17-0217 Трубка термоусаджувальна 
з клеєм 8,0/2,0 мм 1 м

17-0218 Трубка термоусаджувальна 
з клеєм 12/3,0 мм 1 м

17-0219 Трубка термоусаджувальна 
з клеєм 16/4,0 мм 1 м

17-0230
Трубка термоусаджувальна 

товстостінна з клеєм
3,0/1,0 мм 1 м

Забезпечує ізоляцію та стиснення.

Має тонкий шар клею, що при нагріванні розтоплюється 
й при стисненні герметизує місце стику з об’єктом. 

Використовується для захисту проводки та металевих 
труб від зовнішнього середовища, від вологи та корозії . 

Температура експлуатації: від -55°C до +125°C.

Температура усадки: +100°C.

Коефіцієнт усадки 3:1.

Стандартний колір: чорний.

17-0231
Трубка термоусаджувальна 

товстостінна з клеєм
4,8/1,5 мм 1 м

17-0232
Трубка термоусаджувальна 

товстостінна з клеєм
6,0/2,0 мм 1 м

17-0233
Трубка термоусаджувальна 

товстостінна з клеєм
9,0/3,0 мм 1 м
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17-0240

Трубка 
термоусаджувальна 

самозатухаюча з клеєм 
8,0/2,0 мм 1 м

Спеціальна трубка, що пригнічує горіння, хімічно стійка 
виготовлена з самозатухаючого поліолефіну.

На внутрішній поверхні має тонкий шар клею, що при 
нагріванні розтоплюється і при усадці герметизує місце 
стику з об’єктом.

Використовується для захисту електричних з’єднань, 
кабельних закінчень та з’єднань де передбачається 
уповільнювач полум’я, електричної ізоляції та захист від 
води.

Температура експлуатації: від -55°C до +110°C.

Температура усадки: +120°C.

Стандартний колір: чорний.

17-0241

Трубка 
термоусаджувальна 

самозатухаюча з клеєм 
12/3,0 мм 1 м

17-0242

Трубка 
термоусаджувальна 

самозатухаюча з клеєм 
16/5,0 мм 1 м

17-0243

Трубка 
термоусаджувальна 

самозатухаюча з клеєм 
22/6,0 мм 1 м

17-0250

Трубка 
термоусаджувальна 

товстостінна 19/3,2 мм 
1 м

Використовується для з’єднання кабелю різного 
діаметру. 

Має високу ступінь стиснення, що забезпечує щільне 
прилягання різноманітних профільних з’єднувачів, 
механічний захист кабельних з’єднань та контактів, а 
також захист від впливу навколишнього середовища. 

Коефіцієнт усадки 6:1.

 Характеризується високою стійкістю до 
ультрафіолетових променів, високим ступенем 
електроізоляції. 

Мінімальна температура повної усадки: +120°C. 

Стандартний колір: чорний.

17-0251

Трубка 
термоусаджувальна 

товстостінна 33/5,5 мм 
1 м

17-0252

Трубка 
термоусаджувальна 

товстостінна 44/7,4 мм 
1 м

17-1001

Набір термотрубки

В кількості 100 шт по 10 см, в асортименті:

-1,5 - 30 шт (чорна-7, червона-7, синя-5, біла-5, жово-зелена-6);

-2,5 - 30 шт (чорна-7, червона-7, синя-5, біла-5, жово-зелена-6); 

-4,0 - 20 шт (чорна-4, червона-4, синя-4, біла-4, жово-зелена-4);

-6,0 - 10 шт (чорна-2, червона-2, синя-2, біла-2, жово-зелена-2);

-10,0 - 8 шт (чорна-2, червона-2, синя-1, біла-1, жово-зелена-2);

-13,0 - 4 шт (чорна-1, червона, біла-1, жово-зелена-1).

17-1002

В кількості 50 шт по 10 см, в асортименті:

-1,5 - 20шт (чорна-5, синя-5, біла-4, жово-зелена-4, червона-2);

-2,5 - 20шт (чорна-5, синя-5, біла-4, жово-зелена-4, червона-2);

-4,0 - 10шт (чорна-2, синя-2, біла-2, жово-зелена-2, червона-1).

17-1003

В кількості 20 шт по 10см, в асортименті:

-6,0 - 10шт (чорна-3, синя-2, біла-1, жово-зелена-2, червона-2);

-10,0 - 6шт (чорна-2, синя-1, біла-1, жово-зелена-1, червона-1);

-13,0 - 4 шт (чорна-1, жово-зелена-1).
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17-1006У

Термотрубка швидкого та 
герметичного з'єднуваня 

з припоєм

2,0/1,1 26мм, 5шт./уп.
17-1007У 3,2/1,5 40мм, 4шт./уп.
17-1008У 5,0/2,6 40мм, 3шт./уп.
17-1009У 6,5/3,0 40мм, 3шт./уп.

17-1030 Набір з 30шт. 2.0 х 26мм; 3.2 х 40мм; 5.0 х 40мм; 6.5 х 
40мм.

17-1090 Набір з 90шт. 2.0 х 26мм; 3.2 х 40мм; 5.0 х 40мм; 6.5 х 
40мм.

25-0320A Скрутка кабельна отвір - 
6,5 мм сіра (25 шт.)

Використовується для з’єднання, фіксації та ізоляції 
пучка проводів.

Не вимагає використання спеціального інструменту. 

Скрутка накручується на зачищені та з’єднані кінці 
проводів. 

Вбудована конусоподібна анодна пружина забезпечує 
надійну фіксацію, а корпус виконує функцію ізоляції. 

Дозволяється багаторазове використання.

25-0321A Скрутка кабельна отвір - 
7,5 мм синя (25 шт.)

25-0322A
Скрутка кабельна отвір - 

9,5 мм оранжева 
(25 шт.)

25-0323A Скрутка кабельна отвір - 
10,8 мм жовта (25 шт.)

25-0324A Скрутка кабельна отвір - 
12,7 мм червона (25 шт.)

25-0325A
Скрутка кабельна з 

вушками отвір - 9,8 мм 
жовта (25 шт.)

25-0326A
Скрутка кабельна з 

вушками отвір - 12,5 мм 
червона (25 шт.)

Кабель-канал, короб. Торгівельна марка T-Plast.

 23-0101 Кабель-канал (білий), ПВХ, 12x12мм, (100 шт./ 200 м)
 23-0102 Кабель-канал (білий), ПВХ, 15х10мм, (100 шт./ 200 м)
 23-0103 Кабель-канал (білий), ПВХ, 16х16мм, (70 шт./ 140 м)
 23-0104 Кабель-канал (білий), ПВХ, 20x10мм, (80 шт./ 160 м)
 23-0105 Кабель-канал (білий), ПВХ, 25x16мм, (42 шт./ 84 м)
 23-0106 Кабель-канал (білий), ПВХ, 25х25мм, (30 шт./ 60 м)
 23-0107 Кабель-канал з перегородкою (білий), ПВХ, 30х10мм,
 (50 шт./ 100 м)
 23-0108 Кабель-канал (білий), ПВХ, 40х16мм, (24 шт./ 48 м)
 23-0109 Кабель-канал з перегородкою (білий), ПВХ, 40х16мм,
 (24 шт./ 48 м)
 23-0110 Кабель-канал (білий), ПВХ, 40х25мм, (16 шт./ 32 м)
 23-0112 Кабель-канал (білий), ПВХ, 40х40мм, (12 шт./ 24 м)
 23-0113 Кабель-канал (білий), ПВХ, 60х40мм, (20 шт./ 40 м)
 23-0114 Кабель-канал (білий), ПВХ, 60x60мм, (12 шт./ 24 м)
 23-0115 Кабель-канал (білий), ПВХ, 80х40мм, (15 шт./ 30 м)
 23-0116 Кабель-канал (білий), ПВХ, 80х60мм, (12 шт./ 24 м)
 23-0117 Кабель-канал (білий), ПВХ, 100х40мм, (12 шт./ 24 м)

 23-0118 Кабель-канал (білий), ПВХ, 100х60мм, (9 шт./ 18 м)

23-0120 Кабель-канал з текстурою темний дуб, ПВХ, 15х10мм, (100 шт./ 200 м)

23-0121 Кабель-канал з текстурою темний дуб, ПВХ, 16х16мм, (70 шт./ 140 м)

23-0122 Кабель-канал з текстурою темний дуб, ПВХ, 20х10мм, (80 шт./ 160 м)

23-0123 Кабель-канал з текстурою темний дуб, ПВХ, 25х16мм, (42 шт./ 84 м)

23-0126 Кабель-канал з текстурою темний дуб, ПВХ, 40х25мм, (16 шт./ 32 м)

23-0130 Кабель-канал з текстурою світлий дуб, ПВХ, 15х10мм, (100 шт./ 200 м)

23-0131 Кабель-канал з текстурою світлий дуб, ПВХ, 16х16мм, (70 шт./ 140 м)

23-0132 Кабель-канал з текстурою світлий дуб, ПВХ, 20х10мм, (80 шт./ 160 м)

23-0133 Кабель-канал з текстурою світлий дуб, ПВХ, 25х16мм, (42 шт./ 84 м)

23-0136 Кабель-канал з текстурою світлий дуб, ПВХ, 40х25мм, (16 шт./ 32 м)
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22-7001

Захисна коробка
Матеріал: ПВХ. Застосовується зовні для з'єднання 
кабелів (вилка-розетка). Призначення: захист від впливу 
навколишнього середовища.22-7006

22-7045,                                         
22-7061,                                                   
22-7077,                                          
22-7093,                                
22-7109,                                     
22-7125

Розподільна коробка

Розподільна коробка (OBO Bettermann, Німеччина):

Матеріал-термопласт, сірого кольору. 
Температура займання - 650°С. 
Монтажні отвори - 7шт (можлива установка кабельного 
сальника)

Кришка з можливістю пломбування.

Т40 / 90х90х52 IP 55; 
Т60 / 114х114х57 IP 66; 
Т100 / 151х117х67 IP 66; 
Т160 / 190х150х77 IP 66; 
Т250 / 240х190х95 IP 66; 
Т350 / 285х201х120 IP 66.

8-1012 Кабельний бандаж 
діаметр 9мм

Матеріал: поліетилен; Колір: прозорий; Розмір: 
9,0х12,0х13,9мм; Довжина: 5м. Використовується для 
з’єдненя проводів в бандаж, акуратного монтажу та 
захисту проводки.

Швидко монтується. Гнучкий, багаторазовий.

8-1015 Кабельний бандаж 
діаметр 12мм

Матеріал: поліетилен; Колір: прозорий; Розмір: 
12,0х15,0х15,0мм; Довжина: 5м. Використовується для 
з’єдненя проводів в бандаж, акуратного монтажу та 
захисту проводки.

Швидко монтується. Гнучкий, багаторазовий.

8-1151 Кабельний бандаж 
діаметром 15,0мм

Матеріал: поліетилен; Колір: сірий; Довжина: 1м; 
Використовується для захисту проводів від механічних 
пошкоджень.

Швидко монтується. Гнучкий, багаторазовий.8-1201 Кабельний бандаж 
діаметром 20,0мм

8-1152 Кабельний бандаж 
діаметром 15,0мм Матеріал: поліетилен; Колір: сірий; Довжина: 2м; 

Використовується для захисту проводів від механічних 
пошкоджень.

Швидко монтується. Гнучкий, багаторазовий.8-1202 Кабельний бандаж 
діаметром 20,0мм

Інструмент

12-0319 Інструмент кросовий 
ластівчин хвіст

Призначений для зручного монтажу проводів в крос.

Має крючки для видалення проводу з кросу. Є 
можливість заміни лез.
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12-0325
Інструмент для зняття 

кабельної ізоляції, 
універсальний

Кліщі призначені для зняття ізоляції, та для зачистки 
дротів 2 в 1. Зачистка дротів перерізом 0,5 мм - 0,6 мм.

Мають саморегулюючий механізм під розмір дроту, 
розсувний стоп для дроту різної ширини з заміною 
ріжучих систем.

Застосовуються також для зачистки пласких дротів.

Просте регулювання шкали розмірів. Увага! 
Не використовувати даний інструмент для 
високовуглецевого сталевого дроту.

12-0326
Інструмент для зняття 

ізоляції з коаксіального 
кабелю 

Застосовується для зачистки коаксіального кабелю RG-
6;58;59;3C2V на довжину 4, 6, 8, та 12 мм.

Заводське налаштування зачистки 6 мм.

Не вимагає змінних касет, має два леза. Для регулювання 
глибини зачистки використовується шестигранний ключ, 
розташований в нижній частині інструменту, що вставляється 
в отвір.

Для зачистки кабелю необхідно:

 1. За допомогою шестигранного ключа виштовхнути V-блок 
з пазів, вибрати потрібний розмір, помічений на V-блоці 
і встановити в пази. На V-блоці нанесене маркування 
рекомендованого типу кабелю: 6 – RG 6 (5C2V), 8 – RG 58 
(3C2V), 9 – RG 59/62.

 2. Натиснути на виступаючу частину важеля зверху 
інструменту, щоб відкрити захват. Вкласти кабель в V-блок до 
відмітки у вигляді стрілки. Закрити захват.

 3. Вставити вказівний палець в кільце приладу, обернути за 
годинниковою стрілкою від 1 до 4 разів.

 4. Ізоляція кабелю буде розрізана.

 5. Відкрити.

12-0328 Інструмент для 
затягування стяжок 

Застосовується при монтажних роботах з використанням 
стяжок, надає можливість затягування та автоматичного 
обрізання стяжки.

Розміри стяжок: довжина від 50 мм до 350 мм, товщина від 2,4 
мм до 4,8 мм.

12-0334 Кліщі обжимні 
універсальні 6Р4С і 8Р8С 

Спеціальний універсальний інструмент для з’єднання роз’ємів 
джек телефонний RJ-12 6P4C та джек комп’ютерний RJ-45 
8P8C з 4-х жильним телефонним кабелем та кабелем типу вита 
пара відповідно.

12-0335
Кліщі обжимні 

універсальні 4Р4С, 6Р4С, 
8Р8С 

Те саме, а також є можливість працювати з роз’ємом джек 
телефонний 4P4C, який застосовується на з’єднувальних 
шнурах між телефонним апаратом і трубкою.

12-0340 Кліщі для зняття 
кабельної ізоляції

Кліщі призначені для зняття ізоляції, та для зачистки 
одножильних, багатожильних та скручених проводів чи кабелю 
перерізом 2,6 мм, 2,0 мм, 1,6 мм, 1,3 мм, 1,0 мм, 0,8 мм, 0,6 
мм .
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9-0003 Зажим типу крокодил 
15А 

Застосовується для нефіксованого приєднання різноманітних 
електричних приладів, тестерів, тощо, до електричних кіл 
постійного струму.

В залежності від сили струму використовують зажими на 15, 30 
або 50 ампер.

Реалізується парами: червоний + чорний. 

Довжина зажиму: 9-0003 - 70 мм, 9-0004 - 78 мм, 9-0005 - 101 
мм, 9-0007 - 136 мм

9-0004 Зажим типу крокодил 
30А 

9-0005
9-0007

Зажим типу крокодил 
50А, 150А

14-6812 Тестер прихованої 
проводки MS6812

Визначення цілісності кабелів або проводів; 
простежування траси прокладання кабелю або проводу 
і виявлення місця обриву; прийом тонального сигналу в 
кабелях і проводах (телефонної лінії); виявлення стану 
робочої телефонної лінії (вільно, виклик, зайнято), тощо.

Обладнання для пайки та супутні матеріали

12-0032

Високошвидкісний 
паяльник з захисним 

ковпачком
ZD-70DA

При натисканні кнопки нагрів до максимальної 
температури за 15 cекунд. 
У стані очікування споживання енергії 20 Вт 
Напруга живлення: 220В 
Потужність: від 20 до 130Вт., керамічний нагрівальний 
елемент. Змінні наконечники: N1-1, N1-3, N1-4 (арт. 12-
0040, 12-0042, 12-0043)

12-0034

Паяльник
ZD-30CN

з керамічним 
нагрівальним елементом

Паяльник, для напруги 220В, потужністю 40/50Вт з 
керамічним нагрівальним елементом.

Змінні наконечники: N1-1, N1-3, N1-4, N6-1, N6-3, N6-4 
(арт. 12-0040, 12-0042, 12-0043, 12-0044, 12-0046, 12-
0047 )

12-
0030DQ

Паяльник автомобільний 
ZD-200NDQ

Автомобільний паяльник з живленням від прикурювача

Напруга живлення: 24В

Потужність: 40Вт 

Змінні наконечники: N1-1, N1-3, N1-4

(арт. 12-0040, 12-0042, 12-0043)
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12-0037 Пістолет паяльний
ZD-80A

Паяльний пістолет швидкого нагріву із захисним 
ковпачком.

Максимальний нагрів при натисканні кнопки до 450'C 

Напруга живлення: 220В

Потужність: від 30 до 130Вт.

Змінні наконечники: N1-1, N1-3, N1-4

(арт. 12-0040, 12-0042, 12-0043)

12-0105SI  Паяльник змінний
88-203D

Потужність 58Вт

Використовується з паяльною станціэю ZD-99  
(арт. 12-0105)

12-0133
Паяльник до паяльної 

станції
88-208A Напруга на виході 12В постійного струму, потужність 8Вт. 

Використовується з паяльною станціэю ZD-927  
(арт. 12-0132)12-0134

Паяльник до паяльної 
станції

88-208B

12-0009 Олововідсмоктувач 
ZD-190

Швидкого і легко видалить залишки припою. Механічний, 
в металевому корпусі. Фіксується пружинним поршнем. 
Призначений для роботи однією рукою

12-0011-1 Олововідсмоктувач 
ZD-211

Швидкого і легко видалить залишки припою. Напруга: 
110-130В/220-240В 
Потужність: 30Вт/40Вт 

12-0040
Змінний наконечник до 

паяльника 
N1-1

Потужність: від 30 до 130Вт, діаметр: 0,5 мм.

Наконечник призначений для наступних моделей 
паяльників: ZD-70DA, ZD-30CN, ZD-200NDQ, ZD-80A (арт. 
12-0032, 12-0034, 12-0030DQ, 12-0037)

12-0042
Змінний кутовий 

наконечник до паяльника 
N1-3

Потужність: від 30 до 130Вт, діаметр: 3 мм.

Наконечник призначений для наступних моделей 
паяльників: ZD-70DA, ZD-30CN, ZD-200NDQ, ZD-80A (арт. 
12-0032, 12-0034, 12-0030DQ, 12-0037)

12-0043
Змінний наконечник до 

паяльника
N1-4

Потужність: від 30 до 130Вт, діаметр: 2 мм.

Наконечник призначений для наступних моделей 
паяльників: ZD-70DA, ZD-30CN, ZD-200NDQ, ZD-80A (арт. 
12-0032, 12-0034, 12-0030DQ, 12-0037)

12-0044
Змінний наконечник до 

паяльника 
N6-1

Потужність: 50 Вт, діаметр: 0,5 мм. 

Наконечник призначений для наступної моделі 
паяльника: ZD-30CN (арт. 12-0034)

12-0046
Змінний кутовий 

наконечник до паяльника 
N6-3

Потужність: 50 Вт, діаметр: 3 мм. 

Наконечник призначений для наступної моделі 
паяльника: ZD-30CN (арт. 12-0034)
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12-0047 Змінний наконечник до 
паяльника N6-4

Потужність: 50 Вт, діаметр: 2 мм. 

Наконечник призначений для наступної моделі 
паяльника: ZD-30CN (арт. 12-0034)

12-0012
Припой в тубі ZD-161

 ПОС-60 - 15г, діам. 1,0 мм

12-0012-1 ПОС-60 - 25г, діам. 1,0 мм

12-0013

Припой на катушці  
ZD-162

ПОС-60 - 250г, діам. 1,0 мм

12-0014
ПОС-60 - 100г, діам. 1,0 мм

ПОС-60 - 100г, 500г

12-0075 Набір для паяльних робіт 
в блістері ZD-920A 

- Паяльник 220В, потужність 48 Вт;

- Утримувач-підставка;

- Наконечник для паяльника;

- Припой; 

- Паяльна паста.

12-0076B Набір для паяльних робіт 
в блістері ZD- 920B 

- Паяльник 220В, потужність 30 Вт; 

- Утримувач-підставка; 

- Наконечник для паяльника;

- Пристрій для відсмоктування олова;

- Запасний наконечник для олово- 
відсмоктувача;

 - Поршневе кільце для олововідсмоктувача;

 - Припой. 

12-0076D Набір для паяльних робіт 
в блістері ZD-920D 

- Паяльник 220В, потужність 30 Вт

 - Пристрій для відсмоктування олова;

 - Подовжені плоскогубці, 4,5; 
- Бокорізи, 4,5;

 - Тестер напруги;

 - Викрутка (+) діам. 5x100мм;

 - Утримувач-підставка;

 - Мультиметр; 

- Запасний наконечник для олововідсмоктувача;

- Поршневе кільце для олововідсмоктувача; 

- Наконечник для паяльника;

 - Припой.
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12-0081
Набір радіотехнічний для 
паяльних робіт в футлярі 

ZD-902B

Розмір: 310X210X40мм 
У набір входить: 
- паяльник; 
- Відсмоктувач припою; 
- 2 викрутки 2.5x75mm (+ / -); 
- Викрутка (+ / -) діам. 5x75мм; 
- Викрутка (+ / -) діам. 6x125мм; 
- Подовжені плоскогубці, 5; 
- Бокорізи, 5; 
- Універсальні плоскогубці, 6; 
- Розвідний ключ, 6; 
- Набір викруток; 
- Набір шестигранних ключів; 
- Ніж 135мм; 
- пінцет; 
- припой.

12-0101
Цифрова паяльна станція 
із змінною температурою 

ZD-929A

Професійна паяльна станція з ручним регулюванням 
температури. 
Потужність паяльника: 48Вт (в комплекті 3 жала різної форми) 
Температура: 150 оC -450 оC 
Напруга живлення: 230B (220B-240B) / 50 Гц 
Клавіша включення. 
Світлодіодна індикація включення. 
Напруга паяльника: 24В 
Довжина паяльника: 198 мм 
Розмір станції: 170x116x96мм

12-0103
Цифрова паяльна станція 
із змінною температурою 

ZD-929C

Професійна паяльна станція включає в себе складну 
електронну схему, яка дозволяє користувачеві змінювати 
температуру жала від 160 оC до 480 оC без зміни самого жала 
або нагрівального елемента. 
Завдяки унікальному датчику температури, який знаходиться 
поблизу жала і реагує на незначні коливання, підтримується 
задана температура, в межах ± 5 оC. 
Жало ізольовано від мережі змінного струму через 
трансформатор низької напруги 24В, який використовується 
для нагрівального елемента. 
Електронне перемикання захищає чутливі компоненти станції 
від стрибків напруги і струму, які притаманні механічним 
перемикачам. 
Інформація про температуру жала зчитується і виводиться на 
світлодіодний екран. 
У комплект входять 3 жала різної форми. 
Цифровий дисплей: з включенням ON / OF 
Потужність паяльника: 48Вт 
Температура: 160 0C -480 оC 
Напруга паяльника: 24В 
Довжина паяльника: 198 мм 
Розмір станції: 170x116x96мм
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12-0105
Паяльна станція із 

змінною температурою 
ZD-99

Якісна і компактна станція для виконання основних паяльних 
робіт. 
Змінюваний температурний діапазон: 100-400 оC 
Клавіша включення. 
Світлодіодна індикація включення. 
Безпечний утримувач паяльника. 
Змінний наконечник. До цієї моделі паяльної станції підходить 
наступний тип змінного наконечника: 88-203D (арт.12-0105SI)

12-0108
Паяльна станція із 

змінною температурою 
ZD-931

Паяльна станція широкого застосування для аматорів, 
сервісних центрів, лабораторій, шкіл і т.д. 
Має точні функції регулювання температури з кроком ділення 
на 1 або 10 градусів, за допомогою кнопки регулювання 
температури. 
У разі поломки станції, на екрані з'являється повідомлення і 
звучить попереджувальний сигнал. 
Технічні характеристики: 
Напруга живлення: 230B (220B-240B) / 50 Гц 
Потужність паяльника: 48Вт (в комплекті 3 наконечника різної 
форми) 
Запобіжник живлення: T1 A250V (50x20мм, скляний) 
Температурний діапазон: 150-450° C 
Дисплей: РК-дисплей, клас 2 * 31/2 
Похибка: 5% 
Рекомендовані зовнішні умови: +5 ~ +40°C, відносна вологість 
<85% 
Атмосферний тиск: 600гПа-1000гПа 
Розмір: 195x87x165мм, (без паяльника) 
Вага: близько 2кг

12-0110
Цифрова ремонтна 

безконтактна паяльна 
станція ZD-939L

Станція з феном гарячого повітря для ремонтних робіт в 
електроніці. 
Дозволяє припаювати і відпоювати деталі. 
У набір включені змінні насадки на фен для варіацій 
повітряного потоку. 
Вибір температури, LCD дисплей. 
Захист нагрівального елемента при відключеному живленні. 
Компактний дизайн. 
Напруга живлення: 220-240В змінного струму. 
Потужність: 320Вт. Продуктивність: 22 л / хв (Max) 
Температура гарячого повітря: 150-500 оC 
Розмір: 160x145x225мм 
Вага: 3,9 кг
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12-0132
Паяльна станція із 

змінною температурою 
ZD-927

Міні паяльна станція, напруга 220В, з клавішею включення ON 
/ OF, зі змінною температурою, від 100 оC ~ 450 оC. Напруга 
на виході 12В постійного струму, потужність 8Вт. Змінні 
наконечники. 

До цієї моделі паяльної станції підходять наступні типи змінних 
наконечників: 88-208А, 88-208В (арт. 12-0133, 12-0134)

12-0202 Пістолет клеючий 
 ZD-7A

Застосовується для склеювання дерев'яних виробів, 
меблів, іграшок, штучних квітів, декорацій, плінтусів, 
наличників, картону та багато чого іншого. У комплект 
входить твердий, трубчастий клей. Напруга живлення: 
220-240В змінного струму. Потужність: 60Вт.

Збільшувальне скло, скло-лампа

12-0531
5-ти кратне збільшення. 
Діаметр лінзи 65мм, на 

підставці.

12-0534; 12-0533
2,5; 3-х кратне збільшення. 

Діаметр лінзи 100мм, 
на підставці і гнучкому 

тримачі.

12-0536
2,5 кратне збільшення Діаметр лінзи 100 мм

12-0537
3-х кратне збільшення Діаметр лінзи 90 мм

12-0538
3-х кратне збільшення Діаметр лінзи 75 мм із прищіпкою 

на гнучкому тримачі.

 

12-0542; 12-0543
Ручне, 5-ти кратне збільшення 

Діаметр лінзи 50мм, з 
підсвіткою. 

12-0546
Бінокулярна лупа з регульованим збільшенням: 

x1, 2; x1, 8; x2, 5; x 3,5. 
Оснащена незалежним джерелом світла 

(світлодіодна лампочка). 
В комплекті 2 батарейки.

12-0547
На голову, зі змінними склом. 

1,6 х2x2, 5x3, 5 кратне збільшення.
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12-0509; 12-0507

2,5 та 5-ти кратне 
збільшення, Діаметр 
лінзи 65 мм з 
зажимами типу 
"крокоди".

12-0513

Настільне, з 
підсвічуванням. 
Діаметр лінзи 
95мм. 

12-0520

Настільне, з 
лампою, 3,8 кратне 
збільшення. Діаметр 
лінзи 90мм.

12-0528

З затискачами, 3-х 
кратне збільшитися. 
Діаметр лінзи 90мм

12-0551; 12-0591

З підсвічуванням і без. 

У вигляді окулярів 
зі змінними склом. 
1,5 х2, 5х3, 5 кратне 
збільшення. З 
підсвічуванням і без.

12-0508; 12-0529 

 5-ти кратне збільшення. 
Діаметр лінзи 65 мм на 
підставці з затискачами 
типу "крокодил" + 
підставка під паяльник

12-0516; 12-0517

Складне, 2-х кратне 
збільшення. Діаметр 
лінзи 100мм. 
Складне, 6-и кратне 
збільшення. Діаметр 
лінзи 20мм.

12-0522

На підставці з 
затискачами. 3-х 
кратне збільшення. 

12-0548

На голову з 
додатковим склом. 
(1) -2,2 (1 +2) -3,3 
кратне збільшення.

12-0552; 12-0553 

6-ти кратне 
збільшення. Діаметр 
лінзи 25мм, з 
пінцетом, що 
складається.

12-0511; 12-0592

На квадратній 
підставці. 
Складається, з 
підсвічуванням. 2,5 
кратне збільшення. 
Діаметр лінзи 110мм.

12-0585

З прищепкою на 
гнучкому тримачі 2,5 
кратне збільшення. 
Діаметр лінзи 90мм

12-0527
На підставці з 
затискачами + 
підставка під 
паяльник, з 
підсвічуванням, 3-х 
кратне збільшення. 
Діаметр лінзи 90мм

12-0549; 12-0550

На голову з 
додатковим склом. 
(1)-1,8; (1+2)-2,3; 
(1+3)-3,7; (1+2+3)-4,8 
кратне збільшення. 

12-0555; 12-0556

10-ти кратне 
збільшення. Діаметр 
лінзи 12 мм, 18 мм. У 
футлярі.

12-0505; 12-0506

Підлогове, 3-х та 5-ти 
кратне збільшення з 
лампою  
У комплекті є кріплення 
до столу. 
Діаметр лінзи 180 мм

12-0503; 12-0504

Форма: 
прямокутна. 
Збільшення: 3 та 5 
діоптрій з лампою.
Діаметр лінзи 180 
мм.

12-0501; 12-0502 

Форма: Округла

Збільшення: 3 та 5 
діоптрій з лампою

Діаметр лінзи 125 
мм.
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12-0561

10-и кратне 
збільшення. 
Діаметр лінзи 
25мм.

з двома лінзами 10-ти 
кратне збільшення, 
діаметр лінзи18мм і 
20-ти кратне збільшення, 
діаметр лінзи 12мм, у 
футлярі.

12-0565 

20-и кратне 
збільшення. 
Діаметр лінзи 
20,5мм.

На голову, зі змінним склом 
2х3, 8х4, 5х5, 5 кратне 
збільшення.На голову, зі 
змінним склом 1,2х1,8x2,5x3,5 
кратне збільшення.

12-0566

20-и кратне 
збільшення. Діаметр 
лінзи 21 мм з 
підсвічуванням.

12-0557 12-0558; 12-0559

Освітлення

28-0210CW-SL,

28-0220CW-SL,                                  

28-0230CW-SL,

28-0250CW-SL

Прожектор світлодіодний 
(LED), плаский

Потужність: 10/20/30/50Вт 

Напруга: AC 85В~265В / 50~60Гц   
Термін служби: >50 000ч   
Індекс передачі кольору: 2700K~7000K      
Яскравість: 70-80 Люмен/Вт       
Кут освітлення: 120 градусів    
Ступінь захисту: IP65     
Радіатор: алюмінієвий антикорозійний сплав   
Гарантия: 1 рік (за наявності голограми ЕМТ)

28-0210 Прожектор світлодіодний 
(LED)

Напруга AC85-265В; Потужність 10Вт; 
Біле світло; 
800 люменів; Індекс кольоропередачі 4200К; Кут освітлення 
120°; LED чіп Taiwan Genesis Photonics;  
Термін служби >50000год.; Корпус: Алюміній; 
Розмір 11,8х9,1х9,5см; 
Ступінь захисту IP65

Гарантія 2 роки.

28-0210 Прожектор світлодіодний 
(LED)

Напруга AC85-265В; Потужність 10Вт; 
Біле світло; 
800 люменів; Індекс кольоропередачі 4200К; Кут освітлення 
120°; LED чіп Taiwan Genesis Photonics;  
Термін служби >50000год.; Корпус: Алюміній; 
Розмір 11,8х9,1х9,5см; 
Ступінь захисту IP65

Гарантія 2 роки.
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28-0320
RGB

Прожектор світлодіодний 
(LED) RGB з пультом

Напруга AC85-265В; Потужність 20Вт;  
Біле світло; 
1600 люменів; Індекс кольоропередачі 4200K; 
Кут освітлення 120°; LED чіп Taiwan Genesis Photonics;  
Термін служби >50000год.; Корпус: Алюміній; 
Розмір 19х15х12,5см; 
Ступінь захисту IP65

Гарантія 2 роки.

28-0230 Прожектор світлодіодний 
(LED)

Напруга AC85-265В; Потужність 30Вт;  
Біле світло; 
2400 люменів; Індекс кольоропередачі 4200K; Кут освітлення 
120°; LED чіп Taiwan Genesis Photonics;  
Термін служби >50000год.; Корпус: Алюміній; 
Розмір 22,5х18,3х11см; 
Ступінь захисту IP65

Гарантія 2 роки.

28-0250 Прожектор світлодіодній 
(LED)

Напруга АС85-265Вт; Потужність 50 Вт; 
Холодне свіло; 4750 люменів; 
Індекс кольропередачі 6400К; Кут освітлення 120°; 
LED чіп Taiwan Genesis Photonics; 
Термін служби >50000 год.;  Корпус: Алюміній; 
Розмір 29х23,6х18,3см; Ступінь захисту ІР65; 
Гарантія 2 роки.

28-0200 Прожектор світлодіодній 
(LED)

Напруга АС85-265Вт; Потужність 100 Вт; 
Холодне свіло; 10 000 люменів; Індекс кольропередачі 6400К; 
Кут освітлення 120°; LED чіп Taiwan Genesis Photonics; 
Термін служби >50000 год.; Корпус: Алюміній; 
Розмір 37х29х11,5см; Ступінь захисту ІР65; Гарантія 2 роки.

Світильники з індукційною зарядкою

28-0203 Світильник декоративний 
( LED) на 3 свічки

Набір Candlux, на 3 свічки, установка кольору на вибір, 3 
режими роботи. Бездротовий, на індукційній зарядці, до 
20 годин автономної роботи без мережі та батарейок.

28-0202
Світильник 

декоративний(LED) 
на дві свічки

Набір Tealux, на 2 свічки з матовими склянками в 
комплекті. Бездротовий, на індукційній зарядці, до 20 
годин автономної роботи без мережі та батарейок.
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2-0226 Медіа-конвертер Real-

Play Mini PC Android S6 

ОС: Android 4.0 

Оперативна пам'ять 1GB DDR3 / Flash 4GB 

Dual Core ARM Cortex-A9 

Процесор 1,5 ГГц, з 512 кб L2 

Cache Mali400 багатоядерний 2D/3D графічний процесор, 

підтримує OpenGL ES 1.1 і OpenVG 1.1 

2D блок для апаратного прискорення 3D.HD 1080p, 3D MICRO 
Sd до 32 ГБ. Внутрішній Wi-Fi 802.11b/g/n (до 300Мбіт/с).

Модель підтримує HD 1080p, 3D.

Підключення до TV по HDMI роз'єму.

2-0225 Медіа-конвертер Real-
Play Mini PC Android A5 

Allwinner Tech A10, А8 CPU з частотою ядра: 1,5 ГГц Dual 
2D і 3D GPS процесор HD 1080p, оперативна пам'ять з 
вбудованими функціями для оптимізації роботи з тривимірною 
графікою (3D RAM) 1GB DDR3 / Flash 4GB

ОС: Android 4.0 + 2USB, RCA - вихід. Карточка флеш-пам'яті 
(MICRO Sd) до 32 ГВ.

Внутрішній Wi-Fi 802.11b/g/n (до 300Мбіт/с). Оснащений міні 
антеною для мережі зі слабким сигналом. модель підтримує 
HD 1080p, 3D.

Підключення до TV по HDMI роз'єму або RCA.

2-0228 Медіаплеєр RealPlay Mini 
PC Android A8

Allwinner ARM Cortex- А8 CPU з частотою ядра: 1,5 ГГц Dual 
2D і 3D GPS процесор HD 1080p, оперативна пам'ять з 
вбудованими функціями для оптимізації роботи з тривимірною 
графікою (3D RAM) 512 MB DDR3 / Flash 4GB

ОС: Android 4.0. LAN/RCA/RGB/ОПТИЧ. Аудіо -підключення. 
Карточка флеш-пам'яті (Sd) до 32 ГБ.

внутрішній Wi-Fi 802.11b/g/n (до 300Мбіт/с)

Оснащений міні антеною для мережі зі слабким сигналом. 
модель підтримує HD 1080p, 3D.

Підключення до TV по HDMI роз'єму або RCA/RGB

2-0208 Сплітер HDMI 
(1гн. HDMI- 2гн. HDMI)

HDMI сплітер призначений для передачі сигналу від одного 
HDMI джерела (DVB-T або супутникового HDTV ресивера, DVD 
програвача, ігрових консолей) до 4 або 8-ми пристроям. 

В якості приймача можуть бути: монітори, телевізори, 
проектор

2-0209 Сплітер HDMI  
(1гн. HDMI- 4гн. HDMI)

2-0210 Сплітер HDMI  
(1гн. HDMI- 8гн. HDMI)

2-0221 Сплітер HDMI  
(1гн. HDMI- 12гн. HDMI)

2-0222 Сплітер HDMI  
(1гн. HDMI- 16гн. HDMI)



51
Перетворювачі, підсилювачі сигналу,

 медіа-пристрої та аксесуари

Фото Артикул Назва товару Опис продукції

50-0501

Прилад для захисту та 
енергозбереження, 

5кВт, 220В 
mini SР-002

Економить електроенергію.  
- Знижуює щомісячний рахунок за електроенергію від 10 до 
30% залежно від виду використовуваного навантаження.  
- Значно покращуює параметри подачі електроенергії.  
- Динамічно поглинаює і звільнює індуктивне навантаження.  
- Зрівнює величини фазної напруги у фазах мережі.  
- Усуває струми вищих гармонік у фазних дротах, включаючи 
нульовий.  
- Покращує коефіцієнт потужності приладів і знижує силу 
струму.  
- Зменшує нагрів електропроводки, знижує електричні втрати.  
- Запобігає поломкам електричних приладів унаслідок стрибків 
напруги.  
- Екологічно безпечний.  
- Повністю відповідає стандартам безпеки.  
- Швидко (від 3 до 9 місяців) окупає вкладені інвестиції. 

50-0511

Прилад для захисту та 
енергозбереження, 

5кВт, 220В 
SР-003

50-0512

Прилад для захисту та 
енергозбереження, 

12кВт, 220В 
SР-002

14-0106
Цифровий алкотестер 

з LCD дисплеем та 
годинником AB-06

Призначений для перетворення вмісту парів етилового спирту 
у видихуваному повітрі, обчислення вмісту етилового спирту в 
крові людини і індикації результатів вимірювання і обчисленні 
на цифровий дисплей. Застосовується для оцінки вмісту 
етилового спирту в крові людини в побутових умовах. Діапазон 
покаників вмісту етилового спирту в крові людини - від 0,00 
до 1,9 г / л і від 0,00-0,19%; Живлення - від двох змінних 
елементів (батарей) типу ААА номінальною напругою 1,5 В. 

14-0104 Цифровий алкотестер з 
LCD дисплеем AB-64
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КАБЕЛЬ

ІНСТРУМЕНТ 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАЙКИ ТА СУПУТНІ МАТЕРІАЛИ 

ІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

МОНТАЖНІ АКСЕСУАРИ

ЗБІЛЬШУВАНЕ СКЛО, СКЛО-ЛАМПА

ОСВІТЛЕННЯ

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ, ПІДСИЛЮВАЧІ СИГНАЛУ,
МЕДІА-ПРИСТРОЇ ТА АКСЕСУАРИ

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ АКСЕСУАРИ

КОМП'ЮТЕРНІ АКСЕСУАРИ

ТЕЛЕФОННІ АКСЕСУАРИ

AКСЕСУАРИ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

АУДІО-ВІДЕО АКСЕСУАРИ

ТЕЛЕВІЗІЙНІ АКСЕСУАРИ

ТОВ “ЕМТ Електронікс”
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тел.: (044) 501-30-94, факс: (044) 502-95-70
Замовлення товару: www.emt-electronics.com.ua
e-mail: info@emt.kiev.ua
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