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         ІНОВАЦІЙНА НОВИНКА ВІД «АСКО-УКРЕМ»
АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ СЕРІЇ УКРЕМ ВА-2012

Корпорація «АСКО-УКРЕМ» пре-
зентує новинку – автоматичний 
вимикач серії УКРЕМ ВА-2012, 
розроблений з урахуванням по-
бажань споживачів, сучасних 
трендів і найкращого світового 
досвіду на базі популярної мо-
делі автоматичного вимикача 
УКРЕМ ВА-2001.
Автоматичний вимикач УКРЕМ 
ВА-2012 – сучасна модифіка-
ція, в якій закладений потуж-
ній потенціал: за своїми технічними характеристиками відповідає відомим сві-
товим брендам.Одно, дво- і триполюсні автоматичні вимикачі УКРЕМ ВА-2012 
– це нове покоління комутаційного обладнання, що застосовується для захисту 
низьковольтних електричних ланцюгів від тривалих струмових перевантажень 
і струмів короткого замикання, а також для можливих оперативних комутацій 
електричних ланцюгів.

ТЕХНІЧНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ:
1. Наявність напайки, що містить срібло на нерухомому та рухомому контактах. 

2. Високий процентний вміст срібла по всьому об,єму на напайках (79…81%). 
Відмінна якість зварювання напайок до основи контакту. Гальванічне покриття 
контактної пари технічно чистим сріблом (99,9%), товщиною 55-100 мкм. 
Все це дозволило збільшити граничний комутаційний струм автоматичних ви-
микачів — до 6000А. У автоматичних вимикачів більшості торгових марок да-
ного цінового сегменту реальний граничний комутаційний струм не переви-
щує 3000А, за рідкісним винятком досягає величини 4500А.
За результатами оцінки якості контактних пар у автоматичних вимикачів 
«АСКО-УКРЕМ»™ НЕМАЄ КОНКУРЕНТІВ. 
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3. Застосовано вказівник контролю стану контак-
тів струмового розчіплювача. 

4. З метою здійснення професійної інсталяції 
автоматичних вимикачів передбачений паз для 
монтажу з’єднувальної шини на вводі.

5. Застосований універсальний контактний затискач, який 
жорстко з’єднаний з нерухомим контактом струмового роз-
чіплювача, дозволив збільшити площу теплового розсіювання, 
що значно зменшило підігрів автоматичного вимикача.

6. Збільшення (у 2,5 рази) пазу для виведення продуктів горін-
ня електромагнітної дуги дозволило зменшити звуковий ефект 
при відключенні, усунути наліт від продуктів горіння на стінках 
корпусу, і ,тим самим, максимально збільшити ресурс автома-
тичного вимикача.

7. Збільшено (з 4 до 6) кількість заклепок і додатково встановлено ребра жор-
сткості, що дозволило максимально підвищити міцність конструкції.



8. Конвектаційні пази, нане-
сені на зовнішні бокові стінки, 
дозволили монтувати авто-
матичні вимикачі впритул один 
до одного з мінімальним обо-
пільним нагрівoм.

9. Застосований замок з фіксацією стану 
на DIN-рейку, що дозволяє краще фіксувати 
УКРЕМ ВА-2012.

10. Зазначені вдосконалення призвели до зниження 
(на 10%) температури автоматичного вимикача, що в 
свою чергу збільшило ККД. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип УКРЕМ-ВА-2012

Час спрацювання електромагнітного захисту, с 5In ≥ 0,1
8In ≤ 0,1

Кількість полюсів 1, 2, 3
Номінальний струм In, А 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Напруга комутації Un, В AC 400
Частота мережі fn, Гц 50
Комутаційна зносостійкість, циклів* 6000
Гранична комутаційна здатність, А 6000
Код захисту IP 20
Температурний коефіцієнт, % In × C° 1,02

 * При комутації струмів, що не перевищують 0,8In, 
    температурі від -10 °С до +60 °С і вологості повітря не більше 75%.



НОМЕНКЛАТУРА

Зображення Найменування Номінальний 
струм, А

Кількість 
полюсів

Артикул

ВА-2012 1р   6А 6

1

A0010120001

ВА-2012 1р  10А 10 A0010120002

ВА-2012 1р  16А 16 A0010120003

ВА-2012 1р  20А 20 A0010120004

ВА-2012 1р  25А 25 A0010120005

ВА-2012 1р  32А 32 A0010120006

ВА-2012 1р  40А 40 A0010120007

ВА-2012 1р  50А 50 A0010120008

ВА-2012 1р  63А 63 A0010120009

ВА-2012 2р   6А 6

2

A0010120010

ВА-2012 2р  10А 10 A0010120011

ВА-2012 2р  16А 16 A0010120012

ВА-2012 2р  20А 20 A0010120013

ВА-2012 2р  25А 25 A0010120014

ВА-2012 2р  32А 32 A0010120015

ВА-2012 2р  40А 40 A0010120016

ВА-2012 2р  50А 50 A0010120017

ВА-2012 2р  63А 63 A0010120018

ВА-2012 3р  6А 6

3

A0010120019

ВА-2012 3р 10А 10 A0010120020

ВА-2012 3р 16А 16 A0010120021

ВА-2012 3р 20А 20 A0010120022

ВА-2012 3р 25А 25 A0010120023

ВА-2012 3р 32А 32 A0010120024

ВА-2012 3р 40А 40 A0010120025

ВА-2012 3р 50А 50 A0010120026

ВА-2012 3р 63А 63 A0010120027



МАРКЕТИНГОВІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ:
1. Оновлений зовнішній дизайн автоматичного вимикача.
У новому дизайні поєдналися національні традиції та інновації. Оновлений зовніш-
ній вигляд підкреслює переваги бренду, 
що дозволить залучити нових споживачів, 
підвищити лояльність і зміцнити статус 
української торгової марки.

2. Ексклюзивна упаковка.
Маркетингове ноу-хау – групова упаковка 
на 6 полюсів.
Зручне рішення для роздрібних продажів - 
економ-упаковка. 

3. Наявність в дизайну додаткових захисних 
елементів:
- ексклюзивний дизайн нанесення з викорис-
танням елементів фірмового стилю (логотип, 
фірмові кольори, корпоративний візерунок 
тощо) гарантує оригінальний автоматичний 
вимикач «АСКО-УКРЕМ»™;
- захисна голограма;
- індивідуальний кольоровий стікер, який 
містить необхідну для роздрібних продажів 
інформацію: найменування, артикул, технічні 
параметри (кількість полюсів, номінальний 
струм), штрих-код тощо.

4. Конкурентноспроможна ціна в сегменті ви-
сокоякісної комутаційної апаратури.

АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ УКРЕМ ВА-2012 СТВОРЕНИЙ ПРОФЕСІОНАЛАМИ 
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СПОЖИВАЧА!

ВСЕ НАЙКРАЩЕ ПОЄДНАНО В ОДНОМУ АВТОМАТИЧНОМУ ВИМИКАЧІ!


