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Група: 13 

Предмет: Технологія електромонтажних робіт 

Тема 5: Будова освітлювального електроустаткування 

УРОК 60 

Тема: Будова штепсельних розеток, їх типи, технічні характеристики  

Мета: 
• Ознайомлення з будовою освітлювального електроустаткування, будовою 

простих приладів, видами опорних конструкцій та арматурою, з будовою патронів, 

штепсельних роз’ємів, розеток, вимикачів, автоматів, їх видами, запобіжників та ламп. 
• Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

                                                     ХІД УРОКУ 

Штепсельні розетки призначені для підключення переносних електроприймачів до 

електричної мережі. Промисловість випускає розетки, розраховані на силу струму 6, 

10, 15, 25, 32 А. 

У житлових будинках застосовують в основному розетки на 10 А з гніздами для 

циліндричних контактів, а для приєднання стаціонарних електричних плит - силові 

триполюсні розетки на 25, 32 А з заземлюючим контактом 

Штепсельні розетки бувають з круглими (мал. 1, а, б, в,) і плоскими (мал. 1, г, д, є) 

контактами. Застосування плоских контактів дає змогу створити більш надійне 

контактне з’єднання, зменшити витрати міді і майже вдвічі порівняно з круглими кон-

тактами збільшити строк їх служби. Хоча розетки з плоскими контактами в даний час 

майже не застосовуються і виходять із вжитку, тому що все електрообладнання 

стандартизоване під круглі контакти. 

КЛАСИФІКАЦІЯ РОЗЕТОК ЗА СПОСОБОМ МОНТАЖУ 

 
                      Накладні                                        Сховані 

КЛАСИФІКАЦІЯ РОЗЕТОК ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ 

Вологозахистна     Розетка з УЗО      Розетка з таймером   Розетка з ватметром 

   
 
 

 

 



Розетка з виштовхувачем Розетка з підсвіткою Розетка з USB виходом Розетки з Wi-Fi 

          
КОНСТРУКЦІЯ ШТЕПСЕЛЬНИХ РОЗЕТОК 

Захисний корпус - це термостійка не б'ється пластикова кришка. Корпус несе 

функцію як декоративного елемента, так і захисну (закритий доступ до струмоведучих 

частин). Захисні кришки бувають одно - і двомісні. 

Колодка - це механізм, на якому тримаються контакти штепсельної розетки і до 

чого кріпиться захисний корпус (кришка розетки). Колодка виготовляється з 

карболита або з кераміки. Найбільш поширені карболітовы розетки 

Контакт - робочий елемент розетки. Саме через ці контакти передається 

електроенергія споживачам. Контакти виготовлені із спеціального металевого сплаву, 

що володіє певною пружністю. Через пружних властивостей пелюстки контактів 

щільно прилягають до вилки. 

1 – основа механізма; 

2 - суппорт; 

3 - розпірна лапка; 

4 - рамка, (декоративна рамка, 

монтажна рамка); 

5 - верхня частина розетки 

(лицьова панель); 

6 - гвинт кріплення; 

7 - боковий заземлюючий контакт; 

8 - гвинтовой зажим кріплення 

провода; 

9 - гніздовий контакт; 

10, 11 - отвори для кріплення 

суппорта гвинтами до монтажної 

коробки 

 

Відео: "Конструкція розеток" 

https://youtu.be/viTUKUTcPCA 

Відео: "Монтаж розеток" 
https://youtu.be/yOa7SoDYKXQ 

http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1787.WCLR5vqD-vYQr0UVHGxF0_axj2ebQWW2BwYVrdJw__Js-drPm_gePXbAFy0n1SUv1Qa1kt30d8-PvWwBWcFhK7RmhRbae6byOtn1O6G5x9d-1WwX57qm8rwn3-7PfZZg.03c85e2ba0c3862cec46f8163dd2d17007dff367&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQVdRdzJqeHhrcU1ZX1hRbUpubjA2WFhpWlpsMnNkNFVRNjNBREdqTzhuOU9XZGlBVFZjWElaRlpiQkhQc0NhMUhhSjF6bG5BM01rWlFObzd3NUZhNkg2NFdLYVpxV21TVHBGWDdMaEd0OUdfMEVrTGVuT1NwNlNrWnVET3hKbWFldWRwdHBNMTBMWE92d3RHcElFQk45VXltTFZPYXk4NGhITDd1aU5NN0xK&sign=80ff5776d5dca893f147e5c8adc4466d&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
https://youtu.be/viTUKUTcPCA
https://youtu.be/yOa7SoDYKXQ


 

МАРКУВАННЯ РОЗЕТОК 

IP маркування являє собою набір символів з букв і цифр, наприклад, IP30. Перше 

поєднання букв IP є абревіатурою від «International Perfection», тобто «Міжнародний 

захист» яка вказує на ступінь герметичності корпусу від попадання частинок вологи 

й пилу всередину. 

Далі йдуть цифри, перша вказує на ступінь захисту від пилу, стружки і інших 

твердих тіл, а також дотиків. Друга є індикатором захисту від води, тобто IP30 – це 

проста побутова розетка з захистом від твердих частинок певного розміру (див. 

нижче табл.) і відсутністю захисту від впливу води. Наведемо ж таблицю 

розшифровки цих числових значень. 

Маркування IP захистів від дотиків, попадання великих і дрібних твердих тіл, 

пилу 

 



Маркування IP захистів від водних впливів різної інтенсивності і кута 

 

 

Домашнє завдання: 

✓ Опрацювати матеріал  
✓ Виконати короткий конспект 

✓ Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

mailto:mTanatko@ukr.net

