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A пристрої, підсилювачі 

BE сельсин-приймач 

BC сельсин-датчик 

BK тепловий датчик 

BL фотоелемент 

BP датчик тиску 

BR тахогенератор 

BV датчик швидкості 

C ємності 

DA аналогова мікросхема 

DD цифрова мікросхема,  
логічний елемент  

FU запобіжник плавкий  

G генератори,  
джерела живлення 

HA прилад звукової 
сигналізації 

HL прилад світлової 
сигналізації 

K реле, контактори, пускачі 

KA реле струму 

KK реле електротеплове 

KM контактор,  
магнітний пускач 

KT реле часу 

KV реле напруги 

L котушки індуктивності, 
дроселі, реактори 

M двигуни 

P прибори,  
вимірювальні пристрої  

PA амперметр 

PV вольтметр 

PW ватметр 

Q вимикачі і роз'єднувачі в 
силових колах 

QF вимикач автоматичний 

QS роз'єднувач 

R резистори 

RK терморезистор 

RP потенціометр 

RS шунт вимірювальний 

S комутаційні пристрої в ко-
лах керування, сигналізації і 
вимірювання 

SA вимикач, перемикач 

SB вимикач кнопковий 

SF вимикач автоматичний 

вимикачі, що спрацьовують 
від різних впливів: 

SL - рівня 

SP - тиску 

SQ - положення 

SR - частоти обертання 

SK - температури 

T трансформатори, авто-
трансформатори 

TA трансформатор струму 

TS електромагнітний 
стабілізатор 

TV трансформатор напруги 

VD діод, стабілітрон 

VT транзистор 

VS тиристор 

X контактні з'єднання 

XP штир 

XS гніздо 

YA електромагніт 

YB гальма з електромагнітним 
приводом 

YC муфта з електромагнітним 
приводом 

 

БУКВЕНІ КОДИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І ПРИСТРОЇВ 



 Рід струму (напруги): 
 постійний струм 
 позитивна полярність 
 негативна полярність 
 змінний струм 

 m       f U змінний струм кількістю фаз  m, час-
тотою  f,  напругою  U 

 Трифазна обмотка, з'єднана в: 
- трикутник 

 - зірку 

 Лінія електричного зв'язку, провід, 
кабель, шина 

 перетинання проводів 

 з’єднання проводів 

 Механічний зв'язок 

 Обертальний рух по годинниковій 
стрілці 

 резистор постійний 

 резистор змінний 

 резистор підстроювальний 

 шунт вимірювальний 

 терморезистор 

 запобіжник плавкий 

 конденсатор із постійною ємністю 

 конденсатор електролітичний поля-
ризований 

 конденсатор із змінною ємністю 

 конденсатор підстроювальний 

 котушка індуктивності, дросель без 
сердечника 

 котушка індуктивності, дросель із 
магнітопроводом 

 реактор (у схемах енергопостачання) 
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 Прилад електровимірювальний: 
- що показує 

 - що реєструє 

 амперметр 

 вольтметр 

 діод 

 стабілітрон 

 світлодіод 

 фотодіод 

 тиристор із керуванням по катоду 

 транзистор біполярний типу P-N-P 

 транзистор польовий із каналом 
типу N 

 лампа накалювання 

 обмотка електричної машини 
(загальне позначення) 

 обмотка паралельного збудження 

 обмотка послідовного збудження 

 компенсаційна обмотка 

 обмотка додаткового полюса 

 генератор  (загальне позначення) 

 двигун  (загальне позначення) 

 трифазний асинхронний двигун із 
короткозамкненим ротором, обмотка 
статора з'єднана у трикутник   

 трифазний асинхронний двигун із 
фазним ротором 

 трифазний синхронний генератор, 
обмотка статора з'єднана у зірку 
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 Машини постійного струму: 
 
- із незалежним збудженням 

 - із паралельним збудженням 

 - із послідовним збудженням 

 - із змішаним збудженням 

 - із збудженням від 
постійного магніту 

 Магнітний підсилювач: 
 
- загальне позначення 

 - із двома робочими та за-
гальною керуючою обмот-
ками 

 Трансформатори: 
 

- однофазний двообмоточний  
із феромагнітним  магніто-
проводом 

 - трифазний двообмоточний  
із феромагнітним  магніто-
проводом, з'єднання обмоток 
зірка – зірка із виведеною 
нейтральною точкою 

 Вимірювальний трансформа-
тор струму  
з одним магнітопроводом та 
двома вторинними обмотками 

 Однофазний автотрансформа-
тор  
із феромагнітним 
магнітопроводом 

 



 Контакти комутаційних пристроїв: 

 - що замикає 

 - що розмикає 

 - що перемикає 

 - що перемикає із нейтральним 
центральним положенням 

 Контакти без самоповернення: 

 - що замикає 

 - що розмикає 

 Контакти із самоповерненням: 

 - що замикає 

 - що розмикає 

 Контакти, що замикають, 
із затримкою, що діє: 

 - при спрацюванні 

 - при поверненні 

 - при спрацюванні та поверненні 

 Контакти, що розмикають, 
із затримкою, що діє: 

 - при спрацюванні 

 - при поверненні 

 - при спрацюванні та поверненні 

 Котушка електромеханічного при-
строю (електромагніта, реле, контак-
тора, магнітного пускача) 

 Пристрій, що сприймає, електротеп-
лового реле 

 



 Силові контакти контактора: 

 - що замикає 

 - що розмикає 

 - що замикає й гасить дугу  

 - що розмикає й гасить дугу 

 - що замикає із автоматичним спрацю-
ванням 

 

 Контакт вимикача 

 Контакт роз’єднувача 

 Контакт вимикача-роз’єднувача 

 Контакти кінцевого вимикача: 

 - що замикає 

 - що розмикає 

 Контакти чутливі до температури: 

 - що замикає 

 - що розмикає 

 Контакти роз’ємного з'єднання 

 - штир 
 
 

 - гніздо 

 Контакти розбірного з'єднання 

 Контакти нерозбірного з'єднання 
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 Вимикач кнопковий натискний: 

 - із контактом, що замикає 

 - із контактом, що розмикає 

 Вимикач кнопковий поворотний: 

 - із контактом, що замикає 

 - із контактом, що розмикає 

 Вимикач із витягуванням кноп-
ки: 

 - із контактом, що замикає 

 - із контактом, що розмикає 

Примітка: передбачається, що привод кнопок 
має самоповернення 

 Вимикач ручний 

  
Вимикач триполюсний 

 Перемикач двополюсний 
трипозиційний із нейтральним 
положенням 

 Вимикач триполюсний із авто-
матичним спрацьовуванням мак-
симального струму 

 Перемикач однополюсний 
багатопозиційний 
(шестипозиційний) 

 З'єднання контактне роз’ємне 
чотирипровідне 

 Багатопозиційний перемикач зі 
складною комутацією  
(замикання контакту в кожному 
положенні вказується крапкою) 
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