
 

Пропонуємо увазі споживачів потужних обмежувачів сили струму і розподільників напруги 

потужні резистори від провідних світових виробників, таких як TE Connectivity, Ohmite / ARCOL, 

Yageo, Riedon, Vishay, Stackpole і інші. Якість продукції даних виробників підтверджується 

наявністю всіх необхідних міжнародних сертифікатів. 

Діапазон доступних моделей за багатьма параметрами є надзвичайно широким, що дає 

розробникам пристроїв з використанням цієї групи компонентів надзвичайну свободу для 

«творчості». 

Доступні номінали по опору (з урахуванням пошуку по всіх можливих виробникам) знаходяться в 

межах від 5 мкОм (мікро) до 1 Гом (Гіга). 

Допуск (допустиме відхилення) від номінального значення змінюються від 0,01% до 5%, що також 

дозволяє підібрати досить високоточні (прецизійні) резистори, незважаючи на їх відносно велику 

(високу) потужність. 

Якщо ж говорити про саму потужності, то навіть для корпусів з гвинтовим кріпленням такі 

виробники, як Riedon і Murata Power Solutions Inc., пропонують резистори високої точності зі 



значеннями потужності від 0,25 Вт (!). Максимальна ж значення потужності, доступне до 

постачання в Україну, сягає 2500 Вт (2,5 кВт). 

За своїм складом (внутрішній структурі) доступні такі модифікації: на основі карбонової плівки 

(карбонові або вуглецеві); керамічні; в металевому кожусі; на основі металевого елемента; на 

основі металевої фольги; товстоплівкові; тонкоплівкові; дротові. 

Температурний коефіцієнт доступних для замовлення моделей резисторів також може 

варіюватися в досить широких межах: від -800/+2000 ppm/°C до +/- 0,2 ppm/°C, що вже є 

практично недосяжним для «представників китайського ринку» показником. 

Робоча температура деяких моделей також досягає часом досить екстремальних значень: в даний 

час через нас можна купити резистори з мінімальною робочою температурою -65 °C (!); 

максимальна ж робоча температура доступних до постачання в Україну моделей досягає значень 

+415 °C (!). 

У разі необхідності в залежності від умов навколишнього середовища, в яких планується 

використовувати ту чи іншу модель резистора, можна замовити сертифіковані і перевірені моделі, 

які мають такі властивості, як: вогнестійкість (вогнетривкі резистори, що мають захист від вогню / 

полум'я); наявність датчика струму; вологостійкі; стійкі до імпульсних навантажень (витримують 

високі імпульси / скачки струму або напруги); неіндуктивні резистори; високовольтні резистори; 

високочастотні резистори і багато іншого. 

Залежно від типу покриття або матеріалу корпусу розрізняють наступні, доступні до продажу в 

Україні, різновиди потужних резисторів: в алюмінієвому корпусі; з покриттям з оксиду алюмінію; в 

керамічному корпусі (так звані «цементні» резистори); резистори з епоксидним покриттям; 

резистори з силіконовим покриттям; сталеві резистори; з покриттям з склоподібної емалі. 

Ознайомитися з неповним переліком найменувань, що поставляються, можна за посиланням: . 

Наші фахівці (зв'язатися з ними можна, скориставшись контактними даними за посиланням: розділ 

«КОНТАКТИ») допоможуть підібрати потрібну Вам модель, а також нададуть будь-яку інформацію 

з таких питань, як ціна, термін поставки, виставлення рахунку для безготівкового розрахунку.  

Також звертаємо Вашу увагу на наш зручний онлайн-каталог для підбору за параметрами: 

 - мікросхеми пам'яті; 

- мікроконтролери. 

http://v-ua.com.ua/image/data/PDF%20for%20articles/potuzhni-rezystory-vua-perelik-pdf.pdf
http://v-ua.com.ua/kontakty.html
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http://v-ua.com.ua/mikroshemy/pamyat/
http://v-ua.com.ua/mikroshemy/mikrokontrollery/

