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Vă mulțumim pentru achiziționarea releului de tensiune a mărcii co- 
merciale SVEN!

DREPT DE AUTOR
© 2014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).
Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de 
autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE
Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTIZARE DESPRE RĂSPUNDEREA LIMITATĂ
În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posi- 
bile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum 
este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de 
organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de 
acest Manual.
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Releu de tensiune

Dispozitivul trebuie să fie utilizat la o rețea protejată cu un între- 
rupător automat cu un curent de deconectare de maxim 16 A.
Dispozitivul nu este conceput pentru decconectarea sarcinii în caz 
de supraîncărcare.

Atenție!

1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ
• Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Ma- 
nual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.
• Înainte de a conecta dispozitivul la rețea, păstrați-l în jur de două ore în con- 
dițiile normale de utilizare.
• Nu folosiți substanțe abrazive sau organice (benzină, alcool, solvenți) pent- 
ru a curăți dispozitivul.
• Nu deschideți carcasa dispozitivului.
• Este interzis să deschideți sau să reparați aparatul protejat atunci când 
acesta este conectat la dispozitiv.
• Este interzis să utilizați dispozitivul în cazul în care acesta are defecțiuni me- 
canice.
• Este interzis să utilizați dispozitivul în mediu cu umiditate sporită.
• Nu permiteți pătrunderea apei în dispozitiv.

2. SETUL COMPLET
• Releu de tensiune – 1 buc.
• Manual de utilizare – 1 buc.
• Talon de garanție – 1 buc.
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3. RECOMANDĂRI
Releul de tensiune OVP-11F este conceput pentru protejarea aparatelor elec- 
trocasnice, conectate la el (precum frigidere, mașini de spălat, computere, 
tehnică audio și video), împotriva deconectărilor inadmisibile de tensiune și 
interferențe de impuls în rețea. 

4. PARTICULARITĂȚI
• Protecția dispozitivelor conectate împotriva tensiunii scăzute/mărite
• Funcția de conectare întîrziată pentru protejarea aparatelor conectate
• Parametri ficși, care asigură simplitatea utilizării
• Indicatorul stării releului de tensiune
• Lamele de protecție în priza de ieșire
• Contact protector de împămîntare

5. DESCRIEREA TEHNICĂ
Releul de tensiune OVP-11F reprezintă un dispozitiv, ce conține o schemă 
electronică cu microprocesor, integrate în carcasa cu priză și ștecher. Releul 
de tensiune OVP-11F are setări prestabilite și nu necesită să fie programat. 
Releul de tensiune OVP-11F deconectează alimentarea cu energie electrică 
în cazul în care tensiune iese din limitele normale și reia automat alimentarea 
după revenirea tensiunii la o valoare normală, după un interval de timp. În acest 
timp, indicatorii releului OVP-11F indică starea de funcționare a acestuia.

Manual utilizatorului 



MOL

4

Descriepea construcției
a Задержка включения (Conectarea întîrziată): indicatorul reținerii conec- 
tării/ pornirea funcționării (verde)
b Высокое (Înaltă): indicator de activare a protecției în cazul tensiunii mă- 
rite în rețea (galben)
c Низкое (Joasă): indicator de activare a protecției în cazul tensiunii scă- 
zute în rețea (galben)
d     : buton pentru anularea conectării întîrziate
e Lamele de protecție
f Contacte de împămîntare
g Ștecher pentru conectarea releului la priza de rețea de ~220 V

Imag. 1 
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6. CONECTAREA
Releul de tensiune OVP-11F se conectează la priza standart de 220 V, 50 Hz. 
Priza trebuie să fie prevăzută pentru curent de 16 A. Pentru protecție împot- 
riva scurtcircuitului, linia de alimentare a prizei trebuie să conșțină un întreru- 
pător pentru curent de maxim 16 А, integrat în panoul electric. Dispozitivele 
protejate se conectează la prizele de ieșire ale releului de tensiune OVP-11F. 
Curentul continuu al dispozitivelor conectate la releu nu trebuie să depă- 
șească 2/3 din curentul maxim al sarcinii, indicate în specificații.
Releul de tensiune este conceput pentru a fi utilizat doar în încăpere. Nu se 
permite amplasarea dispozitivului în condiții de umiditate sporită sau cu risc 
de pătrundere a lichidelor.
Temperatura mediului înconjurător trebuie să fie în limitele (+10) – (+15) °С.

7. PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE
Releul de tensiune OVP-11F are setări prestabilite și nu necesită programare 
sau setări auxiliare.

8. FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI
Releul de tensiune poate funcționa în următoarele regimuri:
• funcționare normală;
• regim de protecție;
• regim de conectare întîrziată.
Releul de tensiune OVP-11F se află în regim de funcționare normală, dacă 
tensiunea nu trece limitele 185-255 V, iar timpul de întîrziere s-a scurs. În 
acest regim, aparatul protejat este conectat la rețea, pe ecran este afișată 
valoarea tensiunii indicatorul a arde neîntrerupt. 
Dacă tensiunea trece de limitele indicate, releul trece în regim de protecție. 
În acest regim aparatul conectat la releu primește energie, iar unul din indica- 
toare începe să ardă: b – în cazul tensiunii înalte sau c – în cazul tensiunii 
scăzute. Releul de tensiune va funcționa în acest regim pănă cînd tensiunea 
nu va reveni la o valoare normală în limitele 190-250 V. 
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Releul trece în regim de conectare întîrziată după conectarea acestuia la re- 
țea sau după revenirea din regim de protecție. În acest regim aparatul conec- 
tat la releu primește energie pănă la scurgerea timpului de întîrziere, iar indi- 
catorul a clipește intermitent. Timpul de reținere a conectării pentru releul 
de tensiune OVP-11F reprezintă 180 sec.
Puteți trece forțat din rețin de întîrziere a conectării în regim normal de func- 
ționare, apăsînd butonul d.

Parametri
Tensiune nominală, V
Curentul maxim al sarcinii, A 
Putere maximă, kW 
Timpul de activare a protecției
Pragul de activare în cazul scăderii 
tensiunii în rețea, V
Pragul de activare în cazul creșterii 
tensiunii în rețea, V 
Timpul de reținere, sec 
Dimensiuni, mm

Valoare
~220
15
3,3 
maxim 0,3 sec

185 ±  3%

255 ±  3%

180
54 × 120 × 80

Note:
• Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot 
fi cauza plângerilor.
• Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. 
Din această cauză carateristicile tehnice si specificatii complete pot fi 
schimbate fără anunțare prealabilă.

9. SPECIFICAȚII
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Model: OVP-11F
Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA»,
Chișinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,
tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.
IM «Accent Electronic» SA,
Chișinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,
tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447, Produs sub cotrolul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, 
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the 
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, 
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland. OVP-11f
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