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SVEN СМ кернеу релесін сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!
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Кернеу релесі

Құрылғы ажырату тогы 16 А аспайтын автоматты ажыратқыш- 
пен қорғалатын электр желісінде пайдаланылуы керек.
Құрылғы қысқа тұйықталуда жүктемені ажыратуға арналмаған.

Назар аударыңыз!

1. ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ    
• Құрылғыны пайдаланар алдында осы Нұсқаулықпен мұқият танысы- 
ңыз және оны бүкіл пайдалану уақыты бойы сақтаңыз. 
• Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оны 2 сағат бойы пайдала- 
ныңыз.
• Құрылғыны тазалау үшін абразивті материалдарды немесе органика- 
лық қоспаларды (спирт, бензин, еріткіштер және т.б.) пайдаланбаңыз. 
• Өз бетіңізбен құрылғыны ашуға және жөндеуге тыйым салынады.
• Қорғалатын жабдық құрылғы розеткасына қосылып тұрғанда, оны 
ашуға және жөндеуге тыйым салынады.
• Корпусы зақымдалған құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
• Жоғары ылғалды жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салыналы.
• Құрылғыға су тигізуге болмайды.

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
• Кернеу релесі – 1 дана
• Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
• Кепілдік талоны – 1 дана

• Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат 
етіледі.

 

• Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді. 
• Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін 

ережелерге сәйкес тастаңыз.
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3. ҚОЛДАНЫЛУЫ
OVP-17P кернеу релесі өзіне қосылған тұрмыстық электр приборларын 
(тоңазытқыштарды, кір жуғыш машиналарды, компьютерлерді, видео-, 
аудиотехникаларды, және басқаларын) қоректенетін кернеудің қауіпті 
ауытқуларынан және желідегі импульсті кедергілерден қорғауға арнал- 
ған. 

4. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
• Қосылатын  құрылғыларды желідегі жоғары/төмен  кернеуден қорғау
• Қосылатын  құрылғыларды  желідегі импульсті кедергілерден қорғау
• Ажыратудың және қосуды кідірту уақытының бағдарламаланатын 
шектері
• Бағдарламаланған күйлердің энергиядан тәуелді жадысы 
• Желідегі кернеу деңгейін, қорғау күйінің және кідірту уақытының 
индикациясын көрсететін көпфункционалды LED-дисплей
• Шығыс ашасындағы қорғаныс пердешелері
• Қорғаныстың жерлендіру контактілері

5. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУЫ
OVP-17P кернеу релесі – корпуста жиналған желі ашасы мен розеткасы 
бар, микропроцессорлы басқару электронды схемасымен жабдықтал- 
ған құрылғы. OVP-17P кернеу релесі желідегі ток белгіленген мәндері- 
нен асып кеткен кезде, оған қосылған электр приборларын қоректенді- 
руді тоқтатады және ток дұрысталғаннан соң белгіленген уақыт интер- 
валынан кейін қоректендіруді автоматты түрде қосады. OVP-17P кернеу 
релесін бағдарламалауға болады. Оның параметрлерін күйлеу үшін ал- 
дыңғы панельдегі түймелерді пайдаланады. Кернеу релесі параметрле- 
рінің күйлері энергиядан тәуелді жадыда сақталады.
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Құрылысын сипаттау (1-сурет)
 Желі кернеуі шамасын көрсететін, күйленетін параметрлердің мәні 

мен кернеу релесі күйінің индикациясын көрсететін 4-разрядты свето- 
диодты индикатор

 SET: бағдарламалау режиміне өту және бағдарламаланатын параметр- 
лерді таңдау түймесі

 Λ: орнатылатын параметрдің мәнін көбейту түймесі
 V: орнатылатын параметрдің мәнін азайту түймесі
 RES: күйлерді бұзу түймесі
 Қорғаныс пердешелері
 Жерлендіру контактілері
  ~220 – 230 В / 50 Гц  электр желісі розеткасына  кернеу  релесін  қосуға  

арналғанаша

SET

Реле напряжения
15 А

OVP-17P

RESV

V

1-сурет 
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6. ҚОСЫЛУЫ
OVP-17P кернеу  релесі 220-230 В/50 Гц  тұрмыстық  электр  желісінің стан- 
дартты розеткасына қосылады. Розетка 16 А токқа арналуы керек. Қыс- 
қа тұйықталу мен қызып кетуден сақтау үшін розетканың қоректендіру 
желісі электр шитінде орнатылған, 16 А токтан аспайтын автоматты 
ажыратқыш арқылы қорғалуы керек. Қорғалатын құрылғылар OVP-17P 
шығыс розеткасына қосылуы керек. Релеге қосылатын құрылғылардың 
тұтынатын ұзақ тогы оның техникалық сипаттамасында көрсетілген мак- 
сималдық жүктеме токтың 2/3 аспауы керек.
Кернеу релесі тек ішкі үй-жайларда ғана пайдалануға арналған. Жоғары 
ылғалды және корпусына сұйық зат түсуі мүмкін жерлерде пайдалануға 
болмайды. Кернеу релесін пайдаланғанда қоршаған орта температу- 
расы +10 — +35 °С  диапазонында болуы керек.
Кернеу релесіне аппаратураны қосар алдында ажырату параметрлерін 
орнату қажет – кернеу жоғарылағанда өшіру шегі (UH), кернеу төмен- 
дегенде өшіру шегі (UL) және желідегі кернеу дұрысталғаннан кейінгі  
қосылудың кешігетін уақыты (td) (7-т. қараңыз). 
Бұл параметрлерді қойғанда, қосылатын аппаратуралардың пайдалану 
жөніндегі нұсқаулықтарын басшылыққа алу ұсынылады. Ереже бойын- 
ша, тұрмыстық аппаратура қоректенетін токтың 10 % ауытқуы кезінде, 
яғни 198–242 В диапазонында бүлінбей жұмыс істей алады. Жарамды 
кернеу орнына келгенде, қосылудың кешігетін уақыт шамасы қосы- 
латын электр приборларының түріне байланысты таңдалады. Тоңазыт- 
қыштар, кондиционерлер және басқа да компрессорлық приборлар 
үшін қайта қосуды кідірту уақыты 3 минуттан кем болмау керек.

7. ПАРАМЕТРЛЕРДІ ОРНАТУ
• Параметрлерді қою үшін кернеу релесін ~220 – 230 В / 50 Гц розетка-
 сына қосыңыз. Дисплейде біраз уақыт модель атауы шығады да, реле
шығысы қосылғанға  дейінгі уақыт санала бастайды.



• «SET» түймесін 3 секундтай басып тұрып, орнату режиміне өтіңіз. Дис- 
плейде  «H» символы жыпықтап шығады және де өшірудің жоғарғы 
шекті мәні (UH) вольтпен беріледі. «Λ»  және «V»  түймелерімен 
талап етілетін мәндерді қоясыз. UH параметрінің мүмкін болатын мәні- 
нің диапазоны  230 – 265 В.
• «SET»  түймесін басып, кернеу бойынша  өшірудің төменгі шегін 
күйлеуге көшіңіз. Дисплейде  «L» жыпықтаған белгісі және (UL) 
вольтпен көрсетілген өшірудің төменгі шегінің мәні шығады. «Λ»  және 
«V»  түймелерімен талап етілетін мәндерді қоясыз. UL параметрінің 
мүмкін болатын  мәнінің диапазоны  150 – 210 В.
• «SET»  түймесін басып, қосудың кідіру уақытын күйлеуге көшіңіз. 
Дисплейде  жыпықтаған «d» белгісі мен кідіру уақытының мәні (td) се- 
кундпен шығады. «Λ»  және «V»  түймелері арқылы талап етілетін 
мәндерді қойыңыз. td параметрінің ықтимал мәнінің диапазоны 5 – 999 
секунд.
• Түймені 5 секундтай басып тұрған соң, бекітілген параметрлер кернеу 
релесінің энергияға тәуелді жадысында сақталады. Бұл кезде қысқа 
уақытқа «SAVE» жазуы  жанады  да, реле жаңа күйлермен жұмыс істеуге 
көшеді, реле шығысы қосылғанға дейінгі уақыт есептеу басталады.
• Кернеу релесін істен шықпаудан қорғайтын параметрлер бекіткеннен 
кейін, оның розеткасына қорғалатын жабдықтарды қосыңыз.
• Кідіру уақыты өткеннен кейін, реле қорғалатын жабдықты электрмен 
қоректендіре бастайды. Бұл кезде индикатор  электр желісіндегі қол- 
даныстағы кернеуді көрсетеді.
• Кернеу релесінің параметрлерін зауыт параметрлеріне ауыстыру қа- 
жет болса, «RES»  түймесін басасыз.  дисплейдегі жүгіріп тұратын 
жолда «deF_H245_L175_d180» деген жазу шығады және кернеу релесі 
мынадай параметрлермен жұмыс істеуге көшеді: UH = 245 В, UL = 175 В,   
td = 180 сек.
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8. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ  ЖҰМЫСЫ
Кернеу релесі мынадай режимдерде жұмыс істей алады:
- қалыпты жұмыс;
- қорғау режимі;
- қосылуды кідірту режимі;
- параметрлерді бекіту режимі.
Кернеу релесі желідегі қолданыстағы кернеу пайдаланушы бекіткен 
кернеу бойынша ажыратудан қорғау шектерінде болғанда және қосы- 
луды кідірту уақыты өткен кезде қалыпты жұмыс істеу режимінде бо- 
лады. Бұл режимде қорғалатын құрылғы  желіге қосылып тұрады, реле 
дисплейінде қолданыстағы ток үнемі көрсетіліп тұрады.
Егер ток бекітілген шектен асып кетсе, реле қорғаныс режиміне ауыса- 
ды. Бұл режимде релеге қосылған құрылғы токтан ажыратылады, ал 
дисплейде «Hi» белгісі (кернеу жоғарылап, қорғаныс қосылған кезде) 
мен «Lo» белгісі (кернеу төмендеп, қорғаныс қосылған кезде) кезекпен 
жыпықтайды. Желідегі ток UL+5) В — (UH-5) В мәндері диапазонына 
оралғанша, кернеу релесі осы режимде болады. Қорғаныс режимінен 
шыққан соң, не желіге қосылғаннан кейін, реле қосылуды кідірту режи- 
міне ауысады. 
Бұл режимде релеге қосылған құрылғы токтан ажыратылған күйінде қа- 
лады, ал дисплейде қосылуды кідіртудің қалған уақытының кері есептеуі 
көрінеді. Есептеу аяқталған соң, реле қалыпты режимге өтеді. 
Параметрлерді орнату режимі қорғаныс қосылғанда параметрлерді тү- 
зетуге арналған. Режимге ену үшін, «SET» b түймесін 3 секундтай ба- 
сып тұру керек, соңғы рет қандай да бір түймені басқаннан кейін 5 се- 
кундтан кейін бұл режимнен автоматты түрде шығасыз. 
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Параметрлері
Номиналды кернеу, В
Максималды жүктеме ток, А
Максималды қуат, кВА
Импульсті кедергілер жұтатын 
максималды энергия, Дж 
Қорғаныстың ажыратылатын шыққан уақыты
Өлшенетін кернеу, B
Күйленетін параметрлердің
ықтимал мәндерінің диапазоны:

- желідегі кернеу төмендегенде реле іске 
қосылатын шама, B 
- желідегі кернеу жоғарылағанда реле іске 
қосылатын шама, B 
-  кідірту уақыты, сек 

Өлшемдері, мм

Мәні
~220
15
3,3 

125 
0,3 сек артық емес
100 – 300 

150 – 210 (1 В қадам)

230 – 265 (1 В қадам)
5 – 999  (1 сек қадам)
53 × 116 × 80

9. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
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Ескертулер:
• Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар, анықтамалар на- 
разы білдіру үшін негізі болып табылмайды. 
• SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себеп- 
тен техникалық сипаттамаар және жиынтықтылық алдын ала ес- 
кертілмей өзгеруі мүмкін.



OVP-17P

Кернеу релесі

Үлгi: OVP-17P
Импортерлер CM SVEN Қазақстан 
республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов 
көшесінің бұрылысы, yй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан 
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» 
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан 
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат 
Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. «Свен 
Скандинавия Лимитед» бақылауымен өндірілді, 
48310, Финляндия, Котка, Котолахдентие, 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.
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