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SVEN СМ желілік ұзартқыш-сүзгісін сатып алғаныңыз үшін рахмет айтамыз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.
Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық 
құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ
Барлық сауда маркалар олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ
Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір 
сәйкес-сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шартта- 
рында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен кел- 
тірілген зақым үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

ҚОЛДАНЫЛУЫ
SVEN CLASSIC желілік ұзартқыш-сүзгісі тұрмыстық және компьютерлік техниканы 
электрмен жабдықтау жүйесіне тұрақты қосып қоюға  және оны токтың қысқа тұйық- 
талуы мен шамадан тыс берілуінен, импульсті және жоғарыжиілікті кедергілерден 
қорғауға  арналған.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
• Қосулы түрінде жанып тұратын индикациясы бар екіполюсті ажыратқыш
• Жанбайтын пластиктен жасалынған соққыға мықты корпус
• Токтың қысқа тұйықталуы мен шамадан тыс берілуінен қорғау
• Импульсті және жоғарыжиілікті кедергілерден қорғау
• Бес розетка жерленген  және екеуі жерленбеген контактілермен
• Қабырғаға бекіту мүмкіндігі

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
• Тұрақты токтан жоғары кернеуі бар желіге ұзартқыш-сүзгіні қоспаңыз.
• Жалпы сомасы 2200 Вт  қуаты бар әлеуетті  желілік ұзартқыш-сүзгіге бір мезгілде 
қоспаңыз.
• Ылғалды, сулы, шаң мен жоғары температура әсері тиюі мүмкін жерлерде пайда- 
ланбаңыз.
• Ашпаңыз және өз бетіңізбен жөндемеңіз.
• Ұзартқыш-сүзгіні жерленген электржүйесіне қосуды ұсынамыз.

Номиналды кернеу, В / жұмыс жиілігі, Гц
Номиналды қуаттылық, Вт
Термосақтандырғыштың іске қосу тогы, А
Импульстік кедергінің макс. жұтатын энергиясы, Дж
Шектеуішпен ұсталатын импульстік кедергі тогы, A
Кіріс айыры
Шығыс розеткалар
Корпус өлшемі, мм
Кәбілдің ұзындығы, м

~220/50 
≤ 2200
>10 
3 × 125
4500
CEE 7/7
5 × CEE7/4, CEE7/16, C1-a
48 × 48 × 370
1,8; 3; 5 

Ескертпе: Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық, сол 
себептен наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды. SVEN СМ өнім- 
дері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамалар алдын ала 
ескерусіз өзгертілуі мүмкін.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.  
Бұл жерден Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған версиясын таба аласыз.Classic

Ұзартқыш-сүзгі
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Үлгі: Classic
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.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.
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