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SVEN сауда маркасының ұзартқыш-фильтрін сатып алғаныңыз үшін алғы- 
сымызды білдіреміз!

Sven Optima Base ұзартқыш-фильтрі электр құралдарды электр желісіне қосуға 
және оларды жоғары импульстардан сақтауға арналған. Негізгі тізбегінде ұзар- 
тқыш-фильтрдің құрамында: күш сызықтың екеуін де ажырататын ажыратқыш, 
автоматты термосақтандырғыш, жоғары вольттық кернеу импульстарының варис- 
торлы шектегіші. Фильтрдің корпусы соққыға төзімді қызуы тұрақты материалдан 
жасалған, қосулы түрінің көзбен шолу индикациясы бар. Әмбебап шығыс розетка-
лары отандық және шетелдік өдірушілердің желілік айырларының сенімді байланы-
сын қамтамасыз етеді. Корпустың конструкциясы фильтрді қабырғаға орнатуды 
қамтамасыз етеді.

SVEN OPTIMA BASE ҰЗАРТҚЫШ-СҮЗГІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
• Қосақталған ажыратқыш қосулы түрінің жарық индикациясымен
• Жоғары вольттық разрядтарынан (найзағай және индустриялы кедергілер) сақ- 
тайтын варисторлы қорғаныс 
• Шамадан тыс және қысқа тұйықталу кезінде ажырату үшін автоматты сақтан- 
дырғыш
• Шығыс розеткалар конструкцияларының арқасында қазіргі заманғы және еуро- 
айырларын қосуға болады
• Қабырғаға кез келген түрде орнатуға болады

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
• Кернеуі номиналдыдан жоғары болған жағдайда ұзартқыш-фильтрді желіге қос- 
паңыз 
• Жалпы қуаты 2,2 кВт асатын құрылғыларды бір мезгілде қоспаңыз 
• Еріткіштерге жолатпаңыз
• Ылғал, тозаң түсетін және жоғары температура әсер ететін жерлерде орнатпаңыз   
• Ашып, өз бетіңізбен жөндемеңіз.

ҚОСУ
1. Фильтрдің розеткаларына қажет құрылғыны қосыңыз.
2. Фильтрді қосыңыз, сонымен электр желіге номиналдың кернеуі 220 В қауіпсіз 
қосылуын қамтамасыз етіңіз, жерге тұйықталған розетканы қолданылған жөн. 
3. Ажыратқышты «I» түрінде орнатыңыз.
4. Шамадан тыс бойынша автоматтық сақтандырғыш қосылғаннан кейін 5-10 ми- 
нут өткен соң және жалпы қосылған қуат рұқсат етілген шекке дейін төменделген 
соң фильтр қайтадан қосылады.   
5. Фильтрдің кірісінде қуаты рұқсат етілгеннен асқан жоғары импульстар пайда 
болған жағдайда фильтрдің элементтері (варисторлар), қосылған құрылғыны сақ- 
тап тұрып, істен қалуы мүмкін. Фильтрді кейін пайдалануға болмайды, фильтрдің 
элементтерін ауыстырған жөн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

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

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Ұзартқыш-сүзгі

Номиналды кернеуі, В
Жұмыс жиілігі, Гц
Қуаты, кВт
Барынша әлсіздендірілетін қуат, Дж 
Термосақтандырғыштың жарамсыздану тогы, А
Кіріс айыр
Шығыс розеткалар саны
Кәбілдің ұзындығы, м
Корпустың өлшемі, мм

220
50
≤ 2,2
150
>10
CEE 7/7
3 × CEE 7/4; 5 × CEE 7/4
1,8; 3; 5
50 × 40 × 200; 50 × 40 × 285 
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