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Номиналды кернеуі, В / жұмыс жиілігі, Гц
Номиналды қуат, Вт
Термосақтандырғыштың жарамсыздану тогы, А
Желілерді жоғары импульсты әсерлерінен сақтау

Импульсты тосқауылдың барынша тартылатын қуат, Дж
Тежегішпен ұсталатын импульсты тосқауылдың тогы,
(8/20 мс), A

Жиіліктердегі тосқауылды басу 1-100 МГц, дБ
Кіріс айыр
Шығыс розеткалар саны FORT/FORT PRO
FORT/FORT PRO корпустың өлшемі, мм
Кәбілдің ұзындығы, м

~220/50 
2200
>10 
«Фаза – ноль»/«Фаза – жер»/ 
«Ноль – жер»
1050 (3 x 350)
ЖҰМЫС РЕЖИМІ – 6500
САҚТАНДЫРУ РЕЖИМІ – 10000
35 дейін
CEE 7/7
5 × СЕЕ 7/4 / 6 × СЕЕ 7/4
122 × 54 × 295 / 120 × 47 × 275
1,8; 5

SVEN СM ұзартқыш-фильтрін сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз!
Ұзартқыш-фильтр электр аспаптарын электр желісіне қосу және оларды кернеудің 
жоғары волтты импульстар мен жоғары жиілікті тосқауылдардың тұрақты фильтрле- 
уінен сақтау үшін арналған.

FORT/FORT PRO ЖЕЛІЛІК ҰЗАРТҚЫШ-ФИЛЬТРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
• Сақтандыру жөнділігінің (ОК) және жерге тұйықталу желінің болуының жарық диодты 
индикациясы.
• Кіріктірілген вольтметр (FORT PRO моделі).
• Екі полюсты жалпы және жеке ажыратқыштар.
• «Варисторлы үшбұрыштың» классикалық схемасы жоғары вольтты импульстарды, 
жоғары жиілікті тосқауылдарды, атмосфералық разрядтар мен т.б. әсерінен пайда 
болған импульсты токтарды басады.
• Шамадан тыс және қысқа тұйықталу болған жағдайда жүктемені ажырату үшін өздігі- 
нен сақтандырғыш (термобиметаллды қалпына келтірілетін үзгіш).
• Жанғыш емес, ABS-пластиктен жасалған соққыға берікті корпус өртке қауіпсіз 
жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.

САҚТЫҚ ШАРАЛАР
• Ұзартқыш-фильтрді кернеуі номиналдыдан жоғары желісіне қоспаңыз.
• Желілік розеткаға бір мезгілде жиынтықты қуаты 2200 Вт-тан асатын жүктемені 
қоспаңыз.
• Сұйықтық, ылғал, тозаң және жоғары температура әсері түсетін жерлерде орнатпаңыз.
• Ашпаңыз және өз бетімен жөндемеңіз.
• Фильтрді жерге тұйықталған электр желісіне қосқан жөн.

ҚОСЫЛУ
1. Құрылғыны фильтрдің розеткаларына қосыңыз.
2. Фильтрді 200 В желісіне қосып, жалпы ажыратқышты қосыңыз.
3. Кернеу болудың қызыл жарық диодты индикатор (апаттық сақтаудың жөнділігі) және 
жерге тұйықталу желі болудың жасыл индикаторы жанады.
4. Дара ажыратқышпен қажет жүктемені қосыңыз.
5. Барлық ажыратқыштардың қосулы күйдегі көмескі жарығы бар.

ПАЙДАЛА НУ
1. Бірнеше қуатты құрылғыларды қосып фильтрді ауырлатпаңыз.
2. Жүктеу бойынша сақтандырғыш өздігінен қосылған жағдайда, жалпы қосылған жүк- 
теме рұқсат етілген шекке дейін төмендеген соң 5-10 минуттан өткеннен кейін фильтрді 
қайта қосыңыз. Ол үшін сақтандырғыштағы қосу түймесін басыңыз.
3. Фильтрдің кірісінде жоғары волтты импульстар немесе рұқсат етілгеннен астам кернеу 
пайда болған жағдайда, кіріктірілген апаттық сақтандырғыш фильтрді толығымен ажы- 
ратуы мүмкін (қызыл жарық диодты индикатор өшіп қалады). Фильтр элементтерінің ре- 
сурсы ішінара немесе толығымен жоғалған жағдайда фильтрмен пайдалануға болмайды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Ұзартқыш-фильтр

FORT pro
FORT Ескертпе: Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық, сол себептен 

наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды. SVEN СМ өнімдері үнемі жетілдіріледі. 
Сол себептен техникалық сипаттамалар алдын ала ескерусіз өзгертілуі мүмкін.



Үлгері: Fort/Fort Pro
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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