
 

 

Primera-Line адаптер 13.500 A 

Въведение 

Моля, прочетете инструкциите за работа внимателно. Съхранявайте инструкциите за 

експлоатация и да ги даде на потребителя на защита от пренапрежение адаптер. Преди да 

използвате пренапрежение адаптер защита прочете и спазва безопасността инструкциите, 

съдържащи се в ръководството за експлоатация. За въпроси, свързани с резервни части или 

ремонт моля свържете се с производителя. 

В обхвата на доставката 

1 пренапрежение адаптер защита 

1 инструкция за експлоатация 

 

Инструкции за безопасност 

Моля, спазвайте следните инструк безопасност - ции. Неспазването може да доведе до телесна 

наранявания и щети. Повреди, причинени от за да се съобразят с инструкциите за експлоатация, особено указания за работа и 

безопасността, анулира гаранцията. Производителят не е отговорен за всяка последваща повреда. 

За вашата безопасност 

ОПАСНОСТ 

Опасност за живота от токов удар Не докосвайте повреден, отворен или под напрежение 

части. Опасност от токов удар. 

• Проверете адаптера за защита от пренапрежение 

за вреди, преди употреба. Използвайте пренапрежение 

адаптер защита, само ако не е повреден. 

ВНИМАНИЕ 

Уредби комутационни за случайно При поставяне на защита от пренапрежение 

адаптер, свързаните устройства мощ случайно включване. 

• Уверете се, че сте изключили всички свързани устройства преди включване или изключване на пренапрежение адаптер 

защита. 

• Да не се манипулира или да променят пренапрежение адаптер защита. 

• Ремонтите трябва да се извършват от квалифициран техник. 

• Да се съхранява на адаптера за защита от пренапрежение далеч от деца. 

Предназначение 

Адаптерът за защита от пренапрежение може да бъде използва само като защита от пренапрежение за терминали (тип SPD 3) 

с мощност 230V доставка (свързан с контакт с професионално инсталирана защитен проводник). Не се разрешава никаква 

друга употреба. 

Адаптерът за защита от пренапрежение не трябва да бъде покрита, когато е в работното състояние. Тя трябва да се използва в 

сухи помещения, само за лично 

цели. Общ преглед на продукта структура 

Легендата се отнася до снимката на продукта на покриване на вътрешната страна. 

1. адаптер за защита от пренапрежения 
2. Зелена сигнална лампа 

Функционалност адаптер позволява на защита от пренапрежение че терминали, свързани с гнездо (тип SPD 3) са повредени от 

пикове в напрежението в 230V мрежа. пикове на напрежението могат да възникнат от непряка мълния или индуктивен 

активиране товари, 

като двигатели, пещи или лампи. За правилното действие трябва да бъде устройството свързан с контакт с професионално 

инсталиран защитен проводник. Когато сигнална лампа 2 зелен на пренапрежение адаптер защита свети, пренапрежение 

защита е активна. Когато сигнална лампа 2 зелен на пренапрежение адаптер защита вече не свети, защита вече не е 
гарантирана и пренапрежение адаптер за защита трябва да се смени. 

Технически данни 

Име: SP 230 V 

Захранващо напрежение: 230 V ~ / 50 Hz 

Макс. тоководещи капацитет: 16 A 

SPD съгласно EN 61643-11 / A11: 2007: Тип 3 

Най-висока непрекъснато напрежение UC: 250 V ~ / 50 Hz 

Комбиниран скока UOC (L-N): 6 кВ 

Комбиниран скока UOC (L / N-PE): 6 кВ 

Ниво на защита Up (L-N): 1.8 кВ 
Ниво на защита Up (L- / N-PE): 1.8 кВ 

 



 

 

операция 

Връзка 

ВНИМАНИЕ 

Повреди, дължащи се на неподходящи захранване 

Опасност от щети за пренапрежение адаптер за защита от прекалено високи мрежа 

волтаж. 

• Проверете адаптера за защита от пренапрежение за 

допускат мрежово напрежение върху идентификационната табела. 

• Свързване на защитата на пренапрежение адаптацията 

Тор изключително за гнездо с професионално инсталиран защитен проводник. 

• Работете само една защита от пренапрежение адаптер в даден момент, не се свързват няколко адаптери един след друг. 

Свържете адаптера за защита от пренапрежение, за да 

съответния контакт. 

• зелена сигнална лампа за 2 свети: Свържете терминал щепсел за защита от пренапрежение 

адаптер гнездо. 

• зелена сигнална лампа за 2 не свети: Замяна дефектен пренапрежение адаптер защита. 

Поддръжка и почистване 

Адаптерът за защита от пренапрежение е не се нуждае от поддръжка. 

ОПАСНОСТ 

Опасност за живота от токов удар 

Не докосвайте повреден, отворен или под напрежение части. Опасност от токов удар. 

• Изключете адаптера за защита от пренапрежение от гнездото преди почистване. 

• Никога не натопи защита от пренапрежение адаптер във вода. 

Почистете адаптера за защита от пренапрежение с суха кърпа. 

Изхвърляне 

Не изхвърляйте електрическите уреди заедно с битовите отпадъци! 

Според европейската директива 2012/19 / ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно 

оборудване, използвано електрическо оборудване трябва да бъде изхвърля отделно и екологично приятелски рециклират. За 

информация относно изхвърляне на старо оборудване, моля свържете се с вашия местна власт. 

Застрахователна защита за свързаните устройства BRENNENSTUHL гарантира характеристиките на катодни до техническите 

спецификации посочен на етикета на типа на съответните продукт. Ако продуктът се използва правилно, BRENNENSTUHL 

поема всяка поправка или замяна на всички устройства, пряко свързани с опазването на скока продукт и които са доказали, че 

са били повредени от пренапрежение, ако се прилага следното: увреждане трябва да възникнат в резултат от неспазване на 

описана функцията за защита, съгласно техническите спецификации. За тази цел, има една застрахователна защита за 

увреждане на лица и имущество в рамките на нашата продуктова отговорност в размер до 5 милиона евро. Декларация за 

съответствие 

Декларацията за съответствие е депозирана в производителя. 

 

Service адрес / Производител: 

Hugo BRENNENSTUHL GmbH & Co. KG 

Seestraße 1-3 ∙ D-72074 Тюбинген 

H. BRENNENSTUHL S.A.S. 

4 Rue De Bruxelles ∙ F-67170 Bernolsheim 

Lectra-т Ag 

Blegistrasse 13 ∙ CH-6340 Баар 

www.brennenstuhl.com 


