
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ :
 Гаранционен срок  12 месеца от датата на продажба, но не повече от
18 месеца от датата на производство,  отбелязано в съответен документ
 за продажба.
 Производителят не носи отговорност при следните случаи:
- неспазване на условията за съхранение
- неспазване на условията за транспорт
- неспазване на условията за експлоатация
- природни бедствия
 Гаранцията е валидна само ако не е нарушена механичната цялост 
на изделието, свързващите кабели и не е правен опит за отстраняване
 на повредата от неупълномощени лица.

ОБЩИ УСЛОВИЯ  за експлоатация на електронни устройства:
Броячи, таймери и други

 Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални 
климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни
 към материала на корпуса течности и газове.

Фабричен номер:

Схема на свързване
УСТОЙСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ТРИФАЗНА ЛИНИЯ  

 STS-302-03
Предназначение:
      -Защита на трифазни устройства.
Функционални възможности:
      -Защита от промяна  на поредността на фазите;
      -Защита от отпадане на една, две или три фази;
      -Защита от нарушаване на симетрията на линията;
      -Защита от повишаване или понижаване на напрежението при запазена 
симетрия на линията;
      -Директно включване към трифазната линия;
      -Самовъзстановяване - джъмпер JP off;
      -Ръчно възстановяване - чрез вход 'RESET' или чрез прекъсване на 
захранващото напрежение - джъмпер JP on;
      -Индикация за работен и авариен режим.
Изход: релеен  5A / (NO+NC).
Вход 'RESET': ~220V - галваничо изолиран.
Захранване: от линията.
Собствена консумация: < 2W.
Консумация на вход 'RESET': <1.5W.
Материал: пластмаса.
Габарити: 50x75x110 mm.
Монтаж: на шина DIN 35 mm.
Присъединяване: винтови клеми.
Работен температурен диапазон: 0 - 50C.
Степен на защита: IP 20.

! Джъмпер JP да се превключва само при изключено захранване!

Габаритни размери
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