
Строк служби: 5 років.
Гарантійний термін: 12 міс.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО
© 2013. SVEN PTE. LTD. Версія 1.0 (V 1.0).
Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищено авторським пра- 
вом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ
Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Незважаючи на докладені зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі 
невідповідності. Інформація цього Керівництва надана на умовах «як є». Автор і ви- 
давець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за 
збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цьому Керівництві.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Розетки прихованого типу із заземленням і захисними шторками SE-60027 (білa) і 
SE-60027-С (кремовa) призначені для комутації електричних мереж.  

ОСОБЛИВОСТІ 
• Матеріал корпусу – негорючий ABS-пластик
• Основа з оцинкованої сталі 1 мм
• Підпружинені кріпильні зачепи для зручності монтажу
• Поліпшена конструкція клем для дротів
• Захисні шторки для захисту від несанкціонованого потрапляння предметів

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
• Монтаж і встановлення цих виробів повинні здійснювати лише кваліфіковані фа- 
хівці
• Комутаційні з’єднання мають бути виконані згідно зі схемою підключення, нанесе-
ною на зворотному боці виробу
• Щоб уникнути пошкодження виробу, не допускайте його перевантаження. Ве- 
личина максимально допустимого струму навантаження вказана на його зворотно-
му боці 
• Не допускайте потрапляння сторонніх предметів у корпус виробу

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Розміри, мм
Максимальний струм, А
Максимальна напруга, В

100 × 82
16 
250

 
 

Розетка двомісна із заземляючими
контактами і захисними шторками

SE-60027

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примітка. Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не мо- 
жуть служити підставою для претензій. Продукція ТМ SVEN постійно удо- 
сконалюється. З цієї причини технічні характеристики може бути змінено 
без попереднього повідомлення.



Модель: SE-60027
Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 
08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, 
вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.
Призначення, споживчі властивості та відомості
про безпеку товару див. у Керівництві з експлуатації.
Умови гарантійного обслуговування дивіться 
в гарантійному талоні або на сайті www.sven.fi
Гарантійний термін: 12 міс.
Строк служби:             5 років.  
Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.
Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці. 
Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лімітед», 176 Джу Чіат Роуд,
№ 02-02, Сінгапур, 427447. Виготовлено під контролем    
«Свен Скандинавія Лімітед», 48310, Фінляндія, Котка, 
Котолахдентіє, 15. Зроблено в Китаї.

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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