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ЗВЕРНЕННЯ ДО ПОКУПЦЯ. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. 
  

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ! 

УВАЖНО, І В ПОВНОМУ ОБ’ЄМІ ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ СТОРІНКУ ! 
УВАЖНО, І В ПОВНОМУ ОБ’ЄМІ ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕ КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ! 

 
Дякуємо Вам за покупку стабілізатора напруги «ЕЛІМ-Україна», цінуємо Ваш вибір! 
Гарантійний термін експлуатації стабілізатора напруги становить дванадцять місяців з дня продажі. 

Виробник гарантує безвідмовну роботу стабілізатора напруги при дотриманні Вами вимог і правил, вказаних в 
цьому керівництві. 

По всіх питаннях гарантійного обслуговування просимо Вас звертатися до продавця, в котрого була 
здійснена покупка, в сервісні центри, вказані в цьому керівництві, чи в сервісний центр «ЕЛІМ-Україна», що 
розміщений за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4, тел./факс (044) 454-06-85. 

ПІД ЧАС ПОКУПКИ УВАЖНО ПЕРЕВІРЯЙТЕ НАЯВНІСТЬ: ДАТИ ПОКУПКИ; НАЙМЕНУВАННЯ ВИРОБУ; 
ВАРТОСТІ; ШТАМПА (ПЕЧАТКИ) ПРОДАВЦЯ, ПІДПИСУ ПРОДАВЦЯ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЧЕК ПРО ПОКУПКУ ! 

Вимагайте заповнення продавцем стабілізатора всіх граф, вказаних на наступній сторінці! Це  допоможе 
уникнути непорозумінь і неприємностей, пов’язаних з гарантійними зобов’язаннями. 

Гарантійний ремонт проводиться при наявності керівництва по эксплуатації з заповненими вищевказаними 
даними, з підписом і штампом (чи печаткою) продавця. Бережіть і нікому не віддавайте керівництво по 
експлуатації. В випадку необхідності ремонту стабілізатора, покажіть в сервісному центрі це керівництво, 
віддайте стабілізатор в ремонт. Вам повинні видати належним чином заповнену відривну частину ремонтної 

карти. Відремонтований стабілізатор Ви зможете отримати, надавши отриману раніше, належним чином 
заповнену відривну частину ремонтної карти. 

Гарантійний (безкоштовний) ремонт не проводится при порушенні вимог по експлуатації, а також, якщо 
будуть найдені сліди самостійних спроб ремонту стабілізатора його власником. 

Виробник не несе відповідальності за наслідки, що виникли через некваліфіковане використання 
стабілізатора і підключеного до стабілізатора обладнання, а також навмисного порушення вимог і правил, 
вказаних в цьому керівництві. 

В випадку знаходження будь-яких несправностей стабілізатора, покупець повинен проінформувати про це 
продавця, і надати йому стабілізатор для перевірки. 

В випадку відмови стабілізатора протягом гарантійного терміну не з вини покупця, продавець 
зобов’язаний відправити в ремонт виріб, чи провести його заміну протягом одного місяця. 

 
 
 
 
 

 
ОБРАЩЕНИЕ К ПОКУПАТЕЛЮ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

 
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

ВНИМАТЕЛЬНО, И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПРОЧТИТЕ ЭТУ СТРАНИЦУ ! 
ВНИМАТЕЛЬНО, И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПРОЧТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ! 

 
Благодарим Вас за приобретение стабилизатора напряжения «ЕЛІМ-Україна», ценим Ваш выбор! 
Гарантийный период эксплуатации стабилизатора напряжения составляет двенадцать месяцев со дня 

продажи. Производитель гарантирует безотказную роботу стабилизатора напряжения при соблюдении Вами 
требований и правил, указанных в этом руководстве. 

По всем вопросам гарантийного обслуживания просим Вас обращаться к продавцу, у которого была 
осуществлена покупка, в сервисные центры, указанные в этом руководстве, или в сервисный центр «ЕЛІМ-

Україна», который располагается по адресу: г. Киев, бульвар Ивана Лепсе, 4, тел./факс (044) 454-06-85. 
ВО ВРЕМЯ ПОКУПКИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ НАЛИЧИЕ: ДАТЫ ПОКУПКИ; НАИМЕНОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ; 

СТОИМОСТИ; ШТАМПА (ПЕЧАТИ) ПРОДАВЦА, ПОДПИСИ ПРОДАВЦА. ХРАНИТЕ ЧЕК О ПОКУПКЕ ! 
Требуйте заполнение продавцом стабилизатора всех граф, указанных на следующей странице! Это 

поможет избежать недоразумений и неприятностей, связанных с гарантийными обязательствами. 
Гарантийный ремонт производится при наличии руководства по эксплуатации с заполненными 

вышеуказанными данными, с подписью и штампом (или печатью) продавца. Берегите и никому не отдавайте 

руководства по эксплуатации. В случае необходимости ремонта стабилизатора, предоставьте в сервисном 
центре это руководство, отдайте стабилизатор в ремонт. Вам должны выдать должным образом заполненную 
отрывную часть ремонтной карты. Отремонтированный стабилизатор Вы сможете получить, предоставив 
полученную ранее, должным образом заполненную отрывную часть ремонтной карты. 

Гарантийный (бесплатный) ремонт не производится при нарушении требований по эксплуатации, а также, 
если будут обнаружены следы самостоятельных попыток ремонта стабилизатора его владельцем. 

Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неквалифицированного 
использования стабилизатора и подключенного к стабилизатору оборудования, а также умышленного 
нарушения требований и правил, указанных в этом руководстве. 

В случае обнаружения каких-либо неисправностей стабилизатора, покупатель должен проинформировать 
об этом продавца и предоставить стабилизатор для проверки. 

В случае отказа стабилизатора в течение гарантийного срока не по вине потребителя, продавец обязан 
отправить в ремонт изделие или произвести его замену в течение одного месяца. 
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Тип стабілізатора 
(тип стабилизатора): 

 

Серійний № 

(серийный №): 
 

Найменування продавця 
(наименование продавца): 

 

Контактний телефон продавця 

(контактный телефон продавца): 
 

Адреса торгової точки 
(адрес торговой точки): 

 

Дата продажу 
(дата продажи): 

 

 
 

Підпис, ініціали продавця 
(подпись, инициалы продавца): 

 
 
 
 
 

______________________ 
Підпис (подпись) 

 

 
 
 
 

______________________ 
П. І. П-б. (Ф.И.О.) 

 

Штамп чи печатка продавця 
(штамп или печать продавца): 

 
 

 

Поле для приміток 
(поле для примечаний) 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
 

Трифазні безконтактні електронні компенсаційні стабілізатори серії СНАТ-СНА3Т- найсучасніші регульовані 

стабілізатори, сконструйовані з використанням новітніх технологій. Поєднання безконтактного компенсаційного 
перемикача і технології управління за допомогою мікропроцесора дає стабілізатор, що володіє високою 

ефективністю, економічний, швидко регулює напругу, із захистом від зміни напруги і перевантаження. 
 

Основні технічні характеристики 
Вхідна напруга, В 304В_456В 
Вих. напруга, В 380 ± 3% 

ККД> 95% 
Швидкість спрацьовування, 0,2 ... 0,5 
Робоча температура - 5 ... + 40 ° С 
Вихідний сигнал Cінусоіда з спотворенням <1% 
Принцип роботи тиристорного перемикання додаткових обмоток, кероване прецізійною електронікою 
 

 
 

ТЕХНИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. 
 

Загальні вимоги. 
В процесі експлуатації стабілізатора періодично (раз в квартал) проводіть перевірку: 

- стан зовнішніх пристроїв аварійного/робочего відключення: запобіжників, автоматичних вимикачів, 

рубильників, роз’єднувачів і т. д.) 
- справності вузлів управління стабілізатором і його вимірювальних приладів; 
- надійності під’єднання заземлення, мережі живлення і споживачів;  
- наявності вільного надходження повітря для охолодження стабілізатора;  
- відсутності механічних пошкоджень корпуса, ізоляції провідників. 

Помічені невідповідності і забруднення усунути у вимкненому стані стабілізатора (уникаючи втрати 
гарантії) з допомогою засобів і методів, що не пошкоджують стабілізатор. 

 
Особливі вимоги. 

УВАГА! При експлуатації стабілізатора необхідно періодично перевіряти відповідність суммарної потужності 

підключених споживачів і номінальної потужності стабілізатора з врахуванням залежності від вхідної напруги. 
При цьому потрібно пам’ятати, що в деяких видів споживачів (наприклад, електродвигун) в момент пуску 
відбувається збільшення потужності споживання. В зв’язку з цим проводити корегування сумарної потужності 

підключеного навантаження. 

 
ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ. 

 
Транспортування. 
Стабілізатори можна перевозити лише в вертикальному положенні в один шар на будь-якому виді 

транспорту при будь-яких погодних умовах, захистивши його від попадання вологи і пилу. Перед установкою 

приладу після транспортування, його необхідно витримати протягом не менше 2-х годин. 
 
Зберігання. 
Умови зберігання для упакованих приладів повинні відповідати умовам зберігання згідно ГОСТ 15150. В 

приміщенні, де зберігаються прилади не повинно бути середовища, що викликає корозію матеріалів, з яких вони 
виготовлені. Температура всередині примішення не повинна виходити за робочий діапазон. 
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СЕРВІСНА ПІДТРИМКА. 
 

Перлік сервісних центрів. 

 
Київ, Бульвар І. Лепсе, 4, (044) 454-06-85, 454-06-33, 454-06-34; 

 
Вінниця, вул. Келецька, 53, к. 503, (0432) 52-30-98, 52-30-13; 
 
Дніпропетровськ, пр-т. Калініна, 62, (056) 745-68-35, 374-66-86; 
 

Донецьк, пр. Визволення Донбаса, 8Б, (062) 385-35-96, 385-35-97; 
 
Житомир, вул. Чапаєва, 7, оф. 212, (0412) 48-03-77, 48-03-76; 
 
Запоріжжя, пр. Металургів, 12А, (061) 701-11-49, 222-48-55; 
 
Івано-Франківськ, вул. Симоненко, 23, оф. 308, (0342) 72-21-22, 72-32-33; 

 
Кіровоград, вул. Можайського, 43, оф. 5, (0522) 33-93-44, 27-31-43; 
 
Кременчук (Полтавська), вул. 50 річчя Жовтня, 17/11, (05336) 4-86-67, 4-13-79; 

 
Кривий Ріг (Дніпропетровська), вул. XXII партз’їзду, 37, оф.1, (056) 409-32-89; 

 
Луганськ, вул. Жовтнева, 82, (0642) 93-72-50, 93-72-95; 
 
Львів, вул. Симона Петлюри, 27, (032) 297-66-90, 297-00-14; 
 
Мукачеве (Закарпатська), вул. Кооперативна, 46, (03131) 3-73-38, 3-73-36; 
 

Миколаїв, вул. В. Морська, 23, оф. 29, (0512) 58-06-33, 58-06-41; 
 
Одеса, вул. Колонтаївська, 27, (0482) 33-28-60, 33-28-61; 
 
Рівне, вул. Грушевського, 2А, оф.7, (0362) 69-05-35, 69-05-27; 
 
Суми, вул. Привокзальна, 33, офіс 24, (0542) 77-55-79, 77-55-82; 

 
Харків, вул. Полтавський шлях, 56, к. 606, (057) 758-72-91, 758-62-12; 
 
Черкаси, вул. Луценка, 7/3, (0472) 63-96-45; 
 

Крим АР, Сімферополь, вул. Хабаровська, 48, (0652) 70-70-92, 60-29-42. 
 


