Bravo
බ්රාව ෝ

Max Power Handling 1200W (5A), 230V 50Hz
200 Joules Higher Surge Absorption @ 8/20μS ~ 13,000A
Dual Fuse and Reverse Polarity Protection
Dual Stage High Performance Protection Circuitry
Designed to comply with EU and CE standards. IEC 61643 Certified.
Dual Sockets for Simultaneous, Multiple Appliance Protection
One Year Product Warranty even covering Lightning Damages
High Quality Sri Lankan Engineered Product. Superior after Sales Support

IEC 61643
Certified
සර්ජ් වරොව්ටර්

Surge Protector
සර්ජ් වරොව්ටර්

න් ස දුවන  සව ස මක්ටර?

The duty of a Surge Protector

මූලික ් දුවන  සව ස විවනලි සහ වි?ුත් උ කරක අ ුමක ග සීම් ව ලි ස
ආ ටරෂා ක සීනී්යි. ුර භාවිතා ක න සෘහස්ත විවනලි කරක අ දිවන ස
දින් සංකීර්අ බවි ස ීඩිව ත් උ්, විවනලි වකටී ව ලි ස ඒ ා් න හානිවේ
ු ?ාන් ීඩිවී තිවේ. සංවේදී ඉවෙටරවරොනිටර කරක අ ේ සර්ජ්
වරොව්ටර් ටර හ හා බෙ සීරයු් ෙබාදීව් ස, ඒ ා් න හානි
වබොවහෝවන ් ෙකා සත හීන්ව යි. සර්ජ් වරොව්ටර් න් ස දුවන  සව ස
සීරයු ව
 ස දිවේ එන ුහිතක විවනලි ස්ර ස?න ඒ ාව හි සී
බාෙක භූසත ක ?ීමී්යි. නමුත් උ වකලි ස් දින විවනලිසී (Direct
Lightning Strikes) ලි ස න්දු් කරක අ ටර ආ ටරෂා ක සීනී්්
වනොහීන් න ුත ඊ් වහොඳ් විකල්ර
 සව ස විවනලි වකෝන වි් එ්
කරක අ සීරයු ව
 සවස ස සෙ ා තීබී්යි. ව්හිදී දුහිතබා සතයුතු
ී?සත් උ් කරුඅ  සව ස, ුර ස් ස දි සව ස ස් භා ධර්් ස්ස බ යි.

Primarily, it protects our Electrical and Electronic appliances from
Secondary Lightning Strikes. As our appliances are getting more and more
complex electronics built inside, the risk of them being damaged due to
Lightning is becoming higher. By connecting these appliances through a
good quality surge protector, the Lightning damages can be eliminated.
The Surge Protector will ground all undesirable surges and spikes that
come through the supply lines. But appliance cannot be protected from
Direct Lightning Strikes. Therefore, the best practice is to disconnect the
appliances from power socket during heavy Lightning. Here we should
remember that we are fighting against the acts of nature.

විවනලි වකෝන ු ස්ථා  ස ෙදී ඉතා බහුෙ ව් ීනි ුධි ව ෝල්ටී
ස්ර සධන ුර නිව වසේ විවනලි රද්ධති ් ඇතුළු වි හීන් . සර්ජ් (Surge)
එකටර ඇති  සව ස ුමක ග සීම්ව් ස් ර්අටර වනොවේ. ුර නිව ස් ෙ
භාවිතා  සව ස ව ෝල්ට් 230 විවනලි යි. නමුත් උ වස?
 ව කරක අ
ක්රි ාත් උ්ක ක න වි් ුධි ව ෝල්ටී විභ  ස නි වසේ විවනලි රද්ධති ්
මු?ාහරිනු ෙබයි. වස? ේවෙ සඩ , ායුසමීක අ, තු ව්ෝ්
ක්රි ාත් උ්ක ක නවි් වු ව් ීනි ුධි ව ෝල්ටී ස්ර සධන මුටරත ව යි.
ව්්ගි ස ඉතා සංවේදී නවීන ඉවෙටරවරොනික කරාංස ේ ?ීඩි හානි
දුවනවි හීන් . LCD/LED/Plasma TV, ්යිවරෝවේේ කවන ස, ෙීප්ව්ොප්,
්ීේෙට් රරිසඅක, HiFi වස්ප් රද්ධති, ජංස් වන කථන, ශීතක අ ීනි
ුති සංවේදී ඉවෙටරවරොනික රද්ධති සහිත කරක අ විවනලි වකටී ව ෙදී
රහසුව  ස පිලිස්ම්  සව ස ව ව නිසාව නි.

During Lightning, these surges are very commonly entering the supply
lines even though the Lightning strike happens miles away. Surges are
generated not only by Lightning. We use 230V AC in our homes. But when
we operate high power appliances, very high voltage spikes are generated
and released to the home power system. Blender, Water Pump and even
the Air conditioner are some of these high power surge generators. These
surges can cause irreparable damages to our electronic appliances.
LED/LCD/Plasma TVs, microwave ovens, Laptops, Tablet PCs, Hi-Fi
Setup systems , Mobile phones, Refrigerators and many other appliances
can easily get damaged during Lightning as a result.

බ්රාව ෝ වසොලූෂ සස් ආ තන ස්වීඩනවේ වකො වවනට් ෙීේස් ආ තන
ස්ස එටර ඉතා විශිෂ්් ඝනවේ සර්ජ් වරොව්ටර් ටර නිර්්ාඅ ක රී
ොංන්ක ව ළඳවරොළ් නිමකත් උක තිවේ. ව් යුව ෝපී රමිතීන ස්
ුනුකූෙ ඉතා කසස් තත් උ වේ ඉවෙටරවරොනික කරාංස (High Quality
Electronic components) ලි ස නි් ා තිවේ. ව ව සඳහා IEC 61643
ු සතර්ජාතික රමිතති සහතික ? හිමිතවී තිවේ. ?ශක සඅනා ටර පු ා
වෙො පු ා වි?යාඥයියි ස විදු ස විවනලිවකටී ව ෙ හීදුරී ව ්ා සීන දුවනකෙ
රර්වේෂඅ ?ත් උත? කරව ෝගී ක සනිමිත ස, ුර සතු ඉංජිව සරු ?ීනු්?
රාව ෝගික ව ො?ාසනිමිත ස, බ්රාව ෝ ටරන් සර ර් සර්ජ් වරොව්ටර්
නිර්්ාඅ ක ඇත.

Bravo Solutions in collaboration with Comnet Labs in Sweden has
designed a superior quality Surge protector that was not available in Sri
Lankan market for an affordable price thus far. Bravo CleanPower Surge
protectors are designed and manufactured to European quality standards
using the highest quality electronic components. This product is also
certified with the IEC 61643 international compliance certification. We also
embed decades of scientific research on the behavioral patterns of
Lightning into our Surge Protector Design. Our Engineering knowledge is
also equally implemented.

සවි කෙයුතු ආකා

Connection Method

සර ා ඇති ර ර් වකෝඩ් එක බිත් උතිවේ ප්ෙේ වේස් එක් සවි ක  සන.
ඉ සරසු ඔබවේ ආ ටරෂා කෙයුතු ඉවෙටරවරොනිටර කරාංස බ්රාව ෝ
ටරන් සර ර් 5A සර්ජ් වරොව්ටර් වේ ඇති ප්ෙේ වේස් ේ සවි ක  සන.
ව්් සර්ජ් වරොව්ටර්
නිර්්ාඅ ක ඇත් උවත් උ 5A කරරි් විවනලි
ධා ා ටර ?ීරී්් හීන් න රරිදි නිසා, ඊ් ීඩි ධා ටර ු ශය කරක අ
සඳහා ව් භාවිතා වනොක  සන. සර්ජ් වරොව්ටර් වේ LED බල්බ
වනො?ීල්ව යි න ව ෆියුස  ස ව?ක් රරිටරෂා ක  සන. ු ශයන ව 7A
ෆියුස ටර ්ාරුක නී ත භාවිත ් ව ො?ාස සන.

Connect the supplied power cord to the wall socket. Connect the
appliances that need to be protected to the Surge Protector’s plug bases.
Bravo CleanPower 5A is designed to handle a maximum load of 5A.
Therefore DO NOT connect appliances that require higher currents.
The LED of the Surge Protector should light up if it is working normally. If
not check both the fuses and replace with a 7A fuse if necessary.

ෆියුස  ස සවික ඇති ස්ථාන
Fuse Locations

ෆියුසය මාරුකිරීම

Changing the Fuse

ව්හි ෆියුස  ස ව?කටර සවික ඇත. Fuse-1 සීෙවී්් එහි ඇති කීප්
එක ා්ා ර්ත ක ක  සන. Fuse-2 සීෙවී්්, රීතලි නි නක
ආධා ව  ස ෆියුස සවික ඇති වකෝස ර්අටර එලි ් ුදි සන. ව ව
තුෙ ු්ත ෆියුස ටර? ස්ථානසත ක ඇත.

This Surge protector has 2 replaceable fuses. Fuse-1 can be removed by
rotating the Fuse holder cap counter-clockwise. Fuse-2 is housed inside
the power cord connector. It can be pulled out by a Flat screwdriver. Spare
fuse is also included inside this connector.

බ්රාව ෝ

5A ස්ස ආ ටරෂාකළහීන් කරක අ

Appliances that can be protected with Bravo

5A

LED/LCD/Plasma රූර ාහිනී
සා්ානය CRT රූර ාහිනී
HiFi වස්ප් රද්ධති, සව ෞ සඩ් සවු සඩ් රද්ධති
ෙීප්ව්ොප්, වඩස්ටරව්ොප්, ්ීේෙට් රරිසඅක
සෘහස්ත ව දි ්දින  ස
්යිටරව ෝවේේ කවන ස, යිස් මකකර්
ශීතක අ, ුධිශීතක අ
ායුසමීක අ (BTU 12,000 සහ ඊ් ුඩු)
සී්ෙයිට් TV රද්ධති
CCTV කී් ා රද්ධති, Wifi වු්ර්
රරිඝනක ජාෙසතන්රීව ව කරක අ (Routers, Switches, Servers),
නි ාස ආ ටරෂඅ රද්ධති
රැහී ස හිත ඉ ස්ර්වකො ව
ේවෙ සඩර්
විවනලි රංකා

LED/ LCD/ Plasma Televisions
Conventional CRT Televisions
HiFi Setups, Surround Sound Systems
Laptop, Desktop, Tablet computers
Domestic iron
Microwave oven, Rice cooker
Fridge, freezer
Air Conditioner (12,000 BTU and less)
Satellite TV systems
CCTV camera systems, Wifi Routers
Networking Devices( Routers, Switches, Servers)
Home Security systems
Wireless intercoms
Blenders
Fans

භාවිතා වනොකළයුතු ුධිබෙ කරාංස

High Power Appliances that should not be connected.

BTU 12,000 ් ීඩි ායුසමීක අ, විශාෙ ර්ාඅවේ යාරාරික
ුධිශීතක අ, ව ල්ඩි ස රා සස්ව ෝ් , තු ගීස , විවනලි ු  ස, වහොට්
ප්වල්ට්, ඉ සඩටරෂ ස කවන ස
**ඔබ් විවශේෂිත කරක අ ටර ඇත් උන ව ුරවස ස වි්සා දුටි සන

Air conditioners higher than 12,000 BTU, High Power Industrial Freezers
Welding Plants, Water Geezer, Electric Oven, Hot plate, Induction cookers
**if you have a special appliance, please inquire from us.

වගකීම සහ අලවියයන් පසු යසේවය ලබාගැනීම

Claiming the Warranty and after sales support

ු ශය නනම් ු ස්ථා ක සතිවේ ීඩක න වේො  ස ෙ ුරවේ
වන කථන ුංක 077 0884303 | 071 7804303 වහෝ
cleanpower@bravosl.com ඊව වල් ්ගි ස ුර ස්ස ස වබ සධ  සන.
ඔබවේ කරක අ ුරව ත එවී්් වර ුර ු්තා කරව?ස්
ෙබාස සන. ුර ු්තන වි් කරක අවේ ම්රි ල් ුංක ු ශය
ව යි.ුරවේ සකී් ෙංගු  සව ස, CleanPower කරක අවේ ව?ෝෂ
සඳහා ර්අටර බ සෙක සන.

You can contact us during working hours in case of trouble. Our
numbers allocated to this product are 077 088 4303 | 071 780
4303. You can also contact us via cleanpower@bravosl.com. If you
need to send your unit for repairs, please contact us before
sending the device. The physical damages and defects due to
tamper and misuse are not covered under FREE warranty. Our
Warranty does not cover damages caused to your appliances.

ුරවේ ව ේ ුඩවි www.bravosl.com ව ත පිවිස න ත් වතො තුරු
ෙබාස සන.
ුරවේ
facebook
පිටු
න
www.facebook.com/bravoenergysavers “Like” ක තීබීව් ස ුරවේ
න ත් නිෂ්රා?න වතො තුරු එසීනි ස ?ීනසීනීව ව හීන් ා ත් උ ඔබ්
ෙීවබයි.

Our Web site www.bravosl.com contains latest and up to date
information related to this product and other products. Please
“Like” our facebook page and get updates on our latest products
for energy saving and protection.

