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AVR-REL-500/1000/1500/2000VA-WL
Automaatne pingeregulaatorKASUTUSJUHEND

Sissejuhatus
Täname, et valisite WELL toote. Enne toote esmakordset kasutamist lugege juhend põhjalikult läbi. Hoidke
juhend alati käepärast! Selles juhendis on toodud välja olulised ohutusnõuded ja juhised pingestabilisaatori
paigaldamiseks ja selle kasutamiseks.

Hoiatusmärgid
ELEKTRILÖÖGI OHT!
See sümbol hoiatab elektrilöögi eest.
TÄHELEPANU!
Sellele sümbolile järgneb oluline info, hoiatus või soovitus.

1. Tähtis ohutusealane info
� Et vältida pingeregulaatori kahjustamist transpordi käigus, transportige seda ainult originaalpakendis.

� Kui pingeregulaatorit on hoitud madalatel temperatuuridel võib selle sisse tekkida kondents niiskus.
Enne võrku ühendamist hoidke pingeregulaatorit toatemperatuuril vähemalt 2 tundi.

�  Pingeregulaator tuleb ühendada maandatud elektrivõrgu pessa. Kõik pingeregulaatoriga ühendatud
seadmete pistikud peavad olema samuti maandusega. Maandamata, või liiga peenikese
maandusjuhtmega seadmete kasutamine võib rikke korral olla eluohtlik.

� Kõik elektrikaablid tuleb sättida nii, et neile pole võimalik peale astuda või komistada.

� Pingeregulaatorile ja selle peal olevatesse õhutusavadesse ei tohi valada vedelikke, sisestada ega
pillata metallist ega muust materjalist võõrkehi, nagu: nõelad, naelad, kirjaklambrid.

� Ärge asetage pigneregulaatorile vedelikuga täidetud anumaid. Hoidke pingeregulaatorit vedelike ja
liigniiskuse eest. Kasutamiseks ainult sisetingimustes!

� Kui pingeregulaatori sisemusse satub vett või võõrkehi, eemaldage see otsekohe vooluvõrgust ja
lõpetage seadme kasutamine.

� Ärge ühendage pingeregulaatoriga seadmeid mille koguvõimsus ületab pingeregulaatori tehnilistes
andmetes lubatud maksimumi.

�  Ärge avage seadme korpust! Elektrilöögi oht! Parandustöid tohib teha ainult väljaõppega tehnik.

�  Pingestabilisaator on mõeldud paigaldamiseks ainult kontrolliall oleva kliimaga siseruumidesse.

� Ärge paigaldage pingeregulaatorit veekogude vahetusse lähedusse, ebatasasele pinnasele, taburetile,
lauale.

� Hoidke pingeregulaatorit eemal otsesest päikesevalgusest ja küttekehadest.

� Andmekandjate (kõvakettad, lindid) asetamine pingeregulaatorile võib andmed rikkuda.

�  Kui kasutate pingeregulaatorit generaatori või inverteri järgi: Generaatori / inverteri
väljundvõimsus peab olema suurem stabilisaatori omast ja pinge siinuseline (45-65Hz).

�  Seade on mõeldud kontoritehnika kaitseks ning sellega ei tohi ühendada elu toetavaid
meditsiiniseadmeid või muid äärmist töökindlust nõudvaid seadmeid.



MAALETOOJA:
Dormikor OÜ
Peterburi tee 90f
Tallinn

INFO@OOMIPOOD.EE
WWW.OOMIPOOD.EE

AVR-REL-500/1000/1500/2000VA-WL
Automaatne pingeregulaatorKASUTUSJUHEND

2. Tehnilised andmed
Mudel Võimsus Väljundid Jahutus Kaitse

AVR-REL-500VA-WL 500VA/300W 1 x schuko Õhkjahutus Kaitse (5A, 250V)

AVR-REL-1000VA-WL 1000VA/600W 1 x schuko Õhkjahutus Kaitse (7A, 250V)

AVR-REL-1500VA-WL 1500VA/900W 2 x schuko Õhkjahutus Kaitse (12A, 250V)

AVR-REL-2000VA-WL 2000VA/300W 2 x schuko Õhkjahutus Kaitse (15A, 250V)

NB! Tootja võib teha ette teatamata muudatusi tehnilistes andmetes.

Spetsifikatsioon Väärtus
AC sisendpinge 140V - 260V
AC Sisendpinge sagedus 45-65Hz
AC väljundpinge 220V AC
AC Väljundpinge sagedus Sama, mis võrgupinge
AC väljundpinge täpsus +/- 8%
Moonutus <3% (võrreldav võrgupinge omaga)
Võimsustegur 0
Kasutegur >0.95
Lubatud töökeskkonna temperatuurid -10...+40 kraadi C
Lubatud töökeskkonna suht. õhuniiskus 0...90% (mitte kondensi tekitav)
Müra <65dB (1m seadmest)
Rakendumise aeg 6/180 sekundit (valitav)
Kaitse Madal/kõrge väljundpinge, temperatuur, lühis
Sertifikaat CE (EMC+LVD)
IP klass IP20

Iga pingestabilisaator on tootja poolt testitud. Toodet lahti pakkides käituge järgmiselt:

A. Veenduge, et toode on komplektne:
 - Pingestabilisaator: 1tk.
 - Ing. k. kasutusjuhend: 1tk.

B. Visuaalne vaatlus:
 - Kas tootele märgitud võimsus vastab ostuarvel märgitud toote võimsusele.
 - Kas toode pole transpordi käigus silmnähtavalt kannatada saanud.

- Kui avastate vea ei tohi seadet kasutada!
- Ärge üritage seadet iseseisvalt parandada!
- Pakkige seade ja selle lisad tagasi originaalpakendisse ja pöörduge ostutšekiga koos ostukohta.

3. Enne paigaldamist
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Roheline LED
Kollane LED
Punane LED
Viite nupp

Toitelüliti

Väljundpinge /
Sisendpinge

Väljundpinge / Sisendpinge näidu nupp

Tagumine osa

Väljundpesa

Kaitse 230V AC sisend

Väljundpesa

Kaitse 230V AC sisend

Väljundpesa

4. Pingeregulaatori välimus
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1. Ühendage elektriseadmed stabilisaatori väljundpesadesse
- Veenduge, et kõik seadmed on VÄLJA LÜLITATUD!
- Veenduge, et seadmete koguvõimsus, mida Te soovite pingestabilisaatoriga ühendada, ei ületa
stabilisaatorile märgitud maksimumi.

2. Ühendage stabilisaatori 230V AC sisendi juhe vooluvõrku.

3. Lülitage regulaatori toitelüliti "ON" positsiooni
- Kollane LED vilgub 6-10 sekundit ja roheline LED süttib.
- ekraanil kuvatakse stabilisaatori väljundpinge väärtus
- Lülitage stabilisaatoriga ühendatud elektriseadmed ÜKS HAAVAL sisse.

4. Elektrikatkestuse korral lülitage stabilisaator ja sellega ühendatud seadmed välja
- Elektri taastumisel korrake punktis 3. toodud samme.

5. Sisend- ja väljundpinge kuvamine ekraanile
- Peale esmast sisselülitamist kuvatakse ekraanil väljundpinge (voldid)
- Vajutage  Väljundpinge / Sisendpinge näidu nuppu ja ekraanil hakkab vilkuma sisendpinge väärtus.

6. LED tuled ja nende tähendused
- Roheline põleb: Sisendpinge ja väljundpinge on normis ja stabilisaator töötab.
- Kollane põleb/vilgub:  Stabilisaator on rakendunud või rakendumise ootel
- Punane põleb: Üks või mitu stabilisaatori kaitsmetest on rakendunud.

7. Rakendumise viide
- See režiim on loodud kaitsmaks elektrimootoreid ja kompressoreid (õhukonditsioneer, külmkapp,
mootor, pump jne) mida ei ole hea kohe peale väljalülitamist uuesti sisse lülitada. Enne selliste seadmete
ühendamist stabilisaatoriga vajutage "Delay" nupp sisse. Kui "Delay" nupp on sisse lülitatud ootab
stabilisaator enne rakendumist 180 sekundit. Kui "Delay" nupp on väljas ootab stabilisaator 6 sekundit.

8. Ülepingekaitse
- Ülepingekaitse kaitseb stabilisaatorit maksimaalsest kõrgemate sisendpingete eest ning katkestab
ühenduse vooluvõrguga. Kui pinge langeb normaalsele tasemele, lülitub stabilisaator uuesti sisse.

9. Temperatuurikaitse
- Kui stabilisaator kuumeneb üle, süttib punane LED ja ekraanil kuvatakse "C"

10. Liiga kõrge väljundpinge kaitse
- Kui stabilisaatori väljundeis on liiga kõrge pinge, katkestatakse väljundpinge ja ekraanile kuvatakse
"H".

11. Liiga madala väljundpinge kaitse
- Kui stabilisaatori väljundeis on liiga madal pinge, katkestatakse väljundpinge ja ekraanile kuvatakse
"L".

12. Lühisekaitse
- Rikke korral stabilisaatoriga ühendatud seadmes või stabilisaatori üle koormamisel rakendub
sulavkaitse. Kaitse tuleb asendada samaväärsega.

5. Kasutamine


