
KASUTUSJUHEND - AUTOMAATNE PINGEREGULAATOR

KASUTUSJUHEND

Automaatne pingeregulaator

AVR-REL-SLIMPOWER500/1000/1500/2000-WL



Täname teid meie toote ostu eest. Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Hoidke
juhend alles et seda vajadusel edaspidi lugeda.

Tutvuge juhendiga ning hoidke see alles!

Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt ohutusnõuetega. Probleemide korral lugege kõigepealt juhendit, kui
sellest abi ei ole, pöörduge klienditeenindusse.

Sümbol informeerib ohust tervisele, eluohtlike olukordade ja seadmete rikkumise
ohust.

Sümbol märgib olulist informatsiooni, hoiatusi ja soovitusi.
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1. Ohutusnõuded

Seade võimaldab kaitsta koduseid ja kontoris kasutatavaid elektriseadmeid, sealhulgas
informatsioonisüsteeme. Kui vajate lisainformatsiooni, pöörduge vastava ala spetsialisti poole.

-- Seadme rikkumise vältimiseks kasutage selle transportimisel originaalpakendit.
-- Järskude temperatuurimuutuste puhul (näiteks tuues seadme külmast keskkonnast toatemperatuuril
ruumi), võib seadmes esineda kondensatsioon. On oluline et seadet ei lülitataks märjalt sisse. Oodake
vähemalt 2 tundi, kuni seade soojeneb toasoojuseni.
-- Kontrollige enne seadme ühendamist selle sobivust.

Maanduskaabel tuleb valida vastavalt voolu võimsusele. Kõik maandusühendused mis
on seadmega ühendatud, peavad olema vastava maanduskaabliga. Ilma
maandusühenduseta või kontrollimata maandusega ühendatud seadmed võivad tekitada
eluohtliku olukorra, ja rikkuda seadmed. Ebasobiva diameetriga maanduskaabli
kasutamine võib tekitada eluohtliku olukorra ning seadme rikkuda.

-- Paigaldage kõik kaablid nii, et need ei jääks jalgade alla ega jääks jalgu kinni. Kontrollige enne
seadme vooluvõrku ühendamist et olete tutvunud kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega.
--Ärge laske muudel esemetel seadmesse kukkuda.
-- Ohuolukorras (seadme ümbrise, esipaneeli või juhtmeühenduste kahjustus, vedeliku või esemete sattumine
seadmesse): lülitage seade välja, eemaldage vooluühendus ning pöörduge autoriseeritud hooldusteenindusse.
-- Ärge ühendage seadmega lubatud max limiitidest suuremaid koormusi.
-- Kui sisendi moonutus või takistus on liiga suur, ei pruugi seade korrektselt töötada.
-- Juhtmed peavad olema korrektselt kinnitatud, vältimaks väljakukkumist ja oksüdatsiooni.

Seadet on lubatud parandada ainult selleks autoriseeritud spetsialistil. Seadme iseseisev
avamine ja parandamine on ohtlik!

Magnetiliste salvestusseadmete asetamine seadmele võib salvestused rikkuda.

Ettevaatust: Kui seadme sisend on ühendatud generaatoriga:
a. Väljundvoolu võimsus peab olema seadme reitingust suurem, vastasel juhul ei pruugi seade ja

generaator töötada.
b. Generaatori väljundi sagedus peab olema vahemikus 45 - 65Hz, ning lainekujuks siinuslaine,

vastasel juhul ei pruugi seade ja generaator korrektselt töötada.
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2. Tehnilised andmed

Mudel Võimsus Väljundi
pesa

Seadme
suurus Ringi kaitse

AVR-REL-SLIMPOWER 500-WL 500VA/300W 1 x schuko 320x160x60mm Lähtestatav toitelüliti,
(4A,250V)  

AVR-REL-SLIMPOWER 1000-WL 1000VA/600W 1 x schuko 320x160x60mm

AVR-REL-SLIMPOWER 1500WL 1500VA/900W 2 x schuko 360x200x60mm Lähtestatav toitelüliti ,
Väljundi kaitse(10A, 250V)

AVR-REL-SLIMPOWER 2000-WL 2000VA/1200W 2 x schuko 360x200x60mm Lähtestatav toitelüliti,

AC sisendi pinge 150V~260V
Sisendi sagedus 45Hz~65Hz
AC väljundi pinge  230V
Väljundi sagedus Sünkroniseeritud võrgu sagedusega
Väljundi täpsus
Moonutus <3% (võrdlus sisendi lainekujuga)
Võimsustegur 0.6
Digitaalne ekraan                       LED
Efektiivsus                                  >0.95
Töökeskkond                -10˚C~40˚C
Niiskus                                       0~90%(mittekondenseeruv)
Müra ≤56dB (täiskoormusel, distantsilt 1m)
Ooteaeg     6/180 sekundit, valitav
Kaitse      Alapinge, ülepinge, ülekuumenemine, lühis.
Sertifikaat   CE (EMC+LVD)
IP klass IP20
Kaitseklass        I
Kaabli pikkus 1.35m

3. Lahtipakkimine

Iga seade on enne müüki saatmist testitud. Kontrollige et see ei oleks transpordil kahjustatud ning 
kõikide lisade olemasolu. 

A. Pakend sisaldab

Seade                              1 tk
Kasutusjuhend               1 tk
Garantiikaart     1 tk

B. Kontrollimine
a. Kontrollige et seadme mudel vastaks pakendile. 
b. Kontrollige et seade ei oleks kahjustatud. Kontakteeruge vajadusel edasimüüjaga. 

+4%, -8% (koormuseta) ±3V

Lähtestatav toitelüliti,    
Väljundi kaitse (7A, 250V)

Väljundi kaitse (12A, 250V)
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4. Seadme tutvustus
Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist selle kasutamisega. 

A. Seadme esiosa (500/1000/1500/2000VA)

B. Seadme tagaosa (500/1000/1500/2000VA)

①: RIPUTUSAVAD
②: AC SISEND
③: VOOLULÜLITI
④: OOTEAJA MÄÄRAMINE/KEELAMINE
⑤: VÄLJUNDPESA
⑥:  VÄLJUNDI KAITSE

C. Seadme külg
(500VA)

C. Side of the AVRC. Seadme külg

⑥⑥

(1000VA)

⑥

(1500/2000VA)
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D. Ekraani tutvustus

1. Väljundi pinge indikaator
2. Ooteaja indikaator
3. Madala pinge kaitse indikaator
4. Kõrgepinge kaitse indikaator
5. Sisendi pinge indikaator

LED EKRAANI INDIKAATORID

Olek Tavareziim Ooteaeg (6s) Ooteaeg (3min)
VÄLJUNDI
PINGE
KUVA

Väljundi pinge
Allaloendus Allaloendus

SISENDI
PINGE
KUVA

Sisendi pinge Sisendi pinge Sisendi pinge

OOTEAJA
INDIKAATOR Väljas Vilgub Vilgub

KAITSE
INDIKAATOR Väljas Väljas Väljas

Olek Madal
pinge

Kõrge
pinge

Ülekoormus
(väljund eemaldamata)

Ülekoormus
(väljund eemaldatud)

VÄLJUNDI
PINGE
KUVA

Väljundi pinge

SISENDI
PINGE
KUVA

Sisendi pinge Sisendi pinge Sisendi pinge Sisendi pinge

OOTEAJA
INDIKAATOR Väljas Väljas Väljas Väljas

KAITSE
INDIKAATOR Sees Sees Väljas Väljas
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5. Paigaldamine

Paigaldage seade jahedasse, kuiva, puhtasse kohta- eemale akendest, tolmust,
niiskusest ja külmast. Kaitske seadet niiskuse ja vedelike eest, tulekahju ja
elektrilöögi oht!
Parimaks kasutustulemuseks ja kasutusea pikaajalisuse tagamiseks peab seade
olema kinnitatud seinale!

a. Paigaldage seade eemale laste käeulatusest.
b. Ärge paigaldage seadet vee või vedelike lähedusse.
c. Ärge asetage ebastabiilsele pinnale.
d. Kaitske seadet otsese päikesevalguse ja niiskuse eest.
e. Hoidke seade eemal tulest ja kuumusallikatest.
f. Hoidke seade eemal korrosiivsetest gaasidest ja vedelikest.
g. Paigaldage voolujuhe ohutult, nii et sellele ei asetataks muid esemeid ning see ei

takerduks jalgu.

Seade tuleb paigaldada tugevale seinale!

A. Kinnitusavade mõõtmed

500VA/1000VA Mudelid 1500VA/2000VA Mudelid

B. Kinnituskruvide suurus
On väga soovitatav kasutada kinnitamiseks tavaliste kruvide asemel ankurpolte.
Poldi/kruvi pea diameeter peaks olema vahemikus 6mm~9mm.

Kontrollige et kruvid/poldid oleks tugevalt seina kinnitatud!
Kontrollige et seadme neli riputusava oleksid kruvide/poltidega kindlalt kinnitatud!

6. Kasutamine

A. Elektriseadmete ühendamine seadmega
• Kontrollige et seade ning sellega ühendatavad seadmed oleksid välja lülitatud.
• Ühendage ühendatavad seadmed seadmega, kontrollige et ühendatavate seadmete koguvõimsus ei
ületaks seadme maksimaalset lubatud võimsust.

B. Ühendage seade vooluvõrku
• Ühendage seadme AC sisendkaabel seinapistikusse.
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C. Lülitage seade sisse
• Lükake voolulüliti asendisse "RESET", LED ekraan süttib, ooteaja LED vilgub: samal ajal kuvatakse 
ekraanile ooteaeg. Üldjuhul on ooteaeg 6 sekundit. 
• Ooteaja lõppedes ooteaja LED kustub ning LED ekraanile kuvatakse seadmega ühendatud 
seadmetele edastatav väljundpinge. 
• Lülitage lisatud seadmed ükshaaval sisse. 

Voolukatkestuse puhul:
• Lülitage seade ja kõik lisaseadmed välja. 
• Korrake ülalolevaid samme kui vooluühendus on taastunud. 

D. Sisendpinge ja väljundpinge kuvamine
• Sisendpinge ja väljundpinge kuvatakse seadme ekraanil, kui seade on sisse lülitatud. 

E. Ülekuumenemiskaitse
• Seade on varustatud unikaalse temperatuurikaitsega. 
• Kui seadme sisetemperatuur jõuab määratud limiidini või ületab limiiti, katkestatakse väljundi ühendus 
automaatselt ning seadme ekraanile kuvatakse indikaator "C".
• Kui sisetemperatuur jõuab tagasi normaalvahemikku, taastub väljundvoolu ühendus. Peale ooteaega 
kuvatakse ekraanile väljundvool. 

F. Väljundi ülepinge kaitse
• Seadmes on spetsiaalne ülepinge kaitsering. 
• See unikaalne ring on loodud ühendatud seadmete kaitseks juhuks kui väljundpinge on 
tavavahemikust suurem. 
• Kui väljundpinge on tavavahemikust suurem, lülitatakse väljund automaatselt välja ning LED ekraanile 
kuvatakse indikaator “V↑”.
• Tavavahemiku taastudes käivitab seade väljundi taas automaatselt. 

G. Väljundi alapinge kaitse
• Kui väljundpinge on tavavahemikust väiksem, lülitatakse väljund automaatselt välja ning LED ekraanile 
kuvatakse indikaator “V↓”.
• Tavavahemiku taastudes käivitab seade väljundi taas automaatselt. 

I. Ooteaja kasutamine
• Seadmel on ooteaja funktsioon lisaseadmete kaitseks, eriti kompressoritega seadmete (nt 
õhukonditsioneerid, külmikud, mootorid, pumbad jne), mida ei tohiks sisse lülitada vahetult peale 
nende välja lülitamist. 
• Ooteaja saab määrata vahemikus 6-180 sekundit. Määrake ooteaeg enne seadme sisse lülitamist. 
• Vajutage ooteaja nupp alla ning määrake ooteaeg. 

Kui ühendate seadmega kompressoritega lisaseadmed, määrake ooteaeg enne seadme 
sisse lülitamist. 

H. Lühise kaitse
Lühise või ülekoormuse puhul katkestab voolulüliti (sisseehitatud lähtestatava kaitsefunktsiooniga) 
või väljundi kaitse sisendi vooluühenduse. Kui väljundi kaitse on läbi põlenud, tuleb see asendada. 
Voolulüliti sisseehitatud kaitse tuleb lülitada tagasi algasendisse. 
• Kontrollige et seade ei oleks üle koormatud, eemaldage vajadusel osa koormusest. 
• Kontrollige et lisaseadmed ei oleks lühises, eemaldage vajadusel lisaseadmed. 
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• Ooteaeg kuvatakse ekraanile peale seadme sisse lülitamist. Ooteaja möödumisel lülitub ooteaja
LED välja ning ekraanile kuvatakse AC väljundi pinge.

7. Hooldus
Seade ei vaja erihooldust.

Regulaarne ülevaatus
Eemaldage täielikult seadme vooluühendus.
Kasutage seadme ümbrise ja ventilatsiooniavade puhastamiseks pehmet lappi ja puhastusvahendit.
Kontrollige kõiki terminale, asendage rikutud terminalid samade näitajatega uute vastu.

Lisakontroll
Kui seadme töös esineb häireid, kontrollige seadet ja kõiki parameetreid; kontakteeruge vajadusel
kohaliku edasimüüjaga.
Kontrollige seadme korrasolekut äikesetormi puhul.
Seadme hoolduseks peab seade olema välja lülitatud ning vooluühendus eemaldatud.

8. Lisainformatsioon
Seade vastab tavakasutuse puhul kvaliteedikontrollile ja standarditele. Kui seadet kasutatakse kohas
kus võib esineda ohuolukordi (vt järgnev nimekiri), pöörduge enne kasutamist tootja poole.

a. Liiklussüsteemid;
b. Meditsiiniline kasutus;
c. Tuumaelektrijaamad;
d. Lennundussüsteemid;
e. Erinevad ohutusseadmed;
f. Muud erikasutusviisid.

Keskkonnakaitse:
Ärge visake elektroonikaseadmeid ja patareisid prügikasti, viige need vastavatesse kogumispunktidesse.

SC VITACOM ELECTRONICS SRL
CIF: RO 214527
Tel. 0264-438401*
sales@vitacom.ro
www.vitacom.ro


