
1 
 
 

AUTOMAATNE PINGEREGULAATOR 
Mudel: AVR-SRV-500/1000/5000/10KVA-WL 

 
 

 

 

 

 

Täname teid meie toote, automaatse pingeregulaatori (AVR) ostu eest. Tutvuge enne toote kasutuselevõttu 
hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Hoidke juhend alles et seda edaspidi vajadusel uuesti lugeda.  

 

Käesolev kasutusjuhend õpetab kuidas AVR paigaldada ja kasutada. See sisaldab ka olulisi ohutusnõudeid 
mida tuleb kindlasti järgida. Probleemide esinemise korral lugege kõigepealt juhendit, kui sellest kasu ei ole, 
kontakteeruge klienditeenindusega.  

 
 

Sümbol märgib olulisi ohutusnõudeid mida peate seadme kasutamisel kindlasti järgima.  
 

Sümbol märgib informatsiooni, hoiatusi ja soovitusi.  
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AUTOMAATNE PINGEREGULAATOR 
Mudel: AVR-SRV-500/1000/5000/10KVA-WL 

 
 

 

1.Ohutusnõuded 
 

AVR on disainitud elektrooniliste kontoriseadmete ja informatsioonisüsteemide ohutuks kasutamiseks. Kui vajate 
lisainformatsiooni seadme kasutamise kohta, pöörduge vastava väljaõppega tehniku poole.  

 
-- Seadme kahjustamise vältimiseks transportige seda alati originaalpakendis. 
-- Järsud temperatuurimuutused võivad seadmes tekitada kondensatsiooni. On väga oluline lasta seadmel enne 
selle kasutamist kuivada: kui viite selle näiteks külmast keskkonnast toatemperatuuriga ruumi, laske seadmel 
enne selle kasutamist soojeneda, oodake enne selle kasutamist vähemalt 2 tundi.  
-- Kontrollige enne seadme sisselülitamist et ühendatavad seadmed vastaksid AVR tehnilistele nõuetele.  

 
Valige maanduskaabel vastavalt kasutatavale vooluvõimsusele. Kõik AVR ühendused 
peavad olema maandusega. Ilma maanduseta või ebaõige maandusega ühendused, 
samuti vale diameetriga kaablid, on ohtlikud: oht kasutajatele ning elektriseadmete 
rikkumise oht.  

 

-- Asetage kaablid nii et neile ei astutaks peale ning et need ei jääks jalgu kinni. Tutvuge enne AVR ühendamist 
hoolikalt kasutusjuhendi osaga mis käsitseb seadme paigaldamist.   
--Ärge laske pisiesemetel seadmesse kukkuda. 
-- Õnnetusjuhtumi korral (seadme kest, esipaneel või kaablid on kahjustatud, seadmesse satub vedelikke või 
pisiesemeid), lülitage AVR välja, eemaldage vooluühendus ning kontakteeruge kvalifitseeritud 
hooldustehnikuga.  
-- Ühendage AVR ainult sellega sobivate seadmete ja vooluallikatega. 
-- Kui sisendi moonutus või takistus on liiga kõrge, võib see AVR tööd häirida.  
--Säilitage pakend juhuks kui peate seadet transportima.  
-- Kinnitage kaablid korralikult, vältimaks nende väljakukkumist ja oksüdeerumist.  

 

AVR seadet on lubatud hooldada ja parandada ainult selleks kvalifitseeritud tehnikul. 
Iseseisev seadme avamine ja parandamine on ohtlik! 

 

Sobiv paigalduskoht:  
a. Paigalduskoht peab vastama seadme tehnilistele nõuetele. 
b. Ärge paigaldage AVR vee või vedelike ligidusse.  
c. Ärge paigaldage AVR ebastabiilsele, liikuvale või kaldus pinnale.  
d. Ärge paigaldage AVR otsese päikesevalguse kätte ega kuumusallikate ligidusse.  
e. Ärge asetage AVR voolukaablit asukohta kus see võib vigastada saada.  

 

Ärge asetage AVR peale magnetilisi salvestusseadmeid, see võib nendelolevad andmed rikkuda.  

 
 

 

Ettevaatust:  
Kui AVR sisend tuleb generaatorist: 
a. Väljundi vooluvõimsus peab olema kõrgem kui AVR, vastasel juhul ei pruugi seadmed korrektselt 

töötada.  
b. Generaatori väljundsagedus peab olema vahemikus 45 ... 65Hz, ning lainekuju sinusoid, vastasel juhul ei 

pruugi seadmed korrektselt töötada.  
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2. Tehnilised andmed 

AUTOMAATNE PINGEREGULAATOR 
Mudel: AVR-SRV-500/1000/5000/10KVA-WL 

 

 

Mudel 
 

Vooluvõimsus 
 

Pistik 
Jahutus  

        Kaitse 

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

AVR-SRV-1000VA-WL 1000VA/600W 1 x schuko      Jahtumine Kaitse (10A, 250V) 

AVR-SRV-5000VA-WL 5000VA/3000W Plokkterminal      Jahtumine Kaitselüliti ( 30A, 250V) 

AVR-SRV-10KVA-WL 10KVA/6000W Plokkterminal  Ventilaator Kaitselüliti ( 60A, 250V) 

 

AC sisendpinge 140V~260V 
Sisendsagedus 45Hz~65Hz 
AC väljundpinge 220V 
Väljundsagedus Sünkroniseeritud juhtmega 
Väljundi täpsus koormuseta ±3% 
Moonutus <3% (võrreldes sisendi laine kujuga) 
Võimsusfaktor 0.6 
Efektiivsus >0.95 
Töökeskkonna temperatuur -10˚C~40˚C 
Töökeskkonna niiskus 0~90%(mittekondenseeruv) 
Müra ≤56dB (täiskoormusel, 1m kaugusel) 
Ooteaeg 6/180 sekundit, määratav 

Kaitse 
Väljundi madal/kõrge pinge, kõrge 
temperatuur, lühis 

Sertifikaadid CE (EMC+LVD) 
IP tase IP20 
Kaitsetase I 

 

Märkus: 
Tootjal on õigus tootmises olevat toodet täiustada ja muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata.    

3. Enne paigaldamist 

Kõik AVR seadmed on tootja poolt 100% kontrollitud. Kontrollige pakendit avades et seade ei oleks 
transportimisel viga saanud.  

 
A. Pakend sisaldab: 
 

AVR seade 1 tk 
Kasutusjuhend 1 tk 

 
B. Kontrollige visuaalselt:  
a. Seadme sildilt et toote võimsus vastaks tellitud võimsusele. 
b. Et AVR ei oleks transportimisel väliselt vigastatud. Vigastuste puhul kontakteeruge kohaliku edasimüüjaga.  

Ärge kasutage vigastatud seadet!  

Ärge üritage seadet iseseisvalt parandada! 
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5000/10000VA model 

 
 
 
 
 
 
 

1. Screw 

 

AUTOMAATNE PINGEREGULAATOR 
Mudel: AVR-SRV-500/1000/5000/10KVA-WL 

 
 

 

4. Seadme tutvustus 
 

 
a. Esiosa 

 
500/1000VA mudel 

 
1. Sisendpinge/ väljundpinge 
2. Sisend/ väljundpinge valiku nupp 
3. Roheline LED 
4. Kollane LED 
5. Punane LED 
6. Ootenupp 
7. Voolulüliti 

 
5000/10KVA mudel 

 
 
 
 

1. Sisendpinge/ väljundpinge 
2. Sisend/ väljundpinge valiku nupp 
3. Roheline LED 
4. Kollane LED 
5. Punane LED 
6. Ootenupp 
7. Kaitselüliti 

 
b. Tagaosa 

 

500/1000/VA mudel  
1. Pistik 
2. Kaitse 
3. AC sisend 

 
 
 
 
 

 
5000/10KVA mudel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sisend Live 
3. Sisend Neutral 
4. Maandus 
5. Väljund Neutral 
6. Väljund Live 
7. Ventilaator  

 
Märkus: AVR-SRV-5000VA-WL mudelil ventilaator puudub 
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5. AVR kasutamine 

AUTOMAATNE PINGEREGULAATOR 
Mudel: AVR-SRV-500/1000/5000/10KVA-WL 

 

a. Elektriseadmete ühendamine 
• Kontrollige et ühendatavad seadmed ning AVR oleksid välja lülitatud.  
• Mudelite puhul 500VA - 1000VA, ühendage lisaseadme AC põhikaabel AVR väljundpistikusse. Kontrollige 
enne ühendamist et seadmete ja AVR tehnilised andmed sobiksid.  
• Mudelite puhul 5000VA - 10KVA, avage terminalikaas ligipääsuks sisemisele plokkterminalile. 
Ühendage elektriseade väljundterminaliga. Kontrollige et kinnitaksite kaablid korrektselt (vt lk 3).  

 
 

b. Ühendamine vooluvõrku 
• Mudelite puhul 500VA - 1000VA, kinnitage AC voolujuhe seinapistikusse.  
• Mudelite puhul 5000VA - 10KVA, ühendage AVR kaablid vooluallikaga, kontrollides et 
kinnitaksite kaablid korrektselt (vt lk 3).  

 
c. Regulaatori sisselülitamine 
• Vajutage voolulüliti “ON asendisse: kollane LED hakkab vilkuma, ekraanile kuvatakse ooteaeg. Üldjuhul on 
ooteaeg määratud 6~10 sekundit. 
• Kollane LED kustub ning süttib roheline LED. 
• Ekraanile kuvatakse ühendatud seadmetele edastatav väljundpinge.  
• Lülitage ühendatud seadmed ükshaaval sisse. 

 
Voolukatkestuse puhul: 
• Lülitage regulaator ning kõik lisaseadmed välja. 
• Kui vool on tagasi, korrake ülalolevad sammud ja lülitage seadmed taas sisse.  

 
d. Sisendpinge ja väljundpinge kuvamine 
•Väljundpinge kuvatakse ekraanile seadme sisselülitamisel.  
•Sisendpinge kuvamiseks vajutage sisend/väljundpinge valiku nuppu. Sisendpinge kuvatakse vilkuvana.  
•Taas väljundpinge kuvamiseks vajutage uuesti pingevaliku nuppu.  

 
e. LED indikaatorid 
• Kui põleb roheline LED, on seade sisse lülitatud ning AVR sisend- ja väljundpinged on normi piires.  
• Kui põleb kollane LED, on seade ootereziimil.  
• Kui põleb vilkuv punane LED, on seade kaitsereziimil.  

 
f. Ootereziim 
• Seadmel on ootereziim lisaseadmete, eriti kompressoritega lisaseadmete kaitseks (näiteks 
konditsioneerid, külmikud, mootorid, pumbad jne), mida ei tohiks taas sisse lülitada koheselt peale nende 
väljalülitamist.   
• Ooteaeg on määratav, 6/180 sekundit. Määrake ooteaeg või selle mitte kasutamine enne AVR 
sisselülitamist.  
• Vajutage Delay nupp ootereziimi sisselülitamiseks alla, ooteaeg on nüüd 180 sekundit. AVR väljund hakkab 
tööle 180 sekundit peale seadme sisselülitamist. Vajutage ootereziimi mittekasutamiseks Delay nupp üles, 
ooteaeg on nüüd määratud 6 sekundit.  

 
Kui kasutate kompressoritega lisaseadmeid, on soovitatav määrata ooteaeg enne AVR 
sisselülitamist.  
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AUTOMAATNE PINGEREGULAATOR 
Mudel: AVR-SRV-500/1000/5000/10KVA-WL 

 
 

• Ooteaeg kuvatakse AVR sisse lülitamisel selle ekraanile. Kui ooteaeg on möödunud, lülitub LED 
ooteindikaator välja ning ekraanile kuvatakse AC väljundpinge.  

 
g. Integreeritud automaatne kaitsering (IAPC) 
• Seadmel on spetsiaalne integreeritud automaatne kaitsering.  
• See kaitsering katkestab automaatselt sisendpinge alati kui see on kõrgem lubatud vahemikust, andes sellega 
lisakaitse nii regulaatorile kui sellega ühendatud seadmetele.  
• Kui sisendpinge on taas madalas või normaalses vahemikus, lülitab IAPC automaatselt regulaatori taas sisse 

ning taastab vooluühenduse lisaseadmetega.   
 

h. Temperatuurikaitse 
• AVR on varustatud temperatuurikaitse ringiga mis kaitseb seadme trafot, tagades seega regulaatori pikaajalise 

korrektse töö.  
• Kui seadme sisetemperatuur ületab määratud temperatuurilimiidi, lülitatakse väljund automaatselt välja 
ning ekraanile kuvatakse "C". Samal ajal süttib punane LED.  
• Kui sisetemperatuur langeb tagasi normaalvahemikku, taastatakse väljundvool ning ooteaja möödudes 

lülitatakse väljundi vool taas sisse. Peale ooteaega kuvatakse ekraanile väljundpinge.  
 

I. Kõrge väljundpinge kaitse 
• AVR seadmel on sisse ehitatud kõrge väljundpinge kaitsering.  
• Ring kaitseb AVR seadmega ühendatud seadmeid juhul kui väljundpinge on tavavahemikust kõrgem.  
• Kui väljundpinge on lubatust kõrgem, lülitub väljundvool automaatselt välja ning ekraanile kuvatakse "H". Samal 

ajal süttib punane LED indikaator.  
• Kui sisendvool on taas normaalvahemikus, käivitab AVR väljundi uuesti.  

 
j. Madala väljundpinge kaitse 
• Kui väljundpinge on normaaltasemest madalam, lülitatakse väljund automaatselt välja ning ekraanile  
kuvatakse “L”. Samal ajal sõttib punane LED indikaator.  
• Kui sisendvool on taas normaalvahemikus, käivitab AVR väljundi uuesti.  

 
k. Lühisekaitse 
Lühise või ülekoormuse puhul lülitub kaitse välja (mudelid 500VA - 1000VA) või kaitselüliti liigub asendisse 
"OFF" (mudelid 5000VA - 10KVA) 

 
• Kontrollige AVR ülekoormust, kui see on olemas, eemaldage mõned koormused.  
• Mudelite 500VA - 1000VA puhul asendage kaitse samade näitajatega kaitsmega, seejärel lülitage AVR sisse.  
Mudelite 5000VA -  10KVA puhul oodake 5-10 sekundit, seejärel lülitage kaitselüliti asendisse "ON". AC    
sisendvool taastatakse.  

 
 

6. Seadme asukoht 
Ohutuseks, parimateks tulemusteks ja pikimaks kasutuseaks käsitlege ja hoidke AVR seadet alati vastavalt 
nõuetele.  

 
a. Liigutamine 

a. Eemaldage vooluühendus ning kõik AVR ühendatud juhtmed.  
b. Ärge hoidke ega transportige seadet tagurpidi.  
c. Käsitsege seadet ettevaatlikult.  

 
Keskkond 
Hoidke seade stabiilsel, liikumatul pinnal.  
Hoidke eemal otsesest päikesevalgusest ning kuumusallikatest ja niiskusest. 
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AUTOMAATNE PINGEREGULAATOR 
Mudel: AVR-SRV-500/1000/5000/10KVA-WL 

 
 

Hoidke eemal lahtisest tulest.  
Hoidke AVR hästiventileeritud asukohas. Õhuvoo liikumise võimaldamiseks asetage seade vähemalt 10cm 
seinast eemale.  
Kasutuskeskkonna temperatuur: : -10˚C~40˚C 
Õhuniiskus: 0~90% (mittekondenseeruv)         

Hoidke eemal söövitavatest gaasidest ja vedelikest.  
 

Paigaldage AVR jahedasse, kuiva, puhtasse asukohta- eemale akendest, tolmust, 
niiskusest ja külmast. Kaitske seadet niiskuse ja vedelike eest- elektrilöögi oht! 

 
 

 
7. Hooldus 
AVR ei vaja erihooldust. Kuid regulaarne hooldus võib selle tööiga pikendada:  

 
Regulaarne ülevaatus 
Lülitage AVR täielikult välja.  
Kasutage ümbrise ja ventilatsiooniavade puhastamiseks pehmet lappi ja vajadusel veidi puhastusvahendit.  
Kontrollige kõiki terminale ning vahetage need vajadusel teiste samasuguste tehniliste näitajatega terminalide vastu.  

 
Erakorraline ülevaatus 
Kui ilmneb rike või seade ei tööta korrektselt, kontrollige parameetreid. Vajadusel kontakteeruge vastava 
spetsialistiga.  
Teostage ülevaatus vajadusel pärast äikesetorme.  
Ärge teostage ülevaatust ajal kui seade on sisse lülitatud.  

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Tootja:  
SC VITACOM ELECTRONICS SRL 

CIF: RO 214527, 400495 Cluj-Napoca, 
Str. Buna Ziua FN, Tel: 0264-438401*,  
sales@vitacom.ro, www.vitacom.ro 
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