STAB250TS i STAB500TS Stabilizator napi cia sieciowego o mocy maksymalnej
250VA i 500VA

Stabilizatory te s urz dzeniami prostymi i atwymi w instalacji oraz u ytku domowym lub firmowym, podobnymi do
popularnych UPS-ów komputerowych. Obs uga stabilizatorów jednofazowych sprowadza si do w czenia wtyczki kabla
zasilaj cego stabilizator do kontaktu w cianie oraz pod czenia wtyczki odbiornika pr du do gniazdka znajduj cego si z ty u
lub z góry obudowy stabilizatora.
Znamionowa moc wyj ciowa stabilizatorów jednofazowych powinna by dopasowana do mocy odbiorników (lodówek, pralek,
silników, wyposa enia medycznego, grza ek, maszyn i urz dze itp.). Podstawow zasad jest pozostawienie pewnego
marginesu zapasu mocy (20-50%, w zale no ci od rodzaju obci enia) . A wi c np. urz dzenie o mocy wyj ciowej 200VA
wyposa one w silnik, powinno by pod czone do stabilizatora o mocy przynajmniej 250VA. Przy obci eniu rezystancyjnym np.
aszcz grzejny o mocy 200VA mo e by pod czony do stabilizatora o mocy wyj ciowej 200-300VA.

Dane techniczne:

Napi cie wej ciowe .......

150V - 280V 50 Hz

Napi cie wyj ciowe .......

230V +/- 10%

Moc wyj ciowa ............. 250VA, 500 VA;

Czas odpowiedzi ........... <1 sec.
Szybko

korekcji ..........10% V/sec

Zabezpieczenia .............. od przeci
Wymiary obudowy ........

, od zwarcia i chwilowego wy czenia (wbudowany automatyczny bezpiecznik)

167x90x120 mm

Waga:...................... 5,90[6,90] kg
Certyfikat CE; eksploatowa w temperaturach: 0 - +40 stopni C; wilgotno ci: 10-90%

Bezpiecze stwo u ytkowania:
1. Nie otwiera obudowy i nie dokonywa wewn trz adnych przeróbek!
2. Nie pod cza wi kszych obci
– maksymalne s podane w instrukcji
3. Nie zalewa urz dzenia wod ani innymi cieczami – w przypadku uszkodzenia obudowy,
stwierdzenia przedostania si do niej cia obcych – wstrzyma u ytkowanie i wy czy
z sieci;
4. UWAGA! Urz dzenie nie nadaje si do zastosowa przemys owych oraz urz dze
z elementami grzejnymi.
5. W czasie pracy korpus urz dzenia si nagrzewa – nale y zapewni zatem dobr
wentylacj – nie zamyka stabilizatora w pud ach ani w ciasnych szafach;
6. W czasie nie u ywania urz dzenia zaleca si wy czy go z sieci.
Przygotowanie do pracy:
1. Pod czanie odbiorników do stabilizatora tylko przy wy czonym zasilaniu!
2.
czenie stabilizatora: pod czy przewód zasilaj cy do gniazdka sieciowego 230V,
i wcisn wy cznik sieciowy – powinna si zapali lewa lampka.
3. Tryby pracy (lampka rodkowa): kolor zielony – normalny tryb pracy; kolor ty – w czona
stabilizacja; kolor czerwony – napi cie wej ciowe jest za niskie (poni ej 150V) lub za
wysokie (powy ej 280V), stabilizator ju sobie nie radzi z utrzymaniem napi cia z deklarowan
dok adno ci .
3. Je eli napi cie wej ciowe w d szym czasie wykracza poza przedzia : 150V-280V, lub gdy
ca kowita moc pod czonych odbiorników przekracza warto dopuszczaln stabilizator
przestaje dzia – zadzia a automatyczny bezpiecznik. Nale y wtedy wy czy stabilizator
przyciskiem ON-OFF. Od czy nadmiar mocy. Odczeka 2-3 minuty i ponownie wcisn
przycisk ON-OFF. W przypadku gdy przyczyn wy czenia si stabilizatora jest d ugotrwa y,
nadmierny wzrost napi cia sieci (b
spadek) pozostaje nam tylko te sytuacj przeczeka .
Model
Nominalne napi cie/cz stotliwo
Maksymalna moc
Maksymalny pr d
Zakres napi cia wej ciowego
Zakres napi cia wyj ciowego
Maksymalna dyssypacja energii

STAB500TS
STAB250TS
200 – 240V/50 – 60Hz
500VA
250VA
4A
2A
150V – 280V
198 – 242V
320J

UWAGA: Modele STAB250TS i STAB500TS posiadaj na wyj ciu gniazda bez uziemienia!
Na prawid owe dzia anie tego urz dzenia udzielamy 12 miesi cznej gwarancji.

