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Инструкция за експлоатация на стабилизатор на 
напрежение 

 
Стабилизатор на напрежение, AVR-SRV-SECURE2000-WL, 2000VA, 230VAC 

 

 

Общи сведения 
 

 
 
Серията AVR-SRV стабилизатори на напрежение са 
разработени с цел осигуряване на нормално 
захранване на битови и домакински електроуреди 
като: хладилник, климатик, телевизор и др. 
Стабилизаторът е създаден с помощта на тороидален 
автотрансформатор, контактен регулатор – серво 
мотор, задвижващ механизъм, платка за управление 
и защита. При промяна на входното напрежение, 
моторът задвижва подвижното рамо на контактния 
регулатор и осигурява стабилизирано напрежение на 
изхода. Регулаторът има голяма точност, кратко 
време за корекция, малка собствена консумация и 
дългосрочна надеждна работа. Устройството е 
снабдено с различни защити – защита от повишено 
или понижено напрежение на входа и стопяем 
предпазител. 

 
 

Технически характеристики 
 
Мощност 2000 VA 

Входно напрежение от 150 до 260 VAC 

Изходно напрежение 230 VAC 
Тип стабилизатор  монофазен 
Толеранс ± 3% 
Врeме за реакция 6 s 
КПД 95% 
Начин на регулация серво мотор 
Дисплей 2 бр. 
Работна температура от – 10 до 40 °C 
Модел  AVR-SRV-SECURE2000-WL 
  

Габаритни размери  -  152 x 172 x 282 mm 
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НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА УПОТРЕБАТА НА СТАБИЛИЗАТОРА ПРИ ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ  

ПО-НИСКО ОТ 150 VAC И ПО-ВИСОКО ОТ 260 VAC НАПРЕЖЕНИЕ НА ВХОДА.  
 

 
 

Инструкции за ползване 
 

 
Изберете сухо и проветриво място в близост до уреда или апаратурата, която ще захранвате. 
Моля имайте предвид, че стабилизаторът е предвиден за настолен монтаж. Стабилизатора 
се включва към електрическата мрежа в контакт тип „шуко“ 10 (16А). Натоварването на 
стабилизатора трябва да бъде съобразено с мощността на съответния модел.  
Моля да се спазват означените входно-изходни напрежения (INPUT – входно захранване, 
OUTPUT – изходно напрежение), Използвайте подходящ захранващ кабел в зависимост от 
разстоянията до товара и консумираната мощност.  
Пускането и спирането се осъществява с прекъсвача POWER.  
Когато товарът е активен, стабилизаторът може да се натовари с пълната си номинална 
мощност, но когато товарът има изразен индуктивен или капацитивен характер, то 
натоварването не трябва да надхвърля 33% от номиналната изходна мощност на 
стабилизатора!  
Включването на товар с изразен индуктивен или капацитивен характер и мощност близка 
или равна на номиналната на стабилизатора ще го повреди поради факта, че такъв тип 
консуматори имат голям пусков ток и обратно напрежение при изключване!  
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