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Ši vartotojo instrukcija yra dokumentas, patvirtinantis gamintojo garantuojamas 

technines kintamos įtampos stabilizatorių Modalis MR4500, MR6000, MR7500, 

MR10000 ir MR12000 charakteristikas, darbo principą ir naudojimosi tvarką. 

1. Paskirtis 

Kintamos įtampos stabilizatorius "Modalis" (toliau-stabilizatorius) yra skirtas vienos 

fazės sinusoidinės formos įtampos reikalaujančios aparatūros, įrangos ir prietaisų 

maitinimui, kai tinklo įtampa neatitinka reikalavimų. 

Eksploatavimo sąlygos: 

- nesprogi darbo aplinka be elektrai laidžių dulkių, agresyvių garų, su mažesne nei 

metalus ir izoliacines medžiagas ardančia skysčių ir dujų koncentracija; 

- po stogu arba sausoje patalpoje, be jūros ar/ir druskingo rūko, vibracijos, smūgių ir 

purvo;  

- aplinkos temperatūra 10..35° Celsijaus. 

- santykinė oro drėgmė prie 25° Celsijaus ne didesnė nei 80%. 

- įrenginio apsaugos nuo drėgmės ir pašalinių kūnų klasė pagal EN60529  -   IP20 

(nehermetizuotas). 

2. Komplektacija 

Pavadinimas Kiekis 

Kintamos įtampos stabilizatorius 1 vnt. 

Vartojimo instrukcija 1 vnt. 

Pakuotė 1 vnt. 

 

3. Techniniai duomenys 

Stabilizatorius užtikrina: 

- pagrindines technines charakteristikas, nurodytas lent. 3.1 

- automatinį vartotojo apkrovos atjungimą esant pavojingai mažai arba didelei 

įtampai stabilizatoriaus išėjime 
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- automatinį apkrovos atjungimą esant perkrovai arba trumpam sujungimui 

stabilizatoriaus išėjime 

- pagrindinių darbo režimų ir stabilizatoriaus atjungimo priežasčių indikacija 

 

Lentelė 3.1. 

Techninio parametro pavadinimas 

Modelis 

MR4500 MR6000 MR7500 MR10000 MR12000 

Reikšmė 

Įtampa stabilizatoriaus išėjime, V 
(darbinės ribos) 

219 - 241 

Įėjimo įtampa (darbinės ribos), V 165 – 265 

Ribinė įėjimo įtampa, V 145 - 285 

Tinklo dažnis, Hz 50 ± 2 

Galia*, VA, ne daugiau 4500 6000 7500 10000 12000 

Vartojama galia (kai Uin = 230 V), W 

ne daugiau  
45 

Vieno korekcijos lygio reguliavimas ms, 
ne daugiau 

30 

Gabaritiniai matmenys (AxPxG) 441х260х400 

Naudingumo koeficientas %, ne mažiau 95 

Svoris kg, ne daugiau kaip 27 29 35 40 43 

Pastaba * - Leidžiamas apkrovos dydis darbo metu visame darbiniame diapozone 

4. Prietaiso aprašymas ir darbo principas  

4.1. Įtampos stabilizatoriaus sandara 

Metaliniame stabilizatoriaus korpuse yra sumontuota valdymo plokštė, jėgos 

autotransformatorius, tiristoriai ant radiatorių, tiristorių valdymo plokštė ir indikacijos 

plokštė.  

Ant priekinės stabilizatoriaus panelės yra automatinis išjungiklis-tinklo jungiklis (1),  

skaitmeninis indikatorius (2), ir šviesos diodai: - IN (el.tinklas) (3) ir (6), OUT (išėjimo 

įtampa) (4) ir (8), LOW (žema įtampa) (5), HIGH (aukšta įtampa) (7), OVERLOAD 

(perkrova) (9) ir mygtukas (10), skirtas rodomo skaitmeniniame ekranėlyje parametro 

pasirinkimui. 
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Ant galinės stabilizatoriaus sienelės yra sumontuota kontaktinė kaladėlė su sužymėtais 

kontaktais IN, N, N1, OUT, <1>, <2>, automatinis išjungiklis BYPASS (apėjimas), 

ventiliatorius skirtas priverstiniam stabilizatoriaus elementų aušinimui ir kontaktas 

stabilizatoriaus korpuso įžeminimui. 

DĖMESIO!  Kontaktai <1> ir <2> naudojami tik stabilizatorių grupę jungiant į trifazį 

tinklą. 

 

 

 

pav. 4.1. Priekinė stabilizatoriaus dalis 

4.2. Indikacija 

4.2.1. Paveikslėlyje 4.1. pavaizduota priekinė stabilizatoriaus panelė. 

Degantis žalias indikatorius „IN“ (6) (įėjimo įtampa) rodo, kad stabilizatorius įjungtas ir 

jame yra įėjimo įtampa. 

Degantis žalias indikatorius „OUT“ (8) (įtampa išėjime) rodo, kad yra išėjimo įtampa ir 

apkrova prijungta. 

Pastoviai šviečiantis raudonas indikatorius „HIGH“ (7) rodo viršytą ribinę įeinančios 

įtampos reikšmę (virš 285 V) ir apkrovos atjungimą, indikatoriaus mirgėjimas – įėjimo 

įtampa yra už darbinio diapazono ribų, tačiau apkrova prijungta. 

Pastoviai šviečiantis raudonas indikatoriaus „LOW“ (5) rodo mažesnę už ribinę (mažiau 

145 V) įėjimo įtampą ir apkrovos išjungimą, mirgėjimas – įėjimo įtampa yra už darbinio 

diapazono ribų, tačiau apkrova prijungta. 
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Šviečiantis indikatorius „OVERLOAD“ (8) (perkrova) rodo apkrovos atjungimą dėl 

stabilizacijos kanalo perkrovos, o mirgėjimas rodo, kad įsijungė laiko skaitiklis apkrovos 

atjungimui. 

4.2.2. Skaitmeninė indikacija (2) atvaizduoja šiuos parametrus: 

- stabilizatoriaus įėjimo įtampa (kartų šviečia LED diodas IN (3)) 

- stabilizatoriaus išėjimo įtampa (kartu šviečia LED diodas OUT (4)) 

- apkrovos galia (LED diodai IN (3) ir OUT (4) nešviečia) 

Atvaizduojamo parametro pasirinkimui nuosekliai spauskite mygtuką (10). 

4.3. Veikimo principas 

 

Stabilizacijos darbo principas remiasi automatine autotransformatoriaus atšakų 

komutacija panaudojant tiristorinius jėgos raktus, priklausomai nuo įeinančios įtampos 

reikšmės. 

 

Pav. 4.2 Struktūrinė-funkcinė stabilizatoriaus schema 

Paveikslėlyje 4.2. pavaizduota struktūrinė-funkcinė stabilizatoriaus schema. Įjungus 

automatinį tinklo išjungiklį procesorius atlieka testavimą (mirksi LED indikatoriai LOW, 
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HIGH ir OVERLOAD). Po sėkmingo testavimo atlikimo vykdomas išėjimo įtampos 

reguliavimas ir apkrovos prijungimas.  

Valdymo ir kontrolės mazgai seka stabilizatoriaus įėjimo ir išėjimo įtampas, jėgos raktų 

blokų sroves ir apkrovą, valdo jėgos raktus ir priverstinio aušinimo ventiliatorių. 

Indikacijos blokas atvaizduoja stabilizatoriaus darbo režimus ir atjungimo priežastis. 

El. tinklo įtampai svyruojant stabilizatoriaus darbinių įtampų ribose, valdymo blokas 

perjunginėdamas jėgos raktus reguliuoja įtampą stabilizatoriaus išėjime. 

Kai el. tinklo įtampa yra už stabilizatoriaus darbinių įtampų ribų, stabilizatorius nebegali 

reguliuoti išėjimo įtampos ir ją tik kompensuoja, palaikydamas nuo 190 V iki 253 V 

ribose. Šiuo atveju mirksi LED diodai LOW arba HIGH. 

Priverstinio aušinimo ventiliatorius įsijungia radiatoriui pasiekus 60+5 оС temperatūrą. 

Tuo atveju, jei stabilizatoriaus apkrova viršis maksimalią leidžiamą galią, pradės 

mirksėti LED diodas OVERLOAD. Po to stabilizatoriaus apkrova bus atjungta 

(indikatorius OUT užges, užsidegs indikatorius OVERLOAD). Šiuo atveju įtampą į 

apkrova galima paduoti tik pašalinus perkrovos priežastį ir pakartojus stabilizatoriaus 

įjungimo eigą. 

Siekiant sumažinti išėjimo įtampos triukšmų lygį įmontuotas filtras. Todėl kontaktus N ir 

N1  nerekomenduojama sujungti. 

Esant poreikiui apkrovą maitinti nestabilizuota įtampa (pavyzdžiui dėl stabilizatoriaus 

gedimo arba apkrovos galiai viršijant stabilizatoriaus galią) įmontuotas BYPASS 

(Apėjimo) automatinis išjungiklis, kurį minėtais atvejais reiktų įjungti į padėtį BYPASS 

(el. tinklo automatinis išjungiklis turi būti padėtyje OFF).  

Stabilizatoriui dirbant normaliu režimu jungiklis BYPASS turi būti padėtyje OFF. 

 

5. Saugos taisyklės 

DĖMESIO! Stabilizatoriaus prijungimą privalo atlikti kvalifikuotas personalas.  

Būtina laikytis visų darbo saugos reikalavimų dirbant su elektros įranga 

iki 1000 V, taip pat šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų ir reikalavimų. 

Eksploatuojant stabilizatorių buitinėmis sąlygomis, stabilizatorius turi būti 

patalpintas negyvenamose patalpose. 

Bendra apkrovos įrangos suminė galia neturi viršyti stabilizatoriaus maksimalios 

galios. 
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5.1 Užtikrinkite apsaugą nuo prieigos prie jėgos ir vidinių stabilizatoriaus grandinių 

pašaliniams asmenims, ir ypač vaikams.  

5.2 Užtikrinti, kad į stabilizatoriaus korpuse esančias ventiliacijos angas nepapultų 

pašalinių objektų ir skysčių. 

5.3 Visais stabilizatoriaus atidarymo atvejais jis turi būti atjungtas nuo tinklo. 

5.4 Įrenginys nėra numatytas naudotis asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, sensorine 

ar psichine negalia ar neturintiems patyrimo ir žinių, nebent jie yra stebimi ar apmokyti 

naudotis įrenginių asmens, atsakingo už jų saugumą. 

DRAUDŽIAMA: 

- Jungti prie maitinančio tinklo ir eksploatuoti neįžemintą stabilizatorių; 

- Statyti stabilizatorių patalpose su sprogia ar chemiškai aktyvia, metalus ir 

izoliaciją ardančia aplinka;- jungti į tinklą ir naudoti neįžemintą stabilizatorių; 

- eksploatuoti stabilizatorių su deformuotomis korpuso detalėmis, kurios gali 

liestis su srovę praleidžiančiomis dalimis, pamačius arba pajutus degančios izoliacijos 

dūmus ar jų kvapą, atsiradus didesniam garsui ar vibracijai; 

- naudoti vieną ir tą patį laidą stabilizatoriaus korpuso įžeminimui ir kaip nulinį laidą; 

- stabilizatoriui esant pajungtam prie el. tinklo draudžiama vienu metu liestis prie 

stabilizatoriaus korpuso ir kitų įrenginių, turinčių natūralų įžeminimą (vandentiekio ir dujų 

vamzdžiai, šildymo vamzdžiai, dujinės viryklės, čiaupai, praustuvės ir panašiai); 

- prie stabilizatoriaus jungti elektros variklius (atskirai ar kartu su juos turinčia įranga), 

kurių vartojama galia (paprastai nurodoma įrenginio pase) viršija trečdalį maksimalios 

stabilizatoriaus galios. 

- uždengti stabilizatorių kokiomis nors medžiagomis, dėti ant jo daiktus ir prietaisus, 

uždengti aušinimo angas, įdėti į jas izoliacines medžiagas ar metalinius daiktus. 

6. Pasiruošimas ir darbo eiga 

6.1 Po transportavimo minusinėse temperatūrose ar didesnėje drėgmėje 

prieš pajungiant stabilizatorių reikia palaikyti normaliose klimatinėse 

sąlygose ne mažiau kaip 4 valandas. 

Atminkite, kad suminė galia visų prie stabilizatoriaus prijungtų 

apkrovų  neturi viršyti stabilizatoriaus galios, tuo pačiu pikinės apkrovos 

vartojamos galios reikšmės. 
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6.2 Atlikti išorinę gaminio apžiūrą, įsitikinti ar nėra korpuso ar maitinimo kabelio 

pažeidimų 

6.3 Pastatyti stabilizatorių specialiai jam skirtoje vietoje ant lygaus, tvirto pagrindo 

specialiai jam skirtoje vietoje, kur: 

- laisvai patenka vėsus ir išeina sušildytas oras (ne mažesniu kaip 0,1m atstumu nuo 

sienų, lubų ar aplinkinių objektų); 

- yra laisvas priėjimas prie stabilizatoriaus jo įjungimui ir techniniam aptarnavimui. 

6.4 Stabilizatoriaus pajungimą vykdyti kaip parodyta pav. 6.1 sekančia tvarka. 

6.4.1 Paruoškite kabelius stabilizatoriaus prijungimui prie el. tinklo ir apkrovos 

prijungimui. 

Pastaba: 

1. Laidai turi turėti šakutės tipo antgalius. 

2. Rekomenduojami laidų skerspjūviai mm2 el. tinklo ir apkrovos prijungimui 

Stabilizatoriaus modelis 
Grandinės pavadinimas 

El. tinklas Apkrovas 

MR4500 4 2,5 

MR6000 6 4 

MR7500 10 6 

MR10000 10 6 

MR12000 16 10 

 

6.4.2 Nustatykite tinklo jungiklį į padėtį „OFF“ (išjungta) 

6.4.3 Stabilizatoriaus įžeminimas vykdomas panaudojant įžeminimo kontaktą , 

esantį stabilizatoriaus galinėje sienelėje. 

Įžeminkite stabilizatorių atskiru variniu laidu, kurio skerspjūvis ne mažesnis 

už maitinimo laido skerspjūvį. Sujunkite jo kontaktą       su įžeminimo šyna, 

esančia toje pačioje patalpoje kur stabilizatorius. 
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6.4.4 Prijunkite apkrovą ir prijunkite stabilizatorių prie el. tinklo. Pritvirtinkite kabelius prie 

korpuso jame įrengtomis sąvaržomis. 

6.4.5 Nustatykite automatinį išjungiklį BYPASS į padėti OFF (išjungta). 

 

 

pav.6.1 Stabilizatoriaus įjungimo į tinklą ir apkrovos prijungimo schema 

DĖMESIO! Vienfaziame stabilizatoriaus pajungime Draudžiama naudoti 

kontaktus <1> ir <2>. Šiuos kontaktus būtina palikti laisvus, nieko prie jų 

nejungti! 

 

6.4.6 Tinklo jungiklį perjunkite į padėtį „ON“ (įjungta) 

Žalių LED indikatorių „IN“ (6) ir „OUT“ (8) įsijungimas rodo, kad stabilizatorius įjungtas ir 

paruoštas darbui. 

7. Techninis aptarnavimas 

7.1 Stabilizatoriaus naudojimo periodu ne rečiau kaip kartą per mėnesį būtina: 

- apžiūrėti stabilizatorių ir prijungtus laidus ar nėra pažeidimų; 

- sausa šluoste ar šepetėliu nuvalyti dulkes nuo stabilizatoriaus paviršių. 

 

DĖMESIO! 

Abrazyvinių medžiagų, sintetinių valymo priemonių, cheminių tirpiklių 

naudojimas gali pažeisti korpusą, stabilizatoriaus valdymo ir indikacijos 
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įrangą. Drėgmės ar pašalinių daiktų patekimas į stabilizatoriaus vidų gali jį sugadinti. 

 

Galimi sutrikimai ir jų šalinimas 

Lentelė 8.1 

Gedimo požymis Pašalinimo būdas 

Nėra įtampos išėjime, nedega nei vienas indikatorius Remontas serviso centre arba pas 
gamintoją 

Įjungus stabilizatorių pakaitomis mirksi indikatorius LOW ir 
OVERLOAD 

8. Transportavimo ir sandėliavimo taisyklės 

9.1 Gaminys transportuojamas gamintojo pakuotėje bet kuriuo žemės (uždarose 

nehermetiškose talpose), upių, jūros ar oro (uždarytose hermetizuotose talpose) 

transportu neribojant atsumo ir greičio, leidžiamo atitinkamai transporto rūšiai. 

9.2 Stabilizatorius turi būti sandėliuojamas gamintojo pakuotėje šildomose ir 

ventiliuojamuose patalpose, temperatūra nuo -40° iki +35° Celsijaus, santykinė oro 

drėgmė iki 80%. 

Sandėliavimo patalpose neturi būti dulkių, rūgščių ir šarmų garų, sukeliančių koroziją. 

9. Gamintojo garantija 

Garantinis įtampos stabilizatoriaus eksploatavimo laikas – 24 mėnesių nuo pardavimo 

dienos sandėliavimo garantinio laiko ribose. Garantinis stabilizatoriaus sandėliavimo 

laikas – 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos. Nesant pardavimo datos ir pardavėjo 

antspaudo, garantinis laikas skaičiuojamas nuo įtampos stabilizatoriaus pagaminimo 

dienos. 

Sugedus gaminiui dėl gamintojo kaltės garantinio eksploatavimo laikotarpio metu 

vartotojas turi teisę į nemokamą remontą. Šiuo atveju eksploatacijos garantinis laikas 

pratęsiamas laikotarpiu, kokiu gaminys buvo remonte. 

DĖMESIO! Gamintojas neatsako už žalą sveikatai ir turtui, jei nebuvo laikomasi šioje 

instrukcijoje nurodytomis įrengimo ir eksploatavimo normoms. 

DĖMESIO! Patikrinkite, ar teisingai užpildytas Stabilizatoriaus pardavimo ir perdavimo 

dokumentai (turi būti nurodyta: parduodanti įmonė, pagaminimo ir pardavimo data, 

pardavėjo atspaudai, taip pat JŪSŲ ASMENINIS PARAŠAS). 
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Garantinis aptarnavimas neatliekamas sekančiais atvejais: 

- nesilaikoma sandėliavimo, transportavimo, įrengimo ir eksploatavimo sąlygų, nustatytų 

šioje instrukcijoje; 

- nepatiekiami originalūs stabilizatoriaus pirkimo dokumentai, patvirtinantys 

stabilizatoriaus pardavimo faktą; 

- nepatiekiamas garantijos lapas; 

- jei gaminys remontuotas neįgaliotų asmenų ir įmonių, jei buvo ardytas ar buvo 

atliekami kiti, šioje instrukcijoje nenumatyti veiksmai; 

- jei yra mechaniniai pažeidimai, cheminių medžiagų poveikio žymės ar pašalinių daiktų 

patekimas į įrenginio vidų; 

- įrenginys pažeistas ne dėl gamintojo kaltės; 

- stabilizatorius naudojamas ne pagal paskirtį. 

 

 


