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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 

ΣΕΙΡΑ SDC 

 

 

ΜΟΝΤΕΛΑ: SDC 1000VA  / SDC 1500VA /  SDC 2000VA / SDC 3000VA 

SDC 5000VA 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / (WORKING)  Φωτοβολεί όταν ο σταθεροποιητής παρέχει τάση 

κανονικά στην έξοδο του. Αναβοσβήνει για όσο ώρα είναι ενεργοποιημένο ο κύκλωμα 

καθυστέρησης. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (INPUT) Όταν το ενδεικτικό φωτοβολεί  στην οθόνη ενδείξεων 

απεικονίζεται η τάση εισόδου (όταν το ενδεικτικό αναβοσβήνει είναι ενεργοποιημένο το 

κύκλωμα προστασίας) . 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΞΟΔΟΥ (OUTPUT) Όταν το ενδεικτικό φωτοβολεί  στην οθόνη ενδείξεων 

απεικονίζεται η τάση εξόδου (όταν το ενδεικτικό αναβοσβήνει είναι ενεργοποιημένο το 

κύκλωμα προστασίας) . 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΞΟΔΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (DELAY) Όταν το κύκλωμα καθυστέρησης είναι 

ενεργοποιημένο η συσκευή αργεί περίπου 3 λεπτά να συνδέσει την έξοδο της με το 

συνδεδεμένο φορτίο. Αυτή η λειτουργία μπορεί να προστατεύσει μια συσκευή από πιθανές 

αυξομειώσεις της τάσης δικτύου μετά από μια διακοπή της. 

ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (DISPLAY) Η οθόνη ενδείξεων μόνιμα απεικονίζει την τάση 

εξόδου, πιέστε τον διακόπτη για να εμφανιστεί η τάση εισόδου για 4 δευτερόλεπτα. 

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ 

ΦΟΡΤΙΩΝ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ 

 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ 

ΣΩΣΤΑ. 

ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΕΞΟΔΟΣ 

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 

ΕΞΟΔΟΣ 

ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 
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ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΚΛΕΜΕΣ -ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ- Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ – ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ. 

 

Η ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΣΩΣΤΑ ΟΛΟΙ ΟΙ 

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Στο εσωτερικό του σταθεροποιητή δεν υπάρχουν μέρη που μπορεί να συντηρηθούν 

από τον χρήστη. Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε το κάλυμμα της συσκευής. 

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πρόκλησης πυρκαγιάς. 

 Αποφύγετε την υπερφόρτωση της συσκευής. 

 Όταν συνδέετε μια συσκευή με ενσωματωμένο μοτέρ-συμπιεστή ή με έντονο επαγωγικό 
χαρακτήρα η ισχύς εκκίνησης είναι αρκετές φορές μεγαλύτερη (έως και 6 φορές) από την ισχύ 
λειτουργίας της συσκευής. Βεβαιωθείτε πως η μέγιστη ισχύς δεν ξεπερνά την μέγιστη 
ικανότητα παροχής ισχύος του σταθεροποιητή (αναφέρεται στο Πίνακα Τεχνικών 
Χαρακτηριστικών) 

 Βεβαιωθείτε πως ο σταθεροποιητής παρέχει την τάση που απαιτούν οι συσκευές που 
συνδέετε σε αυτόν. 

 Βεβαιωθείτε πως η τάση του ηλεκτρικού δικτύου είναι μέσα στις προδιαγραφές 
λειτουργίας του σταθεροποιητή. 

 Πάντα να τοποθετείτε το σταθεροποιητή σε ένα σημείο που: 
1. Αερίζεται καλά και δεν φράσσονται οι οπές αερισμού που υπάρχουν στο περίβλημα του. 
2. Δεν είναι εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως και δεν βρίσκεται κοντά σε κάποια πηγής 
θερμότητας. 
3. Βρίσκεται μακριά από πηγές υγρασίας και μακριά από οποιοδήποτε υγρό ή λιπαντικό. 

 Ποτέ μην τοποθετείτε τον σταθεροποιητή κοντά σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτες 
ουσίες. 
 
Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος και για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να 
επικοινωνείτε στα τηλέφωνα της εταιρίας TELEIMPEX A.E (216 4003900) καθώς και στην 
ηλεκτρονική θυρίδα service@tele.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 


