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AGGREGAATIN
AUTOMAATTINEN
KÄYNNISTYS-
JÄRJESTELMÄ

ATS
GG-ATS

-JÄRJESTELMÄ

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA
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7. Johdotusten mallit

Takuu ei ole voimassa, jos joku muu kuin jälleen-
myyjän valtuuttama huoltoliike on korjannut lai-
tetta.

Pitääksesi takuun voimassa on tuote ja ostokuitti 
esitettävä jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huol-
toliikkeeseen viimeistään 2 kuukautta vian totea-
misen jälkeen.

HANDAI ATS-järjestelmä on erinomainen 
lisävaruste aggregaattiisi.

Ennen järjestelmän käyttöönottoa tutustu tähän
omistajan oppaaseen / käyttöohjeeseen
huolellisesti.

Sähköasennustyöt tulee aina antaa
ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.

Valmistuttaja OVR, 78200 Varkaus, Finland

YLEISET TAKUUEHDOT
Mikäli HANDAI tuotteesi rikkoontuu seuraavista 
syistä: materiaali- ja/tai valmistusvirhe, 12 kuukau-
den sisällä ostopäivästä, lupautuu jälleenmyyjä 
korjaamaan tai vaihtamaan tuotteen.

Takuu ei kata seuraavia virheitä:
- Normaali kuluminen
-  Väärästä käytöstä, väärästä asennuksesta tai 
huollon puutteesta johtuva rikkoontuminen
- Vieraat esineet, aineet tai onnettomuustapaus 
ovat vahingoittaneet tuotetta

www.handai . f i

SISÄLLYSLUETTELO
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TÄRKEÄÄ TURVALLISUUTEEN LIITTYEN

YLEISTÄ TURVALLISUUDESTA

Tämä käyttöohje sisältää turvallisuusvaroitukset ja 
-varotoimet, kokoamis-, käyttö-, tarkastus ja hoito-
ohjeet sekä osaluettelon ja -kaavion.

1. Pidä työskentelyalueesi ja asennusympäristö 
aina puhtaana ja hyvin valaistuna. 

2. Sähköasennustöissä tulee aina käyttää ammat-
titaitoista, pätevää sähköasentajaa. ÄLÄ KOSKAAN 
SUORITA SÄHKÖASENNUSTÖITÄ ITSE ilman päte-
vyyttä!

Lue käyttöohjeet, perehdy niihin 
sekä turvallisuus- ja huolto-ohjei-
siin

Huolehdi aina riittävästä
valaistuksesta ja valosta
työskentelyalueella

Sähkölaitejätteet tulee toimittaa kuntasi SER-keräyspisteeseen.
Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana.
Metalliromulle on oma keräyksensä.

Säilytä tämä käsikirja sekä ostokuittisi turvallisessa 
ja kuivassa paikassa mahdollisen tulevan tarpeen 
varalta.

Tässä käyttöohjeessa käsiteltävät varoitukset, huomiot ja ohjeet eivät voi kattaa 
kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita.

Käyttäjän on ymmärrettävä, että 
TERVETTÄ JÄRKEÄ JA VAROVAISUUTTA EI VOIDA TOIMITTAA TUOTTEEN
MUKANA, VAAN NE JÄÄVÄT KÄYTTÄJÄN VASTUULLE.VAROITUS!
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Aggregaatti tulee aina maadoittaa,
käytä sähkö- ja asennustöissä pätevää ammattilaista

Maakaapelin viitteellinen suositus: Halkaisija 0,12mm / ampeeri
Esimerkiksi 10A = 1,2mm

KYTKENTÄHUOMIOT
Vältä kytkemästä aggregaattia suoraan yleiseen sähköverkkoon

Vältä aggregaattien rinnakkain käyttöä sähköntuottamiseksi
(Kuva 1) Oikein
(Kuva 2) Väärin

JATKOJOHTOJEN KANSSA HUOMIOITAVAA
Jos käytät jatkojohtoja, jatkojohdon pituus ei IKINÄ saa ylittää 
 - 60 metrin pituutta 1,5mm2 vahvuudella 
 - 100 metrin pituutta 2,5mm2 vahvuudella 
 
Jatkojohtojen valitseminen ja käyttöönotto tulee jättää aina sähkö-
alan asiantuntijalle, joka osaa huomioida syntyvän kuorman sekä 
tarvittavan kapasiteetin kaapelille.

Väärä jatkojohto voi aiheuttaa niin aggregaatin kuin sillä käytettävi-
en laitteiden rikkoontumisen.

Jatkojohtojen tulee täyttää kaikki vaaditut sertifikaatit sekä yleiset 
turvallisuusmääräykset

TURVALLISUUSHUOMIOITA
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1. Järjestelmän kuvaus
ATS-järjestelmä on suuniteltu käynnistämään 
varavirrantuotto, kun sähköverkon jännite katoaa.

Kun sähköverkon jännite katoaa, aggregaatti 
käynnistyy 2-6 sekunnissa ja aloittaa virran tuo-
ton järjestelmään minimoiden sähkökatkon pi-
tuuden. Kun sähköverkon jännite palaa, pysäyttää 
ATS-järjestelmä aggregaatin sähköntuotannon ja 
sammuttaa laitteen 2-6 sekunnissa.

1. ATS-järjestelmä käyttää SCM-ydintä ja digi-
taalista tekniikkaa automaatioiden hallintaan ja 
johtamiseen. Älä koskaan muokkaa järjestelmää.

2. Järjestelmä on helppo asentaa ammattilaisen 
toimesta

3. Järjestelmä toimii automaattisesti ilman val-
vontaa. Jos siirtoyksikkö vioittuu tai rikkoontuu, 
järjestelmä ilmaisee asian korjaamista varten. 
Sinun ei tarvitse huolehtia verkkojännitteen ja 
aggregaatin virrantuottamisesta samaan aikaan, 
ATS-järjestelmä kontrolloi virransyötön.

4. Laitteessa on akkulaturi mukana, joka huolehtii, 
että aggregaatin akussa on virtaa.

ATS-järjestelmä
2. Käyttäminen
Käytä järjestelmän asentamiseen aina ammatti-
taitoista ja pätevää sähköasentajaa. Käytä muka-
na tulevia kaapeleita ATS-yksikön kytkemiseksi 
aggregaatin ohjauspaneeliin. Käännä sähköinen 
lukko ”OFF” -asentoon.

1. Automatiikan käyttöönotto
Paina AUTO -nappia, AUTO -merkkivalon sytyttyä 
ATS-järjestelmä toimii automaattisesti

2. ATS-järjestelmä käytössä
Kun ATS-järjestelmä on käytössä, käynnistää jär-
jestelmä aggregaatin jännitteen kadotessa sähkö-
verkosta / sähkökatkon alkaessa automaattisesti 2 
sekunnin kuluessa, jonka jälkeen se antaa gene-
raattorin käydä 5 sekuntia, jonka jälkeen sähkö-
kuormitus siirtyy aggregaatin virrantuotolle.

3. ATS-järjestelmä yrittää käynnistystä 3 kertaa
Jos aggregaatti ei jostain syystä käynnisty, yrittää 
ATS-järjestelmä uudelleen käynnistämistä 3 ker-
taa seuraavalla tavalla:
Sähköverkosta katoaa jännite > Aggregaatti 
käynnistyy 3 sekunnissa > Käynnistys ei onnistu, 
odotusaika 5 sekuntia > Aggregaatti käynnistyy 4 
sekunnissa > Käynnistys ei onnistu, odotusaika 5 
sekuntia > Aggregaatti käynnistyy 5 sekunnissa

HUOMAA Mikäli laite ei vieläkään käynnisty, an-
taa järjestelmä virheilmoituksen

3. Aggregaatin 
sammuttaminen
Kun verkkojännite palaa, ATS-järjestelmä siirtää 
kuorman takaisin normaaliin sähköverkkoon ja 
sammuttaa aggregaatin kuorman poistuttua 5 
sekunnin päästä.

4. Manuaalinen 
käynnistäminen
Jos et tarvitse ATS-järjestelmää, voit poistaa au-
tomatiikan käytöstä kääntämällä kytkimen ”MA-
NUAL” -asentoon.

5. Automaattisen 
ilmastointijärjestelmän 
käyttö (lisävaruste)
Jos aggregaatissa on ilmastointijärjestelmä 
mukana, laitteen käynnistyessä ATS-järjestelmää 
käynnistää järjestelmän ja sammuttaa sen auto-
maattisesti sammuttaessaan aggregaatin.

6. Akun huoltaminen 
/ lataaminen
ATS-järjestelmä lataa aggregaatin akkua auto-
maattisesti, lataus tapahtuu 2A:lla.
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ATS-JÄRJESTELMÄN KYTKENTÄ

MALLINNE ATS-JÄRJESTELMÄN KYTKENNÄSTÄ
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JOHDOTUSTEN MALLIT
3-6kW diesel, 6-osainen kaapeli

3-6kW BENSIINI, 8-osainen kaapeli

10kW BENSIINI, 8-osainen kaapeli
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KYTKENTÄMALLI (1-VAIHEISEN JÄRJESTELMÄN)

KYTKENTÄMALLI (3-VAIHEISEN JÄRJESTELMÄN)
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HUOMIOITAVAA
1. ATS-järjestelmään tulevan jännitteen tulee olla 
suurempi kuin kuormitus

2. Vikavirtajärjestelmä tulee olla suojaamassa 
ATS-yksikköä, kun sähköverkon kaapeli kytketään 
ATS-yksikköön.

3. Käännä sähköinen lukko ”OFF” -asentoon (die-
selmalleissa, bensiinimalleissa ”ON” -asentoon)

4. Käytä aggregaattia ATS-järjestelmän ollessa 
poissa käytöstä ennen kuin kytket järjestelmän 
”AUTO” -asentoon

5. Käytä vikavirtajärjestelmää käyttäessäsi ATS-
järjestelmää

6. Huolto- ja ylläpitotoimenpiteitä ATS-järjestel-
mälle saa suorittaa ainoastaan pätevä sähköasen-
taja

Mikäli sinulla on kysyttävää järjestelmään liittyen, ole yhteydessä jälleenmyyjääsi.


