
Ušětřete elektrickou energii a sledujte její spotřebu
HS–325 optimalizuje a ovládá napětí dodávané do va-
šeho domova. Napětí poskytované dodavatelem kolísá 
v rozmezí 230V ± 10%. Elektrické spotřebiče jsou navr-
ženy tak, aby fungovaly v tomto rozdahu a fungovaly 
efektivně při napětí pod 230V. Přepětí způsobuje ztrátu 
energie a zkracuje životnost spotřebičů, může dokonce 
způsobit selhání. Optimalizací napětí prodlužujete život-
nost zařízení a šetříte energii.
HS–325 automaticky sleduje vstupní napětí a můžete si 
být jisti, že správná úroveň napětí je nepřetržitě dodává-
na všem spotřebičům ve vaší domácnosti.

Ochraňte domácí spotřebiče
Robustní konstrukce HS–325 zaručuje spolehlivý provoz 
a minimální údržbu. HS–325 může obsahovat centrální 
přepěťovou ochranu, která zajišťuje centrální ochranu 
vašeho domova jako celku. S HS–325 nebudete potřebo-
vat speciální přístroje pro ochranu spotřebičů, jako jsou 
televizory, HiFi systémy nebo chladničky.
Regulátor využívá patentované technologie pro řízení 
a stabilizaci napětí a je postavený na unikátních výkono-
vých transformátorech řízených mikroprocesorem.

HS–325: Jednoduchá, rychlá a snadná instalace
HS–325 je instalován kvalifikovaným elektrikářem za 
méně než hodinu a může se přizpůsobit téměř všem 
domácnostem, bytům nebo malým kancelářím s přívo-
dem elektrické energie 3x 25 A. Instalace je jednoduchá 
a rychlá a nevyžaduje žádné změny stávajících elektric-
kých vodičů. Snadno se montuje na stěnu vedle elektric-
ké desky nebo do skříně.

HS–325

SERVICES
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Nejchytřejší regulator elektrické  
energie pro domácnosti a malé firmy. 

Smart HS–325 je určen pro domácnosti 
a malé firmy. Díky robustnímu designu, 
malému rozměru a snadné instalaci vám 
Smart HS–325 umožňuje bez problémů 
využívat optimalizaci výkonu. Můžete se 
spolehnout na model HS–325 pracujícího 
na pozadí na úspoře elektrické energie, 
snížení emisí CO2 a ochraně životnosti 
všech elektrických zařízení.

VLASTNOSTI A VÝHODY
• SNIŽUJE SPOTŘEBU ELEKTRICKÉ ENERGIE  

O 8 % -18 %

• SNIŽUJE EMISE CO2

• SLEDUJTE ENERGII, ÚDAJE O SPOTŘEBĚ 
A ÚSPORÁCH přes svůj mobilní telefon,  
tablet nebo notebook

• INSTALACE BEZE ZMĚN stávající  
infrastruktury

• Řeší všechny vaše NÁKLADY

• PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST  
elektrických zařízení

• Rychlá a snadná instalace

• STABILIZUJE NAPĚTÍ v domácnosti

• ODSTRAŇUJE PŘEPĚTÍ

• CHYTRÝ REGULÁTOR ELEKTŘINY pro domy

• OCHRANA VAŠICH SPOTŘEBIČŮ 
proti přepětí

• Instalace do vaší stávající ELEKTRICKÉ SÍTĚ

• Malé rozměry 
JEDNODUCHÁ INSTALACE na stěnu



SERVICES
TECHPRODUCT

Snížení CO2 – přispívání k životnímu prostředí
Smart HS–325 je určen pro domácnosti a malé 
firmy. Díky robustnímu designu, malému rozmě-
ru a snadné instalaci vám Smart HS–325 umož-
ňuje bez problémů využívat optimalizaci výkonu. 
Můžete se spolehnout na model HS–325 pracu-
jícího na pozadí na úspoře elektrické energie, 
snížení emisí CO2 a ochraně životnosti všech 
elektrických zařízení.

HS–325 – intergace s inteligentní sítí
HS–325 se může integrovat s prvky inteligent-
ní sítě, pro řízení špičkové dodávky, dosažení 
čistého zatížení a odlehčení zátěže s minimálním 
nebo bez přerušení provozu a používání.

Technická specifikace
Vstupní napětí 3x 230 V VAC ± 10 % (L–N) IP krytí IP 20

Výstupní napětí Vin minus 20 V Provozní teplota –10 °C : +35 °C

Napěťová regulace 2,5 V ; 1st step 5V Účinnost 99 %

Proudové zatížení 3x 25 A Vlhkost 0–95 %

Frekvence 50 Hz THD < 3 %

Informace k objednávání
Název produktu Katalogové číslo A KVA Rozměry Váha Velikost připojovacích svorek
HS–325 0HS3–A0025–380 3x 25 17,2 358 x 283 x 179 16 kg 6 mm2

Typ zátěže Úspora
Světla: fluorescenční, PL a metal halogenid s elektromagnetickým předřadníkem, CFL 15 % – 20 %

Časové nebo nepřetržitě pracující topné zařízení: radiátory, ohřívače 10 % – 16 %

Chladničky, mrazničky a chladicí zařízení 5 % – 12 %

Kuchyňské spotřebiče, kávovary, varné konvice, toastery, mikrovlnné trouby 10 % – 16 %

Nezávislé klimatizační jednotky a ventilační jednotky 7 % – 15 % 

Elektronické a počítačové vybavení 1 % – 3 %
Procento úspory závisí také na úrovni napětí v domácnosti nebo kanceláři

Zatížení a úspora

ELEKTRICKÉ SCHEMA INSTALACE


