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1 SISSEJUHATUS 
 
Õnnitleme teid Xtender kontrolleri ostmise puhul!  Olete valinud kõrgtehnoloogilise seadme, 
mis täidab olulist osa paigaldatud süsteemi energiasäästlikkuses tagamisel. Xtender täidab 
inverteri ülesandeid ning juhib ka akude laadimist. Paljud lisafunktsioonid on kasutatavad 
modulaarselt ning need aitavad tagada energiasüsteemi tõrgeteta toimimist. 
Kui Xtender on ühendatud vooluvõrgu või generaatoriga, saab seda kasutada nii akude 
laadijana kui ka varutoite allikana. Võimas akulaadimissüsteem on väga efektiivne ning 
võimsusfaktori PFC väärtuseks on ligikaudu 1. See tagab akude laadimise igas olukorras.  
 
Laadimisprofiil on täielikult konfigureeritav vastavalt aku tüübile või kasutusmeetodile. 
Täiendava optilise anduri kasutamisel saab laadimispinget korrigeerida vastavalt 
temperatuurile. Laadimisvõimsust korrigeeritakse pidevalt vastavalt kontrolleriga ühendatud 
allikate (võrk või generaator) vajadustele. Võimalik on ka allika varundamine juhul kui tarbija 
vajadused ületavad allika võimalusi. 
 
Xtender monitoorib pidevalt allika toimimist ning katkestab ühenduse koheselt peale seda kui 
allikas ei ole kättesaadav, esinevad häired või kõrvalekalded määratud väärtustest (pinge, 
sagedus vms). Sellisel juhul töötab kontroller iseseisvalt, kasutades selleks integreeritud 
inverterit. Eriti vastupidava disainiga kontrolleri töökindluse tagab firma Steca pikaajaline 
kogemus selliste seadmete tootmisel. Seade suudab probleemivabalt teenindada kõiki 
süsteeme, pakkudes lisaks unikaalset lisavõimalust – võimsuse varundamine. Kontroller 
edastab energiat turvaliselt ning see on kaitstud ka voolukatkestuste vastu juhul kui 
vooluvõrk töötab ebastabiilselt või siis on katkestused plaanipärased (näiteks 
hübriidsüsteemid või mobiilsed süsteemid). 
 
Tänu sellele, et kontrollerit saab ühenda kas paralleelse ja/või kolmefaasilise vooluvõrguga, 
on tagatud paindlikkus ning kõige optimaalsem kasutusviis vastavalt tarbija vajadustele. 
Juhtmoodul RCC-02/-03, ekraan ning juhtimiskeskus (lisavarustus) võimaldab optimaalsete 
parameetrite sisestamist reaalajas ning pidevat süsteemi toimimise jälgimist. 
Seadme probleemivaba paigaldamise ning töötamise tagamiseks tuleb kasutusjuhend 
hoolikalt läbi lugeda – kasutusjuhendis on toodud kõikide Xtender kontrollerite funktsioonide 
kirjeldused.  
 
Seadistamiseks on vaja erioskusi ning seetõttu võib seda teha ainult kvalifitseeritud persoon, 
jälgides kehtivaid regulatsioone.  
 

2 ÜLDINE INFORMATSIOON 
2.1 KASUTUSJUHISED 
 
Kasutusjuhend kuulub seadme komplekti. 
Kasutusjuhendis antakse juhiseid alljärgnevate seadmete kasutamiseks: 
Inverter/laadija: 
XTH 3000-12 – XTH 5000-24 – XTH 6000-48 – XTH 8000-48 
XTM 1500-12, XTM 2000-12, XTM 2400-24, 
XTM 3500-24, XTM 2600-48, XTM 4000-48 
XTS 900-12, XTS 1200-24, XTS 1400-48 
Väline jahutusventilaator: ECF-01 
Temperatuuriandur: BTS-01 
Kaugjuhtimismoodul: RCM-10 
Väline releemoodul: ARM-02 
 
 
 



 
Juhendis kasutatavad väljendid „Xtender“, „kontroller“ või „seade“ kehtivad kõikide mudelite 
kohta. 
Kasutusjuhendis toodud juhiste järgimine tagab seadme ohutu ja efektiivse kasutamise. 
Järgige eriti hoolsalt kõiki ohutusjuhiseid. Seadme paigaldamine ning seadistamine on 
lubatud ainult vastava ala spetsialistidele. Paigaldamisel tuleb jälgida kehtivaid standardeid 
ning regulatsioone. 
 
 

2.2 SÜMBOLID 

 Selle sümboliga on tähistatud olukorrad, kus ohtlik pinge võib põhjustada elektrilöögi. 

 Selle sümboliga on tähistatud olukorrad, mis võivad tekitada materiaalse kahju 

 Selle sümboliga on tähistatud oluline informatsioon või informatsioon efektiivsuse 
suurendamiseks.  
Kõiki allpool toodud väärtusi, millele järgneb parameetri number, saab muuta 
kaugjuhtimismooduli RCC-02/-03 abil. 
Üldiselt pole vaikeväärtusi välja toodud ning selle asemel on kirjas {xxxx}. Vaikeväärtused 
leiate juhendi lõpus asuvast parameetrite tabelist 
 

Kõik kasutaja või paigaldaja poolt muudetud parameetrid tuleb sisse kanda samasse 
tabelisse. Kui sellist parameetrit tabelis pole (tegemist on spetsialisti poolt muudetud 
parameetriga), tuleb need andmed (nimetus, vaikeväärtus, uus väärtus) lisada tabeli lõppu. 
 
Kõik sulgudes toodud numbrid või tähemärgid viitavad sellele, et seda informatsiooni võib 
leida teistest kasutusjuhenditest (lisades on sellised tähised ringiga ümbritsetud): 

 Sulgudes asuvad numbrid – Xtenderi elemendid 

 Sulgudes asuvad suurtähed – AC toitepinge kaabliühenduste elemendid 

 Sulgudes asuvad väiketähed – aku kaabliühenduste elemendid 
 

2.3 KVALITEET NING GARANTII 
Kontrolleri Xtender tootmisel ning koostamisel läbib iga komponent erinevaid teste ning 
kontrolltoiminguid. Nendele toimingutele on kehtestatud ranged nõuded protseduuride 
järgmiseks. Kõik Xtender kontrollerid on varustatud seerianumbriga, mis võimaldab läbi viia 
täielikku järelkontrolli iga seadme andmete vastavuse kohta. Seetõttu ei tohi mitte kunagi 
eemaldada seadme seerianumbriga infosilti. Xtender kontrollerite tootmine, 
komplekteerimine ja testimine toimub täies ulatuses meie Sionis asuvas tehases. Garantii 
kehtib ainult siis kui kõiki kasutusjuhendis toodud juhiseid on korrektselt järgitud.  
 

2.3.1 Garantii ei kehti alljärgnevatel juhtudel: 

Steca Elektronik GmbH toodetele ei kehti garantii alljärgnevatel juhtudel: 

 Akusisendi ülepinge korral (näiteks 48V XTH 3000-12 sisendis) 

 Ühendamisel pole jälgitud akude polaarsust 

 Vedelike sattumine seadme korpusesse, kondensaadist tingitud oksüdeerumine 

 Seade on maha kukkunud või purunenud mehaanilise löögi tagajärjel 

 Seadet on ilma Steca loata modifitseeritud 

 Paigaldamise ajal pole mutreid või polte piisavalt pingutatud 

 Välgutabamuse korral 

 Transpordi- või pakendamisnõuete eiramine 



 Seadme originaalmarkeeringute puudumisel 
 
 
2.3.2 Vastutusest vabanemine 
Steca ei jälgi seadme paigaldust, kasutuselevõtmist, kasutamist, hooldamist ja teenindamist. 
Sel põhjusel ei võta Steca endale ka vastutust kahju või kulude eest, mis on tingitud 
kasutusjuhendi eiramisest või puudulikust hooldusest. Steca inverteri kasutamise eest 
vastutab klient. 
Steca ei vastuta mitte mingil juhul kaudsete, juhuslike, tingimuslike või eriliste kahjude eest, 
isegi juhul kui ta on teadlik selliste kahjude tekkimise tõenäosusest. See seade ei ole 
mõeldud varutoiteseadmeks olulise arstiabi või muu kriitilise tegevuse puhul, mis on seotud 
märkimisväärse riskiga inimestele tervise või keskkonna kahjustamiseks ning seetõttu ei ole 
selle seadme toimimine ka sajaprotsendiliselt tagatud. 
Steca ei võta vastutust patendiõiguste või muude kolmandate isikute õiguste rikkumise eest 
ka siis kui sellised juhtumid on seotud inverteri kasutamisega. 
Steca jätab endale õiguse modifitseerida toodet ilma eelneva etteteatamiseta. 
 

2.4 HOIATUSED NING MÄRKUSED 
 
2.4.1 Üldine informatsioon 

Kasutusjuhend kuulub seadme juurde ning seda tuleb säilitada seadme läheduses nii, 
et seda oleks võimalik alati lugeda.  
Juhendi lõpus asuvas parameetrite tabelis peavad olema andmed kõikide muudatuste kohta. 
Seadme paigaldaja ning seadistaja peab olema tutvunud ohutusjuhistega ning kehtivate 
regulatsioonidega.  

Kontrolleri Xtender töötamisel eraldub pinge, mis võib olla surmavalt ohtlik. Seadmega 
(või selle läheduses) töötavad inimesed peavad läbima põhjaliku instrueerimise. Ärge 
proovige seadet ise hooldada – kontroller või sellega ühendatud generaator võivad teatud 
tingimustel ise automaatselt käivituda. 
Elektripaigaldistega töötamisel tuleb veenduda, et DC akutoide ning AC toide (generaator, 
vooluvõrk) oleks lahti ühendatud.  
Seadme komponentides võib säilida ohtlik pinge isegi peale vooluallikate lahtiühendamist. 
Selle vältimiseks tuleb peale vooluallikate lahtiühendamist kontroller välja lülitada (nupp 
ON/OFF) ning oodata vähemalt 10 sekundit.   
Kõik kontrolleriga ühendatud seadmed peavad vastama kehtivatele regulatsioonidele. 
Seadet võib modifitseerida või remontida ainult Steca poolt volitatud spetsialist. Kasutada 
võib ainult originaalvaruosi. 
Kasutusjuhend sisaldab olulisi ohutusjuhiseid. Tutvuge enne seade kasutamist hoolikalt 
kõikide juhistega ning järgige nii kasutusjuhendis kui ka seadmel toodud hoiatusi alati. 
Xtender (välja arvatud mudel XTS) on mõeldud kasutamiseks siseruumides ning seda ei tohi 
mitte kunagi jätta vihma või lume kätte, samuti ei tohi seda kasutada niisketes või tolmustes 
ruumides. Järgige kõiki seadme infosildil toodu parameetreid ning piiranguid. 
Kui seadet kasutatakse mootorsõidukis, tuleb kontrollerit kaitsta tolmu, pritsmete ning 
niiskuse eest. Vibratsiooni eest kaitsmiseks tuleb paigaldada vibratsiooni vähendavad 
abivahendid. amortisaatorid. 
 
  



2.4.2 Akude kasutamine 
 

Plii-happe või geelakud eraldavad tavakasutuses väga plahvatusohtlikku gaasi. Akude 
vahetus läheduses ei tohi seadmeid, mis võivad eraldada sädemeid. Akusid tuleb hoida 
hästiventileeritud kohas need peavad olema paigaldatud nii, et juhuslikke lühiseid ei saaks 
tekkida.  
Ärge mitte kunagi proovige laadida külmunud akut. 
Akudega töötamisel peab juures viibima teine inimene selleks, et anda probleemide korral 
abi. Hoidke käepärast piisavaval hulgal puhast vett ja seepi. Peale happega kokkupuutumist 
tuleb see viivitamatult maha pesta. Kui hape satub silma, tuleb silma loputada hoolikalt 
külma veega umbes 15 minutit. Seejärel pöörduge viivitamatult arsti poole. 
Akuhapet saab neutraliseerida söögisoodaga, hoidke käepärast ka piisav kogus soodat.  
Eriti ettevaatlik tuleb olla, kui kasutate metallist tööriistu. Tööriistad nagu kruvikeerajad, 
mutrivõtmed jne võivad põhjustada lühiseid. Lühisest tekkivate sädemete tõttu võib aku 
plahvatada. 
Akudega töötamisel tuleks eemaldada kõik metallist ehteid nagu sõrmused, käevõrud, kellad, 
kõrvarõngad jne. Akude võimsus on piisavalt suur selleks, et sulatada metalli ning 
põhjustada sellega tõsiseid põletusi. 
Järgige alati hoolikalt akutootja kasutusjuhendis toodud juhiseid. 
 

3 KOOSTAMINE NING PAIGALDAMINE 
 

3.1 TEISALDAMINE 
Xtender kaalub sõltuvalt mudelist kuni 50kg. Kasutage sobivat tõstmisvahendit või pöörduge 
spetsialistide poole.  
 

3.2 LADUSTAMINE 
Hoidke seadet kuivas ruumis temperatuuril -20°C kuni 60°C. Paigalduskohas peab seadme 
seisma temperatuuriga kohanemiseks vähemalt 24 tundi. 
 

3.3 SEADME LAHTIPAKKIMINE 
Lahtipakkimise ajal tuleb veenduda, et seade ei ole transpordi ajal kannatada saanud ning 
kõik komplekti kuuluvad lisaseadmed on kaasas. Probleemide korral võtke koheselt 
ühendust seadme müüjaga. Pakkige seade hoolikalt lahti.  
Standardsed lisaseadmed: 
Kasutusjuhend 
Kinnitusplaat mudelitele XTH ja XTS 
Komplekt kaablite läbiviike 
Neli M6 polti koos seibidega mudeli XTS koostamiseks. 
 

3.4 PAIGALDUSKOHT 
Kontrolleri Xtender paigalduskoha valik on väga olulise tähtsusega. XTH ning XTM mudelid 
on mõeldud kasutamiseks siseruumides (IP20) ning paigalduskoht peab vastama 
alljärgnevatele tingimustele: 

 Kõrvaliste inimeste juurdepääs peab olema piiratud 

 Ruum peab olema kaitstud niiskuse, tolmu ja kondensaadi eest 

 Seadet ei tohi paigaldada aku kohale või sellega ühte kappi 

 Seadme läheduses ei tohi olla kergestisüttivaid materjale 

 Ventilatsiooniavad peavad jääma õhu liikumist takistavatest objektidest vähemalt 20 
cm kaugusele  

 Mobiilse süsteemi korral peab olema tagatud vibratsiooni puudumine 
 



 
XTS mudeleid võib paigaldada ka välistingimustesse (kaitseaste IP54) või 
tolmustesse/niisketesse ruumidesse. Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte 
või soojusallikate lähedusse – seadme võimsus võib oluliselt langeda.  
Vältige nii palju kui võimalik temperatuuri kõikumist – see võib põhjustada seadme 
sisepindadele kondensaadi kogunemist.  
 

3.5 SEADME KINNITAMINE 

 Xtender on raske seade ning see tuleb paigaldada mittesüttivale alusele (metall- või 
betoonseinale), kasutades sobivaid kinnitusvahendeid. 
Seade tuleb paigaldada vertikaalasendisse nii, et kaablikinnitused jääksid allapoole. 
Ventilatsiooni tagamiseks peab seadme ümber jääma piisavalt palju vaba ruumi. 
 
3.5.1 XTH mudeli kinnitamine 
Kinnitage kinnitusplaat (26) seina külge kahe 6-8 mm kruviga **. 
Riputage Xtender kinnitusplaadi külge. Kinnitage seade kahe seadme all asuva kõrva abil 
seina külge 6-8 mm kruvidega**. Mõõdud leiate kasutusjuhendi lisadest 
 
3.5.2 XTM mudeli kinnitamine 
Kruvige kaks ilma seibideta kinnituskruvi (6-8mm **) seina (metall- või betoonsein) sisse nii, 
et kruvide pead jääksid seinast umbes 2mm eemale. Riputage seade kinnituskruvide külge. 
Kui soovite kasutada täiendavat kinnitusava (27), eemaldage kruvikeeraja abil selle kate. 
Üldjuhul kasutatakse täiendavat kinnituskohta ainult mobiilsetes süsteemides.  
Eemaldage ühenduskontaktide sektori kate ning kinnitage seade läbi allservas asuvate 
avade kahe 6-8 mm kruviga seina külge. Kui asetate seadme kinnisesse kappi, peab 
ventilatsiooni tagamiseks jääma seadme ümber piisavalt palju vaba ruumi. 
**: Need lisaseadmed ei kuulu seadme komplekti. 
 
Veenduge, et seade oleks seina külge tugevalt fikseeritud. 
 
3.5.3 XTS mudeli kinnitamine 
Ühendage komplekti kuuluv kinnitusplaat XTS kontrolleri korpuse külge, kasutades selleks 
kaasasolevaid polte ning seibe. Kinnitage seade vertikaalasendis (kaablikinnitused jäävad 
allapoole) süttimiskindla seina külge. Välise ventilatsioonimooduli võib seadme külge 
kinnitada kas enne või pärast seadme seinale paigaldamist.  

 Maksimaalsel võimsusel töötamisel võib seadme korpuse temperatuur tõusta 
kõrgemale kui 60 °C. Selline temperatuur võib säilida kuni 10 minutit peale seadme välja 
lülitamist. Soovitame paigaldada kohta kuhu on kõrvalistele isikutele ning lastele ligipääs 
piiratud. 



 
3.6 ELEKTRIÜHENDUSED 
 
3.6.1 Üldised juhised 
Xtender kuulub kaitseklassi I (PE ühendusterminal). Seetõttu on oluline et kaitsejuht oleks 
ühendatud  AC IN ja/või AC OUT PE terminalidega. Täiendav kaitsemaanduse klemm asub 
seadme korpuse allosas (17). 

Kaitseklassi I korral tuleb PE juhe alati ühendada vastava PE terminaliga mõlemas 
suunas (potentsiaaliühtlustus). Kindlasti tuleb järgida kõiki kehtivaid nõudeid. 
 
Pingutage sisendi (13) ja väljundi (14) terminale kruvikeerajaga nr 3 ning REMOTE ON/OFF 
(7) ja AUX.CONTAC (8) kruvikeerajaga nr 1. 
Nende terminalidega ühendatavate kaablite ristlõige peab vastama kehtivatele 
regulatsioonidele. 
Kõik ühenduskaablid (kaasa arvatud akude ühenduskaablid) tuleb paigaldada nii, et need ei 
jääks pingule. Lisaks peavad akude ühenduskaablid olema võimalikult lühikesed ning nende 
ristlõige peab vastama normatiividele. Veenduge, et klemmühendused (11 ja 12) oleksid 
korralikult fikseeritud.  
 
  



3.6.2 Seadmete ühendamine mudelitel XTH - XTM 

Seadme töötamise ajal peab see sektsioon olema pidevalt suletud. Sulgege kate 
koheselt peale selle avamist ning vajalike tööde läbiviimist. Peale avamist kontrollige et 
vooluallikad (AC ja DC ühendused) on lahti ühendatud või välja lülitatud. 
Osa ligipääsetavaid detaile võivad olla kuumad (temperatuur on kõrgem kui 60 °C). Oodake 
kuni seade on täielikult maha jahtunud.  
 
 

 



3.6.3 Seadmete ühendamine mudelitel XTS 

 
 
Kasutamata kaabliviigud peavad olema suletud ning tihendatud. Kui putukad või 
väikeloomad pääsevad seadme sisemusse, võib see põhjustada rikkeid, mis garantii alla ei 
kuulu 
 
  



3.6.4 Seadme detailide nimekiri 
 

Nr Tähis Kirjeldus Märkused 

1 ON/OFF  Pealüliti seadme sisse ning välja 
lülitamiseks 

XTM ning XTS mudelitel saab seda 
funktsiooni juhtida ka mooduliga 
RCM-10 Vt ptk 9.3 

2 Temp. 

Sens  

 

Aku temperatuurianduri 
ühendamiseks 

Kasutage ainult originaalandurit BTS-
01 Vt ptk 9.2 

3 Com. Bus  

 
Teiste Xtender kontrollerite või 
lisaseadmete (RCC-02/03) 
ühendamiseks  

XTS mudelil saab lisaseadmeid 
ühendada ainult TCM-01 mooduli abil 
Vt ptk 9.4 

4 O / T  

 
Kommunikatsiooniahela 
termineerimiseks. Kui kasutusel 
on üks ühendusklemm, valige T. 
Kui kasutusel on 2 klemmi, valige 
O 

Mudelil XTS peavad mõlemad lülitid 
olema samas asendis (kas T või O) Vt 
ptk  

5 - 3,3V (CR-2032) patarei pesa Kella varutoide Vt ptk 7.5 

6 - Sild kontaktide asendi 
programmeerimiseks 

Vt ptk 7.7. Vaikimisi on asendiks A-
1/2 ning B-2/3 Vt ptk 7.6 

7 REMOTE 

ON/OFF)  

 

Juhtimismoodulite ühendamiseks. 
XTM mudelil RCM-10 mooduli 
ühendamiseks 

Määratud funktsioonide juhtimine 
kontaktide sulgumise või pinge abil Vt 
ptk 7.7 

8 AUXILLARY 

CONTACT  

 

Toitepinge kontaktid. XTS mudelil 
kasutage moodulit ARM-02 

Toitepinge ei tohi ületada lubatud 
väärtust Vt ptk 7.5 

9 - Toitepinge kontaktide märgutuled Vt ptk 7.5 

10 L1/L2/L3  

 
Sillad faaside valimiseks  Vt ptk 8.1.1 

11 +BAT  Akude ühendusterminal (+) Vt ptk 4.5. Pingutage klemmid 

12 -BAT  Akude ühendusterminal (-) Vt ptk 4.5 Pingutage klemmid 

13 AC Input  Alternatiivtoite sisend (generaator) Vt ptk 4.5.7 Ühendage PE klemm! 

14 AC 

Output  

Seadme väljundi klemmid Vt ptk 4.5.6 Klemmid võivad olla 
pingestatud, sõltumata sisendist 

15 RCM-10  RCM-10 mooduli ühendamiseks Vt ptk 9.3 Ainult XTM mudelil 

16 I-CHAR  

 
Pöördnupp aku laadimisvoolu 
seadistamiseks 

Ainult XTS mudelil 

17 

 

Maandusahela ühendamiseks Kaitsemaanduse kontakt 

18  INPUT 

LIMIT  

 

Pöördnupp sisendvoolu 
seadistamiseks 

Ainult XTS mudelil 

19 OFF/ON  
S/Boost 

Funktsiooni „Smart Boost“ 
juhtimiseks 

Ainult XTS mudelil 

20 OFF/ON  
UPS  

AC sisendpinge tuvastamise 
määr. OFF=tolerantne / ON=Kiire 

Ainult XTS mudelil 

21 16A  

 
Kaitseseadme ühendamine. Kui 
sisendvool tõuseb üle 16A, 
rakendub kaitseseade 
automaatselt. Peale 
voolutugevuse taastumist saab 
seadet ennistada. 

Ainult XTS mudelil 

22 - TCM-01 mooduli ühendamiseks  Vt ptk 9.3 

 



 

4 KAABLIÜHENDUSED 
Xtender inverteri/laadija paigaldamisel on kaabliühendustel väga oluline osa. 
Kaableid võib ühendada ainult kvalifitseeritud spetsialist vastavalt kehtivatele 
regulatsioonidele ja standarditele. 
Jälgige, et kõik ühendused on korralikult pingutatud ning kõik kaablid on korrektselt 
paigaldatud. 
 

4.1 SÜSTEEMI TÜÜBI VALIMINE 
Xtender kontrollerit saab kasutada erinevates süsteemides, mis vastavad paigalduskohale 
seatud tingimustele. Erinevate süsteemide sobivuse ning efektiivsuse kohta oskab nõu anda 
ainult kvalifitseeritud spetsialist.  
Kaabliühenduste näited on toodud juhendi lisas 1. Tutvuge hoolikalt ka tabelites toodud 
märkustega.  
 

4.1.1 Hübriidsüsteemid 
Kontrollerit Xtender saab kasutada peamise toiteallikana süsteemides kui taastuvenergia on 
pidevalt kättesaadav ning generaatorit kasutatakse ainult varutoitena. Sellisel juhul laetakse 
akusid pidevalt kas päikesepaneelide, tuulegeneraatorite vms energiaallikate energiaga 
Sellistel energiaallikatel peab olema pinge/voolutugevuse kontrollsüsteem ning need on 
ühendatud otse akudega (näiteks joonis 11). 
Kui energiat pole piisavalt, rakendub varugeneraator, mis laeb akusid ning edastab Xtender 
kontrolleri kaudu energiat otse tarbijale.  
 
4.1.2 Võrku ühendatud katkematu toite allikas 
Xtender kontrollerit saab kasutada katkematu toite allikana kõrge riskitasemega kohtades 
(haiglad jne). Kui põhivõrgu toide katkeb, rakendub varutoide (akudega ühendatud Xtender ) 
automaatselt. Varutoide on aktiivne kuni põhitoite taastumiseni. Peale seda alustatakse 
koheselt ka akude laadimist põhivõrgust. 
 

 Kontrolleri varutoite allikana kasutamisel peab seadmeid paigaldama vastava ala 
spetsialist vastavalt kehtivatele standarditele ning regulatsioonidele. 
 
4.1.3 Integreeritud mobiilsed süsteemid 
Sellised süsteemid ühendatakse ajutiselt põhivõrguga ning neid kasutatakse peale 
lahtühendamist sõltumatu toiteallikana (näiteks paatides, hooldusautodes jne). Sellisel juhul 
tuleb kasutada kahte AC sisendit – üks põhivõrguga ühendamiseks ning teine generaatoriga 
ühendamiseks. Sisendeid saab ümber lülitada käsitsi või automaatselt, vastavalt kehtivatele 
regulatsioonidele. Kontrolleril Xtender on üks AC sisend.  
 
4.1.4 Mitme kontrolleri kasutamine 
Igas süsteemis saab kasutada mitut samatüübilist ning sama võimsusega kontrollerit. 
Kasutada saab alljärgnevaid kombinatsioone: kolm kontrollerit paralleelühenduses; kolm 
kontrollerit kolmefaasilises ühenduses; kolm korda kaks või kolm kontrollerit 
paralleelühenduses, mis moodustab kolmefaasilise süsteemi. 
 
4.1.5 Juhistikusüsteemi kasutamine minivõrkudes (Distributed Minigrid): 
Minivõrgus kasutamiseks tuleb jaotussüsteemi hoolikalt planeerida. Steca soovitab nii AC kui 
ka DC võrkudes kasutada TT juhistikusüsteemi (TT distribution).  

 Mida suurem on võrk, seda suurem on oht atmosfäärist tingitud ülepingete tekkimiseks 
(eriti kui jaotusvõrk asub õhus, mitte maa all) ning  seetõttu tuleb kasutada kõiki 
kaitsemeetmeid 



 

 Steca ei soovita kasutada IT juhistikusüsteemi, sest see ei ole kohalike seadustega 
piisavalt reguleeritud. Madalpingevõrkude paigaldamisel peab arvestama kõiki kehtivaid 
regulatsioone ning neid tohivad paigaldada ainult kvalifitseeritud spetsialistid. Steca ei 
vastuta autoriseerimata süsteemide kasutamisest ning kasutusjuhendis toodud soovituste 
eiramisest tingitud kahjude eest!  
 

4.2 MAANDUS 
Kontrolleri Xtender kuulub kaitseklassi I ning see on mõeldud kasutamiseks võrgutüüpides 
TT, TN-S või TNC-S. Neutraali (E) maandus tuleb ühendada paigalduspunkti, enne RCD 
kaitselülitit (D). 
Kontrolleriga Xtender saab ühendada kõiki maandussüsteeme. Alati tuleb järgida kehtivaid 
regulatsioone ja standardeid. Samuti tuleb järgida kõiki kasutusjuhendis toodud juhiseid, 
jooniseid ning tabelites toodud parameetreid. Süsteemi paigaldaja vastutab kõikide nõuete 
täitmise eest. 
 
4.2.1 Mobiilsed süsteemid või põhivõrguga pistiku abil ühendatud süsteemid 
Kui seadme sisend on põhivõrguga ühendatud pistiku abil, ei tohi juhtme pikkus ületada 
kahte meetrit ning pistikupesa peab olema ligipääsetavas kohas. 
Kui sisendpinge katkeb, katkestatakse ka vooluahel – see tagab täieliku sisendpinge 
isolatsiooni ning kaitse. Väljundpinge maandus sõltub sisendpingest – pinge puudumisel on 
maandus isoleeritud. Süsteemi kasutamise ohutuse tagab potentsiaaliühtlustus. 

 Sellise konfiguratsiooni korral ei ole lubatud väljundi ning sisendi neutraalide 
kokkuühendamine.  
Selline ühendustüüp tagab optimaalse ning pideva toitepinge. Esimese isolatsioonirikke 
tuvastamisel toitepinge ei katke. 
Kui süsteemis on vaja kasutada pideva isolatsiooniga kontrollerit, saab TT võrgu puhul selle 
funktsiooni välja lülitada. 

 Kõik väljundi pisikupesad ning kaitseklassi I kuuluvad seadmed tuleb maandada 
(kasutada maandusklemmiga pistikupesa). Pistiku abil ühendatud kontrolleri kasutamisel 
tuleb järgida eelpooltoodud reegleid. 
  
4.2.2 Statsionaarne süsteem 
Kehtivad samad paigaldusreeglid, mis mobiilsetel süsteemidel. 
Kui statsionaarses süsteemis on maandus ühendatud sisendi paigalduspunkti, võib 
neutraalid omavahel kokku ühendada (väljundi maandus ei muutu), sõltumata töörežiimist. 
See tagab väljundseadmete kaitse. Ühenduse loomiseks tutvuge lisas toodud joonisega või 
muutke vastavat parameetrit {1486}. 
Sellisel juhul peatatakse vea ilmnemisel seadme töötamine või siis rakenduvad 
kaitseseadmed. 
Ohutuse tagab potentsiaaliühtlustus ning RCD kaitselülitite kasutamine nii sisendis kui 
väljundis. 
Kui pistik asub kontrolleri Xtender väljundis, ei ole ühenduse (C) kasutamine lubatud. 
 
4.2.3 Automaatse PE kaitsejuhi kasutamine 
Mõne juhistikusüsteemi korral (TN-S, TT või TNC-S) ei saa sisendi ning väljundi 
nneutraaleomavahel kokku ühendada. See funktsioon on vaikimisi keelatud parameetriga 
{1485}, mida saab muuta juhtimismooduli RCC-02/03 abil. Selliste modifikatsioonide 
teostamiseks on vaja tehnilisi teadmisi ning paigaldaja peab järgima kehtivaid regulatsioone 
ning allika maandusahelate parameetreid. 
 



 
 
 
 
4.2.4 Piksekaitse 
Kõikides süsteemides tuleb suurt tähelepanu pöörata süsteemi kaitsmisele äikese eest. 
Strateegia sõltub iga paigalduskoha erinevatest tingimustest ning seetõttu tuleks süsteemi 
piksekaitse planeerimisel kasutada professionaali abi.  

 Piksekahjustused on üldjuhul suured (välja tuleb vaheta seadme emaplaat) ning see ei 
kuulu garantii alla.  
 

4.3 SOOVITUSED SÜSTEEMI DIMENSIONEERIMISEKS 
 
4.3.1 Aku valimine 
Aku mahtuvuse arvutamiseks tuleb lähtuda kasutaja vajadustest – mahtuvus peab olema 5 
kuni 10 korda suurem keskmisest päevasest vajadusest. Seetõttu ei tühjene akud liiga palju 
ning seetõttu pikeneb ka nende eluiga. 
Teisalt peab kontrolleri Xtender aku mahtuvus olema piisav kõikide seadmete funktsioonide 
tagamiseks. Akude minimaalse mahtuvuse (Ah) arvutamiseks kasutatakse valemit: 
viiekordne kontrolleri nimiväljundvõimsus / aku pinge. Näiteks kontrolleri XTH 8048 aku 
minimaalne mahtuvus on 7000*5/48=730 Ah (C 10). Inverteri ülepinge tõttu soovitame seda 
väärtust ülespoole ümardada. Liiga väikese mahtuvuse korral võib liiga väikese võimsuse 
korral aku liigselt tühjeneda.  
Vastavalt aku mahtuvusele tuleb määrata parameetri {1137} “battery charge current” väärtus. 
Väärtus vahemikus 0.1 kuni 0.2 x C [Ah] (C10) tagab optimaalse laadimisskeemi. 
Eelpooltoodud meetod on indikatiivne ning ei taga kõige optimaalsemat valikut. Õige valiku 
tegemise eest vastutab süsteemi paigaldaja. 
 
4.3.2 Inverteri valimine 
Inverteri valimisel tuleb arvestada et väljundi nimivõimsus oleks piisav kõikide tarbijate 
samaaegseks varustamiseks. Selleks, et tagada seadme piisav võimsus ka temperatuuril, 
mis on kõrgem kui 25 °C , soovitame valida 20 - 30% suurema nimivõimsusega inverteri.  
 
4.3.3 Generaatori valimine 
Generaatori väljundvõimsus peab olema igapäevase tarbitava võisusega samaväärne või 
suurem. Kui generaatori võimsusest ei piisa, tagab lisavõimsuse inverter. Generaator ei 
peaks edastama faasile energiat juhul kui faasi võimsus on väiksem kui pool kontrolleri selle 
faasi võimsusest.  

 Kui generaator töötab, peaks inverteri võimsus olema võrdne kahe võimsusega juhul 
kui „SmartBoost“ funktsioon on aktiveeritud. Voolutugevuste summa on limiteeritud – 57A 
(XTH 8000-48, XTH 6000-48-01 ning XTH 5000-24-01 mudelitel 80A). XTS mudeli limiidiks 
on 20A. 
 
4.3.4 Taastuvenergia allika valimine 
Päikesepatareide või tuulegeneraatorite valimisel tuleb arvestada, et nende võimsusest 
piisaks tarbija vajaduste rahuldamiseks. 
 
  



4.4 JOONISED 
Kasutusjuhendi lõpus on toodud erinevad 
joonised koos kommentaaridega. 
Kõrvalasuval joonisel on kujutatud 
kaugjuhitavat hübriidsüsteemi, koos mõne 
taastuvenergiaallikaga ning ühefaasilise 
generaatoriga. 
 
Joonis on indikatiivne ning konkreetne 
ühendusviis sõltub kehtivatest 
regulatsioonidest ning paigaldaja 
valikutest. 
 
Jooniste tähiste selgitused on toodud 
peatükkides 16 kuni 19. 
 
 
Suurte tähtedega on tähistatud 
vahelduvvoolu elemendid, väikeste 
tähtedega alalisvoolu elemendid. 
 
 
 
 
 

4.5 AKU ÜHENDAMINE 
Seadme alalisvoolu sisendid/väljundid (11) - (12) on mõeldud ainult akude (pliiakud geel- või 
vedelikelektrolüüdiga) ühendamiseks. 

 Kui aku puudub, on kontrolleri Xtender ühendamine alalisvooluseadmetega keelatud – 
see võib põhjustada seadmete purunemise. 
 
Kui kasutate teist tüüpi akusid (Ni-Cd, Li-Ion vms), tuleb laadimisrežiimi seadistamisel 
arvestada akude tehnilisi andmeid. Seadistamise eest vastutab paigaldaja. 

 Kõik Xtender kontrollerid on akuga ühendatud sisemise kaitseahela abil (kaitse, 
kaitselüliti). Ärge ühendage seadmega DC regulaatorit ilma puhverakut kasutamata.  
 
Pliiakude levinumad valikud on 2 V, 6 V või 12 V. Tavaliselt kasutatakse mitut akut, mis on 
vastavalt vajadusele ühendatud kas järjestikku või paralleelselt.  

Mitme Xtender kontrolleri kasutamisel peavad need kõik olema ühendatud sama 
akukomplektiga. 
 
Ühendusskeemid on toodud joonistel 5a-5b (12 V), 5c-5e (24 V) ning 6a to 6d (48 V). 
 
4.5.1 Akujuhtmete ristlõige ning DC kaitseseadmed 

 Akujuhtmed kaitsmiseks peab alati kasutama ühte alljärgnevat meetodit 
- Kaitseseade (kaitse) positiivses ja negatiivses ahelas 
- Kaitseseade (kaitse) positiivses ahelas 

 
 
 



 
Akujuhtmed peavad olema nii lühikesed kui 
võimalik. 
Alati on soovitav kasutada võimalikult lühikest 
miinusjuhet. Seadme töökindluse tagamiseks 
ei ole mudelil XTH sisemist kaitsemehhanismi. 
Kaitseseade (f) peab olema paigaldatud akule 
võimalikult lähedale ning selle andmed peavad 
vastama tabelis toodud parameetritele. 
Tabelis toodud ristlõige kehtib kuni 3 m 
pikkustele juhtmetele. 
Turvalisuse tagamiseks tuleks akuklemme 
kord aastas üle pingutada. 
Mobiilsete süsteemide korral tuleb akuklemme 
pingutada tihemini.  
Ühendused peavad olema kindlalt fikseeritud. 
Vastasel juhul võivad ühenduskohad ning 
seadmed üle kuumeneda. 
 
4.5.2 Aku ühendamine (Xtender ühendused) 
Paigaldage enne kaabliklemmiga ühendamist akujuhtmele kaasasolev tihendusrõngas. Viige 
akujuhtme ots kinnitusklemmiga „+ Battery “või „- Battery “ kohakuti. Korrake sama tegevust 
teise akujuhtmega. Paigaldage kinnituspoldid (M8) ning pingutage neid korralikult.  
 
4.5.3 Aku plussjuhtme kaitse paigaldamine (XTM mudelil) 
Ühendage seadmega (XTM) kaasasolev kaitse aku positiivse klemmiga. 
 

Mudel XTS on varustatud elektroonilise kaitsega, mis kaitseb polaarsuse juhusliku 
äravahetamise eest. Seetõttu pole vaja lisakaitset paigaldada. 
 
Selle kaitsme olemasolu ei vabasta kohustusest paigaldada kaitseseade (kaitse või 
kaitselüliti) akule võimalikult lähedale. 
 
a: juhtmeotsik (avaga M10)  
b: kinnituspolt M8 x 30 
c: seib 
d: keraamiline seib 
e: isolaator 
 

 Veenduge, et keraamiline seib oleks paigaldatud õigetpidi – ava servas asuv kõrgem 
äärik peab jääma akujuhtme otsiku avasse (M10). 
 
4.5.4 Akujuhtmete ühendamine akuklemmidega 

  Enne aku ühendamist kontrollige aku pinget ja polaarsust. Ebakorrektne polaarsus või 
ülepinge võib seadmeid tõsiselt kahjustada.  
Valmistage kõik vajalikud materjalid ette: klemmühendused, kaitseseade (f) , akujuhtmed. 
Kinnitage miinusjuhe miinusklemmiga (-) ning plussjuhe kaitseseadmega (f).  

Teise klemmi ühendamisel võib tekkida sädelus – see on normaalne nähtus ning on 
tingitud Xtender kontrolleri sisemise filtri mahtuvusest isegi siis kui toiteallikas on välja 
lülitatud (1). 

Mudel Ristlõige Kaitse 



 Aku laadimise piirmäärad on toodud kasutusjuhendi lõpus asuvas tabelis. Kui need ei 
vasta aku spetsifikatsioonidele, tuleb mooduli RCC 02/03 abil enne toitepinge ühendamist 
parameetreid muuta. Steca ei vastuta tehaseseadistuste eest, mis ei ühildu lisaseadmete 
tootjate spetsifikatsioonidega. 
Peale tehaseseadistuste muutmist tuleb uued parameetrid kanda kasutusjuhendi lõpus 
asuvasse tabelisse. Tehaseseadistuste määramisel on arvestatud reeglipäraste 
parameetritega, mida kasutatakse akude laadimiseks. 
Mudel XTS on varustatud elektroonilise kaitseseadmega, mis kaitseb aku polaarsuse 
juhusliku ümbervahetamise eest. Samas tuleb ikkagi kasutada ka vooluahela kaitselülitit.  
Enne aku ühendamist tuleb kontrollida kontrolleri parameetrite vastavust aku tootja 
spetsifikatsioonides toodud andmetele. Seadete mittevastavus võib olla ohtlik ning võib 
põhjustada seadmete purunemist. 
 
Kaableid võib ühendada ainult vastavat kvalifikatsiooni omav spetsialist. Paigaldusvahendid 
(kaablid, ühenduskarbid, kaitsmed jms) peavad vastama kõikidele regulatsioonidele ning 
seadustele. 
 
4.5.5 Aku maandus 
Üks aku poolustest (positiivne või negatiivne) tuleb maandada vastavalt kehtivatele 
regulatsioonidele. Maandusjuhtme ristlõige peab olema vähemalt sama suure ristlõikega kui 
akujuhe. Vajadusel kasutage täiendavat maanduspolti.  
 
4.5.6 Tarbija ühendamine seadme väljundiga 

 Ühendusterminalid (13 ja 14) võivad olla kõrge pinge all  - veenduge enne ühenduste 
tegemist, et inverter oleks välja lülitatud ning aku ja seadme klemmid on pingevabad. 
 
Mudeli XTS katteplaadi avamiseks ja 
toitepinge sisend- ja 
väljundklemmidele (13-14) ning 
maandusklemmile (15) 
ligipääsemiseks eemaldage kolm 
kinnituskruvi (kõrvalasuv joonis). 
230 V toitepinget kasutavad tarbijad 
tuleb ühendada terminalidega “AC 
OUT” (14) standarditele vastava 
ristlõikega juhtmetega (joonis 1a). 
Voolutarbimine peab vastama 
kehtestatud standarditele ning tabelis 
toodud väärtustele.  
 
 
Terminalid on märgistatud 
alljärgnevalt: 

N = neutraal, L = faas = maandus (ühendatud seadme korpusega) 
 
4.5.6.1 Toiteväljundi kaitseseadmete valimine 
Soovitame kasutada B-kõveraga kaitselülitit, mille maksimaalväärtused peavad võrduma 
seadme infoplaadil toodud parameetritega või siis inverteri voolutugevuse ning sisendi 
voolutugevuse summaga. Kasutada tuleb piisava ristlõikega juhtmeid. 
  



Kui ühendusjuhtmete ristlõige on vastavuses nõuetega, mis on seatud seadme 
infoplaadil (37) toodud väärtustele, pole vaja täiendavat kaitseseadet paigaldada. 
 

 Kui allika lisafunktsiooni Smart Boost ei kasutata, tuleb väljundi (F) kaitseseade valida 
vastavalt inverteri väljundvõimsuse nimiväärtusele või sisendi (H) kaitseseadme 
maksimaalväärtusele (kui see ületab inverteri nimivoolu). 
Kui toitesisendit (13) ei kasutata, peab kaitseseadme voolutugevuse väärtus olema võrdne 
või väiksem kui seadme infoplaadil toodud väärtus. 
 
4.5.7 Lisatoiteallikate ühendamine 
Kontrolleriga Xtender saab ühendada erinevaid toiteallikaid (generaator või vooluvõrk). Allika 
toitepinge peab vastama seadme infoplaadil toodud toitepingele. 
Allikas tuleb ühendada klemmidega “AC INPUT” (13) ning kasutada tuleb ka sobiva 
ristlõikega ühendusjuhtmeid, koos sobivate kaitselülititega (XTH mudelite maksimaalseks 
väärtuseks on 50A ning XTS mudelite maksimaalseks väärtuseks on 16A). 
Terminalid on märgistatud alljärgnevalt: 

N = neutraal, L = faas = maandus (ühendatud seadme korpusega). 
 

Lisamaanduse terminal (17) asub seadme põhja lähedal kahe kinnituskruvi vahel ning 
seda saab kasutada seade sisendklemmi asemel näiteks juhul kui juhtme ettenähtud ristlõige 
ei võimalda kolmesoonelise juhtme neutraali kasutamist (sisendi või väljundi 
ühenduskaablid) või aku maandamisel. Maandusjuhtme ristlõige peab vastama akujuhtmete 
ristlõikele. 
 
4.5.8 Toitepinge relee kontaktide ühendamine 
Need on mudelite XTH ning XTM potentsiaalivabad kontaktid. XTS mudelitel on need 
mõeldud välise toite releemooduli ARM-02 ühendamiseks. Maksimaalne lubatud pinge ja 
voolutugevus on maksimaalselt 16 A: 250 VAC/24VDC või 3 A: 50 VDC. Kontakti 
aktiveerumisel süttib LED märgutuli. Kontaktide ühendusskeem sõltub kasutatavast 
lahendusest ning seda pole selles kasutusjuhendis kirjeldatud.  
Nende kontaktide kasutamise kohta leiate lisainformatsiooni juhtimismooduli RCC-02/03 
kasutusjuhendist. Tehaseseadete kohta leiate informatsiooni kasutusjuhendist. 

 Kasutamata kaabliviigud peavad olema suletud ning tihendatud. Kui putukad või 
väikeloomad pääsevad seadme sisemusse, võib see põhjustada rikkeid, mis garantii alla ei 
kuulu. 
 
4.5.9 Kommunikatsioonikaablite ühendamine 
Mudelid XTH, XTM ning XTS, millel on TCM-01 lisaseade, on varustatud RJ45/8 
ühendustega mis võimaldavad Steca protokolli abil teiste seadmetega andmeid vahetada 
(seeriaühendus). 
Kommunikatsiooniahela pikkus ei tohi ületada 300 m. 
Erinevalt kontrolleri Xtender autonoomsest kasutamisest saab RCC-02 või RCC-03 
moodulite kasutamisel kontrollerit juhtida ilma selle tööd eelnevalt katkestamata. 
Moodul võimaldab kokku ühendada mitu Xtender kontrollerit ning samas neid ka juhtida 
(Steca protokolli kasutades). Sellisel juhul saab seadmeid sisse lülitada ainult aku 
lahtiühendamise või sisse/väljalülitusnupu abil.  
 



 Kaks ühendusmooduli terminali “Com. Bus" (4) lülitit peavad olema asendis T 
(terminated), välja arvatud juhul kui mõlemad ühendused on kasutuses (sel juhul peavad 
lülitid olema asendis O). Kui üks ühendustest pole kasutuses, peavad mõlemad lülitid olema 
asendis T. 
 

5 KONTROLLERI XTENDER PARAMEETRITE SEADISTAMINE 
 
Kõikidel Xtender inverteritel on palju tehases vaikimisi määratud seadeid, mida saab 
süsteemi paigaldaja valikuliselt muuta (osaliselt on parameetrite muutmist kirjeldatud 
peatükis 7). Mudelite  XTM ning XTH parameetrite muutmiseks kasutage juhtimismoodulit 
RCC-02/03. XTS mudeli puhul määrake seaded enne seadme sisselülitamist. 
Lisainformatsiooni leiate juhtimismooduli RCC-02/03 kasutusjuhendist. Vajadusel leiate 
informatsiooni ka veebilehelt www.steca.com 
 

5.1 XTS PEAMISTE PARAMEETRITE 
SEADISTAMINE 
XTS mudelitel saab muuta nelja peamist 
parameetrit. Teiste parameetrite muutmiseks 
kasutage juhtimismoodulit RCC-02/03 ning 
kommunikatsioonimoodulit TCM-01. 
 

 Enne seadme korpuse avamist tuleb 
elektrilöögi vältimiseks lahti ühendada kõik alalis- 
ning vahelduvvooluühendused. 
 
Parameetrite muutmine: 
• Aku laadimisvoolu {1138} muutmine 
potentsiomeetri (16) abil 
• Sisendpinge ülemmäära {1107} muutmine 
potentsiomeetri (18) abil 
• Allika toite lisafunktsiooni (Smart boost) {1126} aktiveerimine/deaktiveerimine lüliti (19) abil. 
• Sisendpinge kadumise tuvastamine (Fast/Tolerant/slow) {1552} valimine – UPS nupp (20) 
 

6 SÜSTEEMI SISSE LÜLITAMINE 

 Kõik ühendusklemmide sektsioonide kaitsekatted peavad olema enne voolu 
sisselülitamist suletud. Tegemist on ohtliku pingega. 
 
Järgige seadme pingestamisel allpooltoodud järjekorda. Voolu välja lülitamisel sooritage 
toiminguid vastupidises järjekorras. 
 
6.1.1 Aku ühendamine 

 Enne seadme korpuse avamist tuleb elektrilöögi vältimiseks lahti ühendada kõik alalis- 
ning vahelduvvooluühendused. 
Liiga kõrge või spetsifikatsioonidele mittevastav akupinge võib seadet kahjustada (näiteks 
24V akude kasutamine koos kontrolleriga Xtender 3000-12).  
Kui kontrollerite Xtender XTH või XTM ühendamisel on aku polaarsus kogemata ära 
vahetatud, võib kaitse/akujuhe üles sulada (või katkeda) – sellisel juhul tuleb kõik 
vooluühendused viivitamatult lahti ühendada. Kui peale kaitsme või juhtme asendamist 
seade ei käivitu, võtke ühendust seadme müüjaga. Mudel XTS on polaarsuse vahetamise 
vastu elektrooniliselt kaitstud ning lülitub sel juhul lihtsalt välja (ilma häiresignaalita).  

http://www.steca.com/


 
6.1.2 Kontrolleri Xtender sisselülitamine ON/OFF lüliti (1) abil 
Kui kontrolleril Xtender on sisselülitusnupp, parameeter {1111} on aktiveeritud ning kõik 
toiteallikad on ühendatud, liigutage lüliti (1) asendisse “ON”. Kui süsteemis on ette nähtud 
erinõuded, tuleb sisselülitamisel neid järgida (peatükk 5). 
 
6.1.3 Tarbijate ühendamine väljundiga 
Aktiveerige väljundi kaitseseade (F) (kui on kasutusel) ja/või vajutage nuppu ON/OFF (41). 
Märgutuli “AC out” (46) süttib või hakkab vilkuma (tarbijat ei tuvastata). 
 
6.1.4 Sisendi kaitselüliti aktiveerimine (H) 
Kui vooluallikas (generaator või elektrivõrk) on aktiveeritud ning selle sagedus ja pinge 
vastavad ettenähtud parameetritele, alustab seade akude laadimisega ja pinge 
edastamisega automaatselt.  
Sellega on paigaldustoimingud lõppenud. 
 

7 PEAMISTE FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS 
7.1 INVERTER 
Kontroller Xtender on varustatud kõrgetasemelise inverteriga, mis tagab suurepärase ning 
äpse sinusoidi. Seadmete, mis on loodud ühendamiseks 230 V/50 Hz (mudeli XTx-xxxx-01 
korral 120V/60Hz) elektrivõrkudega, ühendub nendega probleemivabalt. Samuti on inverter 
kaitstud ülekoormuse ja lühiste vastu. 
Tänu üledimensioneeritud jõudlustasemele talub Xtender lühiajaliselt (kuni 3 sekundit) kuni 
kolmekordset kontrolleri nimiväljundi taseme ületamist – seega on tagatud ka mootorite 
probleemidevaba käivitamine.  
Kontrolleri Xtender töötamise ajal põleb LED märgutuli (43). 
Kui kontroller Xtender töötab inverteri režiimis, põleb LED märgutuli “AC out” (46). Kui see 
märgutuli vilgub, on inverter lülitunud otsingurežiimi “load search”. 
 
7.1.1 AUTOMAATNE KOORMUSE OTSING  (load search) 
Akude energia säästmiseks lülitub kontroller koormuse vähenemisel (parameeter {1187}) 
otsingurežiimi. Piisava koormuse tuvastamisel lülitatakse otsingurežiim automaatselt välja.  
Vilkuv märgutuli (46) tähistab samuti seda, et väljundpinge on katkendlik. 
Koormuse vähenemise piirmäära {1187} saab muuta kaugjuhtimismooduli RCC-02/-03 abil. 
Kui parameetri väärtuseks on 0, töötab inverter sõltumatult tarbijapoolse koormuse määrast. 
Otsingurežiimis (ooterežiimis) tarbib seade akude energiat minimaalselt.  
 

7.2 TOITEALLIKATE RELEE (TRANSFER RELAY) 
Kontrollerit Xtender saab ühendada lisatoiteallikaga (generaator või vooluvõrk). Kui 
sisendpinge vastab parameetritele {1199 + 1470} ning sagedus vastab parameeetritele 
{1505 - 1506}, sulgeb relee peale määratud viivituse {1528} möödumist kontaktid. 

 Kui relee kontaktid on sulgunud, suunatakse kontrolleri Xtender sisendpinge otse 
tarbijaga ühendatud väljundisse. Samal ajal laetakse ka akut. 
Väljundpinge on sellel ajal võrdne sisendpingega ja kontroller ei muuda selle parameetreid.  
Relee maksimaalne voolutugevus on 50 A (XTH ja XTM mudelil) või 16A (XTS mudelil). 
Energia jagamine tarbija ja akude laadimise vahel toimub automaatselt. Kui sisendpingest ei 
piisa tarbija vajaduste rahuldamiseks (vastavalt parameetritele {1199} või {1432}) või 
ületatakse voolutugevuse piirmäära {1107}, avanevad relee kontaktid ja kontroller käivitub 
automaatselt (kasutatakse akudesse salvestatud energiat).  
 
Kui võimsustarve pidevalt muutub (näiteks ketaslõikurite kasutamisel), võivad relee kontaktid 
vastavalt sellele tihti avaneda või sulguda. Sellisel juhul määrake relee aktiviseerimiseks 
pikem viivis {1198}. 



 
Kui generaator seiskub, toimub ümberlülitus tarbija jaoks märkamatult. Katkestuse pikkuseks 
on 20 ms (UPS väärtuseks {1552} on määratud “tolerant”). 
  
7.2.1 Sisendpinge kadumise tuvastamine (UPS) 
Kui kontroller Xtender on ühendatud generaatori või vooluvõrguga, mille pinge on stabiilne, 
määrake parameetri {1552} väärtuseks “fast”.  Sellisel juhul reageerib seade pingelangusele 
kiiremini kui 1 millisekundi jooksul, lülitades inverteri koheselt sisse. Sellises režiimis on 
katkestuse pikkuseks maksimaalselt 15 ms. 
Sead režiimi ei saa kasutada juhul kui tegemist on häiretega energiavarustussüsteemi või 
ebastabiilse generaatori korral – määrake sel juhul parameetri {1552} väärtuseks “tolerant”. 
XTS mudeli kasutamisel valige UPS lüliti (20) asendiks “off”. Selle režiimi kasutamiseks 
määrake enne vajalikud parameetrid {1510}. 
UPS režiim ”tolerant” tagab katkestusajaks kuni 20 millisekundit. 
Ekstreemsetes tingimustes, näiteks madala kvaliteediga toiteallika kasutamisel, võib relee 
liiga tihti kontakte avada või sulgeda. Sellisel juhul määrake parameetri {1552 } väärtuseks 
"slow", kasutades selleks kaugjuhtimismoodulit RCC-02/03. UPS režiim ”slow” tagab 
katkestusajaks kuni 40 millisekundit. 
 

Kui kontroller Xtender on generaatoriga ühendatud, peab selle võimsus olema vähemalt 
sama suur kui pool inverteri võimsusest. 
 
7.2.2 Sisendvoolu limiteerimine ”Input limit” 
 
7.2.2.1 Tööpõhimõte 
Sisendvõimsuse kasutamiseks parimal moel (sõltuvalt generaatori võimsusest ja väljundist) 
ning ülepinge eest kaitsmiseks tuleb määrata sisendvoolu parameeter {1107}. 
Xtender oskab automaatselt määrata laadimisvoolu ning jälgida, kas võimsus jääb määratud 
vahemikku tänu funktsioonile “smart boost”. 
 

 Tänu sellisele tugifunktsioonile võib juhtuda, et aku laetakse täis, sõltumata generaatori 
või vooluvõrgu olekust. Tarbija energiavajadus ei tohiks ületada allika võimsust selleks, et 
akud liigselt ei tühjeneks. 
 
Selline süsteem on suureks eeliseks eelkõige ajutiselt põhivõrguga ühendaud mobiilsete 
süsteemide (paatides, sõidukites kasutatavate) kasutamisel. Kuigi lisatoiteallika 
ühendusvõimalused võivad olla limiteeritud, ei häiri see kontrolleri toimimist ning tarbijate 
varustamist! 
Süsteem oskab automaatselt vastavalt seadistustele laadimisvoolu alandada juhul kui 
parameetri {1138} väärtuseks on määratud 0 (vastavalt väljundis kasutatud ning sisendile 
määratud parameetritele {1107}). Mida suurem on väljundi voolutugevus, seda vähem 
kasutatakse energiat akude laadimiseks. Kui voolutugevus ületab piirmäära {1107}, muudab 
kontroller aku laadimisvoolu automaatselt. 
Süsteemi juhtmeühenduste valimisel tuleb arvestada inverteri ning tarbija summaarset 
voolutugevust (näiteks kui vooluallika võimsus on 5kW (22A) ning kasutusel on Xtender 
kontroller, võimsusega 5 kW, on väljundvõimsuse piirmääraks 10 kW! Sellisel juhul peab 
juhtme ristlõige taluma voolutugevust kuni 45A. 
 
 
 
 
 



 
7.2.2.2 Sisendi voolutugevuse ületamine: 
Kui laadija voolutugevus langeb (ja alternatiivse vooluallika kasutamise piirväärtust 
ületatakse), võib relee rakenduda ning põhjustada allika ülekoormust, mis põhjustab 
omakorda sisepinge kaitse (H) rakendumise. Selle piirväärtuse {1436} ületamise vältimiseks 
määrake piirmäär {1107}, mis tagab vajadusel inverteri toimimise kuni piisava 
väljundvõimsuse tagamiseni. Kui väljundis tuvastatakse lühis, aktiveerub relee ja 
sisendpinge kaitse (H).  
 
7.2.2.3 Sisendvoolu piirmäära teisene väärtus: 
Selle funktsiooni kasutamiseks (alternatiivne sisendvool) määrake sobiv parameeter {1566}. 
Määrake sisendi AC parameetrist {1567} erinev voolutugevus. 
 

Kui mobiilsete süsteemide korral soovitatakse kasutada kaugjuhtimismoodulit RCC-02/-
03, tuleb arvestada kõikide vooluvõrkude ühendamisega seotud parameetritega. 
 
7.2.2.4 . Lisafunktsiooni „Smart Boost“ deaktiveerimine: 
Funktsiooni seadistamiseks muutke parameetrit {1126). 
Mudelite XTH ja XTM puhul tuleb kasutada moodulit RCC-02/03. Mudeli XTS kasutamisel 
liigutage lüliti (19) asendisse OFF. 
 
7.2.2.5 Automaatne sisendi voolutugevuse reguleerimine 
Kui kontrolleri sisendiga on ühendatud generaator, mille võimsus pole piisav, võib ette tulla 
olukordi, millal energiat pole piisavalt. Selliste olukordade osaliseks kompenseerimiseks on 
kontroller varustatud sisendvoolu limiidi automaatse alandamise funktsiooniga (kui pinge 
langeb alla määratud piirmäära {1309}+ {1433 }) või selle nullväärtuseni langetamise 
funktsiooniga (parameeter {1309}). See väldib generaatori ülelaadimise ning relee kontaktide 
liiga sagedase avanemise ja sulgumise. 
Sead funktsiooni saab kasutada ka juhul kui Xtender kontrolleri sisendiga on ühendatud 
erinevad toiteallikad. See kehtib eelkõige juhul kui kasutatakse 230V generaatoreid, mille 
kiirus on erinev. Sellistel seadmete pinge väheneb vastavalt olemasolevale võimsusele. 
Piirmäärade {1309} ja {1433} korrektsed seadistused tagavad pideva toite, kasutades 
funktsiooni "Smart Boost". 
Kui Xtender kontroller on ühendatud põhivõrguga ning ka teistel juhtudel saate seda 
funktsiooni välja lülitada seadistuses {1527}. 
 
7.2.2.6 Sisendvoolu piiramine - "Input limit" 
Sisendvoolu piirmäära saab muuta pöördnupu 18 abil (mudel XTS) või juhtimismooduli RCC-
02/03 abil (XTS mudelil saab lisaks kasutada ka moodulit TCM-01). Parameeter {1107} on 
üks peamistest seadistustest ning selle seadistamisel (ptk 5) tuleb jälgida allika mahtuvust: 
• Kui seade on võrguga ühendatud: väärtus tuleb määrata vastavalt sisendi kaitseseadme 
(kaitse või kaitseseade) piirmäärale (kasutada võib ka madalamat väärtust). 
• Kui seade on ühendatud generaatoriga, kasutage allpooltoodud seadeid: 
Kui generaatori võimsus on madalam kui 1 kW: 0.7 x Pnom / Uac 
Kui generaatori võimsus on madalam kui 3 kW: 0.8 x Pnom / Uac 
Kui generaatori võimsus on kõrgem kui 3 kW: 0.9 x Pnom / Uac 
Arvestades suuri erinevusi müügilolevate generaatorite võimekuses ja kvaliteedis, on need 
valemid ligikaudsed ja ei taga õiget seadistust. 
 
  



7.3 AKU LAADIMINE 
 
7.3.1 Tööprintsiip: 
Akude laadimine toimub täisautomaatselt ning see funktsioon on seadistatud pliiakude ning 
geelakude kõige optimaalsemaks laadimiseks. Kui relee aktiveerub, lülitub akulaadija sisse 
ning märgutuli (44) süttib. 
Laadimisprotsess on kolmeastmeline (I/U/Uo) ning seda on kujutatud allpooltoodud joonisel. 
Laadimisvool määratakse parameetriga {1138} ning selle väärtust saab määrata alates 
väärtusest 0, kasutades moodulit RCC-02/-03 või pöördnuppu 16 (mudelil XTS). Kellaajad 
ning piirmäärad seadistatakse mooduli RCC-02/03 abil. 

 

Kui akupinge on kriitilisest piirmäärast {1488} madalam, välistatakse akulaadija 
sisselülitamine automaatselt. Sellisel juhul toimib ainult vooluedastust reguleeriv relee. 
Akusid tuleb seejärel laadida välise laadijaga vähemalt niikaua kuni akude pinge ületab 
kriitilise piirmäära.  
 
Vaikimisi määratud laadimistsüklit 
(mis toimib automaatselt) on 
kujutatud  kõrvalasuval joonisel 3b  
(lihtsustatud laadimistsükkel, ilma 
sisendvoolu piiramiseta). Joon 28 
kujutab aku pinget laadimise ajal. 
Alumine joon (29) kujutab 
voolutugevust (sisend ning 
väljund). 
 
Tsükkel käivitub pideva 
laadimisvooluga (a), mille väärtust seadistatakse parameetriga {1138}. Kui keskkonna 
temperatuur tõuseb, või on ventilatsioon hetkel puudulik, vähendatakse voolutugevust 
vajalikul määral. 
Kui sobiv neeldumispinge {1156) on saavutatud, aktiveeritakse pinge reguleerimise režiim 
(d), 
Mille kestus on määratud parameetriga {1157}. Minimaalne intervall kahe neeldumistsükli 
vahel on määratud parameetriga {1161}. 
Peale neeldumisaja möödumist või voolutugevuse langemisel alla parameetri {1159} väärtust 
võetakse kasutusele pinge madalam väärtus {1140}. Selle faasi (e) nimetuseks on 
hooldusrežiim või „ujuv“ (floating). 
Tänu sisendvoolu limiteerimisfunktsioonile on täiesti normaalne, et laadimisvool on määratud 
voolutugevusest madalam, juhul kui sisendi limiit {1107} on kätte jõudnud (b). Sellisel juhul 
hakkab AC IN märgutuli (45) vilkuma. Laadimisvoolu piiratakse ka juhul kui aku pinge 
pulsatsioon on kõrgem kui 0,5V/cell. 
 
Kui funktsioon “Smart Boost” {1126} on aktiveeritud ning tarbija voolutarve ületab tarbitava 
võimsuse, hakkab aku tühjenema (c), vaatamata generaatori või põhivõrgu olekule. Sellisel 
juhul kustub märgutuli “charge” (4). Aku täieliku tühjenemise vältimiseks peab 
tarbimisvõimsus olema väiksem kui allikate (põhivõrk või generaator) võimsus. Vt 
allpoolasuvat joonist. 
  



 
 
Joonis: Laadimistsükli näidis – sisendvoolu piirang ning funktsiooni „Smart Boost“ 
kasutamine 
 
Kui kasutusel on temperatuuriandur BTS-01, korrigeeritakse akupinge piirmäära reaalajas 
vastavalt aku temperatuurile. Selle piirmäära seadistamiseks määrake väärtus parameetrile   
{1139}. 

Laadimisparameetrite täpsemaks seadistamiseks kasutage moodulit RCC-03/03. 
 

 Aku laadimise parameetrite seadistamise eest vastutab operaator. Ebakorrektne 
seadistus, mis ei vasta aku tootja poolt antud spetsifikatsioonidele, võib olla ohtlik ning 
põhjustada aku eluea vähendamise. Kui tehaseseadeid muudetakse, tuleb kõik muudatused 
sisse viia parameetrite tabelisse. 
 
7.3.2 Akulaadi voolupinge seadistused: 
Sisendvoolu piirmäära saab muuta pöördnupu 1g abil (mudel XTS) või juhtimismooduli RCC-
02/03 abil (XTS mudelil saab lisaks kasutada ka moodulit TCM-01). Parameeter {1138} on 
osa peamistest seadistustest ning need tuleb määrata süsteemi konfigureerimisel (ptk 5), 
vastavalt aku mahtuvusele. Väärtuse valimisel kasutage väärtust 0.1 ja 0.2 x aku mahtuvuse 
nominaalväärtus C10 (näiteks 10A akule sobib 100 Ah/C10). 
 
7.3.3 Aku kaitse 
Aku on kaitstud täieliku tühjakslaadimise vastu – inverter lõpetab töötamise liiga madala 
akupinge korral {1108}. Kui aku on jõudnud piirmäärani, vilgub märgutuli (52) ühe korra ning 
inverter seiskub peale määratud ajavahemiku {1190} möödumist. Seda piirmäära saab 
dünaamiliselt korrigeerida {1191} tänu algoritmile, mis arvutab automaatselt välja akupinge 
kompensatsiooni pideva võimsuse korral.  Seda korrektsiooni saab muuta ka manuaalselt 
{1532}, arvestades täiskoormuse korral kasutatavat liiga madala pinge väärtust {1109}. 
Dünaamilist korrektsiooni saab deaktiveerida vastava seadistusega {1191}. Inverter lülitab 
välja koheselt peale kriitilise pinge 1.5V/cell tuvastamist. Inverter taaskäivitub automaatselt 
peale seda kui aku pinge on piisavalt taastunud vastavalt piirmäärale {1110}. 
Piirmäära {1110} saab automaatselt muuta juhul kui seadistus {1194} on aktiveeritud – see 
välistab aku laadimistsükli liiga tiheda vaheldumise. Sellisel juhul suurendatakse alumist 
piirmäära {1298} kuni ülemise piirmäärani {1195} juhul kui  tuvastatakse LVD (alampinge 
kaitselülitus). Taaskäivitamise vaikeväärtuste taastamiseks peab seade tuvastama 
parameetri {1307} väärtuse. 



Kui inverter hakkab tihti {1304} tuvastama liiga madalat pinget lühikese aja {1404} jooksul, 
lülitub inventer välja ning seda saab käivitada ainult käsitsi. 
 

7.4 XTENDER KAITSESEADMED 
Xtender on elektrooniliselt kaitstud ülekoormuse, ülepinge, lühiühenduse, ülekuumenemise 
ja aku polaarsuse juhusliku vahetamise vastu. 
 
7.4.1 Kaitse ülekoormuse vastu: 
Väljundi ülekoormuse või lühise tuvastamisel lülitub inverter mõneks sekundiks välja {1533} 
{1400} ning taaskäivitub. Kui inverter tuvastab sellist situatsiooni {1300} liiga tihti, lülitub 
inventer välja ning seda saab käivitada ainult käsitsi. 
 
7.4.2 Kaitse ülepinge vastu: 
Kui akupinge ületab parameetri {1121} väärtuse, lülitub inverter välja ning käivitub alles peale 
seda kui pinge on väiksem kui parameetri {1110} väärtus. Kui kontroller Xtender tuvastab 
sellise situatsiooni tihemini kui kolm korda minutis, lülitub inventer välja ning seda saab 
käivitada ainult käsitsi. 
 

 Kui aku pinge on nominaalpingest vähemalt 1.66 korda suurem, võib see seadet 
oluliselt kahjustada. 
 
7.4.3 Kaitse ülekuumenemise vastu 
Ebapiisava ventilatsiooni, temperatuuri tõusmine või ventilatsiooniavade kinnikatmine võib 
põhjustada sisemiste komponentide ülekuumenemise. Sellise juhul piiratakse 
väljundvõimsust kuni normaalsete kasutustingimuste taastumiseni. 
 
7.4.4 Kaitse aku polaarsuse juhusliku vahetamise vastu 
Kontroller Xtender on kaitstud polaarsuse juhusliku vahetamise vastu aku klemmile 
paigaldatud lisakaitsmega. 
 

Mudel XTS on varustatud täieliku elektroonilise kaitsesüsteemiga, mis kaitseb aku 
polaarsuse juhusliku vahetamise vastu. See ei vabasta lisakaitsme kasutamise kohustusest. 
Polaarsuse vahetamisel jääb lisakaitse terveks ning seade käivitub peale aku korrektset 
ühendamist. 
 

7.5 SISENDPINGE KONTAKTID 
XTH, XTM ning XTS mudelid (moodulitega TCM-01 ning ARM-02) on varustatud 
potentsiaalivabade ja pingevabade kontaktidega. Kontaktide asend on kirjeldatud 
alljärgnevalt: N.C. = normaalselt suletud, N.O. = normaalselt avatud. 
Maksimaalne voolutugevus/pinge: 230 V AC/ 24 V DC, 16 A / 50V DC/ 3A. 
Kontaktide vaikimisi määratud funktsioonid: 
Kontakt 1 (AUX 1): Generaatori automaatne käivitamine (kaks juhet). Kontakt aktiveeruvad 
peale seda kui aku pinge langeb alla parameetrite {1247/48}/{1250/51}/{1253/54} väärtusi. 
Kontakt deaktiveerub siis kui laadimistsükkel jõuab väärtuseni {1516}, või väärtuse "Aux. 1 
deactivation voltage" {1255} tuvastatakse määratud aja {1256} jooksul. 
 

 Akupinget kompenseeritakse automaatselt vastavalt aku voolutugevusele nagu ka LVD 
(ptk 7.3) kompenseerimine kui parameeter {1191} on aktiveeritud. 
 
 
 



Kontakt 2 (AUX2) : vaikimisi määratud häirekontakt. Kontakt deaktiveeritakse juhul kui 
inverter on seiskunud või töötab vähendatud võimsusega (kas käsitsi valitud režiim või on 
automaatselt tuvastatud tõrge seade toimimises (ülekoormus, aku pingelang vms)). 
Operaator või paigaldaja saab kontaktile määrata vabalt valitud aktiveerumistingimused 
(näiteks vastavalt aku pingele, väljundvõimsusele, aku laetusastmele (BSP mooduli 
kasutamisel) jne). Seadistuste muutmiseks kasutage moodulit  RCC-02/-03 
 
Kontaktide intelligentne programmeerimine võimaldab: 

- Generaatori automaatset käivitamist (kaks või kolm juhet) 
- Automaatne koormuse jagamine inverteri madalama prioriteediga koormustele (2 

järjestust) 
- Üldiste või individuaalsete häirete määramine  
- Allika automaatne lahtiühendamine 

 

Lisainformatsiooni kontaktide programmeerimise kohta leiate kodulehelt 
www.steca.com 
 
Näited: 
AN003: Toitepinge katkemise kaitse võrguga ühendatud süsteemides (Solsafe) 
AN005: Kahe erineva energiaallika automaatne kasutamine 
AN007: Generaatori automaatne käivitamine 
 

7.6 REAALAJA KELL 
Mudelid XTH, XTM ning XTS (lisamooduliga TCM-01) on varustatud kellamooduliga, mis 
võimaldab kontakte avada või sulgeda vastavalt kellaajale. Kellaaja seadistamiseks kasutage 
moodulit  RCC-02/-03. 

7.7 ENTRY COMMAND (REMOTE 
CONTROL ON/OFF)  
See funktsioon ning vastavad 
ühendusterminalid (7) kuuluvad mudeli 
XTH standardkonfiguratsiooni. Mudelite 
XTM ning XTS puhul tuleb kasutada 
täiendavat lisamoodulit TCM-01 (ptk 9.4) 
ning lisavõimalusena RCM-10 moodulit. 
Seda sisendit saab kasutada erinevate funktsioonide juhtimiseks vastavalt mooduli RCC-02/-
03 abil tehtud seadistustele. 
Tehasepoolsed eelistused funktsioonide kasutamiseks puuduvad. Mitme seadme 
kasutamisel peavad olema kõikidele seadmetele määratud samad funktsioonid. Iga Xtender 
kontrolleri juhtimiseks saab ühendada ainult ühe seadme. Kui juhtimisfunktsiooni 
kasutatakse süsteemi töötamise 
peatamiseks (kõikide funktsioonide 
väljalülitamine), tuleb mooduli 
ühendamisel seadmega määrata 
esmase prioriteediga seadistus.   
Funktsiooni saab aktiveerida 
potentsiaalivaba kontakti 
avamine/sulgemine või sisendpinge 
tekkimine. 
XTH mudelil ühendatakse juhtmed 
terminali sisendiga (7). 
Ühendussillad (6) peavad olema 
korrektses asendis, arvestades kõrvaoleval joonisel toodud valikuvariante. 

Toitepinge ON/OFF (pingevabad 
kontaktid) 

Juhtimiskäsklus pingevabade kontaktide 
kasutamisel 

Juhtimiskäsklus  pinge tekkimisel (maks. 
60V DC / 60mA) 

Juhtimiskäsklus  pinge tekkimisel (maks. 
60V AC / 60mA) 
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Juhtimine, kasutades pingevabasid kontakte: ühendussillad tuleb jätta tehases määratud 
asendisse (A1-2 ning B2-3). 
Juhtimine toitepinge abil (maks. 60 V eff./30mA): ühendussildade asenditeks on A+-B1 ning 
A2-B2 
XTM ning XTS + TCM-01 mudelitel ühendatakse sisend RCM-10 pistikuga vastavalt 
ülaltoodud joonisele või siis punktis 9.3 kirjeldatud viisil. 
 

8 MITME SEADME KASUTAMINE 
Ühes süsteemis saab kasutada mitut Xtender kontrollerit kas kolmefaasilise võrgu loomiseks 
või ühe (kahe) faasi võimsuse suurendamiseks. Sellise süsteemi loomisel on vaja eriteadmisi 
ning seda võib teha ainult vastavat kvalifikatsiooni omav spetsialist. 

 Mitme seadmega süsteemi esmasel käivitamisel kontrollitakse automaatselt 
tarkvaraversiooni ning mõni seade võib mitte käivituda. Sellisel juhul tuleb seadme tarkvara 
RCC-02/-03 mooduli abil uuendada (tutvuge mooduli RCC-02 kasutusjuhendiga). 

 Mitme seadmega süsteemis kasutavad kõik Xtender kontrollerid ühte akukomplekti – 
mitme erineva akukomplekti kasutamise pole lubatud. Kõik kontrollerid peavad olema 
andmekaabli (CAB-RJ45-8-2, maksimumpikkusega 5m) abil ühendatud (pesa 3). Mudel XTS 
peab olema varustatud mooduliga TCM-01. 
Võimalikud ühendusviisid on toodud joonistel 12 kuni 19. 

 Iga ühendusviisi kirjeldusega tuleb põhjalikult tutvuda ning toodud juhiseid tuleb 
hoolikalt järgida. 

 Mitme seadmega süsteemis on soovitatav kasutada automaatset dünaamilist 
kompensatsiooni LVD (parameeter {1532}). 
Mitme kontrolleri Xtender kasutamisel saab iga kontrollerit ON/OFF nupu (41) abil sisse ja 
välja lülitada. Kui väljalülitamiskäsklus edastatakse RCC-02/-03 mooduli kaudu, lülituvad kõik 
kontrollerid välja. 
 
8.1.1 Kolmefaasiline süsteem 
Kolmefaasilise võrgu loomiseks saab kasutada kuni kolme sama pingega Xtender kontrollerit 
(võimsus või tüüp võib olla erinev). Ühendusskeemide näited on toodud joonistel 13 – 14. ,  
Kui 3 Xtender kontrollerid on ühendatud kolmefaasilise võrguga, kasutatakse faaside 
määramiseks ühendussildu (10). Faasid tuleb määrata kõikidel Xtender kontrolleritel. Kui 
põhikontrolleril (master unit) puudub sisendpinge (faas 1), lülituvad kõik kontrollerid 
inverterirežiimi. Kui sisendil on ainult 1 faas, tuleb see ühendada sisendklemmiga „phase 1“. 
Teised kaks faasi väljastatakse inverterirežiimis töötavatelt kontrolleritelt. 
 
8.1.2 Võimsuse suurendamine kontrollerite paralleelühenduse abil 
Süsteemi väljundvõimsuse tõstmiseks saab kasutada kuni kolme paralleelselt ühendatud 
samatüübilist (sama pinge ja võimsusega) kontrollerit. Sel juhul tuleb ühendada kõik 
kontrollerite sisendpinge klemmid. Kõige uuema seerianumbriga kontroller on põhiseadmeks 
(master unit), mis reguleerib teiste seadmete tööd vastavalt tarbija vajadustele, tagamaks 
süsteemi kõige optimaalsemat toimimist.  
Põhiseadme määramist (master/slave) saab muuta parameetri {1547} konfiguratsiooniga. 
Sellise juhul lülitatakse välja koormuse otsingu funktsioon.  
Paralleelühenduse skeem on toodud joonisel 12. 
 



 Kui allika voolutugevus on ühe faasi kohta suurem kui 50A (XTH ja XTM) või 16A 
(XTS), tuleb paigaldada täiendav 50A (16A) kaitseseade igale teisele või kolmandale selle 
faasiga ühendatud kontrollerile. Kui võimsusallikale on määratud limiit 50A (16A), piisab 
ainult ühest kaitseseadmest. 
 
8.1.3 Kombineeritud süsteem 
Kolmefaasilist süsteemi on võimalik kombineerida ühe või mitme faasiga, ühendades 
paralleelselt kaks või kolm Xtender  kontrollerit (joonis 15).  
Ühe (kahe) faasiga saab ühendada rohkem kui ühe kontrolleri (näiteks juhul kui ühe faasiga 
on ühendatud suurem tarbija ning kolme faasi väljastab ainult üks kontroller (näiteks 
elektrimootori toide)). 
Seetõttu saab ühes süsteemis kasutada kuni üheksat kontrollerit (kolm kontrollerit 
paralleelühenduses kolmefaasilises süsteemis). Ühendusskeemid on toodud joonistel 16 
kuni 18. 
 
8.1.4 Olemasoleva süsteemi laiendamine 
Üldjuhul saab olemasolevat süsteemi laiendada, lisades kontrollereid paralleelselt või 
ühendades neid kolmefaasilisse võrku. Lisatavate kontrollerite ühilduvust tuleb kontrollida, 
saates Stecale olemasolevate kontrollerite seerianumbrid. 

 Kõikidele süsteemi ühendatud kontrolleritele peab olema paigaldatud sama 
tarkvaraversioon. Enne süsteemi esmakordset käivitamist kontrollige kasutusel olevat 
tarkvaraversiooni – vajadusel laadige tootja kodulehelt alla kõige uuem versioon ning 
paigaldage see kõikidele kontrolleritele. 
 

9 LISASEADMED 
9.1 EKRAANIGA JUHTIMISMOODUL RCC-02/-03 
RCC-02/-03 lisamoodulit saab Xtender  kontrolleriga ühendada kas ühe või kahe RJ45-8 
“Com. Bus” (3) pistiku abil. 
Neid ühenduspesasid võib kasutada ainult CAN-ST toega lisaseadmete (kaasa arvatud LAN, 
Ethernet, ISDN vms). 
RCC-02/-03 on mõeldud süsteemi parameetrite muutmiseks. Kõikide parameetrite muutmist 
ei ole käesolevas juhendis kirjeldatud. Üksikasjalikud kirjeldused on toodud RCC-01/03 
kasutusjuhendis (allalaetav kodulehelt www.steca.com). 
 
Lisaks võimaldab juhtimismoodul: 

 Jälgida funktsioonide toimimist 

 Registreeritud andmete (voolutugevus / pinge / võimsus jne) 

 Tarkvara uuendamist 

 Inverteri parameetrite üles/alla laadimist 

 Inverteri parameetrite uuendamist 

 Veateadete logi vaatamist 

 Andmekaabli abil ühendatud seadmete andmete jälgimist (näiteks BSP (Battery 
status processor) jms) 
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RCC-02 ning RCC-03 mudelitel on samad funktsioonid – seadmed erinevad ainult 
välimuselt. RCC-02 on mõeldud seinale kinnitamiseks, RCC-03 on mõeldud lauale 
asetamiseks. 
RCC-03 mudel tuleb SD kaardipesale ligipääsemiseks (näiteks tarkvara uuendmiseks) laualt 
üles tõsta.  
Mudeli nr:  RCC-02: Mõõdud: H x W x D / / 170 x 168 x 43.5mm 

RCC-03: Mõõdud: H x W x D / / 130 x 120 x 42.2mm 

 Seadmetel on kaasas ühenduskaabel, pikkusega 2 m. 
Tellida saab ka erineva pikkusega lisakaableid (5 m, 20 m ning 50 m). 
Tellimisnumber: CAB-RJ45-xx (xx tähistab kaabli pikkust) 
 
Ühele andmesiinile (ühendatud on üks või mitu Xtender  kontrollerit) saab ühendada kuni 
kolm RCC-02/-03 juhtimismoodulit. Ühe Xtender  kontrolleri kasutamisel saab moodulit RCC-
02 või RCC-03 ühendada ilma kontrollerit välja lülitamata, mitme kontrolleri kasutamisel tuleb 
kontrollerid ühendamise ajaks välja lülitada (ON/OFF nupu (1) abil või akude lahti 
ühendamise teel). 
 
Andmesidesiini termineerimislüliti (XTH mudelil 2 lülitit) “Com. Bus" (4) peab olema asendis  
T (terminated) välja arvatud juhul kui mõlemad ühenduspesad (3) on kasutusel. Sel juhul (ja 
ainult sel juhul) peab termineerimislüliti (XTH mudelil 2 lülitit) olema asendis O (open). 
 

9.2 BTS-01 TEMPERATUURIANDUR 
Pliiakude optimaalne laadimispinge sõltub akude temperatuurist. 
Akude laadimispinge  reguleerimiseks saab kasutada 
temperatuurianduri, mis edastab süsteemile pidevalt andmeid 
akude temperatuuri kohta. Korrektsioonifaktorit saab määrata 
parameetri  
{1139} seadistamisega. 
Tellimisnumber: BTS-01(seadmega on kaasas 3m pikkune kaabel). 
Mõõdud: H x W x D / / 58 x 51.5 x 22 mm. 
 
9.2.1 Temperatuurianduri (BTS-01) ühendamine 
Temperatuurianduriga BTS-01 on kaasas 3m pikkune kaabel (ühenduspistikutega RJ11/6). 
Andurit võib ühendada (või lahti ühendada) kontrolleri pesaga “Temp. Sens.” (2)  igal ajal, ka 
süsteemi töötamise ajal. Lükake pistik pesasse (2) kuni kostub klõpsatus. Andur kinnitage 
aku külge või asetage see aku vahetusse lähedusse. Temperatuuriandur edastab kõik 
temperatuurimuudatused koheselt. 
 

9.3 JUHTIMISMOODUL RCM-10 (XTM/XTS)  
Mudelite XTM ja XTS + TCM-01 kasutamine võimaldab 
kahe funktsiooni kasutamist: 
Seadmete sisse ja välja lülitamist (ON/OFF (1), ptk 11.1). 
Seda funktsiooni saab juhtida ainult pingevabade 
kontaktide kasutamisel. 
 
Juhtimiskäskluse edastamine (7) ptk. 7.7. 
Mooduli saab paigaldada DIN-liistule 
Tellimisnumber: RCM-10 
Seadmega on kaasas 5m kaabel (maksimaalne lubatud pikkus on 10m). 
Mõõdud: 45 x 78mm 
Liistukinnitus: 40mm 
 
  



9.3.1 RCM-10 mooduli paigaldamine   
Juhtmoodulit MCM-10 võib kontrolleri pesaga " RCM-10 
"(15) ühendada ka seadme töötamise ajal.  
ON/OFF funktsiooni (ptk 11.1) juhtimiseks kasutage 
terminalide 1 ja 2 vahel asuvat pingevaba kontakti (1). 
Kontakti sulgumisel lülitub kontroller välja.  
Mooduli RCM-10 terminale 3 kuni 6 of RCM-10 saab 

kasutada sisendi juhtimiseks (ptk 9.3). Vastavalt 
seadistusele saab avada/sulgeda terminalide 5 ja 6 
(ühendatud terminalidega 3 ning 4) vahel asuva 
potentsiaalivaba kontakti (7) või edastada pinge (AC või 
DC pinge kuni 60 V rms max.) terminalide 4 ja 5 vahel 
asuvale kontaktile. 
 

Funktsiooni ON/OFF funktsiooni saab juhtida ainult pingevabade kontaktide abil. 
 

9.4 KELLAAJA JA KOMMUNIKATSIOONIMOODUL 
TCM-01(XTS)  
Ühendusmooduli TCM-01 abil saab kontrollerit XTS ühendada 
juhtimismooduliga RCC-02/03, samuti saab seda ühendada 
kõikide Xtender  kontrolleritega. 
Moodul on varustatud reaalaega edastava kellamooduliga ning 
moodulite ARM-02, RCM-10 ja BTS-01 ühendusterminalidega.  
Moodul paigaldatakse mudeli XTS korpusesse vastavalt kaasasolevale kasutusjuhendile. 
 

9.5 VÄLINE RELEEMOODUL ARM-02 (XTS)  
Releemooduliga on kaasas 5m pikkune kaabel ning see võimaldab 
teostada peatükis 7.5 kirjeldatud toiminguid. Releemoodulit saab 
kinnitada DIN-liistule ning selle kasutamise eelduseks on mooduli 
TCM-01 olemasolu. 
 

9.6 VÄLINE JAHUTUSMOODUL ECF-01 (XTS) 
Jahutusventilaatoriga varustatud moodul ECF-01 jahutab seadet 
ning võimaldab seega seadme jõudlust suurendada. 
Soovitame seda moodulit kindlasti kasutada kõrge temperatuuriga (> 
40 ° C) paigalduskohtades. 
Seade on pritsmekindel ning selle kaitseastmeks on IP 54 – seetõttu 
võib seda paigaldada ka mudastesse kohtadesse.  Paigaldage 
seade vastavalt kaasasolevale kasutusjuhendile.  
 
  



10 TEISED LISASEADMED, MIS KONTROLLERIGA XTENDER 
ÜHILDUVAD 
Allpool on kirjeldatud seadmeid, mida saab andmesiini abil kontrolleriga ühendada. Täieliku 
nimekirja leiate kodulehelt  www.steca.com 
 

10.1 AKUDE JÄLGIMISMOODUL BSP- 500/1200 
Mooduliga on kaasas šunt ( 500A või 1200A). Mooduli abil saab jälgida 
akude pinget, voolutugevust ning temperatuuri. Moodul töötleb andmeid 
ning edastab kontrollerile vajalikku informatsiooni (laadimise olek, 
tühjenemiseni jäänud aeg, laadimiste ajalugu jne).  
 

10.2 KOMMUNIKATSIOONIMOODUL XCOM-232I 
See RS232 moodul võimaldab kaugligipääsu enamikele kontrolleri ja 
lisaseadmete parameetritele ja seadistustele. Moodulil on seadmete andmete 
ja logide salvestamiseks SD-kaardi pesa.  
 
 
 
 

11 SEADME JUHTIMINE 
11.1 TOITEPINGE SISSE JA VÄLJA LÜLITAMINE (ON/OFF)  
Lüliti ON/OFF (1) abil saab seadme ja lisaseadmed täielikult välja lülitada. Aku jääktarbimine 
on seega väiksem kui 1 mA. Mudelil XTM selline lüliti puudub. Selle funktsiooni 
võimaldamiseks tuleb võtta kasutusele juhtimismoodul RCM-10. 
 

11.2 JUHTIMISPANEEL 
Xtender kontrolleri esipaneelil paikneval juhtimispaneelil 
asuvad ON/OFF nupp ning erinevad märgutuled, mille abil 
edastatakse seadme töötamise kohta piisavalt 
informatsiooni.  
(41) ON/OFF võimaldab süsteemi sisse lülitada või 
täielikult välja lülitada. Kui süsteemis on mitu seadet, tuleb 
need kõik eraldi sisse või välja lülitada. Kõikide seadmete 
samaaegseks sisse või välja lülitamiseks kasutage 
potentsiaalivaba kontakti (ptk 7.7) või juhtimismooduli RCC-
02/-03 ON/OFF nuppu. 
Kui seade on välja lülitatud, võib selle sisendklemmidel 
siiski eksisteerida eluohtlik pinge.  
 
(42) Märgutuli süttib kui seade on ON/OFF nupu (41) abil 
käsitsi välja lülitatud. Kui märgutuli vilgub, annab see märku 
süsteemi ajutisest või täielikust automaatsest peatumisest. 
Alljärgnevas tabelis on toodud kirjeldused märgutule (42) 
erinevate märguannete kohta.    
Esimeses veerus on toodud vilkumiste arv (Va).  
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Va Häire põhjus Märkused 

1 Aku pinge on liiga madal  Kui inverter pole veel välja lülitunud, tuleks 
lülitada välja lisaseadmed ja/või käivitada 
generaator. Kui inverter on välja lülitunud, 
lülitub see automaatselt sisse peale akupinge 
taastumist (parameeter {1110}). Vajadusel 
saab inverterit käivitada ON/OFF nupu (41) 
abil (juhul kui aku kärje pinge on suurem kui 
1.5V). (vt ptk 7.4)   

2 Seadmete ülekoormus (lühis või 
inverteri ülekoormus) 

Kui seade on mõne sekundi jooksul proovinud 
vähemalt kolm korda taaskäivituda ning lülitub 
välja (7.4.1.1), tuleks selle põhjus välja 
selgitada ning eemaldada ilma seadet 
taaskäivitamata. Vajadusel saate seadme 
taaskäivitamiseks vajutada nuppu 41.  

3 Temperatuurist tingitud 
väljundvõimuse suurenemine 

Seda võib põhjustada ülekoormus, 
temperatuuri järsk tõus või ebapiisav 
ventilatsioon. Seadme väljundvõimsus võib 
seetõttu langeda kuni 50%. See võib juhtuda 
ka režiimis „Smart boost“. 

4 Akupinge piirväärtuse suurenemine 
(parameeter {1121}) 

Tuvastage suurenemise põhjus. Seade 
taaskäivitub automaatselt kui pinge langeb 
alla väärtuse {1110}. (ptk 7.4.1.2) 

5 Väljundis puudub pinge (sisendi 
võimsus pole piisav) 

Sellisel juhul jätkab Xtender kontroller 
töötamist inverteri režiimis kuni 
väljundvõimsus langeb sisendpinge 
piirmäärast allapoole ning relee kontaktid 
sulguvad. Suurendage sisendvoolu piirmäära 
{1107} või lubage selle piirmäära ületamist 
{1436}. Samuti võib autoriseerida allika 
varundamise {1126} ning ühendada 
koormuse vähendamiseks lahti mõne tarbija. 

6 Käivitamine ebaõnnestus väljundis 
tuvastatud pinge tõttu 

Kontrollige ühendusjuhtmeid ning käivitage 
süsteem uuesti nupu (41) abil. 

7 Süsteemiga ühendatud kontrolleril 
puudub pinge 

Kontrollige kaitseseadmeid (H). 

8 Aegunud tarkvaraversioon (mitme 
seadme kasutamisel) 

Kõikidele võrku ühendatud seadmetele peab 
olema paigaldatud sama tarkvara. Tarkvara 
uuendamiseks kasutage moodulit RCC-02/-
03 

9 Seadmete andmeedastus on 
katkenud (andmete sünkroniseerimine 
ebaõnnestus) 

Seadmete ühendus on katkenud. Kontrollige 
ühenduste toimimist.  

 
(43) Märgutuli põleb seadme töötamise ajal pidevalt. Kui märgutuli hakkab vilkuma, on 
turvastatud viga ja seade on ajutiselt välja lülitatud,  edastatud on käsklus (”Remote 
ON/OFF”) (7) või on terve süsteem lülitatud ooteseisundisse (ptk 8.1.2). 

 Seade käivitub automaatselt peale automaatse väljalülituse põhjuste kõrvaldamist.  
 
Kui mitme seadme ühendamisel on kasutatud paralleelühendust, vilgub märgutuli (43) kaks 
korda juhul kui kontroller on põhiseadme (master unit) poolt ajutiselt välja lülitatud (selleks 
peab olema määratud parameetri {1547} vastavad seaded). 
 



(44) Märgutuli põleb juhul kui laadija on laadimisrežiimis. 
Pinge edastamise korral vilgub märgutuli kaks korda järjest, piisava pinge korral vilgub 
märgutuli ühe korra. 
Kui režiim „Smart Boost“ on aktiveeritud, kustub märgutuli juhul, kui allika varundamine on 
kasutaja poolt ette nähtud (loads). 
 
(45) Märgtuli põleb pidevalt sel juhul kui tuvastatakse määratud parameetritega 
alternatiivtoide {1112-1505-1506} või on sisendis AC IN {1199} tuvastatud pinge, mis ei vasta 
seadetes määratud voolutugevuse piirmäärale.  
Kui märgutuli vilgub ühe korra, on kasutaja poolt seadistatud sisendi piirmäär {1107} 
saavutatud. Sellisel juhul vähendatakse tarbijatele edastatava voolutugevuse määra 
(7.2.2.2). 
Kui režiim „Smart Boost“ (7.2.2.4) on kasutusel ning inverter edastab tarbijale pinget 
(sellepärast on ka aku tühjenemas) põleb märgutuli “charge” (44) pidevalt. 
Kui siiski ületatakse sisendvoolu piirmäära ning see ei lubatud (parameeter {1436}), lülitub 
kontroller Xtender tagasi inverterirežiimi (relee on avatud) ja märgutuli (42) jätkab vilkumist 
niikaua kuni tarbija voolutugevus ei ületa enam sisendi voolutugevust {1107}. 
Kui lisatoide on lubatud {1127}, vilgub see märgutuli laadimise ajal kaks korda järjest. 
 
(46) Märgutuli põleb siis kui seadme väljundisse edastatakse pinge 230V. Kui seade on 
režiimis “load search” (otsingurežiim, ptk 7.1.1), hakkab märgutuli vilkuma.  
 
(47) Häiresignaali vaigistamiseks vajutage seda nuppu (mudelil XTM). Tehasepoolne 
seadistus  parameetrile {1565} on 0 (deaktiveeritud). 
 

12 SÜSTEEMI HOOLDUS 
Süsteemi pole vaja hooldada. Siiski tuleks ühendusklemme aeg-ajalt pingutada. 
 

13 TOOTE UTILISEERIMINE 
Xtender mudelid vastavad standardile 2002/95/EC ning need ei sisalda 
ohtlikke materjale:  pliid, alumiiniumi, elavhõbedat, kroomi ning ühendeid 
PBB või PBDE. 
Seadme utiliseerimisel järgige kehtivaid regulatsioone ning viige seade 
elektroonikaseadmete kogumiskohta.  
 

14 VASTAVUSDEKLARATSIOON 
Inverter ning lisaseadmed vastavad alljärgnevatele direktiividele ning standarditele: 
Dir. 2004/108/EEC: 
EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 61000-3-2, 62040-2, 
LVD 2006/95/ EEC : 
EN 62040-1-1, EN 50091-2, EN 60950-1. 
CH -1950 Sion, 31 January 2007 
  



15 JOONISTE KOMMENTAARID 
 

Nr. Märkused 

1a Väljundpinge kaitseseadmete tabel (F). 
Kontrolleri sisendite ning väljundite väärtuste valimiseks. Väljundi kaitseseade peab 
olema sisendi kaitseseadmest kõrgema astmega.  

1b Andmeplaadil toodud parameetreid tuleb seadme garantiitingimuste tagamiseks 
järgida! 

2a Seadmete mõõdud ning kinnitusjuhised 
Seinakinnituse valimisel tuleb arvestada seadme kaalu! 

5a 12 V aku: seriaal- ja paralleelühendused 2V kärgede puhul 

5b 12 V aku: paralleelühendused  

5c 24 V aku: seriaal- ja paralleelühendused 2V kärgede puhul 

5d 24 V aku: seriaal- ja paralleelühendused 12V kärgede puhul 

6a 48 V aku: seriaal- ja paralleelühendused 12V kärgede puhul 

6b 48 V aku: seriaalühendused 12V kärgede puhul 

6c 48 V aku: seriaalühendused 2V kärgede puhul 

6d 48 V aku: seriaal- ja paralleelühendused 2V kärgede puhul 

7a Xtender XTS vooluühendused 
Joonisel on toodud XTS kontrolleri peamiste komponentide ning juhtimisseadmete 
ühendusskeemid (seadme kasutusprintsiipide selgitamiseks). 

7b Xtender XTH/XTM ühendusskeemid 
Joonisel on toodud XTH/XTM kontrolleri peamiste komponentide ning 
juhtimisseadmete ühendusskeemid (seadme kasutusprintsiipide selgitamiseks). 

8a Ühefaasiline süsteem (AC ning DC) 
Joonisel on toodud kõige sagedamini kasutatud ühendusskeemid, arvestades ka 
seadme kasutamist ka katkematu toite allikana põhivõrgu toite katkemisel (4.1.1) . 

8b Juhtimiskäsklused (ON/OFF (süsteemi sisse ning välja lülitamine) 
Joonisel on kujutatud erinevate juhtimiskäskluste edastamiseks mõeldud terminali (7) 
ühendusskeeme (ptk 7.7), kasutades potentsiaalivabu kontakte või pingega juhitavaid 
kontakte. Kaabli pikkuseks võib olla kuni 10m.  

8c Kolmefaasilise ning turvatud ühefaasilise väljundiga süsteem (AC ning DC). Sellisel 
juhul on kolm faasi tagatud ainult siis kui sisend on ühendatud generaatori või 
põhivõrguga.  

9a Sisendiga on ühendatud ainult üks AC faas. 
Eritingimused: neutraali sisendi ning väljundi ühendamine on sellisel juhul keelatud 
(ptk 4.2) 

9b Sisendiga on ühendatud üks AC faas ning kolm AC faasi. 
Eritingimused: neutraali sisendi ning väljundi ühendamine on sellisel juhul keelatud 
(ptk 4.2) 

10a Seadme paigaldamine  (AC) 
Olulised märkused: Neutraali (C) ühendamine pole lubatud – maandus on 
inverterirežiimis välja lülitatud (toimib neutraalne, eraldiseisev süsteem) Ohutus on 
tagatud potentsiaaliühtlustussüsteemi kasutamisega. Maanduse automaatse 
taastamise parameetreid saab muuta. 

10b Seadme paigaldamine laevadele ilma eraldustrafota (AC osa) 
Tähelepanu: Kui seadmega on ühendatud mitu allikat (näiteks dokk ja generaator), 
tuleb paigaldada allika reeverslüliti (X), mis tagab neutraali ning faasi vajaliku 
ümberlülituse. 

10c Seadme paigaldamine laevadele, kasutades eraldustrafot. 
Tähelepanu: Kui seadmega on ühendatud mitu allikat (näiteks sadama vooluallikas ja 
generaator) tuleb paigaldada üleminekuseade, mis tagab neutraali ja faasi korrektse 
ümberlülitamise ja vajadusel ka katkestamise. 
Lisaks tuleb peale eraldustrafot tagada ka maanduse olemasolu (E). 



11 Hübriidsüsteemi kasutamine: 
See on kõige levinum ühendusviis, mida kasutatakse avariisüsteemides või 
hübriidsüsteemis aku ja/või generaatori ühefaasilise toitepinge edastamiseks.  
Tähelepanu: Hübriidsüsteemide korral tuleb akulaadimisseadmed ühendada otse 
akudega, kasutades laadimisseadmete reguleerimis – ning kaitsesüsteeme. Sellised 
süsteemid ei mõjuta kontrolleri Xtender  töötamist. 

12 2 või 3 Xtender kontrolleri ühendamine paralleelselt: 
1. Paralleelselt võib ühendada ainult sama väljundvõimsusega Xtender kontrollereid.  
2. Juhtmete ühendamine: AC sisendiga (A) ning AC väljundiga (B) ühendatud kaablite 
pikkus ja ristlõige peab oleme kõikidel paralleelselt sama faasiga ühendatud 
inverteritel võrdne. 
3. Variant: Kontrolleri Xtender 1 kaablite pikkuse summa (A1) + (B1) peab olema 
võrdne kontrolleri Xtender 2  kaablite pikkuse summaga (A1) + (B1) ning samuti ka 
Xtender 3 kaablite pikkuse summaga. 
4. Iga Xtender kontrolleri AC sisend peab olema varustatud kaitseseadmega (H), mille 
voolutugevus on kuni 50A (XTS kontrolleril 16A). 
5. Xtender kontrolleri väljundis paiknevat kaitseseadet (F) saab jagada paralleelselt 
ühendatud seadmetega. 
6. Mitme seadmega süsteemis peavad juhtimiskäsklused olema kõikidele seadmetele 
sarnaselt konfigureeritud. Kaabliga ühendatakse ainult üks seade ning juhtimiskäsklus 
juhib samaaegselt kõiki seadmeid. 

13 Kolme Xtender kontrolleri ühendamine kolmefaasilisse süsteemi – sisendisse 
ühendatakse kolm faasi. 
Tähelepanu: Sisendi faasid määratakse sildade asendite muutmisega (10). Faasid 
tuleb määrata kõikidel kontrolleritel (vt ptk 8.1.1). Jooniste 12 – 4 - 6 kommentaarid on 
kehtivad. 

14 Kolme Xtender kontrolleri ühendamine kolmefaasilisse süsteemi – sisendisse 
ühendatakse üks faas.  
Tähelepanu: Allikaga (1 faas) ühendatakse anult üks Xtender. Teist ning kolmandat 
faasi edastatakse teiste, ainult akudega ühendatud kontrollerite abil. 
Faasid tuleb määrata kõikidel kontrolleritel. Joonise 12 kommentaarid on kehtivad. 

15 Kolmefaasiline süsteem, sisendid ja väljundid on ühendatud, üks faas on tugevdatud. 
Tähelepanu: Tugevdatud faas võib paralleelselt olla ühendatud kahe või isegi kolme 
kontrolleriga. Väljundi kaitseseadme kalibreerimisel tuleb arvestama summeeritud 
voolutugevusega. Jooniste 12 – 13 kommentaarid on kehtivad. 

16 Üheksa Xtender kontrolleri ühendamine paralleelselt (AC osa) kolmefaasilisse 
süsteemi.  
Tähelepanu: Fikseeritud suure võimsusega süsteemis tuleks tagada, et neutraal oleks 
kokku ühendatud kõikides süsteemi osades (C). Jooniste 12 – 15 kommentaarid on 
kehtivad. 

17 Üheksa Xtender kontrolleri ühendamine paralleelselt kolmefaasilisse süsteemi (DC 
osa).  

18 Üheksa Xtender kontrolleri ühendamine paralleelselt kolmefaasilisse süsteemi (DC 
osa, tähtühendus). 

19 Juhtimismoodulite RCC-02/-03 ühendamine. 
Kontrolleriga Xtender või mitme süsteemi ühendatud kontrolleriga saab ühendada kuni 
3 juhtimismoodulit. 

 
 
 
 
 
 
 



16 JOONISTE KOMPONENDID (DC) 
 

Tähis Kirjeldus Märkused 

a RCC-02/-03 juhtimismoodul Selle seadmega saab tervet süsteemi juhtida 
ning samas ka selle tööd jälgida. Süsteemi 
optimaalsemaks töötamiseks on 
juhtimismooduli kasutamine soovitatav, mitte 
kohustuslik (vt ptk 9.1). 

b Aku Aku kogumahtuvus leitakse vastavalt 
joonistele 5a - 6d 
Märkus: Enne inverteri sisse lülitamist tuleb 
kontrollida akude polaarsuse ning pinge 
vastavust. Ülekoormus või polaarsuse 
segiajamine võib kontrollerit tõsiselt 
kahjustada. Süsteemi veatu töö tagamiseks 
tuleb valida õiged akud (vt ptk 4.3.1). 

e Ühenduskaabel Kasutage ainult Steca originaalkaablit. Kaabli 
pikkus ei tohi ületada 100 m (3 x RCC-02/-03) 
või 300 m (üks RCC-02/-03). 

f Kaitseseadmed Kaitseseade, termiline kaitselüliti või magnet-
termiline kaitselüliti (vt.joonis 8), tuleb 
paigaldada vähemalt ühele kahest aku 
juhtmest. See peaks ideaalis olema paigutatud 
positiivse poolusega akuklemmile võimalikult 
lähedale. Seadme kalibreerimisel tuleb 
arvestada kaabli ristlõikega. 
Kui aku negatiivne poolus ei ole maandatud, 
tuleb ka see sellise seadmega kaitsta. 

h Ühendusklemm Aku plussklemm 

j Ühendusklemm Aku miinusklemm 

k Tuulegeneraator/hüdrogeneraator Aku otseseks laadimiseks võib kasutada ühte 
või mitut  tuulegeneraatorit/hüdrogeneraatorit, 
mis on varustatud vajaliku 
reguleerimissüsteemiga. Generaatorite 
võimsus ei mõjuta kontrolleri tööd. 

m Päikesepaneelid Aku otseseks laadimiseks võib kasutada ühte 
või mitut  päikesepaneelidega ühendatud 
generaatorit, mis on varustatud vajaliku 
reguleerimissüsteemiga. Generaatorite 
võimsus ei mõjuta kontrolleri tööd. 

r Juhtimissüsteem Juhtimisseadmeid saab ühendada kontrolleri 
terminalidega (7) (vt 7.7) XTM ning XTS 
kontrolleritel tuleb kasutada lisamoodulit RCM-
10 (vt ptk 9.3.1). 

t Temperatuuriandur BTS-01 Andur tuleb paigaldada aku vahetusse 
lähedusse. Kui kasutusel on mitu Xtender 
kontrollerit, ühendage andur ühe kontrolleri 
külge (vt ptk 9.2). 

 

 

 



 

17 JOONISTE KOMPONENDID (AC) 
 

Tähis Kirjeldus Märkused 

A Sisendi toitekaabel Ristlõike valimisel tuleb arvestada 
voolutugevuse piirmäära ning kaitseseadme 
(H) parameetreid. Mitme kontrolleri 
kasutamisel peavad sama faasi 
ühenduskaablid (A) olema sama pikkuse ning 
ristlõikega (vt joonise 12-2/3 kommentaare). 

B Väljundi toitekaabel Mitme kontrolleri kasutamisel peavad sama 
faasi ühenduskaablid (B) olema sama pikkuse 
ning ristlõikega (vt joonise 12-2/3 
kommentaare). Ristlõike valimisel tuleb 
arvestada kontrolleri infoplaadil toodud 
väljundvoolu ja sisendi kaitseseadme 
parameetreid (joonis 1a). 

C Neutraali ühendused Vt ptk 4.2. 
Kui statsionaarses süsteemis on maandus 
ühendatud sisendi paigalduspunkti, võib 
neutraalid omavahel kokku ühendada (väljundi 
maandus ei muutu), sõltumata töörežiimist. 
See tagab väljundseadmete kaitse. Ühendust 
(C) ei saa kasutada kui pistik on ühendatud 
kontrolleri väljundisse. 

D Diferentsiaalne kaitselüliti Kaitselüliti tuleb ühendada seadme väljundisse 
(G või U) vastavalt kehtivatele 
regulatsioonidele. 

E Maanduse ja neutraali ühendussild Neutraal tuleb ühendada maanduspunktiga, 
mis on ühendatud võrguga ning sisendi ja 
väljundi kaitseseadmega. Mitme allika 
kasutamisel tuleb maandus ühendada ka 
kõikide allikatega. Kui allikas on varustatud 
spetsiaalsete kaitsesüsteemidega, tuleb 
järgida kohalikke regulatsioone. 

F AC väljundi kaitseseade Kaitseseadet, mille valimisel on arvestatud 
juhtme ristlõikega (mis on omakorda valitud 
vastavalt väljundvõimsusele), tohib ühendada 
kontrolleri väljundisse. Sisemise 
voolutugevuse piirmäärad on toodud seadme 
infoplaadil. 

G Generaator Generaatori valimisel tuleb arvestada tarbija 
vajadustega. Kontrolleri voolutugevuse 
piirmäära saab muuta (parameeter {1107}), 

H Sisendi kaitseseadmed Kaitseseadme valimisel tuleb arvestada 
seadme väljundvõimsuse ning juhtmete 
ristlõikega (mis ei tohi olla sisendi 
parameetritest suuremad (vastavalt seadme 
infoplaadil toodud väärtustele)) 

K Ühenduspistik/pesa Kui Xtender on ühendatud toiteallikaga 
pistikühenduse abil, ei tohi kaabli pikkus olla 
suurem kui 2 m (ühenduskoht peab olema 
ligipääsetav). Pistikuühendus peab olema 



kaitstud sobiva kaitseseadmega. 
Lisamaanduse (C) kasutamine on keelatud. 

S Kaitstud võrk Kasutajatele toitepinge jagamine välisvõrgu, 
generaatori või täielikult laetud akude poolt. 
Selline edastus vastab kehtivatele 
standarditele ning regulatsioonidele. 

T Kaitsmata võrk Kasutajatele toitepinge jagamine välisvõrgu 
või generaatori poolt. Selline edastus vastab 
kehtivatele standarditele ning 
regulatsioonidele. 

U Avalik võrk Üldkasutatava võrgu puhul jääb vastutus 
seadme paigaldajale. Samas peab sellise 
süsteemi üle vaatama ning heaks kinnitama 
vastav ametiasutus.  

V Automaatne maanduse-neutraali 
ühendus 

Selline ühendusviis on vaikimisi välja lülitatud 
kuid seda saab kasutada inverterirežiimis 
maandussüsteemi automaatse taastuse TT 
(TNC, TNS, TNC-S) korral. Funktsiooni 
aktiveerimiseks kasutage juhtimismoodulit 
RCC-02/-03 (parameeter {1485}). Seda 
funktsiooni võib aktiveerida kvalifitseeritud 
spetsialist, järgides kehtivaid regulatsioone 
(ptk 4.2.3). 

W Galvaaniline isolaator Seda lisaseadet võib kasutada peamiselt 
elektrolüütilise korrosiooniohu vähendamiseks 
laevadel paiknevate seadme laadimisel dokis. 

X Allika reeverslüliti Kui vooluallikaid on kasutusel rohkem kui üks, 
tuleb kasutada ümberlülitusseadet, mis oskab 
samaaegselt ümber lülitada allikate faasi 
(faase) ning neutraali. Kindlasti tuleb tagada, 
et enne teise vooluallika ühendamist oleks 
eelnev toiteallikas lahti ühendatud (kas 
automaatselt või käsitsi). 

Y Eraldustrafo Seda lisaseadet võib kasutada peamiselt 
galvaanilise korrosiooniohu vähendamiseks 
laevadel paiknevate seadme laadimisel dokis. 

 

18 KINNITUSED 
 

Nr Kirjeldus Märkused 

25 XTS kinnitusplaat Kuulub seadme komplekti (kinnituskruvisid 
pole kaasas) 

26 XTH kinnitusplaat  

27 Ülemise kinnituskruvi ava Kõik avad peavad olema suletud ning 
tihendatud. Kui putukad või väikeloomad 
pääsevad seadme sisemusse, võib see 
põhjustada rikkeid, mis garantii alla ei kuulu 

 

 
 
 
 



 
 

19 NIMEPLAAT 
 

Nr Tähistus Kirjeldus Märkused 

30 Model Mudel  

31 Pnom*/P30* Väljundi piirmäär / 30 
minuti jooksul, kasutades 
välist jahutusseadet ECF-
01 

 

32 Pnom/P30 Väljundi piirmäär / 30 
minuti jooksul 

 

33 Udc Battery Aku pinge piirmäär 
(ettenähtud sisendvoolu 
puhul) 

 

34 Idc Charge/inv/inv* Laadija voolutugevuse 
piirmäär/inverteri 
voolutugevuse 
nominaalväärtus/inverter, 
mis on varustatud 
jahutusseadmega (mudel 
XTS) 

 

35 Uac In Sisendi voolutugevuse 
piirmäär sisendis / 
väljundis 

7.2 

36 Iac In AC sisendpinge piirmäär 7.2.2 

37 Uac Out Inverterirežiimis töötava 
kontrolleri väljundpinge 
piirmäär (inverterirežiimis 
muudetav parameeter)  

Kui edastusrelee on 
aktiveeritud, võrdub AC 
väljundpinge AC 
sisendpingega. 

38 I AC Out Inv/Inv*/max Laadija voolutugevuse 
piirmäär 

7.2.2 

39 SN:xxxxxxxxxx Seerianumber 7.2.2 

40 IPxx Kaitseaste (vastavalt IEC 
60529) 

 

 

20 TEHASESEADISTUSED 
 

Param. 
nr 

Kirjeldus Ühik 
 

Vaikimisi 
 

 

1107 AC sisendi voolutugevuse piirmäär A 4 STD  

1108 Tühjenenud aku piirväärtus V/cell 1.93  

1109 Aku laadimise alampiir V/cell 1.75  

1110 Inverteri taaskäivituse piirmäär peale aku 
tühjenemist  

V/cell 2  

1111 Automaatne käivitus peale toitepinge tekkimist y/n no  

1112 Inverteri sagedus Hz 50/60  

1121 DC pinge piirmäär kontrolleri peatamiseks V/cell 2.84  

1126 Allika toetusfunktsioon (Smart Boost) y/n no  

1127 Võrgutoide lubatud y/n no  

1138 Aku laadimisvool A 4 STD  

1139 Aku pinge korrigeerimine vastavalt temperatuurile  mV/°C/ -5  



 cell  

1140 Aku hoolduspinge V/cell 2.27  

1143 Uue akutsükli pinge V/cell 2.1  

1144 Alapinge kestus 1 uue tsükli käivitamiseks min. 30  

1145 Alapinge 2 uue tsükli käivitamiseks V/cell 1.93  

1146 Alapinge 2 kestus uue tsükli käivitamiseks sec. 180  

1156 Aku neeldumispinge V/cell 2.4  

1157 Neeldumise kestus h 2  

1159 Voolutugevus neeldumise lõppemisel Adc 10  

1161 Neeldumiste intervalli minimaalne intervall h 3  

1187 Laadimise tuvastamine tundlikkus (100% ca.25W) % 10  

1188 Ilmpulsi koormuse otsingu väärtus -- 1  

1189 Pulssidevaheline intervall sec. 0.8  

1190 Intervall seadme väljalülitamiseks aku alapinge 
korral  

min. 3  

119 Dünaamiline kompensatsioon alapinge korral y/n yes  

1194 Aku adaptiivne madalpinge lubatud o/n no  

1195 Adaptiivse madalpinge piirväärtus V/cell 2.08  

1198 Intervall enne edastusrelee aktiveerumist sec. 8  

1199 AC sisendpinge piirmäär edastusrelee avamiseks Vac 180/90  

1200 Edastusrelee avanemise kriitiline piirväärtus Vac 100/50  

1246 
 

Kontakti 1 rakendumine pinge 1 {1247} korral 
peale intervalli {1248} möödumist 

y/n yes  

1247 Pinge 1 kontakti 1 avanemisel V/cell 1.95  

1248 Intervall, mida kasutatakse kontakti 1 
aktiveerimisel peale pinge piirmäära 1 ületamist  

min. 1  

1249 Kontakti 1 rakendumine pinge 2 {1250} korral 
peale intervalli {1251} möödumist 

y/n 
 

yes 
 

 

1250 Pinge 2 kontakti 1 avanemisel V/cell 2  

1251 Intervall, mida kasutatakse kontakti 1 
aktiveerimisel peale pinge piirmäära 2 ületamist 

min. 10  

1252 
 

Kontakti 1 rakendumine pinge 3 {1253} korral 
peale intervalli {1254} möödumist  

y/n 
 

yes 
 

 

1253 Pinge 2 kontakti 1 avanemisel V/cell 2.05  

1254 Pinge 3 kontakti 1 avanemisel min. 60  

1255 Pinge kontakti 1 deaktiveerimiseks V/cell 2.25  

1256 Pinge viivis {1255} kontakti 1 sulgemiseks min. 60  

1258 Kontakti 1 avamine toitepinge 1 puhul y/n yes  

1286 Väljundpinge Vac 230/120  

1288 Piirmäära dünaamiline kompenseerimine (AUX.1) y/n no  

1298 Adaptiivse kasvumeetodi samm mV/cell 20  

1304 
 

Aku madalpinge, mis põhjustab seadme töö 
lõpliku peatumise 

-- 
 

3 
 

 

1307 Adaptiivse korrektsiooni pinge väärtus V/cell 2.2  

1309 Aku laadimiseks vajalik miinimumpinge Vac 185/142  

1404 Aku madalpinge loenduri intervall sec. 0  

1432 Maksimaalne AC sisendpinge, mis on inverteri 
sisselülitumiseks sobiv 

Vac 270/135  

1433 Laadimisvoolu vahemik, vastavalt sisendpingele Vac 20/10  

1435 Sisendpinge kadumise kohene tuvastamine 
(UPS) 

y/n no  

1436 
 

AC sisendpinge ületamise korral ei avata 
edastusrelee kontakte 

y/n 
 

yes 
 

 



1470 
 

AC sisendpinge hüsterees, mis põhjustab 
edastusrelee kontaktide sulgumise 
 

Vac 
 

10 / 5 NC3 
 

1485 
 

Maandus – neutraalühenduse automaatse 
ühenduse keelamine 

y/n 
 

no 
 

 

1486 Neutraal on alati ühendatud yes/no no  

1488 Aku kriitilise pinge väärtus V/cell 1.5  

1505 Kõrgema sageduse delta lubatud väärtus Hz 35  

1506 Madalama sageduse delta lubatud väärtus Hz 15  

1510 
 

AC sisendi kadumise tolerants (tolerantse UPS 
režiimis) 

-- 
 

100  

1516 Ujuvrežiimis on Auxiliary kontakt 1 deaktiveeritud y/n yes  

1517 Ujuvrežiimis on Auxiliary kontakt 2 deaktiveeritud y/n no  

1527 AC sisendpinge piirmäära vähendamine y/n no  

1528 Intervall enne edastusrelee sulgumist Min. 0  

1532 Dünaamilise kompensatsiooni režiim Auto/Man Auto  

1547 Mitme seadmega süsteemis on alamseadmete 
ooterežiim lubatud 

y/n yes  

1565 Akustilise häiresignaali kestus Sec. 0  

1552 
 

AC sisendpinge tuvastamine (UPS) Fast/ 
Tolerant/S
low 

Tolerant 
 

 

1566 AC allikal võib maksimaalne piirmäär olla erinev yes/no no  

1567 AC allika maksimaalse piirmäära 2 väärtus A 16  

 

 

 



 



Tabeli tõlge: 
Nominal battery voltage – aku nominaalpinge 
Input voltage range – sisendpinge väärtus 
Continious power - pidevpinge 
Power - võimsus 
Maximum load - piirvõimsus 
Maximum assymetric load – asümmeetrilise pinge piirväärtus 
Load detection (Stand-by) – pinge tuvastamine ooteseisundis 
Maximum effiency – efektiivsuse piirmäär   
Consumption OFF/Standby/ON – tarbimise välja/ooteasendisse/sisse lülitamine 
Output voltage - väljundpinge 
Output frequency - väljundsagedus 
Harmonic distortion – harmooniline moonutus 
Overload and short-circuit protection – ülekoormus ning lühisekaitse 
Overheat protection – ülekuumendumise kaitse 
 
Battery charger (akude kaitse) 
Change charateristic – andmete muutmine 
Maximum charging current – maksimaalne laadimisvool 
Temperature compensation - temperatuurikompensatsioon 
Power Factor Compensiation – voolutugevusfaktori kompensatsioon 
 
General data (üldised andmed) 
Input voltage range - sisendpinge 
Input frequency – sisendpinge sagedus 
Input current max (transfer relay)/ Output current max – sisendpinge piirväärtus (relee)/ 
väljundi piirväärtus  
Transfer time - edastusaeg 
Multifunction contacts – mitme funktsiooniga kontaktid 
Weight – kaal  
Dimension - mõõdud 
Protexction index - kaitseaste 
Conformity – vastavus regulatsioonidele 
Operating temperature range – töötemperatuuri vahemik 
Relative humidity in operation – seadmele sobiv niiskusaste 
Ventilation - ventilatsioon 
Acoustic level - helitase 
Up to short-circuit – kuni lühiseni 
Up to Pcont – kuni väärtuseni Pcont 
Pure sine wave - siinus 
Automatic disconnection with 3 time restart attempt – automaatne lahtiühendamine peale 
kolme järjestikust taaskäivitamist  
Warning before shut-off  - with automatic restart – Väljalülitamise hoiatus (koos automaatse 
taaskäivitusega) 
6 steps: Bulk-Absorption-Floating-Equalization-reduced floating-period absorption –  
6 sammu: Bulk-Absorption-Floating-Equalization-reduced floating-period absorption 
Module ARM-02 with 2 contacts, in option - Lisaseadmena saab kasutada lisamoodulit ARM-
02 (2 kontakti) 
Independet switchover contacts (potential free) – sõltumatud lülituskontaktid 
(potentsiaalivabad) 
Without condensiation - kondensaadivaba 
Forced from - kuni 
Without/with ventilation – ilma ventilatsioonita/ventileeritav 
Adjustable value – muudetav väärtus 
Value with cooling fan module ECF-01 - lisamooduli ECF-01 kasutamisel 


