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AT UYGUNLUK BEYANI
EU DECLARATION OF CONFORMITY

Firma / Company
Demiriz Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Ortaköy Sanayi Bölgesi Tiftik Sokak No:16 Silivri/İstanbul

Fabrika / Factory
Demiriz Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Ortaköy Sanayi Bölgesi Tiftik Sokak No:16 Silivri/İstanbul

Ürün / Product
Servo Voltaj Regülatörü
Servo Voltage Regulator

Marka - Model / Brand - Model
DEMİRİZ - MSR / TSR Serisi

Yukarıda tanımlanan beyanın nesnesi, ilgili uyumlaştırılmış AB mevzuatı ile uyumludur.
The object of the declaration described above, is in conformity with the relevant union

harmonisation legislation.

Direktifler / Directives
2014/35/AB LVD Yönetmeliği
LVD Directive 2014/35/EU

__________________________________________________________________________________

İstanbul, 01.06.2021 Burhan DEMİRİZ
Beyan No : CED.011 Elektronik Mühendisi
Declaration No : CED.011 Electronics Engineer

Yazılı iznimiz olmaksızın makina üzerinde yapılan değişiklikler bu belgeyi geçersiz kılacaktır.
This declaration loose its validity in case of modification on the machine without our written authorization.



ÖNSÖZ
 Bu teknik doküman regülatörün doğru bir şekilde kurulması ve çalıştırılması için hazırlanmıştır. Bu

kullanıcı el kitabı MSR 1 – 2 – 3,5 – 5 – 7,5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 ve TSR 10,5 – 15 –
22,5 – 30 – 45 – 60 – 75 – 100 – 120 – 150 kodlu voltaj regülatörlerinin işletmeye alma, bakım,
onarım ve kullanım şartlarını güvenli ve verimli bir şekilde yerine getirmenizi sağlayacak bilgi ve
talimatları içerir.

 Regülatörü kullanmadan önce, kullanıcı el kitabını dikkatlice okuyunuz. Bu el kitabında tüm
terimler net bir şekilde tanımlanmıştır ancak yine de net olmadığını düşündüğünüz noktalarla
karşılaşırsanız firmamızı arayarak yetkili personelimizden bilgi alınız.

STANDART ÖZELLİKLER
 Regülatörün şasesi demir profillerden ve/veya saclardan üretilmiştir. Elektrostatik boya ile

boyanarak neme ve toza karşı koruma sağlanmıştır. Regülatör mümkün olabilecek minimum
seviyede sessiz ve titreşimsiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

 Regülatörün gerilim taşıyan noktaları dokunma riskine karşı IP20 koruma sınıfına uygun hale
getirilmiştir. Fakat ayarlanabilir oto transformatörlerin (varyak) yapısı itibariyle kömür ucuna
temas edilmesi halinde elektrik şoku riski olduğu için bu noktalara kesinlikle dokunulmaması
gerekir.

 Regülatörün elektrik bağlantıları ve elektrik sitemine bağlantısı mutlaka elektrik konusunda yetkili
personel tarafından yapılmalıdır.

 Regülatörün uygun ve güvenli kullanılması, bakım ve onarımın yapılabilmesi için, kullanıcı el
kitabında belirtilen bütün koşullara uyulmalıdır.

 Kullanıcı el kitabında belirtilen talimatların dışında bir uygulama ile regülatörün çalıştırılması veya
bakımının yapılması halinde; ortaya çıkabilecek arızalar ve zararlardan üretici sorumlu
olmayacaktır.

UYGUN KULLANIM
 Regülatörü kullanacağınız yerin elektriksel yükünü ölçünüz veya firmamızın güç tespiti hizmetine

başvurunuz. Güç tespiti firmamız tarafından yapılmamışsa, cihazın aşırı yükten dolayı zarar
görmesi veya başka elektriksel cihazların zarar görmesi gibi durumlarda üreticinin hiçbir
sorumluluğu bulunmamaktadır.

 Regülatör hizmete alındıktan sonra elektriksel yükü artıracak herhangi bir cihaz bağlanmadan
önce mutlaka yetkili personelimizin onayı alınmalıdır. Aksi takdirde ürün garanti kapsamı dışında
kalır.

KULLANIM SINIRLAMALARI
 Regülatörün azami gerilim ve güç sınırlamaları üzerindeki etikette belirtilmiştir. Regülatörü

çalışma konumuna almadan önce bu değerleri kontrol ediniz.



EMNİYETLİ ÇALIŞMA
 Elektrik saatinden gelen kablolarının regülatörün giriş tarafına bağlandığından emin olunuz. Nötr

iletkenin doğru bağlandığından emin olunuz. Trifaze modeller için cihaza bağlanacak elektriksel
yüklerin üç faz arasında dengeli dağıtıldığından emin olunuz.

 Regülatörü ilk kez çalıştırmadan önce; tüm bağlantıların doğru şekilde yapıldığından emin olunuz
ve regülatörün şalterini şebeke konumuna alınız. Giriş fazlarında herhangi bir kesinti olmadığını
gördükten sonra şalteri regülatör konumuna alınız.

 Çıkış voltajını kontrol ederek regülatöre bağlı cihazlarınızı devreye alınız. Regülatörün çıkış
voltajı cihazlarınız için uygun aralıkta değil ise regülatörü devre almayınız.

 Regülatörü devreye almadan önce kesinlikle toprak bağlantısının yapıldığından emin olunuz.
 Regülatörün üzerindeki etiketleri ve uyarıları dikkatle inceleyiniz.
 Regülatörü aşırı nemli, kirli ve hava sirkülasyonun olmadığı, herhangi bir arıza durumunda teknik

personelce müdahale edilemeyecek bir yere yerleştirmeyiniz.
 Regülatörün kapakları sadece elektrik konusunda yetkili personel tarafından açılmalıdır.
 Bakım ve onarım sırasında yetkili personel haricinde kimsenin regülatöre dokunmaması için

kapakların üzerinde görünür bir kısımda uyarı levhası olmalı, regülatörün giriş elektriği
kapatılmalıdır.

 Uzun ömürlü bir çalışma için regülatör sürekli olarak aşırı elektrik yükü altında çalıştırılmamalıdır.
 Güç bağlantı kablosu, üzerine herhangi bir nesne konmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Kablo

üzerinde eğilme ve bükülme olmamasına dikkat ediniz.
 Uyarı işaretleri düşer ya da silinirse aynı işaretler revize edilerek yenilenmelidir.
 Kompanzasyon panosu olan işletmelerde uygun bağlantı şeması aşağıda gösterilmiştir.
 Regülatörün etrafına yanıcı ve yakıcı malzemeler kesinlikle yakın konulmamalıdır.
 Olası bir durumda regülatör için kullanılacak söndürücüler CO2 yangın söndürücü olmalıdır.
 Herhangi bir yangın belirtisi durumunda (koku, duman) ilk olarak regülatöre gelen girişi kesiniz.

REGÜLATÖRÜN TEMEL GÜVENLİK ŞARTLARINA UYGUN KULLANIMI
 Regülatörün belirlendiği, tasarlandığı ve üretildiği amacın dışında ve/veya üreticinin beyan

etmediği amaçla kullanılması ile oluşacak riskli durumlar ve bunların yol açacağı zararlardan
üretici sorumlu olmayacaktır.

 Belirlendiği, tasarlandığı ve üretildiği teknik fonksiyonel yapının dışında; üreticinin beyan
etmediği bir özellik eklenmesi/çıkarılması ile oluşacak riskli durumlar ve tehlikelerin yol
açacağı zarardan üretici sorumlu tutulamaz.



REGÜLATÖR AKSAMI GENEL TANIMLARI
 Booster Transformatör: Çıkış geriliminin 220 V olması için gerekli gerilimi edilmesini sağlar.

 Varyak (Ayarlı Transformatör): Servo motorun devre kartıyla sürülmesi sonucu varyak
kömürü sargılar arasında dolaşır. Gerilim değişimi bu sayede çıkışa verilir.

 Servo Motor: Devre kartı ile voltaj değişimlerini anlayarak voltaj düşümü ve yükseltimi
yönlerine varyak kömürünü hareket ettirir.

 Switch: Her bir varyak üzerinde iki adet bulunur. Motorun hareketinin düşürücü veya
yükseltici yönde olması gerektiğini kontrol kartına bildirir.

 Devre Trafosu: Kontrol kartının çalışması için gerekli gerilimi verir.



 Kontrol Kartı (2018 öncesi üretimler):Motor dönüş yönünü ve ne kadar döneceğini,
ayarlanacak voltaja göre ayarlayarak çıkış gerilimini sabit tutar.

 Kontrol Kartı ve gösterge (2018 sonrası üretimler):Motor dönüş yönünü ve ne kadar
döneceğini, ayarlanacak voltaja göre ayarlayarak çıkış gerilimini sabit tutar. Menü üzerinden
parametreler değiştirilebilir.

TRİFAZE SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ KONTROL PANELİ

By-Pass Şalterleri

Çıkış VoltmetreleriFaz İndikatörleri

Uyarı Etiketi



MONOFAZE SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ KONTROL PANELİ
(20 kVA - 50 kVA)

MONOFAZE SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ KONTROL PANELİ
(1 kVA - 15 kVA)

VOLTAJ REGÜLATÖRÜNÜN KURULUMU İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

MONOFAZE SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

Model Giriş Sigortası By-Pass Şalteri Giriş Kablosu
Kesiti

Çıkış Kablosu
Kesiti

MSR 1 10 A 16 A 2,5 mm2 2,5 mm2

MSR 2 10 A 16 A 2,5 mm2 2,5 mm2

MSR 3,5 16 A 16 A 4 mm2 4 mm2

MSR 5 25 A 25 A 4 mm2 4 mm2

MSR 7,5 32 A 32 A 6 mm2 6 mm2

MSR 10 40 A 40 A 6 mm2 6 mm2

MSR 15 40 A 40 A 10 mm2 10 mm2

MSR 20 63 A 63 A 16 mm2 16 mm2

MSR 25 80 A 115 A 25 mm2 25 mm2

MSR 30 100 A 115 A 35 mm2 35 mm2

MSR 40 125 A 125 A 50 mm2 50 mm2

MSR 50 160 A 160 A 70 mm2 70 mm2

By-Pass Şalteri

Giriş Sigortası

Çıkış Voltmetresi

Uyarı Etiketi

By-Pass ŞalteriÇıkış Voltmetresi

Faz İndikatörü

Uyarı Etiketi



TRİFAZE SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

Model Giriş Sigortası By-Pass Şalteri Giriş Kablosu
Kesiti

Çıkış Kablosu
Kesiti

TSR 10,5 16 A 16 A 3x4 mm2 3x4 mm2

TSR 15 25 A 25 A 3x4 mm2 3x4 mm2

TSR 22,5 32 A 32 A 3x6 mm2 3x6 mm2

TSR 30 40 A 40 A 3x6 mm2 3x6 mm2

TSR 45 40 A 40 A 3x10 mm2 3x10 mm2

TSR 60 63 A 63 A 3x16 mm2 3x16 mm2

TSR 75 80 A 115 A 3x25 mm2 3x25 mm2

TSR 100 100 A 115 A 3x35 mm2 3x35 mm2

TSR 120 125 A 125 A 3x50 mm2 3x50 mm2

TSR 150 160 A 160 A 3x70 mm2 3x70 mm2

SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ TEKNİK BİLGİLER

 Şebeke voltajının düzensiz ve güvenilmez olduğu yerlerde, cihazların sorunsuz çalışması
amacıyla üretilmiş, ergonomik, basit kullanımlı ve tam otomatik servo voltaj regülatörüdür.
Ağır çalışma şartları altında tam yükte yüksek verimlilikle çalışmayı sağlayan kaliteli ve
dayanıklı materyaller ile üretilmiştir.

 Monofaze 1 kVA’dan 50 kVA’ya kadar ve trifaze 10,5 kVA’dan 150 kVA’ya kadar standart
üretimi mevcuttur. Trifaze 2.000 kVA’ya kadar özel üretimleri gerçekleştirilmektedir.

Kullanım Alanları:
- CNC tezgahları
- Tibbi cihazlar
- Tekstil makinaları
- Otomasyon ekipmanları
- Bilgisayar ve server sistemleri
- Isınma ve soğutma sistemleri
- Elektrikli ev aletleri vb.

Ürün Özellikleri:
- Yüksek ve verimli transformatör gücü
- Yüksek ısıya dayanıklı Naylon 6 (%70) ve cam elyaf karışımı ile üretilen bobin karkasları
- 10.000 Gauss silisli sac ile üretilmiş transformatör ve varyak nüveleri
- H0 sınıfı emaye izoleli elektrolitik bakır ile üretilen varyak sargıları
- Özel elektrografitten üretilen iletken varyak kömürleri
- Regülatör gerektiğinde devre dışı bırakılabilmesi için By-Pass şalterleri
- Sağlam metal gövde ile güvenilir çalışma
- Aşırı-düşük gerilim ve faz koruma ünitesi (opsiyonel):

a) Gerilim aralığının üzerinde veya altında gelen voltajlarda,
b) Şebeke voltajının kesilip tekrar yüksek voltaj gelmesi halinde,

Regülatörün çıkışını 8 saniye keser. Regülasyon tamamlandığında çıkış verir ve
cihazlarınızın yanması önlenir.

NOT: Aşırı-düşük gerilim ve faz koruma ünitesi cihazlarınızı koruyacağından tavsiye edilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER MSR TSR
Giriş Gerilimi 1~ 160 V – 250 V (AC) 3~ 275 V – 450 V (AC)
Çıkış Gerilimi 1~ 220 V (AC) ±%2 3~ 380 V (AC) ±%2
Güç Faktörü (cosØ) 0,70 0,70
Regülasyon Hızı 80 V/sn 60 V/sn
Verim > %90 > %90
Çıkış Regülasyonu Sinüsoidal Sinüsoidal
Bağıl Nem %90 %90
Akustik Gürültü < 40 dB < 40 dB
Çalışma Sıcaklığı -10 0C ― +40 0C -10 0C ― +40 0C
Koruma Sınıfı IP20 IP20

MONOFAZE SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ BAĞLANTI NOKTALARI
(1 kVA - 15 kVA)

MONOFAZE SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ BAĞLANTI NOKTALARI
(20 kVA - 50 kVA)



TRİFAZE SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ BAĞLANTI NOKTALARI

ÇIKIŞ GERİLİMİNİN AYARLANMASI (2018 öncesi üretimler)

 Çıkış gerilimini şekildeki ayar trimpotu ile 215 V – 230 V arasında dilediğiniz değere
ayarlayabilirsiniz.

ÇIKIŞ GERİLİMİNİN AYARLANMASI (2018 sonrası üretimler)



 Çıkış gerilimini şekildeki en alt butona basılarak girilen menüde [ P 0 ] parametresi ile
ayarlanır.

 Çıkış geriliminin ayarını kesinlikle yetkili personel haricinde kimse yapmamalıdır. Aksi
takdirde doğabilecek zararlardan firmamız sorumlu değildir.

BAKIM
 Regülatörün bakımına başlamadan önce kesinlikle elektrik bağlantısı kesilmelidir.
 Periyodik denetim ve önleyici bakımlar cihazın güvenli, uygun çalışması ve uzun ömürlü

olmasını garanti altına alır.
 Tam bir denetim ilk çalıştırmadan önce üretimden hemen sonra fabrikamızda yapılmaktadır.
 İlk servis bakımı cihazın kullanılmaya başlanmasından 6 ay sonra yapılmalıdır. Daha sonra

cihazın gücü ve çalıştırılma ortamına göre 6 veya 12 aylık sürelerle bakım yapılmalıdır.
 Cihazın çalışma şartları zorluysa bakımlar daha kısa süreler içinde yapılmalıdır.

GENEL BAKIM ÇALIŞMALARI
• Tüm bağlantı noktaları ve kablolar gözden geçirilir. Koruyucu parçalar ve bağlantıları dikkatli bir

şekilde kontrol edilir. (Vidaların sıkılması, çatlak, kutuplar)
• Tüm hareketli ve çalışan mekanik aksamların fonksiyonlarını yerine getirip getirmedikleri

kontrol edilir.
• Varyak switchlerinin çalışmaları ve pozisyonları incelenir.
• Gerekirse sürücü dişlileri temizlenir ve yağlanır. Kömür bağlantı silindiri ve mili asla

yağlanmamalıdır.
• Kömürü hareket ettiren silindir ve millerin rahatça dönüp dönmedikleri elle kontrol edilir.
• Sargılar gerekirse yumuşak bezlerle temizlenmelidir.
• Asla zımpara kullanmayınız bu ark veya kalıcı hasarlar meydana getirebilir.

BAZI ARIZA DURUMLARINDA YAPILMASI GEREKENLER

Problem Muhtemel Neden Yapılması Gereken
Varyak ve/veya Booster trafo
sargılarından duman çıkması

veya koku gelmesi
Aşırı ısınma Servisi arayınız

Varyak ve/veya Booster trafo
sargılarının yanması Aşırı yük Cihazı şebeke konumuna alıp

servisi arayınız

Gerilim ayarı yapmaması Kömürde aşınma, sargıların
bir kısmının yanması

Cihazı şebeke konumuna alıp
servisi arayınız

Gerilim ayarı yapmaması Booster Trafo ve/veya
Varyakta kopukluk

Cihazı şebeke konumuna alıp
servisi arayınız

Gerilim ayarı yapmaması Motor ya da switchlerde
arıza

Cihazı şebeke konumuna alıp
servisi arayınız

Gerilim ayarı yapmaması Kontrol kartında arıza Cihazı şebeke konumuna alıp
servisi arayınız

Gerilim ayarı yapmaması Devre trafosunda arıza Cihazı şebeke konumuna alıp
servisi arayınız

Cihazın çıkış vermemesi Nötr iletkeninin
bağlanmaması Bağlantıyı kontrol ediniz

Cihazın çıkış vermemesi Fazlardan birinde güç
kesintisi Bağlantıyı kontrol ediniz

Cihazın otomatik olarak
kapanması

(Korumalı modellerde)

Çıkış geriliminin kontrol
aralığının dışına çıkması

Uygun gerilim geldiğinde
cihaz otomatik olarak
çalışmaya devam eder



ÜRETICI VE YETKILI SERVIS BILGILERI
Üretici Ünvanı : Demiriz Elektrik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Ortaköy Sanayi Bölgesi Tiftik Sk. No:16 Silivri/İstanbul
Telefon : 0212 734 39 24 – 25
Faks : 0212 734 39 28
web : www.demirizelektrik.com.tr
e-mail: info@demirizelektrik.com.tr

Yetkili Servisler

ŞEHİR YETKİLİ SERVİS ADRES TELEFON

MERKEZ SERVİS
İSTANBUL

Demiriz Elektrik
İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ortaköy Sanayi Bölgesi Tiftik Sk. No:16
Silivri 0212 734 39 25

ADANA Öz Teknik Kaynak
Mak.İnş.Malz.San.Tic.Ltd.Şti.

Yeni Metal Sanayi Sitesi 46023 Sk.
No:35/A Seyhan 0322 429 39 85

ANKARA Tezcan Elek. Bob.
İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

1230/1. Sokak No:38 Ostim
Yenimahalle 0312 354 80 21

ANTALYA Faz Makina Bobinaj San. Tic. İnş. Ltd. Şti. Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi 663. Sk.
No:24 0242 346 58 76

BURSA EN-BİRKaynak Makinaları ve Ekipmanları Üçevler Mah. Niltim 60. Sk. No:4/L
Nilüfer 0224 215 15 07

ÇANAKKALE Lider Makina – Berkan Şahin 2 Nolu Sanayi Sitesi 12. Sk. No:16 Biga 0530 891 00 17

DÜZCE Doğangüç Teknik Kültür Mahallesi 791. Sokak No:17
Merkez 0380 524 94 92

GAZİANTEP Özmert Bobinaj Elektrik Küsget Sanayi Sitesi B Blok 53 Nolu Cad.
No:104 0536 311 86 62

HATAY Mirioğlu Elektrik Bobinaj Sanayi Sitesi 6. İniş 8. Cadde No:15
Antakya 0326 221 41 12

İSTANBUL Froser Kaynak Ekp.Paz.San.Dış Tic.Ltd.Şti. İ.O.S.B. Demirciler San. Sit. C1 Blok
No:198 İkitelli 0212 549 50 70

İZMİR Önder Kaynak Mak. ve
Mlz. San. Tic. Ltd. Şti.

Kazım Dirik Mah. 340. Sk. No:15 2. Sanayi
Sit. Bornava 0232 435 43 07

KAHRAMAN
MARAŞ

Değirmenci Bobinaj
Mesut Değirmenci

Yavuz Selim Mah. 73016. Cd. No:14
Dulkadiroğlu 0541 592 47 56

KAYSERİ Merkez Kaynak
San. Tic. Ltd. Şti.

Yeni Sanayi Bölgesi Zuhal Caddesi 20.
Sokak No:3 0352 331 82 80

KONYA Faruk Bobinaj ve Kaynak – Mehmet
Faruk Kıyıcı Fevzi Çakmak Mah. 10562 Sk. No:4 0533 269 78 13

SAKARYA Ayvaz Teknik Akyazı Küçük Sanayi Sit.
E Blok No:11 Akyazı 0530 461 55 22

SAMSUN Çalışkan Bobinaj Eski Sanayi Sitesi Yurtsever Cad. No:52
Canik 0362 228 12 14

SİVAS Yalçınlar Grup Sinai Tıbbi Gazlar Mak. İnş.
Taah.

Mehmet Akif Ersoy Cad.
35 Sk. No:1 Merkez 0346 211 26 24

TEKİRDAĞ Ulu Endüstriyel Elektronik Gaziosmanpaşa Mah. Sayar Sk. No:15/17
Çerkezköy 0545 454 38 44

TRABZON Türker Makina
San. Tic. Ltd. Şti.

Sanayi Mah. 301. Sokak No:19
Değirmendere 0462 325 35 03

VAN Özen Elektrik & Bobinaj Koçibey Cad. No:3 Merkez 0432 214 22 27

mailto:info@demirizelektrik.com.tr


GARANTI ŞARTLARI VE GARANTI BELGESI
Şirketimizden satın almakta olduğunuz kaynak makinasının garanti süresinin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin ve
uygulamada çıkan problemlerin giderilmesi amacı ile aşağıdaki hususları bilginize sunarız.
1. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (Tüketici Kanunu) amacı tüketicilerin güvenliğini ve ekonomik

çıkarlarını korumaktır. Bu nedenle satın alınan akü şarj cihazı için verilen 2 (iki) yıllık garanti süresinden sadece
kanunda “tüketici” olarak tanımlanan kişiler yararlanabilecektir.

2. Tüketici Kanunu’nda “tüketici” ifadesi “Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan
veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. Burada “ticari olmayan amaç” ile kastedilen bir malı
tekrar satmak ya da üretimde kullanmak üzere değil, sadece kendi kullanımı için edinmek, kullanmak veya
yararlanmaktır. Eğer bir malı üzerine kâr koyarak tekrar satmak ya da üretiminizde kullanmak için alıyorsanız bu
durumda tüketici olarak kabul edilmeyeceksiniz. Ancak bu halde eğer bir ürünü tüketiciye satmak için aldıysanız, bu
durumda kanunda tüketici olarak tanımlanan kişiler açısından 2 (iki) yıllık garanti süresi uygulanmaya devam edecektir.
Eğer bu ürünü üretimde veya mesleğini icra ederken kullanacak bir gerçek veya tüzel kişiye (mesela demir doğrama
atölyesine) satacaksanız bu durumda 2 (iki) yıllık garanti süresi bu kişi açısından uygulanmayacaktır.

“Mesleki olmayan amaç”tan kasıt, mesleğini ifa ederken kullanmak amacı olmadan bir malın edinilmesi, kullanılması ya da
yararlanılmasıdır. Başka bir ifade ile bu ürün, alıcı tarafından kendi mesleki faaliyetleri gerçekleştirilirken kullanılacak ise (bir
demir doğrama atölyesinin kaynak makinası alması gibi) alıcı “tüketici” olarak değerlendirilmeyecektir.
Yukarıdaki bilgiler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından da ayrıca
teyit edilmiştir.
 Malın ticari ya da mesleki amaçlarla satın alınması halinde 1 yıllık garanti süresi uygulanmaktadır.
 Bunun yanı sıra garanti başlangıç süresinin resmi kanıtı olarak, makinaya ait seri numarasını da içeren faturanın bir

kopyası mutlaka saklanmalıdır.
 Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve Tüketici Kanunu’nda “tüketici” olarak tanımlanan kişiler için 2

(iki) yıldır. Tüketici Kanunu’nda “tüketici” olarak tanımlanmayan kişiler için 1 (bir) yıldır.
 Garanti kapsamımız, makinalarımızın üretim hataları ile sınırlıdır. Makinaların amacı dışında kullanılmaları, kullanma

kılavuzundaki şartların yerine getirilmemesi, hatalı şebeke bağlantıları yapılması, orijinal aksesuarların kullanılmaması,
garanti süresi içinde yetkili servis haricinde makinada bakım-onarım yapılması ve doğal afetler sonucu meydana
gelebilecek arızalar garanti kapsamına girmez. Ayrıca makina ile birlikte tedarik edilen aksesuarlar, bu malların
üreticilerinin garantisi ile sınırlıdır.

 Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi
en fazla 20 iş günüdür.

 Malın arızasının garanti kapsamında olup olmadığını Demiriz ve Demiriz’in yetkilendirdiği teknik servisler belirler.
 Arızalı malın onarım yerini (kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis veya Demiriz belirler.
 Malın garanti süresi içerisinde üretim hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli

ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır. Malın kullanım özellikleri
“Kullanma Kılavuzu”nda açıkça belirtilmiştir. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

İmalatçı Firmanın
Ünvanı : Demiriz Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adresi : Ortaköy Sanayi Bölgesi Tiftik Sokak No:16 Silivri/İstanbul
Telefonu : 0212 734 39 25
Fax : 0212 734 39 28

Malın
Cinsi : Servo Otomatik Voltaj Regülatörü
Markası : DEMİRİZ
Modeli : ⃝ MSR ______ ⃝ TSR ______

Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Satıcı Firmanın
Ünvanı :
Adresi :
Telefonu :
Fatura Tarihi ve No :
ÖNEMLİ NOT! Garantinin geçerli olabilmesi için cihazın faturasının bir kopyası ve satıcı firma
tarafından doldurulan, kaşelenip imzalanan bu garanti belgesimutlaka saklanmalıdır.



INTRODUCTION
 This document is prepared to set up and operate 10,5 – 15 – 22,5 – 30 – 45 – 60 – 75 – 100 – 120

– 150 kVA triphase microprocessor controlled servo automatic voltage regulators.
This document contain information about operating, maintenance,repair and using condition of
Automatic Voltage Regulators (AVR).

 Before using machine, read this document carefully. If you can not understand or confused
please contact our authorized staff.

STANDARD FEATURES
 Mechanical parts of this voltage regulator consist of iron profile and iron sheets.
 For dust and humidity protection it is painted with electrostatic paint.
 The regulator does not cause any vibration or noise.
 Its protection class is IP 20.
 Only if authorized personel can make regulator’s electrical connection to grid. If user break any

condition in this document producer can not be responsible from any defects.

PROPER USAGE
 Our regulators are produced according to, Safety of Machinery (EN 60204-1), LVD (73/23 AT) and

Machinery Safety Direction (98/37 AT).
 However, some hazardous situation may be occur the result of some defects or user faults.

This hazards,
- depend on electric shock some injury.
- some defects on the devices which connect to regulators output.

 Be sure about the total power of your electrical load. You should call us for power analysis and
selection the regulator, otherwise our company will not be responsible of over load damages.

 You must not connect any new electrical load* after regulator start to operate.
*which load not consider in power analysis.

USAGE RESTRICTION
 You can see regulator’s technical features (Rated Power, Input Voltage Bandwidth, Output

Voltage, Output Current Capability, Frequency) on the label. Before activating the regulator, read
this values.

SECURE OPERATE
 The regulator must be used with ground connection.
 Connect the ground cable to ground point on the case, before connecting the grid.

Ground currents may be as high as 30 mA.



 The input breaker must be set off position, the voltage regulators Line/Regulator breaker must
set the ‘’0’’ position before maintenance.

 Be sure to input connection, neutral connection and make accurately.
 Be sure electrical loads separate balanced for each phase.
 After control the all connections, take the change over switch to Line position.
 You can control the connection from the electrical scheme which prepare to IEC 61802 and

should given you with Regulator.
 Read all informations on the labels.
 Do not put device extreme humid, dusty environment.
 The place where you put the device should not be narrow otherwise technician can not work

easily and air circulation can not be desirable level.
 Only if use orginal spare parts otherwise your guarantee will be invalid.
 For high efficiency do not use the regulator under full electric load.
 Only if authorised personels can open the regulator’s covers.
 During the maintenance or repair there should be a visible warning sign and input power must be

cut down.
 If there is any problem with fuse, change the old fuse with equivalent new fuse.
 Do not put anythingon the power cord.
 You should get CO2 extinguisher.
 If labels will be damage , change them with a new one.
 If you smell burn or see any smoke plug out the device.
 If voltage sags ratio high than 5% , regulator’s efficiency may be diminish.
 You can not this machine except regulating the voltage. If you use this machine another purpose

manufacturer can not be responsible from any damages.



EQUIPMENTS

 Booster Transformer:  Motor Supply Transformer:
For only 60 – 75 – 100 – 120 – 150 kVA
models:

 Variac (Variable Transformer):
For 10,5 – 15 – 22,5 – 30 – 45 kVA models:

 Variac (Variable Transformer):
For 60 – 75 – 100 – 120 – 150 kVA models:

 Servo Motor:  Limit Switch:

 Display (Controller inside):  By-Pass Switch:



TRIPHASE SERVO AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR (10,5 kVA - 45 kVA)

TRIPHASE SERVO AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR (60 kVA -150 kVA)

By-Pass Breakers

Output VoltmetersPhase Indicators

Phase Indicators

By-Pass Breakers

Output Voltmeters

Input Fuses



VOLTAGE REGULATORS CONNECTION INFORMATION
 Information about the current capabilities and required diameters of power cables are below.

Total
Rated Power

Rated Power
for each
Phases

Max. Input
Current

Capability
Input Fuse Input Cable

Diameter
Output Cable
Diameter

10,5 kVA 3,5 kVA 3x12 A 3x16 A 3x4 mm2 3x4 mm2

15 kVA 5 kVA 3x18 A 3x25 A 3x4 mm2 3x4 mm2

22,5 kVA 7,5 kVA 3x27 A 3x32 A 3x6 mm2 3x6 mm2

30 kVA 10 kVA 3x36 A 3x40 A 3x6 mm2 3x6 mm2

45 kVA 15 kVA 3x55 A 3x40 A 3x10 mm2 3x10 mm2

60 kVA 20 kVA 3x70 A 3x63 A 3x16 mm2 3x16 mm2

75 kVA 25 kVA 3x90 A 3x80 A 3x25 mm2 3x25 mm2

100 kVA 33 kVA 3x120 A 3x100 A 3x35 mm2 3x35 mm2

120 kVA 40 kVA 3x145 A 3x125 A 3x50 mm2 3x50 mm2

150 kVA 50 kVA 3x180 A 3x160 A 3x70 mm2 3x70 mm2

 The length of the cable must not be over 5 meters. If it is required, select the upper cable
diameter.

TYPICAL APPLICATIONS
 Computers
 Test instruments
 Welding machines
 High voltage power supplies
 Heaters,coolers and air conditioners
 Power regulation in all buildings
 Lifts and escalators
 Deep well divers and various engine

pomps
 Test and Research laboratories
 Illumination devices
 Refrigeration
 Textile industry machines
 Printing and publishing machines



TRIPHASE SERVO VOLTAGE REGULATOR CONNECTION POINTS (30 kVA-45 kVA)

TRIPHASE SERVO VOLTAGE REGULATOR CONNECTION POINTS (60 kVA-150 kVA

ADJUSTING OUTPUT VOLTAGE
 Display on the voltage regulator is contained the controller.
 The output voltage is adjusted as 220 V on production line.
 User can change the output voltage by keeping in these steps.

- Push “SET” then “DOWN” buttons. The output setting screen is opened.

- Push “SET” button. User can see the screen that is shown below.



- Push “SET” button, then “A. 1” is blinking.
- If the target voltage for output is 230 V, push “UP” button then increase the voltage one by

one.
- When this process is finished, the controller will save the target voltage and user can

measure the final output voltage on terminals.

MAINTENANCE
 Periodic inspection and preventive maintenance will warrant safety, proper function and

prolonged life.
 A complete inspection had already carried out by us before the first startup .
 The first preventive service check is due six months after energization of the equipment. Then

maintenance service has to be carried out every 6 to 12 months. If the unit is operated in an
aggressive atmosphere, more frequent checks are necessary.

GENERAL MAINTENANCE WORK
 Examine all contacts, connections and lines. Pay particular attention to the protective (ground)

leads and their connections. Re-tighten screws, terminals, nuts etc.
 Examine all moving parts and all mechanically working parts for proper function and fastening.
 Inspect the fastening and positioning of the limit switches.
 If required, clean and lubricate the elements of the driving gear assembly. Never lubricate carbon

contact rollers or their axles.
 A manual check is sufficient. The rollers must rotate freely on the axles.
 If required, clean winding surfaces with a soft cloth.
 Never use emery paper (it would affect contacting and cause consequent damage).



WARRANTY
The warranty covers faulty workmanship for 2 years from the date of purchase (parts and labour).
Our warranty coverage is limited to the manufacturing defects of our machines. The use of machines other than their
intended purpose, failure to comply with the conditions in the user manual, making incorrect network connections, not
using original accessories, maintenance and repair of the machine other than the authorized service within the warranty
period, and malfunctions that may occur as a result of natural disasters are not covered by the warranty. In addition, the
accessories supplied with the machine are limited to the warranty of the manufacturers of these goods.
• If the goods fail within the warranty period, the time spent in repair is added to the warranty period. The repair time of
the goods is a maximum of 20 working days.
• Technical services authorized by Demiriz and Demiriz determine whether the malfunction of the goods is under warranty.
• The authorized service or Demiriz determines the repair place (where it is used or the service workshop) and its shape.
• In the event that the product malfunctions due to manufacturing errors within the warranty period; It will be repaired
without any charge under labor cost, replacement part cost or any other name. The properties of the product are clearly
stated in the "Operating Manual". Malfunctions resulting from the use of the product contrary to the points in the user
manual are out of warranty.

Manufacturer
Title : Demiriz Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Address : Ortaköy Sanayi Bölgesi Tiftik Sokak No:16 Silivri/İstanbul
Tel : 0212 734 39 25
Fax : 0212 734 39 28

Product
Type : Servo Otomatik Voltaj Regülatörü
Brand : DEMİRİZ
Model : ⃝ MSR ______ ⃝ TSR ______

Bandrol or Serial Nu :
Delivery Date and Place:
Max Repair Time : 20 days

Dealer
Title :
Address :
Tel :
Invoice Date and Nu :

IMPORTANT NOTE! In order for the warranty to be valid, a copy of the invoice of the device
and thiswarranty document filled and stamped by the vendor must be kept.
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