
Як вибрати стабілізатор напруги?
Для початку необхідно  
визначити чи потрібно  
взагалі встановлювати 

стабілізатор

Зробіть заміри напруги в мережі 
декілька разів протягом доби протя-
гом декількох днів, наприклад, двох 
будніх і двох вихідних. За результа-
тами вимірювань можливі три варі-
анти рішення.

Результати замірів Рішення
Якщо за час вимірювань напруга в фазах не виходила за межі 205 .. 235 
вольт

Установка стабілізаторів напруги виправдана тільки для живлення осо-
бливо відповідальних і дорогих електроприладів.

Напруга виходить за межі 205 ... 235 вольт, відбуваються її різкі зміни, 
помітні блимання джерел світла, але його значення в фазах залишається 
в діапазоні 195 ... 245 вольт

Установка стабілізаторів вкрай бажана для всіх електроприймачів, а для 
джерел світла обов’язкова.

Напруга нижче 195 або вище 245 вольт; протягом доби рівень напруги 
може змінюватися від мінімального значення до максимального

Без стабілізаторів напруги користуватися електроприладами не можна!

Важливо! 
Від повного зникнення напруги в електромережі стабілізатори 

напруги захистити НЕ МОЖУТЬ!

Побутові прилади Електроінструмент
споживач потужність, В А споживач потужність, В А

фен 450-2000 дриль* 400-800

праска 500-2000 перфоратор* 600-1400

електроплита 1100-6000 електроточило* 300-1100

тостер 600-1500 дискова пила* 750-1600

кавоварка 800-1500 електрорубанок*  400-1000

обігрівач 1000-2400 електролобзик* 250-700

гриль 1200-2000 шліфувальна машина* 650-2200

порохотяг* 400-2000
Електроприлади

радіо 50-250

телевизор 100-400 компресор* 750-2800

холодильник* 150-600 водяний насос* 500-900

духовка 1000-2000 циркулярна пила* 1800-2100

СВЧ 1500-2000 кондиціонер* 1000-3000

компьютер 400-750 електромотори* 550-3000

електрочайник 1000-2000 вентилятори* 750-1700

електролампа 20-250 газонокосарка* 750-2500

бойлер 1200-1500 насос високого тиску* 2000-2900

*Високі пускові струми.

Головна умова вибору – су-
марна потужність підключе-
ного навантаження не повинна 
перевищувати потужності 
стабілізатора.

Необхідно також врахо-
вувати, що електродвигуни і 
пристрої, до складу яких вони 
входять (холодильники, поро-
хотяги, кондиціонери і т.п.), в 
момент запуску споживають 
більші струми, а потім пра-
цюють при номінальних зна-
ченнях. Тому при розрахунку 
номінальну потужність таких 
споживачів потрібно множи-
ти на 4-5.

При підрахунку потуж-
ності, споживаної пристроєм, 
варто враховувати так зва-
ну повну потужність. Повна у 
вольт-амперах і активна у ва-
тах зв’язані між собою коефі-
цієнтом COS f. На приладах, 
що мають реактивну складову 
навантаження, часто вказу-
ють їх активну споживану по-
тужність у ватах і COS f. Щоб 

підрахувати повну потуж-
ність у ВА, потрібно активну 
потужність у Вт розділити на 
COS f.

Наприклад: якщо на дрилі 
написано 600 Вт й COS f=0,6, 
це означає, що насправді  спо-
живана інструментом повна 
потужність буде дорівнювати 
600/0,6=1000 ВА. Якщо COS f 
не зазначений, для грубого 
розрахунку активну потуж-
ність можна розділити на 0,7.

Стабілізатор можна вста-
новлювати, як для окремо 
взятого обладнання, так і для 
всього об’єкта в цілому. Це за-
лежить від конкретних вимог і 
можливостей.

Щоб зробити вибір моде-
лі стабілізатора напруги за 
критерієм необхідної потуж-
ності визначтеся, які прила-
ди Ви будете включати через 
стабілізатор, і розрахуйте су-
марну потужність, споживану 
навантаженням (за паспорт-
ними даними або табл.1).

Вибір потужності стабілізатора
Таблиця 1. Орієнтовна споживана  
потужність побутових електроприладів.
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І ще необхідно врахо-
вувати, що при нижньо-
му значенні вхідної на-
пруги, наприклад 130 В, 
стабілізатор видає зна-
чно меншу потужність 
(P U mіn), ніж при 220 В. 
Ця інформація подана 
на рис. 1

Рис. 1. Залежність  
потужності від вхідної напруги

Для вибору точності стабілі-
зації необхідно визначити діа-
пазон напруг, припустимих для 
живлення електроприладів. 
Довідатися параметри Вашого 
обладнання можна з інструкції 

з експлуатації або в сервісному 
центрі його виробника.

Для живлення складних ме-
дичних приладів і точних вимірю-
вальних приладів бажаний стабі-
лізатор напруги з точністю до 3%.

Освітлювальні прилади (лю-
стри, прожектори, софіти й т.п.) 
рекомендується підключати 
через стабілізатор з точністю 
не менш 3%. Чим вища точність 
стабілізації, тим менш поміт-

ним буде миготіння світла при 
зміні вхідної напруги.

Електроживлення більшос-
ті побутових приладів можна 
здійснювати напругою 220 +/- 
5-7%.

У даній статті ми освітили основні прин-
ципи вибору стабілізатора. Різні марки й 
моделі відрізняються один від одного крім 
основних характеристик багатьма інши-
ми параметрами, тому для остаточного 

вибору Вам краще проконсультуватися 
у фахівців нашої компанії. Ми із задово-
ленням надамо Вам кваліфіковані інди-
відуальні рекомендації. В асортименті 
нашої компанії представлені моделі, що 

відповідають різноманітним технічним і 
ціновим вимогам. Вся продукція сертифі-
кована, пройшла передпродажну підго-
товку й забезпечена гарантійним обслу-
говуванням.

Яка повиннабути точність стабілізації?

Що вибрати, якщо Вам  
підходять стабілізатори різних марок?

Якщо у Вас однофазна мережа, то вибір очевидний.
Трифазний стабілізатор варто використовувати для захис-

ту відповідального трифазного обладнання. За умови, що все 
навантаження однофазне рекомендуємо використовувати три 

однофазних стабілізатори. Переваги такого варіанту поляга-
ють у меншій вартості, і дозволяють обійти таку особливість 
трифазних стабілізаторів як відключення всього пристрою 
при зникненні напруги на одній з фаз (з будь-яких причин).

Однофазний чи трифазний?
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