RYSUNEK 2
Otwierać zaciski krokodylowe i zaciskać je na odpowiednich końcówkach akumulatora. Podłączać CZERWONY ZACISK KROKODYLOWY DO DODATNIEJ (+) KOŃCÓWKI, a CZARNY ZACISK KROKODYLOWY DO KOŃCÓWKI UJEMNEJ (-).
OSTRZEśENIE! NIE JECHAĆ SAMOCHODEM, GDY DO INWERTERA MOCY UśYWANE SĄ ZACISKI KROKODYLOWE.
WARTOŚCI ZNAMIONOWE A BIEśĄCE UśYTKOWANIE
URZĄDZENIA
Większość narzędzi elektrycznych, przyrządów i urządzeń audio/video posiada tabliczkę podającą pobór mocy w amperach lub
watach. Zsumować pobór mocy urządzeń, które będą uŜywane
jednocześnie, utrzymując sumaryczne obciąŜenie poniŜej maksymalnej mocy inwertera. JeŜeli pobór mocy jest podawany w amperach, w celu uzyskania mocy w watach, pomnoŜyć przez napięcie
prądu zmiennego AC w woltach (110/220/230/240). Na przykład,
telewizor o prądzie znamionowym 0,9 A będzie zuŜywał 99 W, a
więc w granicach mocy, jaką moŜe obsługiwać inwerter w sposób
ciągły. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących typowych poborów mocy wielu urządzeń proszę przejrzeć tabelę na
końcu tego podręcznika.
ObciąŜenia rezystancyjne, takie, jak lampy Ŝarówkowe, są najłatwiejsze do zasilania przez inwerter. ObciąŜenia indukcyjne, takie, jak odbiorniki TV i stereo (kaŜde urządzenie, które zawiera
cewkę lub transformator) wymagają większego prądu do działania,
niŜ obciąŜenia rezystancyjne o tej samej mocy znamionowej. Silniki indukcyjne (silniki bez szczotek), a takŜe niektóre telewizory, do
uruchomienia mogą wymagać 2 do 6 razy większej mocy, niŜ
znamionowa. Nasza udoskonalona konstrukcja inwertera pozwala
na ich łatwe uruchamianie. Ale inne znajdujące się na rynku inwertery nie są w stanie ich uruchomić, dla ich uruchomienia trzeba kilka razy powtarzać włączanie i wyłączanie. A nasz inwerter 150 W
moŜe uruchamiać kolorowy telewizor i wiertarki elektryczne. PoniewaŜ charakterystyki silników i telewizorów mogą się znacznie
RóŜnić, tylko doświadczenie moŜna określić, czy dany odbiornik
moŜe być uruchamiany i jak długo moŜe pracować.

ALARM ROZŁADOWANEGO AKUMULATORA
Gdy napięcie akumulatora opadnie do 10,5 V, rozlegnie się
alarm dźwiękowy. Wskazuje to, Ŝe akumulator wymaga ponownego ładowania, w tym czasie uŜytkownik powinien przerwać pracę,
poniewaŜ inwerter mocy wyłączy się automatycznie, gdy napięcie
akumulatora opadnie do 10,0 V.
JeŜeli rozlega się alarm dźwiękowy, gdy akumulator jest całkowicie naładowany, w celu naprawienia braku mocy wyjściowej proszę wykonać czynności podane we Wskazówkach Usuwanie Niesprawności. Alarm będzie się włączał, gdy inwerter jest przeciąŜony, lub jeŜeli występuje zbyt duŜy spadek napięcia pomiędzy akumulatorem a inwerterem.

UWAGA: Alarm moŜe się na chwilę włączać podczas podłączania
lub odłączania od źródła zasilania. Jest to normalne i nie sygnalizuje Ŝadnego problemu.
WSKAŹNIKI l ELEMENTY REGULACYJNE

CZAS PRACY AKUMULATORA
Typowy akumulator pojazdu posiada minimalny czas pracy
1 do 2 godzin, zaleŜnie od poboru prądu przez zasilany odbiornik.
Zalecamy, by operator co godzinę uruchamiał silnik w celu doładowania akumulatora. Zapobiegnie to nieoczekiwanemu wyłączeniu urządzenia i zapewni, Ŝe akumulator zawsze będzie wystarczająco naładowany do rozruchu silnika.
Układ elektroniczny naszego inwertera monitoruje w sposób ciągły następujące stany niebezpieczne:
A) Niskie napięcie akumulatora - Ten stan nie jest szkodliwy dla
inwertera, ale uszkodzi źródło zasilania. Gdy napięcie spadnie do 10,5 V, rozlegnie się alarm dźwiękowy. Inwerter wyłączy się, gdy napięcie spadnie do 10,0 V.
B) Zwarcie - Stan zamienionej biegunowości lub zwarcia odbiornika zwykle spowoduje zadziałanie zabezpieczenia przed
zwarciem i rozłączenie obwodu.
C) Wysoka temperatura - Gdy temperatura wewnętrznych radiatorów ciepła osiągnie 150°F, umieszczony w inwerterze
mocy półprzewodnikowy czujnik temperatury automatycznie
wyłączy urządzenie. Po ochłodzeniu urządzenie włączy się
automatycznie.
D) PrzeciąŜenie - Inwerter mocy wyłączy się, gdy moc wyjściowa przekroczy moc maksymalną. Wystarczy zmniejszyć obciąŜenie, a inwerter uruchomi się automatycznie.

DANE TECHNICZNE WYROBU
POZYCJA

HRP-100

HRP-150

HRP-200

HRP-300

HRP-400

HRP-500

HRP-700

HRP-800

HRP-1000

HRP-1200

HRP-2500

Moc ciągła

100W

150 W

200 W

300 W

400 W

500 W

700 W

800 W

1000 W

1200 W

2500 W

Moc szczytowa

200 W

300 W

400 W

600 W

800 W

1000 W

1400 W

1600 W

2000 W

2400 W

5000 W

Napięcie wejściowe

10-15VDC

10-15VDC

10-15VDC

10-15VDC

10-15VDC

10-15VDC

10-15VDC

10-15VDC

10-15VDC

10-15VDC

10-15VDC

Napięcie wyjściowe

100/110/120VA
C60 Hz
220/230/240VA
C50Hz
Fala sinus,
modyf. filtrem

100/110/120VA
C60Hz
220/230/240VA
C50Hz
Fala sinus,
modyf. filtrem

100/110/120VA
C60Hz
220/230/240VA
C50Hz
Fala sinus,
modyf. filtrem

100/110/120VA
C60Hz
220/230/240VA
C50Hz
Fala sinus,
modyf. filtrem

220/230/240VA
C50Hz
Fala sinus,
modyf. filtrem

100/110/120VA
C60Hz
220/230/240VA
C50Hz
Fala sinus,
modyf, filtrem

100/110/120VA
C60Hz
220/230/240VA
C50Hz
Fala sinus,
modyf, filtrem

100/110/120VA
C60Hz
220/230/240VA
C50Hz
Fala sinus, modyf.
filtrem

100/110/120VA
C60Hz
220/230/240VA
C50Hz
Fala sinus,
modyf. filtrem

>90%

>90%

>90%

>90%

>90%

>90%

>90%

>90%

>90%

< 200 mA

< 250 mA

< 250 mA

< 300 mA

< 300 mA

< 400 mA

< 400 mA

400 mA

400 mA

< 500 mA

<1A

(10 ±0,5) V

(10 ±0,5)

(10 ±0,5) V

(10 ±0,5)

(10 ±0,5)

(10 ±0,5)

(10 ±0,5) V

(10 ±0,5)

(10 ±0,5) V

(10 ±0,5) V

(10 ±0,5) V

l częstotliwość
Kształt fali
wyjściowej
Wydajność
Prąd statyczny
Zabezp. przed
niskim napięciem
wejścia
Ostrzeganie o
niskim napięciu
wejścia
Zabezp. przed
przeciąŜeniem
wyjścia
Z wentylatorem
chłodzącym
Zabezpieczenie
Funkcja autorestartu
(NOWOŚĆ)
Uwaga:

V
(10,5 ±0,5)
V

V
(10,5 ±0,5)

V
120 W

(10,5 ±0,5)
V

180 W

V
(10,5 ±0,5)

V
240 W

V
(10,5 ±0,5)

V
360 W

220/230/240VAC

100/110/120VAC6
0Hz

220/230/240VAC5

50Hz

0Hz

Fala sinus,
modyf. filtrem

Fala sinus, modyf.
filtrem

>90%

>90%

V
(10,5 ±0,5)

V
480 W

100/110/120VAC
60Hz

(10,5 ±0,5)
V

600 W

(10,5 ±0,5)
V

840 W

(10,5 ±0,5)
V

1000 W

(10,5 ±0,5)
V

1200 W

(10,5 ±0,5)
V

1440 W

3000 W

TAK
Zabezpieczenie przed przeciąŜeniem, zabezpieczenie przed wysoką temperaturą, zabezpieczenie przed zwarciem, zabezpieczenie przed zamianą biegunowości
Gdy inwerter wyłączy się po zadziałaniu zabezpieczenia, nie jest konieczne wyłączanie wyłącznika, wystarczy zmniejszyć obciąŜenie, a inwerter uruchomi się automatycznie.
Nie potrzeba więc zakładać zapasowego bezpiecznika.
Napięcie wejściowe jest opcjonalne: 12 VDC lub 24 VDC.

PRZEKSZTAŁCA 12 24 DC NA 110  220  2300  240  V AC
W PRZYPADKU MAŁO PRAWDOPODOBNYM ...
• Jeśli wystąpi problem z instalowaniem, lub
• Brakuje części, lub
• .Wskazówki usuwania niesprawności nie pomogły,
moŜna skonsultować się z ekspertem, który moŜe Wam pomóc.

