
Przetwornice napi cia  12V na 230V (150W, 250W) sinus

Wst p
Sinusoidalna przetwornica akumulatorowa PAS150/12, umo liwia korzystanie z urz dze  przystosowanych do

zasilania z 220V wsz dzie tam, gdzie nie ma dost pu do sieci elektroenergetycznej. Przyk adowymi miejscami
zastosowa  przetwornicy s  kampingi, obozowiska, parkingi, place i stoiska handlowe, a tak e obiekty, gdzie
konieczne jest o wietlenie awaryjne, podtrzymanie funkcjonowania instalacji alarmowych lub innej
specjalistycznej aparatury. Przetwornica mo e s u y  do zasilania o wietlenia, drobnych domowych urz dze
elektrycznych, radioodbiorników, wi kszo ci typów odbiorników TV, magnetofonów, magnetowidów, urz dze
nag a niaj cych, reklam wietlnych, komputerów, pomp pieców CO, odkurzaczy, pistoletów do klejenia. Jest
niezast piona w przypadku zasilania czu ej aparatury laboratoryjnej, odbiorników energii o znacznej sk adowej
reaktywnej, oraz wsz dzie tam gdzie stosowanie konwencjonalnych przetwornic o napi ciu trapezowym daje
niezadowalaj ce rezultaty. Przetwornica posiada nast puj ce zabezpieczenia, umo liwiaj ce bezawaryjn  prac :
- zabezpieczenie przed za ma ym i za du ym napi ciem wej ciowym                                                           .
- zabezpieczenie przed zwarciem wyj cia                                                                                                     .
- zabezpieczenie przed przekroczeniem mocy wyj ciowej                                                                             .
- zabezpieczenie przed ca kowitym roz adowaniem akumulatora

Instrukcja obs ugi
- Do gniazda "220V" przetwornicy w czy  wtyk zasilania urz dzenia                                                              .
- Do czy  do akumulatora przewody zako czone krokodylkami, przewód koloru czerwonego do + (plus
akumulatora), a niebieskiego do - (minus)                                                                                  .
- Wy czenia przetwornicy dokonuje si  od czaj c jeden, albo oba przewody od akumulatora.

Stan przetwornicy sygnalizowany jest przy pomocy czterech lampek. wiec ca lampka zielona oznacza
poprawne po czenie przetwornicy z akumulatorem. wiec ca lampka ó ta (<11V) oznacza bliskie
roz adowanie akumulatora. Pozosta e dwie lampki czerwone gdy wiec  sygnalizuj  przekroczenie minimalnego
i maksymalnego napi cia. Z kolei miganie dwóch czerwonych i ó tej lampki oznacza roz adowanie akumulatora,
albo przekroczenie mocy maksymalnej przetwornicy.

Dane techniczne
- napi cie zasilania                                                                                  od 10,5V do 15V
- napi cia sygnalizacji                                                                                                  <10,5V, <11V, > 15V
- napi cie  wyj ciowe                                                                                    220V ± 10%
- cz stotliwo  napi cia  wyj ciowego                                                                  50Hz ± 0,1%
- moc maksymalna                                                                                           150W,250W
- sprawno  przy mocy maksymalnej                                                                                     85%
- zalecany bezpiecznik topikowy                                                                                          25A
- pobór pr du bez obci enia                                                                                            poni ej 300mA

Bezpiecze stwo
Przetwornica wytwarza napi cie 220V. Napi cie o tej warto ci jest niebezpieczne dla ycia. Dlatego nale y

bezwzgl dnie  przestrzega  poni szych zalece :                                                                  .
- nie wolno stosowa  kabli przy czeniowych i urz dze  elektrycznych o uszkodzonej izolacji
- szczególn  ostro no  nale y zachowa  w warunkach du ej wilgotno ci, albo obecno ci wody.
-  podczas wymiany bezpiecznika 25A kable zasilaj ce powinny by  od czone od akumulatora.

Uwagi eksploatacyjne
Aby w pe ni wykorzysta  zalety przetwornicy, nale y pami ta , e akumulator jest ród em energii o

ograniczonym zasobie. I tak je li korzystamy z w pe ni na adowanego akumulatora 45Ah to czas eksploatacji
obci enia o mocy 150W b dzie wynosi  45Ah / (150W / 12V / 85%) = 3h (godzin). Dla obci enia o mocy 80W
czas wzro nie do 5,7 h. Praktycznie czas ten jest nieco krótszy z powodu zu ycia i niepe nego na adowania
akumulatora.

Pewna cz  odbiorników energii, np. silniki elektryczne, arówki, telewizory, pobiera zaraz po w czeniu moc
znacznie przekraczaj c  ich moc znamionow . Dlatego te  w czenie takiego obci enia mo e spowodowa
wy czenie przetwornicy na 3s i sygnalizacj  przekroczenia mocy maksymalnej, lecz wbudowany w przetwornic



uk ad wolnego startu umo liwi uruchomienie wi kszo ci tych obci e . Dopuszcza si  przy czanie niektórych
urz dze  o mocy znamionowej nieco wi kszej ni  moc znamionowa przetwornicy, je eli praca ich odbywa si
przy niepe nym obci eniu.

U ywane oznaczenia:

PAS150/12  - przetwornica 150W  z 12V na 230V kszta t napi cia wyj ciowego: sinusoidalny

PAS250/12  - przetwornica 250W  z 12V na 230V kszta t napi cia wyj ciowego: sinusoidalny


