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

Przeznaczenie i uwagi eksploatacyjne
Przetwornica jest przeznaczona do zasilania odbiorników energii elektrycznej o mocy do 150W oraz

znamionowym napi ciu pracy 220V i cz stotliwo ci 50Hz przy pomocy ród a napi cia sta ego 12V, jakim jest
akumulator o owiowy. Znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie nie ma dost pu do sieci elektroenergetycznej,
lub  w  sytuacjach  awaryjnych,  gdy  przy  zaniku  napi cia  sieci  niezb dne  jest  zast pcze  ród o  o  identycznym
napi ciu. Przyk adowymi miejscami zastosowa  przetwornicy mog  by  kampingi, obozowiska, parkingi, place i
stoiska handlowe, a tak e obiekty, gdzie konieczne jest o wietlenie awaryjne wzgl. podtrzymanie
funkcjonowania instalacji alarmowych lub innej specjalistycznej aparatury rozmaitego przeznaczenia.
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, itp., przy czym warunkiem poprawnej eksploatacji jest nie przekroczenie mocy
znamionowej przetwornicy.

Ze wzgl du na specyficzne cechy konstrukcyjne niektórych odbiorników TV, zw aszcza kolorowych,
powoduj ce e w chwili ich za czenia moc pobierana znacznie przekracza moc oddawan  przez przetwornic  -
pewne typy odbiorników nie mog  wspó pracowa  z przetwornic  PA150/12, mimo e ich moc znamionowa nie
przekracza warto ci 150W. Generalnie nale y przyj , e moc znamionowa odbiornika TV winna nie przekracza
ok.95W, a preferowane s  odbiorniki o mocy do 70W. Zakup przetwornicy do okre lonego typu odbiornika TV
winien by  zatem poprzedzony konsultacj  z fachowym personelem, a jeszcze lepiej fachow  prób  praktyczn .

Podstawowym sposobem zasilania przetwornicy jest bezpo rednie do czenie jej przewodów do elektrod
akumulatora samochodowego. W razie niezb dnej potrzeby dopuszcza si  niewielkie (2÷3krotne) przed u enie
doprowadze  za pomoc  przewodów o przekroju nie mniejszym, ni  4mm2. Bardziej racjonalnym technicznie ze
wzgl du na straty energii jest przed u anie wyprowadze  220V przetwornicy, ani eli jej doprowadze  12V.
Niezwykle wa nym jest przestrzeganie biegunowo ci dokonanego przy czenia t.zn. kolor czerwony przy cza
oznacza biegun + (dodatni) akumulatora. W czenie odwrotne mo e grozi  awari  przetwornicy, a przynajmniej
przepaleniem bezpiecznika 25A.

W procesie eksploatacji przetwornicy nale y wzi  pod uwag , e w przypadku obci enia jej n.p. arówk
220V 60W pr d pobierany z akumulatora wynosi ok. 5,5A. Odpowiednio przy dwóch takich arówkach pr d
wyniesie ok.11A i t.d. atwo wyliczy , e ok. 10 godzin wiecenia arówki 60W wymaga 10g x 5,5A = 55
amperogodzin, a wi c 100% pojemno ci w pe ni na adowanego typowego akumulatora o znamionowej
pojemno ci 55Ah.

Celem unikni cia sytuacji ca kowitego wy adowania akumulatora, gro cej jego uszkodzeniem - przetwornica
samoczynnie wy cza si  przy opadni ciu napi cia akumulatora do poziomu 10,5V, uprzednio ostrzegaj c tak e
odno nym ó tym wiat em sygnalizacji osi gni cie poziomu 11V.

Nie wolno eksploatowa  przetwornicy w warunkach jednoczesnego adowania akumulatora przy w czonym
silniku samochodu, gdyby napi cie adowania przekracza  mia o 15V. Przekroczenie tego napi cia w gór
równie  powoduje samoczynne wy czenie si  przetwornicy.

Przetwornica winna by  eksploatowana w miejscu suchym, ch odnym i przewiewnym w po o eniu zbli onym
do poziomego. Nale y chroni  j  przed dzia aniem s o ca oraz ewentualnie ciep a z rozgrzanej komory
silnikowej samochodu, przewa nie mieszcz cej akumulator. Niedopuszczalne jest stawianie przetwornicy na
trawie lub glebie oraz w sposób zas aniaj cy otwory wentylacyjne w obudowie.

Instrukcja obs ugi
1). Do gniazda "220V" przetwornicy w czy  wtyk sznura sieciowego obci enia t.j.np. lampy, radioodbiornika,
odbiornika TV i t.p.                                                                                                     .
2). W dowolnej kolejno ci do elektrod akumulatora do czy  przewody przy czeniowe przetwornicy ci le
przestrzegaj c biegunowo ci. Przy czeniu winno towarzyszy  wiecenie si  zielonego wiat a kontrolnego,
oznaczonego 12V oraz niemal natychmiastowe uruchomienie w czonego obci enia.
3). W przypadku, gdy obok wiat a kontrolnego 12V za wieca si  trwale wiat o 15V lub 10.5V, oznacza to, e
napi cie akumulatora jest wy sze od 15V, albo ni sze od 10,5V, a napi cie wyj ciowe przetwornicy zostaje
automatycznie wy czone                                                                                                                           .
4). W czone obci enie mo na wy cza  i ponownie w cza  bez potrzeby od czania przetwornicy od



akumulatora. Wyj tek od tej regu y mog  stanowi  pewne typy kolorowych odbiorników TV, których w czania
zaleca  si  dokonywa  przed  przy czeniem  przetwornicy  do  akumulatora                           .
5). Wy czenia przetwornicy dokonuje si  drog  od czenia dowolnego jednego wzgl. obu przewodów od
elektrod akumulatora.

Dane techniczne
a).napi cie  zasilania                                                        10,5÷15V
b).napi cie  wyj ciowe                                                            220V
c).cz stotliwo  nap.  wyj ciowego                                                                       50Hz ± 1Hz
d).moc maks.150W,250W
e).sprawno  przy  mocy  maks.                                                                  ok.  93%
f). zalecany bezpiecznik topikowy                                                                                                 25A

U ywane oznaczenia:

PA150/12  - przetwornica 150W  z 12V na 230V kszta t napi cia wyj ciowego: trapezowy

PA250/12  - przetwornica 250W  z 12V na 230V kszta t napi cia wyj ciowego: trapezowy


