
Sinusový měnič  

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

DC-AC Power Inverter 

 

Základní vlastnosti: 

• Zabudované pojistky 
• 1,5 krát vyšší jmenovitý výkon po dobu 10 sec, 2 x vyšší po dobu 2 sec 
• 120% - 150% jmenovitého výkonu po dobu 10 sec, 150% - 200% jmenovitého výkonu po dobu 2 sec  
• Dálkové ovládání (volitelné příslušenství) 
• Tlačítko ZAP-VYP 
• USB 5V/500mA (volitelné příslušenství) 
• Dva teplotou a zátěží řízené DC ventilátory  
• Ochrana: kontrolky LED a akustický alarm 
• 12V, 24V nebo 48V VDC vstup 
• Rozsah vstupního napětí: -15% ~  +25% 
• Regulace výstupního napětí: 10% 
• Průběh výstupního napětí: čistý sinus 
• Frekvence: 50Hz ± 1%, 60 ± 1%, 50Hz/60Hz (volitelně) přepínač, ruční přepínání 
• Splňuje CE a RoHS 

 
 
 

Děkujeme za nákup tohoto sinusového měniče. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte tuto příručku a 
postupujte ve shodě s uvedenými doporučeními. 
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1. Úvod 

1.1. Co je to měnič 
Měnič napětí je elektronické zařízení, které převádí stejnosměrné napětí baterie (DC) na standardní střídavé 
napětí 230V (AC). DC je forma energie generovaná baterií, zatímco AC je standardní energie pro napájení 
běžných elektrických spotřebičů. Měnič (střídač) je opakem usměrňovače a je určený pro použití tam, kde není 
k dispozici AC proud.  

1.2. Měnič se sinusovým průběhem 

 

Chcete-li provozovat Vaše spotřebiče přesně podle doporučení jejich výrobců, použijte měnič se sinusovým 
průběhem. S čistou sinusovou vlnou nabíhají snáze motorové zátěže a chladničky. Některé spotřebiče běží 
správně pouze na sinusové měniče, jako například laserové tiskárny, různé motory nebo digitální hodiny.  

2. Základní části měniče 

2.1. Přední panel 
Na předním panelu měniče najdete vypínač měniče (ON/OFF), zásuvku AC výstupu, signálky LED, ventilační 
mřížku a konektor pro připojení dálkového ovladače. 

 

A. Vypínač měniče 

Tímto vypínačem zapněte (ON) nebo vypněte (OFF) měnič,. 

B. LED signálky: Fault, Inverter. 

a) Fault (selhání): blikající červené světlo hlásí selhání, nahlédněte do oddílu Problémy a jejich odstranění. 
b) Inverter (měnič): tato signálka svítí nepřerušovaně v případě, že k měniči je připojená AC zátěž. 
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C. Zásuvka AC výstupu 

Existují různé typy AC zásuvek pro různé státy: 

 

D. Ventilační mřížka 

Slouží pro snížení teploty elektroniky měniče. 

E. Uzemnění konstrukce měniče 

Pro přizemnění měniče na zemnící systém vozidla nebo k zemi. 

F. Konektor dálkového ovladače (volitelné) 

Slouží pro připojení dálkového vypínače měniče komunikačním kabelem. Nahlédněte do oddílu Příloha. 

G. Svorkovnice pro připojení velkých zátěží (2500W až 6000W) 

Poznámka: je-li proud zátěže vyšší než 15A, je potřeba připojit ji pomocí této svorkovnice, která se nachází 
uvnitř panelu AC výstupu měniče.  

 Před použitím této svorkovnice se ujistěte, že měnič je vypnutý. 

L: fáze, G: zemnící vodič, N: nulový vodič 

 

Nejste-li si jisti s elektrickým zapojením, vyhledejte profesionálního elektrikáře. 

H. USB konektor (volitelné) 

Napájí a nabíjí zařízení s připojením USB. 
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2.2. Zadní panel 
Pohled na zadní panel znázorňuje ventilátor chladiče měniče, DC svorkovnici pro připojení baterie, pojistky a 
zemnící svorku.  

 

A. Teplotou a výkonem řízený víceotáčkový ventilátor 

Tichý a účinný ventilátor prodlužuje životnost zařízení. 

1. Zátěž < 40% nebo vnitřní teplota nižší než 30˚C: ventilátor neběží 
2. Zátěž v rozsahu 40 – 60%: otáčky ventilátoru na 40% 
3. Zátěž v rozsahu 60 – 80%: otáčky ventilátoru na 60% 
4. Zátěž v rozsahu 80 – 100%: otáčky ventilátoru na 80% 
5. Zátěž nad 100%: otáčky ventilátoru na 100% 

 
Přesáhne-li vnitřní teplota měniče 45˚C, otáčky ventilátoru se nastaví na 100%. 

B. DC svorkovnice baterie 

Slouží pro připojení měniče k baterii nebo jinému zdroji.  

Záporný (-) a kladný (+) pól DC svorkovnice by měl zůstat izolovaný kvůli ochraně proti náhodnému zkratu.  

a) Připojte černý vodič do pozice označené černě (-) na zadní straně měniče. Druhý konec vodiče připojte 
k zápornému pólu baterie. 

b) Připojte červený vodič do pozice označené červeně (+) na zadní straně měniče. Druhý konec vodiče 
připojte ke kladnému pólu baterie. 

 

Připojíte-li vodiče s nesprávnou polaritou, poškodíte měnič.  

NEPOVOLENÉ PŘEPÓLOVÁNÍ 

Poškození způsobené přepólováním není kryto zárukou. 
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C. Pojistky 

Zvenčí přístupné pojistky jsou velmi dobrým řešením, které umožňuje přehořelou pojistku snadno vyměnit.  

3. Použití měniče 

3.1. Zátěž 
Zařízení s motorem vyžaduje při startu okamžitý nárůst výkonu, označovaný jako „startovací proud“ nebo 
„špičkový příkon“. Jakmile je zařízení uvedeno do provozu, jeho spotřeba se ustálí na nižší provozní hladině, 
která je známá jako „trvalý příkon“. Je důležité znát jak startovací proud tak i trvalý příkon zařízení, napájené 
měničem.  

Příkon zařízení se uvádí ve wattech (W). Tato informace se obvykle uvádí na štítcích zařízení. V některých 
případech je však uveden proud v ampérech (A). Vzorec pro převod ampérů na watty je: 

A x AC napětí = W 

Tímto vzorcem vypočítáte přibližný trvalý příkon zařízení.  

Startovací proud zařízení je však důležitějším parametrem ovlivňujícím, zda může měnič dané zařízení napájet. 
Špičkový příkon zařízení je pouze krátkodobý. Ačkoliv u většiny zařízení je přibližně 2xvyšší než jeho trvalý 
příkon, u některých může být špičkový příkon vyšší oproti trvalému až osminásobně.  

Zjistit, zda může nějaké zařízení na měniči provozovat, můžete zkouškou. Tento měnič je vybaven ochranou 
proti přetížení, která jej automaticky vypne, takže nehrozí riziko poškození měniče ani zařízení. Přetížení bude 
signalizováno červenou signálkou selhání a akustickým signálem.  

3.2. Konfigurace baterie 
Pro určení minimální velikosti baterie v Ah, kterou budete potřebovat pro provoz DC i AC spotřebičů za 
měničem, proveďte následující kroky: 

1. Spočítejte si maximální trvalý příkon všech spotřebičů připojených za měničem 
2. Stanovte počet hodin, po který budou spotřebiče používány jen na baterii. To se může lišit v závislosti 

na typu zařízení. Například typický domácí kávovar má příkon nutný pro uvedení vody do varu 500W 
po dobu pěti minut, následně si vystačí s příkonem 100W pro udržení určité teploty. Mikrovlnná trouba 
je obvykle používána pouze po dobu několika minut. Mezi spotřebiče s dlouhodobějším časem 
používání patří například svítidla, televize, počítače a chladničky nebo mrazáky.  

3. Vypočítejte potřebnou energii v čase. To provedete vynásobením průměrného příkonu ve wattech 
časem v hodinách. Například 500W po dobu 10 hodin dá spotřebu 5000Wh. K výpočtu maximálního 
proudu v A, který musí být baterie schopná dodat měniči, vydělte příkon spotřebičů deseti. Například 
spotřebič s příkonem 500W bude vyžadovat bateriový proud 50A při napětí baterie 12V. Výše uvedený 
500W spotřebič provozovaný po dobu 10-ti hodin bude vyžadovat proud 50A po dobu 10 hodin, což je 
základní ukazatel, kolik Ah v baterii potřebujeme -10 hodin při 50A dává 500Ah. Kromě toho však 
potřebnou kapacitu baterie určují i další faktory.  
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Při návrhu kapacity baterie zvažte: 

• okamžité příkony AC spotřebičů a jejich užívání v čase (základní Ah), 
• průřezy a délka kabelů (ztráta na vodičích), 
• hloubku vybití baterie (mezi nabitím, nabíječka musí být schopna baterii plně nabít), 
• teplota baterií (chladné baterie dodají méně energie), 
• staří a stav baterií (starší baterie ztrácí kapacitu), 
• praxi při vypínání nepotřebné AC zátěže, 
• použití DC spotřebičů a praxe s jejich vypínáním, nejsou-li zapotřebí.  

 

3.3. Příklady zapojení baterie 
V systémech obnovitelné energie jsou baterie vzájemně zapojeny třemi způsoby: 

• Do série (vzroste napětí ale kapacita zůstává stejná jako u jediné baterie) 
• Paralelně (napětí zůstane stejné jako u jediné baterie, ale vzroste kapacita) 
• Sériovo-paraleně (jak napětí, tak kapacita vzroste) 
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3.4. Umístění měniče 
Měnič je nutné instalovat na místo, které je: 

A. Suché: bez kapající nebo stříkající vody 
B. Chladné: teplota okolního vzduchu by měla být mezi 0 až 40˚C – ideálně mezi 15 až 20˚C. 

Neumísťujte měnič blízko klimatizačních výdechů nebo jiných zařízení, generujících teplo. Nedávejte 
měnič zbytečně na přímé sluneční světlo.  

C. Větrané: nainstalujte měnič tak, aby okolo něj zůstalo alespoň 2,5cm volného místa pro proudění 
vzduchu. Nepokládejte nic na měnič ani jej během provozu ničím nepřekrývejte. Zajistěte, aby vzduch 
mohl přístroj volně obtékat. V případech provozu měniče na maximální výkon pomůže přídavný 
ventilátor.  

D. Bezpečné: neinstalujte měnič do těsného prostoru spolu s bateriemi, nebo tam, kde se mohou 
vyskytnout hořlavé tekutiny nebo výpary.  

E. Bezprašné: neinstalujte měnič do prašných prostor. Prach může být během provozu vnitřního 
ventilátoru nasán do měniče.  

F. Blízko baterií: omezte přílišnou délku kabelů, neinstalujte však měnič do těsného prostoru spolu 
s bateriemi. 

3.5. Poloha měniče 
Měnič smí být instalován naležato na vodorovný povrch nebo pod něj. Na svislý povrch smí být měnič 
instalován pouze vodorovně.  

3.6. Připojení 
Připojujte měnič postupně takto: 

Krok 1: Ujistěte se, že vypínač měniče je v poloze OFF. Je-li zdrojem napájení DC zdroj, vypněte jej také.  
Krok 2: Připojte měnič k baterii.  
Připojte DC vodiče k bateriovým DC svorkám na zadní straně měniče. Červená svorka je kladný pól (+), černá je 
záporný pól (-). 
Krok 3: Připojte měnič ke spotřebičům.  
Ujistěte se, že příkon spotřebičů je v rozmezí jmenovitého výkonu měniče a špičkový příkon spotřebičů 
nepřesahuje špičkový výkon měniče. Je-li měnič připojen ke spotřebičům a k baterii, zapněte měnič a spotřebiče. 
Máte-li připojeno více spotřebičů, připínejte je k zapnutému měniči postupně. Tím zajistíte, že měnič nemusí 
pokrývat startovací příkony všem spotřebičům současně.  

4. Důležité bezpečnostní pokyny 
Nesprávné zapojení nebo použití měniče může způsobit ohrožení uživatele nebo rizikový provoz. 

1. Nepokoušejte se připojit žádný jiný zdroj energie, včetně AC zdroje. 
2. Ujistěte se, že otvor ventilátoru ani ventilační mřížky nejsou zakryty. 
3. Netahejte za vodiče a kabely. Při odpojování kabelu nebo odpojování zdroje napájení vždy pevně 

uchopte zástrčku. 
4. Zabraňte úrazu elektrickým proudem tak, že před připojení AC zástrčky odpojíte měnič od externího 

zdroje napájení.  
5. Pouze pro vnitřní použití. Zabraňte vystavení měniče vnějším zdrojům tepla, přímému a 

dlouhotrvajícímu slunečnímu světlu, prachu, žíravým chemikáliím a vlhkosti. 
6. Při provozu je normální zahřátí měniče. Nedotýkejte se měniče během provozu. Nevystavujte měnič 

přímému slunečnímu světlu a neumísťujte jej blízko materiálům citlivým na teplo.  
7. Nenechejte měnič spadnout ani jej nevystavujte zbytečným nárazům.  
8. Nepokládejte nic na horní stranu měniče. 
9. Používejte vždy kabely a konektory dodané s měničem. Připojení kabelů, konektorů, nebo příslušenství, 

které není součástí dodávky tohoto výrobku představuje jeho nesprávné použití a může vést ke zranění 
nebo škodě. 

10. Nepokoušejte se přístroj opravovat ani rozebírat. Tento měnič není určen pro domácí opravy. Pokus o 
rozebrání nebo opravu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo dokonce smrt v důsledku 
vystavení vysokému napětí. V případě potíží s přístrojem jej přestaňte používat a vyhledejte servisního 
technika 
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11. Při čištění měniče jej prosím vypněte a odpojte. Čistěte jej opatrně suchým hadříkem. Při čištění 
nepoužívejte vlhké hadříky nebo čistící prostředky.  

12. Před prací na obvodech souvisejících s měničem odpojte jak DC tak AC stranu měniče. Pouhé vypnutí 
měniče vypínačem nemusí zcela vyloučit nebezpečné napětí.  

13. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

5. Ochranné funkce 
Měnič je vybaven ochrannými funkcemi pro zajištění bezpečného provozu. 

Ochrana baterií (nízké napětí na vstupu) 

A: je-li napětí baterie pod 10,8V ± 0,2V (pro 12V měnič) / 21,6V ± 0,4V (pro 24V měnič) / 43,2V ± 0,8V (pro 
48V měnič), zazní 2x zvukový signál a červená signálka 2x blikne každých 8 vteřin. Toto chování znamená, 
že DC napětí klesá a baterii je třeba dobít.  

B: je-li napětí baterie pod 10,2V ± 0,2V (pro 12V měnič) / 20,4V ± 0,4V (pro 24V měnič) / 40,8V ± 0,8V (pro 
48V měnič), zazní 3x zvukový signál a červená signálka 3x blikne každých 8 vteřin a AC výstup se 
automaticky odpojí.  

Ochrana před vysokým napětím na vstupu 

Dosáhne-li napětí baterie 15,5V ± 0,2V (pro 12V měnič) / 31,0V ± 0,4V (pro 24V měnič) / 62V ± 0,8V (pro 48V 
měnič), zazní 4x zvukový signál a červená signálka 4x blikne každých 8 vteřin a AC výstup se automaticky 
odpojí. 

Ochrana před zkratem 

Pokud nastane zkrat, červená signálka nepřetržitě bliká, výstup se odpojí.  

Ochrana před přetížením 

Je-li měnič přetížen, červená signálka nepřetržitě bliká, výstup se odpojí.  

Ochrana před přepólováním: pojistky nebo mosfet 

a. Pomocí pojistek: je-li baterie k měniči připojena s nesprávnou polaritou, pojistky se přepálí a ochrání 
tak spotřebiče. 

b. Pomocí mosfetu (volitelně): je-li baterie k měniči připojena s nesprávnou polaritou, měnič se 
nerozběhne.  

 
Ochrana před přehřátím 

Přesáhne-li teplota chladiče 45˚C, rozběhne se automaticky vnitřní ventilátor měniče pro jeho ochlazení. Po 
poklesu teploty pod 30˚C se ventilátor automaticky vypne.  

Přesáhne-li vnitřní teplota 75˚C, AC výstup se automaticky odpojí a zazní 5x zvukový signál a červená 
signálka 5x blikne každých 8 vteřin. 

6. Problémy a jejich řešení 
Rušení akustických zařízení 

Jsou-li z měniče napájena některá méně kvalitní elektroakustická zařízení, může být v jejich zvuku slyšitelné 
pískání. Je to proto, že výstupní vlna měniče je modifikovaná sinusovka.  
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Rušení TV signálu 

Rušení můžete snížit použitím filtru. V některých případech, kdy je rušení slabých signálů příliš silné, můžete 
zkusit následující: 

• Umístěte měnič dál od televize a televizní antény. 
• Zkuste změnit směr anténních kabelů a antény.  
• Použijte kvalitnější anténní kabel. 

 
PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Na DC vstupu není napětí. 

1. ověřte, zda není připojení baterie přerušeno 
2. ověřte, zda jsou pojistky v pořádku. 

Vyměňte je, pokud jsou přepálené. 
3. ověřte, zda jsou všechny spoje bateriové 

kabeláže správně dotaženy.  
Vypínač měniče je v poloze 
ON ale kontrolka nesvítí. 
Bzučák nezní. Měnič 
nedodává AC napětí. Baterie je připojena se špatnou polaritou, 

což způsobilo přepálení pojistek. 
(Poznámka: přepólování může 
způsobit trvalé poškození přístroje) 

Opravte polaritu vstupního připojení a vyměňte 
pojistky.  
Nepracuje-li měnič po výměně pojistek, došlo 
k jeho trvalému poškození. Zavolejte 
technickou podporu.  

Jedenkrát zazněl signál 
bzučáku. Na AC výstupu 
není napětí. 

1. přerušení AC připojení. 
2. zkrat na výstupu AC. 

1. Dotáhněte spoje AC výstupu. 
2. Odstraňte zkrat na kabeláží AC. 

Každých 8 vteřin zazní 2x 
zvukový signál a červená 
signálka 2x blikne  

Napětí na DC vstupu kleslo pod 10,8V ± 
0,2V (pro 12V měnič) / 21,6V ± 0,4V 
(pro 24V měnič) / 43,2V ± 0,8V (pro 
48V měnič) 

1. Ověřte, zda jsou baterie plně nabité. 
Nabijte, pokud jsou vybité. 

2. Ověřte, zda jsou vodiče k baterii 
dostatečně dimenzované pro přenos 
potřebného proudu po dané délce vodiče. 
Použijte silnější vodiče, pokud jsou vodiče 
příliš tenké.  

Každých 8 vteřin zazní 3x 
zvukový signál a červená 
signálka 3x blikne 

Napětí na DC vstupu kleslo pod 10,2V ± 
0,2V (pro 12V měnič) / 20,4V ± 0,4V 
(pro 24V měnič) / 40,8V ± 0,8V (pro 
48V měnič) 

1. Ověřte, zda jsou baterie plně nabité. 
Nabijte, pokud jsou vybité. 

2. Ověřte, zda jsou vodiče k baterii 
dostatečně dimenzované pro přenos 
potřebného proudu po dané délce vodiče. 
Použijte silnější vodiče, pokud jsou vodiče 
příliš tenké. 

3. Dotáhněte spoje připojení k baterii. 

Každých 8 vteřin zazní 4x 
zvukový signál a červená 
signálka 4x blikne 

Napětí na DC vstupu přesáhlo 15,5V ± 
0,2V (pro 12V měnič) / 31,0V ± 0,4V 
(pro 24V měnič) / 62V ± 0,8V (pro 48V 
měnič) 

1. Ověřte, zda je napětí na svorkách DC 
vstupu vyšší než 15V/30V/60VDC 

2. Zajistěte, aby maximální nabíjecí napětí 
baterie nastavené na nabíječce / alternátoru 
/ solárním regulátoru bylo nastaveno pod 
15V/30V/60VDC 

3. Zajistěte, aby baterie nebyla nabíjena 
neregulovaným solárním panelem nebo 
větrnou turbínou. 

Každých 8 vteřin zazní 5x 
zvukový signál a červená 
signálka 5x blikne 

Přehřátí systému 

1. Ověřte, zda pracuje ventilátor měniče. 
Pokud nikoliv, může být poškozen řídící 
obvod ventilátoru. Kontaktujte servis.  

2. Pokud ventilátor pracuje, podívejte se, zda 
není zakrytý nasávací nebo výdechový 
otvor ventilátoru. 

3. Pokud ventilátor pracuje a má zajištěn 
volný přístup vzduchu, zajistěte, aby byl 
dostupný dostatek chladného vzduchu. 
Ověřte také, zda je okolní teplota nižší než 
45˚C.  

4. Omezte zátěž – omezíte tím zahřívání. 
5. Poté, co je zdroj potíží s přehříváním 

odstraněn a přístroj se ochladí, automaticky 
se resetuje. 

Červená kontrolka bliká 
Zátěž je vyšší než 200% nominálního 
výkonu měniče 

1. Odpojte zátěž 
2. Omezte zátěž 
3. Ochlaďte měnič 
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Poznámka: je-li zátěž mezi 190 – 200% provede se omezení proudu na AC výstupu poklesem výstupního 
napětí a pokud to nestačí, tak vypnutím AC výstupu. 

7. Technické parametry 
Model 

Parametr 
SR-300-S SR-500-S SR-600-S SR-1000-S SR-1500-S SR-2000-S 

Jmenovitý výkon 300W 500W 600W 1000W 1500W 2000W 

Špičkový výkon 
120-150% po dobu 10 vteřin 
150-200% po dobu 2 vteřin 
100V/110V/115V/120VAC nebo 220V/230V/240VAC 
Regulace AC výstupu: 10% AC napětí 
Frekvence: 50Hz ± 1%, 60Hz ± 1%, 50/60Hz (volitelně), přepnutí ručně 

Průběh výstupního 
napětí 

Čistá sinusovka (THD < 3%) při jmenovitém vstupním napětí 

V
Ý

S
T

U
P

 

Ochrany AC zkrat, přetížení, přehřátí 
Rozsah vstupního 
napětí 

10,8 – 15,5V (12V verze), 21,6 – 31V (24V verze), 43,2 – 62V (48V verze) 

Účinnost Více než 85% 
Ochrany Alarm vybité baterie, odpojení vybité baterie, ochrana proti přepólování pojistkou V

S
T

U
P

 

Typ baterie Kapalinové nebo uzavřené olověné baterie 
Model  Parametr 

SR-2500-S SR-3000-S SR-4000-S SR-5000-S SR-6000-S  
Jmenovitý výkon 2500W 3000W 4000W 5000W 6000W  

Špičkový výkon 
120-150% po dobu 10 vteřin 
150-200% po dobu 2 vteřin 
100V/110V/115V/120VAC nebo 220V/230V/240VAC 
Regulace AC výstupu: 10% AC napětí 
Frekvence: 50Hz ± 1%, 60Hz ± 1%, 50/60Hz (volitelně), přepnutí ručně 

Průběh výstupního 
napětí 

Čistá sinusovka (THD < 3%) při jmenovitém vstupním napětí 

V
Ý

S
T

U
P

 

Ochrany AC zkrat, přetížení, přehřátí 
Rozsah vstupního 
napětí 

10,8 – 15,5V (12V verze), 21,6 – 31V (24V verze), 43,2 – 62V (48V verze) 

Účinnost Více než 85% 
Ochrany Alarm vybité baterie, odpojení vybité baterie, ochrana proti přepólování pojistkou V

S
T

U
P

 

Typ baterie Kapalinové nebo uzavřené olověné baterie 
Výstupní AC zásuvka USA, UK, Německo, Francie, Austrálie, Brazílie, Itálie, Jižní Afrika atd. 
Chlazení Řízené teplotou a zátěží 

Provozní teplota -15 až 40˚C 

Skladovací 
teplota 

-40 až 85˚C 

P
R

O
S

T
Ř

E
D

Í 

Relativní vlhkost 20 - 90% relativní vlhkost, bez kondenzace 

Poznámka: specifikace může být v rámci zlepšování produktu změněna bez předchozího upozornění. 

8. Údržba 
Pro zajištění správného provozu je zapotřebí občasná menší údržba. Pravidelně byste měli čistit povrch přístroje 
suchým hadříkem pro omezení tvorby nánosů prachu a špíny. Utahujte též pravidelně připojovací svorky DC 
vstupu. 

9. Záruka 
Na tento produkt poskytujeme záruku na vady materiálu a zpracování po dobu 12 měsíců od data 
maloobchodního nákupu koncovým uživatelem. 

Tato záruka se nevztahuje na případy nesprávného použití, změny přístroje nebo jeho náhodného. Nejsme 
odpovědní za škody, které mohou nastat v důsledku zavinění uživatele. 
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Po uplynutí záruční doby, nebo pokud byl přístroj poškozen nesprávným použitím nebo nesprávnou 
instalací, pokud nebyly splněny ostatní podmínky záruky, nebo není-li doložen doklad o koupi, může být 
váš přístroj opraven nebo vyměněn za paušální poplatek. 

10. Příloha 

10.1. Příloha I: Dálkový ovladač 

 

Vypínač měniče 

Vypínačem zapněte nebo vypněte měnič. 

Kapacita baterie / indikace zátěže 

Zátěž: pomalé blikání 1 x za vteřinu. Ukazuje přibližnou úroveň připojené zátěže v pěti hladinách: <20%, 40%, 
60%, 80%, 100%.  

Baterie: stále svítící zelená kontrolka. Znázorňuje zbývající kapacitu baterie v pěti úrovních: <20%, 40%, 60%, 
80%, 100%.  

Rychlost obnovy ukazatelů zátěže a baterie: jednou za 8 vteřin.  

Indikace standby / AC ON 

• Standby: pomalé blikání. Příkon zátěže je nižší než 5% jmenovitého výkonu měniče.  

• AC ON: nepřerušovaně svítící zelená. Měnič dodává nepřetržitý výkon. 

• Selhání: červená kontrolka, viz. potíže a jejich řešení v této příručce. 

Připojení komunikačního kabelu 

Komunikační kablík je třímetrový, šesti-žílový kabel zapojený podobně jako běžný telefonní kabel. Kablík se 
připojuje konektory RJ11 na zadní straně dálkového ovladače a do REMOTE zásuvky na zadní straně měniče.  

Vypínač měniče a vypínač dálkového ovladače jsou připojeny paralelně. Chcete-li měnič vypínat pomocí 
dálkového ovladače, musíte vypnout vypínač měniče a naopak.  
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10.2. Příloha II: Doporučení 
Pro správnou funkci měniče musí být napětí baterie mezi 0,9 x Vnom až 1,29Vnom, kde Vnom je 12, 24 
nebo 48V v závislosti na verzi měniče. Baterie musí být schopna pokrýt příkon měniče. Následující 
tabulka znázorňuje doporučení na bateriové vodiče, pojistky a kapacitu baterie pro každou verzi měniče.  

Verze měniče Vstupní napětí Bateriové vodiče Pojistky Kapacita baterie 

12V 4mm²(1 x červený/1 x černý)  35A x 1 ≥ 50Ah 

24V 2.5mm²(1 x červený/1 x černý)  20A x 1 ≥ 25Ah 300W 

48V 2.5mm²(1 x červený/1 x černý)  10A x 1 ≥ 12Ah 

12V 6mm²(1 x červený/1 x černý)  35A x 4 ≥ 100Ah 

24V 4mm²(1 x červený/1 x černý)  20A x 4 ≥ 50Ah 500W/600W 

48V 2.5mm²(1 x červený/1 x černý)  10A x 4 ≥ 25Ah 

12V 10mm²(1 x červený/1 x černý)  35A x 4 ≥ 160Ah 

24V 6mm²(1 x červený/1 x černý)  20A x 4 ≥ 80Ah 1000W 

48V 4mm²(1 x červený/1 x černý)  10A x 4 ≥ 40Ah 

12V 10mm²(2 x červený/2 x černý)  35A x 6 ≥ 250Ah 

24V 6mm²(2 x červený/2 x černý)  20A x 6 ≥ 125Ah 1500W 

48V 4mm²(2 x červený/2 x černý)  10A x 6 ≥ 60Ah 

12V 16mm²(2 x červený/2 x černý)  35A x 8 ≥ 320Ah 

24V 10mm²(2 x červený/2 x černý)  20A x 8 ≥ 160Ah 2000W 

48V 6mm²(2 x červený/2 x černý)  10A x 8 ≥ 80Ah 

12V 16mm²(2 x červený/2 x černý)  35A x 10 ≥ 400Ah 

24V 10mm²(2 x červený/2 x černý)  20A x 10 ≥ 200Ah 2500W 

48V 6mm²(2 x červený/2 x černý)  10A x 10 ≥ 100Ah 

12V 16mm²(2 x červený/2 x černý)  35A x 12 ≥ 480Ah 

24V 10mm²(2 x červený/2 x černý)  20A x 12 ≥ 240Ah 3000W 

48V 6mm²(2 x červený/2 x černý)  10A x 12 ≥ 120Ah 

12V 25mm²(2 x červený/2 x černý)  35A x 12 ≥ 640Ah 

24V 16mm²(2 x červený/2 x černý)  20A x 12 ≥ 320Ah 4000W 

48V 10mm²(2 x červený/2 x černý)  10A x 12 ≥ 160Ah 

12V 35mm²(2 x červený/2 x černý)  35A x 20 ≥ 800Ah 

24V 25mm²(2 x červený/2 x černý)  20A x 20 ≥ 400Ah 5000W 

48V 16mm²(2 x červený/2 x černý)  10A x 20 ≥ 200Ah 

12V 35mm²(2 x červený/2 x černý)  35A x 20 ≥ 960Ah 

24V 25mm²(2 x červený/2 x černý)  20A x 20 ≥ 480Ah 6000W 

48V 16mm²(2 x červený/2 x černý)  10A x 20 ≥ 240Ah 
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