INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRZETWORNICE ELEKTRONICZNE TYPU
PURE SINE WAVE Z FUNKCJĄ ZASILACZA AWARYJNEGO

sinusPRO W
Charakterystyka urządzenia
W jednym urządzeniu zostały zawarte funkcje przetwornicy DC/AC, zasilacza awaryjnego UPS,
automatycznej ładowarki do akumulatorów oraz przełącznika priorytetu pracy SOLAR / SIEĆ
Dzięki możliwości zmiany trybu pracy i wbudowanym zabezpieczeniom przetwornice z serii sinusPRO
W mogą pracować w układach w, których akumulator ładowany jest z paneli fotowoltaicznych
poprzez dodatkowy regulator solarny podpięty do akumulatora
Intuicyjna i prosta obsługa dzięki kolorowemu wyświetlaczowi LED, który informuje o aktualnym
stanie pracy urządzenia (napięcie wejściowe i wyjściowe, stan baterii, ładowanie itp.)
Przetwornica wytwarza na wyjściu czyste napięcie sinusoidalne, co umożliwia pracę z praktycznie
dowolnym rodzajem obciążenia
Szybkie przełączanie z zasilania sieciowego na tryb pracy jako UPS umożliwia bezprzerwową pracę
podłączonych urządzeń
Zasilacze sinusPRO W jeżeli nie doszło do żadnej awarii a jedynie wyłączenie po całkowitym
rozładowaniu akumulatora, to w momencie podania napięcia z sieci automatycznie się
uruchamiają - tzw. "zimny start".
OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA
Zasilacz nie wymaga konserwacji, należy tylko przestrzegać poniższych zasad eksploatacji.
- Nie wystawiać przetwornicy na działanie deszczu, śniegu, kurzu, środków chemicznych, olejów etc.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych. Przetwornica powinna być zainstalowana w łatwo
dostępnym miejscu z minimum 30 cm wolnej przestrzeni wokół obudowy w celu zapewnienia
swobodnego obiegu powietrza, w przeciwnym wypadku urządzenie może być narażone na
przegrzewanie. Minimalna wartość przepływu powietrza to 145 CFM.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego upewnij się, że istniejące okablowanie
jest w dobrym stanie, a przewody mają właściwe parametry (przekrój, długość etc.). Nie uruchamiaj
przetwornicy z uszkodzonym lub niespełniającym norm okablowaniem.
- Urządzenie to zawiera elementy, które mogą powodować iskrzenie. Aby uniknąć pożaru i/lub
wybuchu nie należy instalować urządzenia w pomieszczeniach zawierających baterie lub materiały
łatwopalne lub w miejscu, w którym znajdują się urządzenia nie mogące mieć kontaktu z ogniem.
Obejmuje to wszelkie miejsca w których przechowywane są maszyny zasilane benzyną, zbiorniki na
paliwo, łączniki, spoiwa, lub inne połączenia między elementami układu paliwowego.
- Nie otwieraj / zdejmuj obudowy z przetwornicy. Urządzenie nie zawiera żadnych części
wymagających konserwacji. Próba naprawy może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Kondensatory wewnątrz urządzenia pozostają naładowane po odłączeniu zasilania.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, należy odłączyć zarówno zasilanie od strony
AC jak i DC przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia. Wyłączanie urządzenia za pomocą
przycisku nie zmniejsza ryzyka.
- Wyjściowa część okablowania AC w żadnym wypadku nie powinna być podłączona do sieci albo
generatora. Takie podłączenie może spowodować uszkodzenia większe, niż zwarcie w obwodzie.
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Wyjście AC przetwornicy pod żadnym pozorem nie może być podłączone do wejścia AC. W
szczególności, należy pamiętać, że przetwornica nie powinna być używana do zasilania systemów
podtrzymania życia bądź innego sprzętu medycznego. Nie dajemy gwarancji na poprawna pracę
przetwornicy wraz z takimi typami urządzeń, w takim układzie używasz jej tylko na własne ryzyko.
- Nie należy przeciążać urządzenia. Praca pod obciążeniem większym niż znamionowe może
spowodować uszkodzenie przetwornicy.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy ładować tylko akumulatory opisane w sekcji INNE UWAGI
URUCHAMIANIE PRZETWORNICY
1. Otwórz karton i sprawdź, czy wszystkie elementy są w zestawie, a urządzenie jest nieuszkodzone.
Odłącz kabel sieciowy od urządzenia.
2. Podłącz poprawnie akumulator do urządzenia, zgodnie z poprawną polaryzacją (czerwony przewód
+ / czarny przewód -).
3. Uruchom urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF (przytrzymaj 5s do usłyszenia sygnału
dźwiękowego) i podłącz wtyczkę do sieci.
4. Przełącz włącznik ładowarki sieciowej w pozycję „1" w celu uruchomienia procesu ładowania
akumulatora.
5. [OPCJONALNIE] Podłącz zestaw paneli fotowoltaicznych do regulatora solarnego, a następnie
wyjście z regulatora podłącz do akumulatora pamiętając o poprawnej polaryzacji połączenia
6. Wybierz odpowiedni tryb pracy za pomocą przycisku wyboru priorytetu AC / SOLAR
7. Podłącz wszystkie urządzenia, które chcesz używać z zasilaczem, upewnij się, że są wyłączone i po
podłączeniu uruchom je jedno po drugim.
WYŁĄCZANIE PRZETWORNICY
1. Wyłącz po kolei, podłączone do przetwornicy urządzenia.
2. Przełącz włącznik ładowarki sieciowej w pozycję „0" w celu zatrzymania procesu ładowania
akumulatora.
3. Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, aby odłączyć wyjście przetwornicy.
4. Odłącz kabel sieciowy.
5. [OPCJONALNIE] Odłącz regulator solarny od akumulatora
6. Odłącz akumulatory od przetwornicy
UWAGI
1. Uważaj przy podłączeniu akumulatora, napięcie wytworzone przy odwrotnej polaryzacji może
uszkodzić przetwornice.
2. Nie przeciążaj urządzenia powyżej jego mocy nominalnej. Podłączając lodówki, zamrażalki i inne
urządzenia indukcyjne / pobierające większą moc na rozruchu pamiętaj, aby nie przekroczyć 30%
całkowitej mocy nominalnej zasilacza.
3. Nie podłączaj urządzenia na świeżym powietrzu, unikaj kontaktu zasilacza z wodą.
4. Pamiętaj o umiejscowieniu zasilacza w odpowiednim miejscu, z dostępem do świeżego powietrza i
z min 30 cm odstępu z każdej strony obudowy.
5. Podłączając regulator solarny oraz panele fotowoltaiczne do akumulatora stosuj się do uwag
producenta urządzeń.
6. W przypadku zauważenia błędnej pracy / uszkodzenia przetwornicy skontaktuj się z serwisem
producenta.
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WAŻNE UWAGI DO PODŁĄCZENIA
1. Wbudowana w przetwornice z serii sinusPRO E ładowarka akumulatorów pracuje na zasadzie
ładowania buforowego.
Zalecamy używanie akumulatorów przystosowanych do ładowania buforowego i głębokiego
rozładowania np.: dedykowane
AGM VPRO, żelowe, kwasowe DEEP CYCLE etc. Podłączenie do przetwornicy akumulatorów
samochodowych (kwasowe startowe), które nie są przystosowane do takiej pracy może skutkować
niepoprawną pracą przetwornicy i/lub uszkodzeniem akumulatora.
2. Wyjście AC przetwornicy służy do bezpośredniego zasilania podłączonych urządzeń w tzw. układzie
wyspowym.
Zabrania się podłączania wyjścia AC do istniejącej instalacji elektrycznej (nawet poprzez
zabezpieczenia różnicowo - prądowe), a w szczególności przewodów fazowych i neutralnych N. Takie
połączenie może skutkować napięciem wstecznym podanym na wyjście przetwornicy. Uszkodzenia
spowodowane takim połączeniem skutkują utratą gwarancji !!!

ELEMENTY WYŚWIETLACZA
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OBSŁUGA URZĄDZENIA

TRYBY PRACY
Przetwornice z serii sinusPRO W wyposażone są w przełącznik trybów pracy, który umożliwia zmianę
priorytetu źródła zasilania przetwornicy i tym samym logikę pracy całego urządzenia. Przycisk
umożliwia zmianę pomiędzy priorytetem akumulatorowym
(SOLAR) oraz priorytetem sieciowym (AC).
AC PRIORITY (priorytet pracy sieciowej) (przełącznik wyciśnięty)
1. Urządzenie pracuje w tym priorytecie, gdy przycisk zmiany trybu pracy jest wyciśnięty.
2. Głównym źródłem zasilania jest sieć ~ 230 VAC.
3. Podłączone do przetwornicy akumulatory są ładowane za pomocą wbudowanego prostownika.
4. Napięcie sieciowe jest przekazywane bezpośrednio na wyjście przetwornicy z pominięciem jej
układu, aby nie generować dodatkowych strat tzw. BYPASS.
5. W momencie zaniku napięcia sieciowego, wbudowany moduł UPS bezprzerwowo przełącza
zasilanie na pracę akumulatorową, prąd stały DC jest przetwarzany na prąd zmienny AC i
przekazywany na wyjście przetwornicy.
6. Przetwornica pozostaje w takim stanie, aż do rozładowania akumulatora i wyłączenia się lub do
powrotu napięcia sieciowego, wtedy przechodzi z powrotem w tryb normalnej pracy i ładowania
akumulatora z sieci.
SOLAR PRIORITY (priorytet pracy akumulatorowej) (przełącznik wciśnięty)
1. Urządzenie pracuje w tym priorytecie, gdy przycisk zmiany trybu pracy jest wciśnięty.
2. Głównym źródłem zasilania jest podłączony akumulator.
3. W tym trybie akumulatory mogą być ładowane z zewnętrznego źródła np.: z paneli
fotowoltaicznych za pomocą zewnętrznego regulatora solarnego podłączonego bezpośrednio pod
zestaw akumulator.
4. W momencie rozładowania akumulatora (np.: noc, brak zewnętrznego zasilania) przetwornica
przełączy się na zasilanie sieciowe ładując akumulator i rozłączy ładowanie po pełnym naładowaniu
akumulatora
5. Po naładowaniu akumulatora i po powrocie zasilania z zewnętrznego źródła urządzenie wraca do
normalnej pracy
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Opis sygnałów dźwiękowych jakie wydaje UPS
Zasilacz wydaje sygnał dźwiękowy żeby zasygnalizować błąd (szybkie powtarzalne "pipinięcia"),
rozładowanie akumulatora (wolniejsze powtarzalne "pipnięcia" aż do rozładowania) lub przełączenie
stanu (1-2 "pipnięć", np: z baterii na sieć)
Sprawdzenia stanu akumulatorów.
- Metodą pomiarową (pełne naładowanie i rozładowywanie stałym obciążeniem + porównywanie z
akumulatorem wzorcowym) lub z wykorzystaniem profesjonalnego narzędzia do pomiaru stanu
akumulatora AGM (6 tys zł w górę). Tańsze mierniki służą w większości do pomiaru akumulatorów
rozruchowych, a nie buforowych.
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