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OHUTUSNÕUDED

Seadme usaldusväärse töö tagamiseks peab selle paigaldus ja kasutamine olema korrektne. 
Tutvuge enne paigaldamist ja kasutamist kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega. 

ETTEVAATUST märked märgivad tingimusi ja tegevusi mis võivad seadme rikkuda. 

HOIATUS märgistus märgib tingimusi ja tegevusi mis võivad põhjustada vigastusi ja olla 
eluohtlikud.                                                                                                                        

TUTVUGE ENNE SEADME KASUTAMIST KASUTUSJUHENDI JA OHUTUSNÕUETEGA! 

OLULINE INFORMATSIOON KAABLITE KOHTA
Seadme paigaldusel kaablite kasutamine mis ei suuda täisvõimsust võimaldada, põhjustab 

märkimisväärse võimsuskao ning vähendab patarei tööaega. Patarei madala võimsuse 

võivad põhjustada liiga pikad või ebapiisava suurusega kaablid. Mereinstallatsioonid asuvad 

rohkemat vibratsioone ja pingeid tekitavas keskkonnas kui teised paigaldused, mistõttu 
paigaldaja/operaator peaks olema eriti teadlik kuidas luua turvalisi, tihedaid veekindlaid 

elektrilisi ühendusi ning tagada DC kaablite ja seadmete juhtmete ohutu kasutamine. Kaabli 

isolatsiooni tüüp peab vastama keskkonna nõuetele. 

TUTVUSTUS
Seade võimaldab pideva voolu ühe majapidamistüüpi pistiku vormis. Seadme võimsus on 

piisav, tagamaks peaaegu ükskõik millise majapidamis- või elektroonikaseadme töö. Ohutuks 

kasutamiseks on seadmel automaatse väljalülitumise funktsioon ning patarei tühjenemise 
alarm. 

KONTROLLNUPUD, INDIKAATORID JA KONNEKTORID
Esipaneelil asub kaks LED indikaatorit. Kui roheline indikaator põleb siis töötab seade 

korrektselt. Punane indikaator näitab seadme väljalülitust ülekoormuse, ülepinge või kõrge 

temperatuuri tõttu. Seadmel on On/Off lüliti, mida saab kasutada seadme resetiks 

ülekoormuse, ülepinge ja kõrge temperatuuri puhul. Vooluühenduseks on kolme viigiga AC 

pistik ja DC sisendvoolu ühendus tagapaneeli kaudu. 

SEADME TÖÖPÕHIMÕTE
Toimimise põhimõte
Seade konverteerib patarei või muu vooluallika madala pingega DC standartseks AC 

majapidamisvooluks. Seade konverteerib voolu kahes etapis. Esimene etapp on DC -> DC 

konverteerimine mis tõstab madala pingega DC seadme sisendist -> kõrge pingega DC. 

Teises etapis toimub tegelik DC -> AC konverteerimine. 



 

12V DC -> kõrge 
pingega DC 

konverteerimine

Kõrge pingega DC ->  

AC konverteerimine

12V DC 
AC pistik

Seade 

Sisendi kaitsmed
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DC -> DC konverteri etapp kasutab kaasaegset kõrge sagedusega 

voolukonverteerimistehnikat mis on asendanud suured transformerid mida võis leida 

varasemates mudelites. Inverter kasutab kaasaegseid MOSFET transistoreid täissilla 

konfiguratsioonis, mis kindlustab suure ülekoormustaluvuse ja võimaldab inverteril töötada 

reaktiivsete koormustega, näiteks väikesed induktsioonimootorid. 

Väljundi lainekuju
AC väljundi lainekuju on tuntud kui “modifitseeritud siinuslaine”. Sellel lainekujul on sarnased 

omadused standartse majapidamisvoolu lainekujuga. Seda tüüpi lülitusvõimsus sobib 
enamustele AC koormustele, sealhulgas elektroonikaseadmetes, trafodes ja mootorites 
kasutatavad lineaarsed ja vahelduvvoolu toiteallikad. 

Inverteri loodud modifitseeritud siinuslainel on RMS pinge, mis on sama standartse 

majapidamisvooluga. Enamik AC voltmeetreid (analoog ja digitaal) on tundlikud pigem 

lainekuju keskmisele väärtusele kui RMS väärtusele. Need kalibreeritakse RMS pingele 

eeldusel et mõõdetav lainekuju on puhas siinuslaine. Voltmeetrid ei loe modifitseeritud 

siinuslaine RMS korrektselt. Lugem on inverteri väljundit mõõtes ca 20-30 volti liiga madal. 

SIINUSLAINE

MODIFITSEERITUD
SIINUSLAINE
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SEADME PAIGALDAMINE

Nõuded vooluallikale
Inverteri vooluallikas peab võimaldama vahemikus 11 ja 15 volti DC ning peab olema

võimeline varustama koormuse opereerimiseks vajaliku vooluga. Vooluallikaks võib olla

patarei või korrektselt reguleeritud DC vooluallikas. Selleks et saada ligikaudne hinnanguline

vool amprites mille vooluallikas peab võimaldama, jagage lihtsalt koormuse voolutarbimine

kümnega.

Näiteks: kui koormus on 700 vatti AC, peab vooluallikas võimaldama 700/10=70Amp.

ETTEVAATUST:

Inverter peab olema ühendatud patareidega mille nominaalne väljundpinge on 12 volti.
Vooluallikaga ühendamine
Inverter on varustatud sigarisüüte pistiku ning patarei klamberkaablitega (150 vatti inverteril

patarei klamberkaabel puudub) otse vooluallikaga ühendamiseks.

Kaitsmega sigaretisüütepistiku kasutamine
Sigaretisüütepistik on sobiv inverteri kasutamiseks vooluväljundiga kuni 150 vatti. Pistiku ots

on positiivne ja külgkontakt negatiivne. Ühendage inverter vooluallikaga, kinnitades pistiku

sigaretisüüte pistikotsa tugevalt sigaretisüüte pistikupessa.

ETTEVAATUST:

Ühendage otse patarei või vooluallikaga kui kasutate rohkem kui 150 vatti.

MÄRKUS:
Enamik sõidukite sigaretisüütajatest kasutab kaitsmeid reitinguga 15-20 amp või suuremat. 

Täisväljundi kasutamiseks kasutage patarei klamberkaablit. 

Vooluallikaga ühendamine kasutades kaasasolevaid kaableid 
Kui inverterit kasutatakse pikemaajaliselt kõrgemal tasemel kui 150 vatti, on vajalik kasutada 

otseühendust vooluallikaga. Kasutage kaasasolevaid juhtmeid otseühenduse loomiseks 12 

volti vooluallikaga järgneval viisil: 

- Kontrollige et inverter oleks välja lülitatud ning ligiduses ei oleks tuleohtlikke materjale 
- Ühendage must kaabel inverteri tagapaneeli negatiivse märgistusega (-) ühendusega 

-  Ühendage must klamber patarei negatiivse (-) terminaliga

- Ühendage punane kaabel inverteri tagapaneeli positiivse märgistusega (+) ühendusega

-  Ühendage punane patareiklamber patarei positiivse (+) terminaliga

- Kontrollige et kõik kinnitused oleksid turvalised

ETTEVAATUST:

Lahtised ühendused võivad põhjustada ülekuumenevaid juhtmeid ja sulanud isolatsiooni. 

Kontrollige et polaarsus oleks korrektselt ühendatud. 
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Koormusega ühendamine
Inverter on varustatud standartse AC majapidamistüüpi pistikuga. Ühendage soovitud

lisaseadme voolujuhe pistikusse. Kontrollige et ühendatud seadmete koormus ei ületaks
lubatud vatte.

Inverter on loodud ühendamiseks otse standardsete elektri ja elektroonikaseadmetega. 

Ärge ühendage vooluinverterit majapidamise või sõiduki AC jaotuskaablitega. Ärge 

ühendage ühegi AC ringiga mille neutraalne konduktor on ühendatud maandusega või 
DC (patarei) negatiivse allikaga.

HOIATUS:

Ärge ühendage kunagi AC juhtmestikku.
ETTEVAATUST: LAETAVAD SEADMED

Osad laetavad seadmed on loodud nii, et laadimiseks ühendatakse need otse

majapidamispistikusse. Sellist tüüpi seadet ei tohi kunagi kasutada inverteriga. Selline seade

kahjustab inverterit. Ärge kasutage inverterit sellist tüüpi seadmete laadimiseks. Seda
probleemi ei esine suurema enamiku patareikasutusega seadmete puhul; enamus neid

seadmeid kasutab eraldi laadijat või trafot mis ühendatakse AC majapidamispistikuga.

Inverter on võimeline enamust laadijaid  töös hoidma.

ASUKOHA VALIK
Parimaks kasutustulemuseks peaks inverter olema asetatud lamedale pinnale, näiteks maha,

auto põrandale või istmele, või muule tugevale pinnale. Lihtsaks kasutamiseks on seadmel

1-meetrine voolujuhe. Inverterit tuleks kasutada ainult asukohas kus järgnevad tingimused on

täidetud:

Kuiv: seade ei tohi kokku puutuda vee või muude vedelikega.
Jahe: ümbritsev õhutemperatuur peaks olema vahemikus 30oF(-1oC) mittekondenseeruv ning

105 (40 ).

Ärge asetage inverterit kuumusallikate lähedusse ega otsesesse päikesevalgusesse.

Ventileeritud: hoidke inverterit ümbritsev ala vaba, et kindlustada piisav õhuliikumine seadme

ümber. Ärge asetage inverteri peale või selle lähedusse muid esemeid. Kui inverter töötab

pikemat aega täisvõimsusel, oleks kasulik kasutada ventilaatorit. Kui inverteri

sisetemperatuur ületab 90oC, lülitub inverter välja ning taaskäivitub kui see on piisavalt
jahtunud.

 Ohutu: ärge asetage inverterit kergestisüttivate materjalide või gaaside ligidusse.

KASUTAMINE

Hinnanguline vs tegelik voolutarbimine

Enamusele elektriseadmetele on märgitud nende voolutarbimine amprites või vattides.

Kontrollige et ühendatava seadme voolutarbimine oleks inverteri lubatud limiidiga võrdne või

sellest väiksem. Inverteril on ülekoormuskaitse, nii on selliste seadmete ühendamine ohutu.

Ülekoormuse puhul lülitub inverter välja. Eemaldage enne selle taas sisselülitamist

ülekoormuse põhjus. Induktsioonimootorid ning ka mõned televiisorid võivad vajada

käivituseks 2-6 korda rohkem vatte kui arvestuslik tarbimine. Kõige nõudlikumad selles

kategoorias on näiteks kompressorid ja pumbad.

o oF C
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Testimine on ainus kindel viis kontrollida kas konkreetse koormuse võib ühendada ning kui

kauaks. Inverteril on ülekoormuskaitse ning inverter lülitub ülekoormuse korral välja. Inverteri

taaskäivitamiseks eemaldage ülekoormuse allikas ning vajadusel lülitage inverter 

voolulülitist välja ja taas sisse.

Patarei kasutusaeg

Tüüpilise sõiduki akuga on minimaalne eeldatav kasutusaeg 2-3 tundi. Enamikul juhtudel on

saavutatav aeg 5-10 tundi, kuid on soovitatav käivitada sõiduk iga 2-3 tunni järel et

akusüsteem taaslaadiada. Inverteri alarm kõlab kui DC pinge langeb alla 10.5V. Inverterit

saab kasutada nii sõiduki mootori töö ajal kui selle mittetöötades. Enamikul juhtudel võib

inverteri jätta akuga ühendatuks ka selle mittetöötamise ajaks, kuna see kasutab väga vähe

energiat, kuid ühendus on soovitatav eemaldada juhul kui sõidukit ei kasutata mitme päeva
jooksul.

Sisseehitatud kaitse

Inverter jälgib järgnevaid võimalikke kahjulikke olukordi: 
- Madal patareipinge: Ei ole kahjulik inverterile kuid võib rikkuda vooluallikat. Kuuldav 

signaal edastatakse kui sisendpinge langeb 10.5V. Inverter lülitub automaatselt välja kui 

sisendpinge langeb 10.0V. Kui vooluallika sisendpinge tõuseb üle10.5V võib inverteri 

taaskäivitada. 

- Ülepinge kaitse: Inverter lülitub automaatselt välja kui sisendpinge ületab 15.5V DC

- Lühisekaitse: Inverter lülitub välja. Eemaldage lühise allikas, inverter teeb reseti. 

- Ülekoormuse kaitse: Inverter lülitub automaatselt välja kui pidev voolutarbimine on suurem 

kui max vooluväljund. 

- Ülekuumenemiskaitse: Kui inverteri sisemine temperatuuriandur jõuab 65C, lülitub seade 

automaatselt välja. Oodake jahtumiseks enne taaskäivitamist vähemalt 15 minutit, ning 

eemaldage alati lisaseadmete ühendused. 

MÄRKUS:
Seadmete ühendamisel ja lahtiühendamisel võib kõlada alarm; see on normaalne ja ei anna 

märku rikkest. 
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RIKKEOTSING

PROBLEEM/NÄIT          VÕIMALIK PÕHJUS             VÕIMALIK LAHENDUS

AC väljund puudub              Inverter on külm                   Eemaldage koormus mõneks minutiks

                                                                                          Kasutage inverterit mõne minuti 

                                                                             jooksul koormuseta. Taasühendage koormus.

Pidev tühjeneva patarei 

alarm

Ebakorrektne ühendus    Kontrollige DC ühendusi

Tühja patarei alarm           Madal patareipinge Laadige patarei. Eemaldage 

laadimise ajaks koormus. 

Motoriseeritud seade ei 

käivitu

Liigne käivituskoormus Kui seade ei käivitu on selle 

voolutarbimine liiga suur ja see 

ei tööta inverteriga. 

Motoriseeritud seade ei 

tööta korrektsel kiirusel

Ainult induktiivkoormus         Muutke koormus mitte ainult 

induktiivseks. Kasutage mootoriga 

samal ajal hõõglampi. 

TV/raadio häired Pildi/heli häired Hoidke antenni ja inverterit 

üksteisest kaugemal. Kasutage 
varjestatud antennikaablit. 

Ühendage antenn võimendiga. 

Ärge visake kasutatud patareisid ja elektroonikaseadmeid prügikasti, viige need 

vastavatesse kogumispunktidesse. 

Keskkonnakaitse


