
Pingemuundur HQ-INV2500/24

Pingmuunduri HQ-INV2500/24 ülesandeks on 24-voldise alalispinge muutmine 230-voldiseks 
modifitseeritud vahelduvpingeks.  Väljundpinge ei ole sinusoidne! Sobib kasutamiseks enamikele 
seadmetele toitepingega 230VAC. Kasutatava seadme maksimaalne nominaalvõimsus ei tohi 
ületada 2500W. Enne inverteri toiteallikaga ühendamist veenduge, et inverter oleks väljalülitatud. 
Ühendage inverter toiteallika + ja - klemmidega. Nüüd võite lülitist inverteri sisselülitada. Alles 
peale seda võib tarbija ühendada inverteriga.

Tehnilised andmed:

• Keskmine koormustaluvus: 2500 W
• 30 minutiks lubatav koormus: 2500 W
• Impulsvõimsus: 5000 W
• Sisendpinge piirkond: 20-30 VDC
• Väljundpinge: 230 VAC
• Väljundpinge kuju: modifitseeritud siinus(nelinurk)
• Väljundsagedus: 50Hz
• Tühikäigu vool: <0.6A
• Kasutegur: 85-90%
• Jahutus: ventilaator
• Lühisekaitse
• Aku polaarsusekaitse(läbi kaitsme )
• Ülepingekaitse
• Hoiatusalarm: 21 +/- 0.8 VDC
• Väljalülitumise nivoo: 20 +/- 0.8 VDC
• Temperatuuri kaitse: 60°C +/- 5°C
• Ventilaator rakendub 40°C juures
• Kaitsmed: 15Ax12tk
• Mõõdud:(PxLxK): 430x210x159mm
• Kaal: 8.7 kg

Kasutamine:

Sisse lülitatud muundurit ei tohi avada, võite saada elektrilöögi! Hoida eemal veest ja suurest 
niiskusest! Pisitkute kuumenemine on tingitud kehvast ühenduskontaktist, tuleks ühendus üle 
vaadata.
Esmalt tuleb lülitada tööle muundur ON-OFF nupust, seejärel alles seade, millele pinget 
muundate!
Muunduri ühendamisel tuleb jälgida õiget alalispinge polaarsust.
Läbi põlenud kaitse tuleb asendada samaväärse kaitsmega.
Muunduri metallkorpus toimib jahutusradiaatorina, seetõttu tuleb muundur asetada ventileeritud 
keskkonda. Kui temperatuur saavutab piiri 60°C, annab muundur sellest märku ning minut hiljem 
lülitab end automaatselt välja.
Jahutusventilaator lülitub käima automaatselt, kui tarbimine ületab 100W või temperatuur 
muunduris on jõudnud 45°C-ni.
Valgusindikaatori selgitused: punane põlev madal toitepinge

punane vilkuv kõrge sisendpinge
punane kiirelt vilkuv kõrge temperatuur
punane aeglaselt vilkuv ülekoormus

Vastavalt Võlaõigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupäevast seda kinnitava dokumendi alusel.
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