Nepertraukiamo maitinimo šaltinis
KOM - 0229
(HULK-700)
Panaudojimas: namų ūkio įranga:
centrinio šildymo katilas su vandens cirkuliacijos siurbliais,
apšvietimas, televizorius ir kita.

Vartotojo instrukcija

LIK SU ENERGIJA!

1.PRISTATYMAS
Šis pažangus nepertraukiamo maitinimo šaltinis (NMŠ) su interaktyviu tinklo įtampos keitikliu , užtikrina švaraus sinuso
formos išėjimo srove. Skirtingai nuo tradiciniu ne tinklo architektūros nepertraukiamų maitinimo šaltinių ir keitiklių, šios serijos
nepertraukiamo maitinimo šaltiniai nesukelia daug trukdžių ir dingus elektros energijos tiekimui greitai persijungia į rezervinį
rėžimą. Esant įprastam elektros tiekimui, prietaisas pasiekia 98% efektyvumą. Tam, kad išsaugotumėte geriausia akumuliatorių
būklę, galimi du įkrovimo režimai: greitas ir trijų pakopų.

2.PAGRINDINĖS SAVYBĖS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tikros sinuso formos srovė išėjime.
Sistemos veikimą valdo mikroprocesorius.
Tikra interaktyvi tinkle architektūra.
Intelektualus akumuliatorių įkrovimo algoritmas
Akumuliatoriaus būkles tikrinimas
Apsauga nuo perkrovos, trumpojo jungimo ir perkaitimo
Aušinimo ventiliatoriaus greičio reguliavimas
Izoliacija tarp akumuliatoriaus ir kintamos sroves elektros šaltinio
Išskirtinės dinamiškos eksploatacinės savybės.

3. NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIO NAUDOJIMAS
Prieš naudodamiesi įrenginiu, perskaitykite instrukciją. Išsaugokite instrukcija ateičiai.
1. Prijunkite RAUDONĄ akumuliatoriaus kabeli prie (+) anodo ir JUODĄ prie (-) katodo. Nesujunkite akumuliatoriaus polių
atvirkštiniu poliarumu, saugokite akumuliatorių bateriją nuo trumpojo jungimo tarp + ir -.
2. Prijunkite savo elektrinius prietaisus prie NMŠ. Įsitikinkite, jog jūsų įrangos maksimali galia neviršija NMŠ galios. Jeigu apkrova
didesnė nei nurodyta, pasigirs garsinis signalas. Jeigu perkrova smarkiai viršija nustatytas normas, NMŠ automatiškai
išsijungs, apsaugodamas įrenginį.
3.Prijungus 12V akumuliatorių ir elektrinius prietaisus prie NMŠ, o NMŠ pajungus į elektros 230Vac tinklą, pirmam startui reikia
nuspausti įjungimo mygtuką (žalios sp.) ir palaikyti iki 3 sekundžių, kol užsidegs indikacija NORMAL (mėlynos sp.). Tai reiškia kad
NMŠ įrenginys įjungė akumuliatoriaus krovimą ir yra pasirengęs darbui.
Dingus tinklo įtampai, NMŠ automatiškai perjungia keitiklį ir naudoja energiją iš akumuliatoriaus.
Atsistačius tinklo įtampai, NMŠ automatiškai perjungia keitiklį į akumuliatoriaus krovimo rėžimą.
4.Norėdami išjungti energijos vartojimą iš NMŠ, paspauskite ir 4 sekundes palaikykit NMŠ mygtuką.
5. Įjungtas į elektros tinklą, NMŠ automatiškai įkraus akumuliatorius ir tieks energiją prijungtiems vartotojams. Kai NMŠ išjungtas,
žalias LED mirksi kas 2 sekundes. Paspauskite ir palaikykite mygtuką priekinėje panelėje apie 3 sekundes ir NMŠ pradės tiekti
elektros srovę į išėjimo lizdus.
6. Paspaudus ir palaikius mygtuką 4 sekundes, NMŠ atjungs srovės tiekimą į išėjimo lizdus. Sutrikus elektros tiekimui,
išjungimo režime esantis NMŠ nutrauks srovės tiekimą praėjus 10 sekundžių. Esant normaliam elektros tiekimui, NMŠ
įkraus akumuliatorius. Norėdami visiškai išjungti NMŠ esant normaliam elektros tiekimui, ištraukite maitinimo laida.
7. Atsarginiame rėžime, esant per mažai arba per aukštai akumuliatoriaus įtampai, NMŠ skleidžia garsinį signalą. Esant
per daug mažai ar per daug aukštai įtampai, NMŠ automatiškai išsijungia.
8. Dingus elektros energijai, NMŠ skleis garsinį signalą kas 8 sekundes. Galite išjungti signalą, nustatydami tylų
rėžimą, t.y. veikiant garsiniam signalui, paspausdami valdymo mygtuką. Paspaudus mygtuką dar karta, garsinis
signalas vėl įsijungs.

4. INDIKATORIAI IR SIGNALIZACIJA
Maitinimas iš
akumuliatorių

Stovis

Mėlynas
LED
Nedega

Raudonas LED

Geltonas LED

Garso signalas

Dega ištisai

Dega
ištisai/nedega
Dega
ištisai/nedega
Dega
ištisai/nedega
Dega
ištisai/nedega
Dega
ištisai/nedega

Pipsi kas 8
sekundes
Išjungtas

Normalus (tylus rėžimas
atjungtas)
Normalus (tylus rėžimas
įjungtas)
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Trumpas jungimas apkrovoje

Nedega

Mirksi kas 0.5 sekundės

Perkrova apkrovoje

Nedega

Mirksi kas 0.5 sekundės

Pipsi kas 1
sekundė
Pypia ištisai
Pypia ištisai

Maitinamas
iš tinklo

Stovis

Raudonas LED

Geltonas LED

Garso signalas
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Dega ištisai

Nedega

Išjungtas

Perkrova apkrovoje

Dega ištisai
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Nedega

Nedega
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ištisai/nedega
Dega
ištisai/nedega
Nedega

Pypia ištisai
Išjungtas

5.GEDIMŲ ŠALINIMAS
Problema

NMŠ neveikia prijungus kintamos
sroves maitinimo šaltini.

Išėjimo įtampa normali, NMŠ
skleidžia nenutrūkstamą
signalizavimą, raudonas LED
indikatorius.
Išėjimo rozetėse nėra įtampos, NMŠ
skleidžia nenutrūkstamą
signalizavimą.
NMŠ veikia nepakankamai ilgai.

Neveikia priekinėje panelėje
esantis mygtukas.

NMŠ neįsijungia nuo akumuliatorių.

Galimos priežastys

Problemos sprendimas

1. Atsilaisvinęs laido kištukas
2. Sugedęs automatinis
atsistatantis saugiklis.
3. Neveikia sieninis lizdas
NMŠ perkrautas

1. Patikrinkite laido kištuką
2. Pakeiskite automatinį atsistatantį saugiklį.
3. Patikrinkite sienini lizdą, prijungdami stalinę
lempą.
Išjunkite NMŠ ir atjunkite dalį prietaisų.

NMŠ išsijungė dėl perkrovos.

Atjunkite dalį prietaisų ir įjunkite NMŠ.

1. Prie NMŠ prijungta per daug
elektros prietaisu.
2. Akumuliatoriaus
tarnavimo laikas baigiasi ir
sumažėjusi jo talpa.
1. Netinkamai veikia NMŠ
mikroprocesorius.
2. Pažeistas mygtukas

Atjunkite apkrovą nuo NMŠ. Palikite NMŠ
prijungtą prie tinklo 10 valandų ir pabandykite
dar karta. Jei NMŠ vis tiek veikia nepakankamai
ilgai, pakeiskite akumuliatorių.

1. Neteisingas akumuliatoriaus
poliškumas.
2. Akumuliatoriaus gedimas
(per didelė įtampa).
3. Nusėdęs akumuliatorius.
4. NMŠ gedimas.

Atjunkite tinklo ir akumuliatoriaus laidus nuo
NMŠ ir leiskite jam automatiškai išsijungti. Vėl
prijunkite tinklo ir akumuliatoriaus laidus. Jei
mygtukas vis tiek neveikia, susiekite su
techniniu aptarnavimu.
1. Patikrinkite akumuliatorių ir jo jungtis.
2. Patikrinkite akumuliatoriaus įtampą
voltmetru.
3. Prijunkite kintamos srovės maitinimo
šaltinio laidą ir įkraukite akumuliatorių.
4. Susisiekite su techniniu aptarnavimu.

6.SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS
Keisdami akumuliatorių, naudokite tokios pat rūšies akumuliatorių.
• Nedeginkite panaudotų akumuliatorių. Akumuliatorius gali sprogti.
• Neatidarykite ir neardykite akumuliatoriaus. Ištekėjęs elektrolitas kenksmingas odai ir akims.
• Švino rūgšties akumuliatorius gali kelti cheminį pavojų.
• Akumuliatorius gali sukelti elektros smūgį ir aukštos trumpojo jungimo įtampos pavojų. Dirbdami su
akumuliatoriumi, laikykitės nurodytų saugumo priemonių:
* Nusiimkite rankinius laikrodžius ir kitus metalinius daiktus.
* Naudokite įrankius, izoliuotomis rankenomis.
• Įrangą gali valdyti asmuo, neturintis ankstesnės prietaiso naudojimo patirties.
• "Elektros lizdas turėtų būti lengvai pasiekiamas ir netoli įrenginio".
• Dėmesio: elektros smūgio pavojus. Netgi atjungus prietaisą nuo elektros tinklo, pavojinga
įtampa lieka keitikliui veikiant iš akumuliatorių baterijos.
• Atliekant priežiūros ar remonto darbus NMŠ viduje, atjunkite akumuliatoriaus maitinimą nuo teigiamo ir
neigiamo polių.

7 SPECIFIKACIJA
Galingumas
Akumuliatorių baterijos įtampa
Tinklo įtampos diapazonas
Tinklo įtampos dažnis
Išėjimo įtampos ribos, kai maitinama iš tinklo
Išėjimo įtampos ribos, kai maitinama iš akumuliatorių baterijos
Išėjimo įtampos dažnis, kai maitinama iš akumuliatorių baterijos
Akumuliatorių baterijos įkrovimo srovė
Išėjimo srovės forma, veikiant iš akumuliatorių baterijos
Perkrovos signalizacija suveikia kai apkrova yra:

400W
12Vdc
155-290Vac(±7Vac)
47-65Hz
200-250Vac(±7Vac)
230Vac(±10Vac)
50Hz
6A maksimali
Sinusas
460W ±50W

VAIZDAS IŠ PRIEKIO

1. Pagrindinis įjungimo mygtukas
2. LED indikatoriai rodantys veikimo būseną

VAIZDAS IŠ GALO
1. Tinklo laidas
2. Automatinis saugiklis
3. Akumuliatorių baterijos prijungimo laidai
4. Išėjimo rozetės
5. Aušinimo ventiliatorius
7. Akumuliatorių tipo ir įkrovimo pasirinkimo jungiklis

