
 

 

Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000 
 

 
 
Pozor: Vysoké napětí- nikdy neotvírejte přístroj 
 
1- připojte měnič ke správnému DC napětí 12-24-48V , připojovací kabely musí být co 
nejkratší 
   příliš dlouhé DC kabely mohou ovlivnit negativně výkon přístroje 
2- dbejte správné polarity DC kabelů, červený vodič + pol akumulátoru , černý vodič- pol 
akumulátoru, při přepolovaní může dojít ke zničení přístroje 
3- měnič používejte v prostředí, které je dobře větrané, zásadně ne na přímém záření 
nebo u zdroje tepla a hořlavých materiálů. 
4- výstupní napětí z měniče se nesmí připojit na jiný zdroj síťového napětí, měnič 
zapněte dříve než připojíte spotřebič 
při zapojování dodržujte příslušné normy 
 
Instalace: 
 
1-umístěte přístroj co nejblíže k akumulátoru 
2- pozice v suchém, chladném, dobře větraném místě 
3- orientace jednotky není kritická 
4- přívodní DC kabely musí mít dostatečný průřez dle tabulky 
5- Ke kladnému polu akumulátoru připojte patřičně dimenzovanou pojistku 
6- připojte DC kabely akumulátoru s pojistkou  
7- ujistěte se , že je přístroj při instalici vypnutý, a odpojené vstupní AC napájenína  
8- na výstup měniče je vhodné propojit patřičně dimenzovaný jistič 
9- otočným přepínačem zvolte správný vstup akumulátoru 

 



 

 

  
 
Automatický nabíječ: 
 
1- boost stupeň nabíječ nabíjí maximálním proudem až do dosažení do správného napětí 
akumulátoru 
2- softwarový časovač automaticky sníží napětí o 0,3V po dosažení boost napětí, tam 
udržuje napětí 1-12 hodin , poté přejde na plovoucí nabíjení 
3- v plovoucím režimu bude akumulátor udržován na hranici plného napětí  
4- pokud napětí akumulátoru poklesne při výpadku napájení pod 12V /24V přepne se 
nabíječ opět do boost režimu a celý cyklus se opakuje 
 

 
 
Nastavení typu akumulátoru: 
 
1- typ akumulátoru se nastaví otočným přepínačem 
2- akumulátor musí být umístěn ve větrané místnosti, u některých typů akumulátoru 
dochází k vývinu třaskavých plynů 
3- přepínač typu akumulátoru nastavujte při vypnutém přístroji a bez připojení sítového 
napětí 
4- polohu přepínače desulfatace nastavujte pouze u akumulátorů které tuto funkci 
umožňují, akumulátor je v této poloze nabíjen 1-2 hodiny na napětí 15,5V 
 
Instalace dálkového ovládání: 
 
1- dálkový ovladač umožňuje přepínat funkce měniče po kabelu 
2- ovládání je izolováno od vysokého napětí 
3- pro instalaci je nutné odmontovat kontrolní panel s přepínačem funkcí, odpojit jeho 
konektor a připojit dálkové ovládání 
4- po připojení siťovéjho napětí 230V zapněte přepínač do požadované polohy 
5- při výpadku síťového napětí měnič zapíná záložní napájení během 20ms  
6-nabíjecí sekvence končí po 110 hodinách s plovoucím napětím 



 

 

 
Provoz: 
 
pro správnou funkci měniče dodržujte následující instrukce 
 
1-displej  

 

 
 
2- ovládací klávesnice 
 

 
 
Klávesy: 
 
klávesa Funkce 
silent Podržte stlačené 3 s, vypne-zapne se akustická indikace 
function Současným stlačením obou tlačítek se přepne režim nastavení funkčních 

režimů, současným stlačením obou tlačítek déle jak 2s se nastaví režim 
změn parametrů měniče 

left-right 
select 

Použije se v režimu function stlačením 1s, změna napětí a frekvence 

up-down 
select 

Použije se v režimu function stlačením 1s, změna napětí a frekvence 

confirm Použije se v režimu function stlačením 1s, uloží zvolené změny 
 



 

 

Displej:  
 

 

Závada, zobrazuje se současně kód zavady 
01 přehřátý ventilátor, 02 přetížení, 03 zkrat na výstupu, 04 přehřátí, 05 
nízké napětí akumulátoru, 06 vstup výstup otočen, 07 půlvlnný zkrat, 
neobvyklá zátěž, 08 přebíjení, 09 vysoké napětí akumulátoru 

 
Provozní režim 
00 standby režim, 01 AC mode, 
02 invert mode, 
03 power save mode 

 
Tichý režim, 
vypnutá akustická indikace 

 
Výstupní napětí, nastavitelné 220V, 230V, 240V 

 
Výstupní frekvence, nastavitelné 50Hz, 60Hz 
Automatické rozpoznání 

 

Kapacita a napětí akumulátoru, mění se po 3s 

 

Vstupní napětí a frekvence, mění se po 3s 

 

Výstupní napětí a frekvence, mění se po 3s 

 

Režim přemostění 

 

High – vstupní napětí je vysoké 
Low – vstupní napětí je nízké 
Při záměně L a N bliká po 1s 

 

Režim měniče 

 Zkrat  

 

Velikost zátěže, zobrazuje se střídavě ve VA a W 

 
Přetížení, bliká po 1s 

 
Zátěž  

 Nabíjení akumulátoru 

 Nízké napětí akumulátoru, bliká po 1s 

 
 
Silent  Tichý režim 
Operate code, fault code Pracovní kód, kód závad 
Operate mode Pracovní režim 
Battery info Stav akumulátoru 
Input voltage, frequency Vstupní napětí, frekvence 
Output voltage, frequency Výstupní napětí, frekvence 
Load info Zátěž stav 
Set  Nastavení  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Provoz: 
 
1- akumulátorový režim- power save mode , v této poloze pracuje měnič v úsporném 
režimu . Měnič kontroluje připojenou 
   zátěž, bez zátěže se přepne do režimu s velmi nízkou spotřebou 
2- inverte mode - přepínač je v poloze  power, saver off, měnič běží trvale 
3. AC mode připojené síťové napětí svítí AC kontrolka , měnič nabíjí akumulátor , 
výstupní svorky jsou spojené se vstupními  
4- vypnutí měniče - přepínač je v poloze off, výstupní svorky jsou bez napětí 
 

1. spořící režim přepínač 
2. nabíjení akumulátoru kontrolka 
3. měnič kontrolka 
4. alarm kontrolka 
5. režim měniče přepínač 
6. měnič vypnutý přepínač 

 
 
Pracovní režimy: 
 

1. AC  mode01 
2. Battery invert mode 02 
3. Power save mode 03 

 

 
 

 
 
Poznámka: při provozu s generátorem dodržte následující postup:  

1. nastartujte generátor , generátor přejde do ustáleného provozu 
2. připojte generované napětí na vstup měniče 
3. při připojování generátoru k měniči nesmí být připojena zátěž 
4. výkon generátoru musí odpovídat k výkonu měniče 

 
 



 

 

 


