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WSTĘP

Dziękujemy za dokonanie zakupu invertera INV-600. Przed rozpoczęciem użytkowania, 

prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W/w inverter zabezpiecza przed 

zanikami napięcia w sieci, a także eliminuje możliwość uszkodzeń w wyniku przepięć 

w sieci elektrycznej.

Głównym przeznaczeniem w/w invertera jest zabezpieczenie urządzeń indukcyjnych, 

które wymagają nieprzerwanego dostarczania energii elektrycznej.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

• typ zasilacza: inverter (falownik)

• kształt napięcia wyjściowego: sinusoida                           

• niezawodny, trwały i ekonomiczny                                                   

• mikroprocesorowe sterowanie                                                            

• inteligentne ładowanie                                                                        

• wyświetlacz LCD                                                                                 

• wbudowany sygnalizator akustyczny

• niski pobór mocy w trybie uśpienia poniżej 5W
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model INV600

Moc skuteczna 600W

Wejście DC

Napięcie 12V

Zakres napięcia 10 – 15V

Wejście AC

Napięcie 230V
(-33% ~ +22%)

Napięcie (tryb bypass) 0-264V

Częstotliwość 40 ~ 70Hz

Generator Tak

Wyjście

Napięcie 230V ±5%

Napięcie (tryb bypass) 0-264V

Napięcie (tryb sieciowy) 230V
(-21% ~ +10%)

Częstotliwość 50 / 60Hz

Kształt napięcia wyjściowego sinusoida

Wydajność max 95% w trybie sieciowym
max 80% w trybie inwertera

Czas przełączania ≤ 10ms

Współczynnik mocy 1.0

THDV < 5%

Obciążenie indukcyjne Tak

Obciążenie silnika Tak

Obciążenie prostownika Tak

Przeciążalność Tryb sieciowy:  110% 120s 125% 60s 150% 10s

Tryb bypass: 110% 60s 125% 10s 150% 0.7s

Ładowanie akumulatora

Prąd ładowania 10A ~ 15A

Ładowanie wyrównawcze 13.6V ~ 15V

Ładowanie konserwujące 13.2V ~ 14.6V

EOD 9.6V ~ 11.5V

Alarmy

Rozruch / Dezaktywacja sygnał ciągły przez 2s

Rozładowany akumulator sygnał co 0.4s

Przeciążenie sygnał ciągły co 2.5s

Awaria sieci sygnał co 5s

Zabezpieczenia

Filtr przeciwzakłóceniowy EMI/RFI

System ochrony Przeciążeniowy, przeciwzwarciowy, niskiego 
i wysokiego napięcia, przeładowania i rozładowania

akumulatora, wysokiej temperatury

Ogólne

Temperatura pracy 0 ~ 40°C

Wilgotność ≤ 93%

Waga 8kg

Wymiary 295 x 280 x 160mm

Gwarancja 24 miesiące
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BUDOWA



INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

• Praca urządzenia oraz jego magazynowanie powinno odbywać się w warunkach

zgodnych ze specyfikacją urządzenia.

• Przy krótkotrwałym zwarciu dużym prądem należy sprawdzić stan techniczny 

przewodów wtyków i gniazd zasilania oraz stan samego urządzenia.

• Urządzenie musi być podłączone do gniazda trój-przewodowego (dwa bieguny 

i uziemienie) – podłączenie do gniazda innego rodzaju grozi porażeniem.

• Urządzenie zasilane jest poprzez przewód z wtyczką posiadającą przewód 

uziemiający, który odprowadza prąd upływowy do odbiorników (np. sprzęt 

komputerowy).

• Wszelkie czynności naprawcze dokonywane przez użytkownika są zabronione.

• Zalecana temperatura pracy urządzenia, to od 25°C do +25°C. Maksymalna 

temperatura pracy to +40°C.

• Przed przystąpieniem do czyszczenia, urządzenie należy wyłączyć z sieci. 

Nie wolno używać środków czyszczących w płynie i aerozolu.

UWAGA! Otwarcie obudowy urządzenia grozi porażeniem 
prądem.

UWAGA! Całkowite odłączenie urządzenia od sieci zasilania 
następuje dopiero po wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego 
z gniazda.
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WYŚWIETLACZ LCD

KOMUNIKATY NA WYŚWIETLACZU

Stan Wyświetlacz Alarm Tryb działania

Autotest Self-test Po uruchomieniu przez 
10 sekund

Tryb zasilania 
sieciowego

AC mode Krótki dźwięk po 
przejściu w tryb

Tryb ładowania prądem
stałym

CC char

Tryb ładowania stałym 
napięciem

CV char

Tryb ład. konserwującego FV char

Tryb zasilania
bateryjnego

Bat mode Krótki dźwięk po 
przejściu w tryb

Napięcie na 
akumulatorach

Bat vol

Tryb generatora Gen mode

Niskie napięcie na 
akumulatorach

Low Bat Sygnał dźwiękowy raz 
na 0.5s przez 30s

Wysokie napięcie na 
akumulatorach

High Bat Sygnał dźwiękowy raz 
na 0.5s przez 30s

Przeciążenie 110% Load 110% Sygnał dźwiękowy raz 
na 0.5s przez 30s

Po 15 minutach nastąpi 
wyłączenie zasilania

Przeciążenie 120% Load 120% Sygnał dźwiękowy przez
30s

Po 60 sekundach 
nastąpi wyłączenie 
zasilania

Przeciążenie 150% Load 150% Sygnał dźwiękowy przez
30s

Natychmiastowe 
wyłączenie zasilania

Zwarcie na wyjściu w 
trybie bateryjnym

Outshort Sygnał dźwiękowy przez
30s

Natychmiastowe 
wyłączenie zasilania

Przekroczeniem 
temperatury

Overtemp Sygnał dźwiękowy przez
30s

Tryb bateryjny: 
natychmiastowe 
wyłączenie
Tryb sieciowy:
natychmiastowe 
wyłączenie ładowania 
akumulatorów

Za wysoki prąd 
ładowania

Overchar Sygnał dźwiękowy przez
30s

Natychmiastowe 
wyłączenie i przerwanie 
ładowania 
akumulatorów

Błąd systemu Fault Sygnał dźwiękowy przez
30s

Natychmiastowe 
wyłączenie
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USTAWIENIA

Czynność Uwaga

Tak Włączyć/wyłączyć Przez 3 sekundy 
należy przytrzymać
przycisk

Tak Ruch Zobacz 
wyświetlacz LCD – 
wyświetla różne 
treści

Tak Ruch Zobacz tryb pracy 
invertera

Tak Ustawienie trybu Naciśnij przycisk 
przez 3 sekundy 
aby wejść w dany 
tryb pracy

Tak Ustawienie prądu 
ładowania

600W: MAX30A
Co 10A
Naciśnij przycisk 
przez 3 sekundy 
aby wyjść z trybu 
ustawień

Tak Tak Tryb generatora Naciśnij przyciski 
przez 3 sekundy 
aby wejść w tryb 
generatora

Tak Tak Wyjście z trybu 
generatora

Naciśnij przyciski 
przez 3 sekundy 
aby wyjść z trybu 
generatora



INSTALACJA

UWAGA! Przed dokonaniem instalacji zasilacza, bezwzględnie 
należy zapoznać się z informacjami o bezpieczeństwie zawartymi
w poprzednim rozdziale.

ROZPAKOWANIE

Przy odbiorze urządzenia należy dokonać jego oględzin. Pomimo, że produkt jest solidnie 

opakowany, sprzęt mógł ulec uszkodzeniu na skutek wstrząsów podczas transportu. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy powiadomić przewoźnika lub sprzedawcę.

MONTAŻ URZĄDZENIA

Przy wyborze miejsca instalacji, należy zwrócić uwagę na masę urządzenia. Inverter 

powinien być używany tylko w pomieszczeniach, w których zapylenie, temperatura 

i wilgotność są zgodne z jego specyfikacją.

Dla prawidłowej pracy urządzenia muszą być zapewnione odpowiednie warunki 

chłodzenia. Z tego powodu odległość między urządzeniem, a innymi obiektami 

nie powinna być mniejsza niż 50cm. Gniazdo sieciowe, do którego podłączamy inverter, 

powinno znajdować się blisko zasilacza (max. 50cm) i powinno być łatwo dostępne 

dla użytkownika.UWAGA! Urządzenia nie wolno instalować w pobliżu materiałów 

łatwopalnych.

Z uwagi na typ i sposób umiejscowienia bezpieczników zastosowanych w urządzeniu, 

jako jeden ze stopni ochrony wykorzystywane są układy zabezpieczające w instalacji 

budynku. Jest to niezbędne dla zapewniania ochrony przeciwzwarciowej urządzenia. 

Inverter może być podłączony tylko do gniazda zasilającego 230V wyposażonego 

w bolec uziemiający.

Procedura bezpiecznego uruchomienia inwertera:

1. Wyłącz bezpiecznik akumulatora

2. Podłącz inwerter do sieci zasilającej

3. Podłącz akumulator
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AKUMULATORY

Podłączone akumulatory nie powinny być regularnie rozładowywane do poziomu 50%

swojej pojemności. Może to spowodować zredukowania żywotności akumulatorów 

oraz wpłynąć negatywnie na wydajność systemu.

POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW

W celu określenia właściwej pojemności akumulatorów konieczne jest, aby obliczyć 

czas pracy na akumulatorach urządzeń podłączonych do invertera. Określony czas 

pracy w trybie bateryjnym należy ustawić z zapasem, zapewni to, że akumulatory 

nie rozładują się zbyt wcześniej oraz wpłynie pozytywnie na ich żywotność.

Jeśli znana jest sumaryczna moc urządzeń W, napięcie akumulatorów V oraz czas 

pracy T w trybie bateryjnym można obliczyć pojemność akumulatorów jaka jest 

potrzebna do zapewniania nieprzerwanego zasilania podłączonych urządzeń 

do invertera.

Korzystając ze wzoru:

Ah = 2*W*T/V

Ah – pojemność akumulatora

W – sumaryczna moc zasilanych urządzeń

V – napięcie akumulatorów

Przykład:

Zestaw komputerowy o mocy 450W (komputer + monitor) do pracy w trybie bateryjnym 

1h. Do obliczenia pojemności akumulatorów potrzebnych do zapewnienie pracy 

w trybie bateryjnym należy skorzystać ze wzoru: Ah=2*W*T/V

Ah = 2 * 450W * 1h / 12V

Ah = 900W/12V

Ah = 75

W/w zestaw komputerowy będzie potrzebował akumulatora o pojemności 75Ah, 

który zapewni nieprzerwaną pracę przez 60 minut.

WWW.EAST.PL



KONSERWACJA

Należy sprawdzać stan połączenia akumulatorów przynajmniej raz w miesiącu. 

Podczas wykonywania oględzin połączeń należy zwrócić uwagę na to czy przewód 

połączeniowy nie jest luźny oraz czy na zaciskach akumulatorów nie pojawiła 

się korozja. 

W celu zapobiegnięcia pojawienia się korozji na zaciskach akumulatorów, należy 

je pokryć cienką warstwą wazeliny technicznej.
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PODŁĄCZENIE AKUMULATORÓW

Aby uzyskać dużą pojemność akumulatorów można podłączyć ze sobą kilka 

akumulatorów o mniejszych pojemnościach. Istnieją trzy sposoby na podłączenie 

akumulatorów: szeregowe, równoległe i szeregowo-równoległe.

POŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE

W konfiguracji równoległej „+” akumulatorów są połączone z plusami, natomiast „-” 

z minusami. W takim połączeniu napięcie akumulatorów równa się napięciu jednego 

z podłączonych akumulatorów.

POŁĄCZENIE SZEREGOWE

W konfiguracji szeregowej „+” akumulatorów połączone z „-” kolejnego akumulatora. 

W takim połączeniu napięcie akumulatorów równa się sumie napięć wszystkich 

podłączonych akumulatorów.

POŁĄCZENIE SZEREGOWO-RÓWNOLEGŁE

W konfiguracji szeregowo-równoległe łączy się ze sobą połączenie szeregowe 

i równoległe jednocześnie. Umożliwia to zwiększenie pojemności akumulatorów 

oraz zwiększenie ich napięcia. Wartość tych parametrów jest równa sumie 

podłączonych akumulatorów. 
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INSTALACJA AKUMULATORÓW

UWAGA! Należy zachować ostrożność podczas podłączania aku-
mulatorów z inverterem, ponieważ akumulatory mogę generować 
bardzo wysoki prąd w przypadku gdy nastąpi zwarcie.

USTAWIENIE AKUMULATORÓW

Akumulatory nie powinny być trzymane w tym samym pomieszczeniu co inverter. 

Ma to na celu ochronę invertera przed korozją wynikającą z gazu generowanego przez 

akumulatory podczas pracy. Trzymanie invertera wraz z akumulatorami w tym samym 

pomieszczeniu może znacząco skrócić żywotność invertera. 

MIEJSCE MONTAŻU AKUMULATORÓW

Pomieszczenie w którym mają się znajdować akumulatory powinno być wentylowane,

aby zapobiegać gromadzenia się wydzielanego gazu z akumulatgorów podczas pracy. 

Miejsce pracy akumulatorów powinno być kwasoodporne. Jeżeli akumulatory będą 

umieszczone na zewnątrz pomieszczeń, nie mogą być narażone na działanie wody 

pod każdą postacią (wilgoć, śnieg, opady deszczu).

PODŁĄCZENIE AKUMULATORÓW Z INVERTEREM

Przewód połączeniowy akumulatorów z inverterem nie powinien przekraczać 1.5m. 

Przekrój przewodów połączeniowych między akumulatorami nie powinien być mniejszy 

niż przekrój przewodów wychodzących z invertera. Długość przewodów powinna 

być dostosowana do odległości między akumulatorami. Zaleca się ustawienie

akumulatorów jak najbliżej siebie aby odległość między akumulatorami była 

jak najmniejsza. Pozwala to na uniknięcia problemów z spadkami napięcia na przewodach

połączeniowych.
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EKSPLOATACJA

UWAGA! W niektórych warunkach użytkowania mogą wys-
tępować zakłócenia radiowe i użytkownik może być zmuszony 
do zastosowania dodatkowych środków zapobiegawczych.

UWAGA! Wewnątrz zasilacza nie ma żadnych elementów 
serwisowych przeznaczonych dla użytkownika końcowego.

BEZPIECZNIK

Bezpiecznik posiada bezpiecznik topikowy na zasilaniu wejściowym. Podczas normalnej 

pracy invertera bezpiecznik powinien być nie przerwany. Zadziałanie bezpiecznika 

powoduje przerwanie dostarczania energii elektrycznej z sieci.
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PRZECHOWYWANIE, KONSERWACJA I TRANSPORT

Inverter należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, ustawiony w pozycji 

roboczej, z całkowicie naładowanymi akumulatorami:

• w temperaturze od 0°C do +25°C, akumulatory należy ładować co 6 miesięcy;

• w temperaturze od +25°C do +40°C, akumulatory należy ładować co 3 

miesiące;

• w celu utrzymania sprawności akumulatorów należy co 3 miesiące odłączyć 

zasilanie w celu rozładowania akumulatorów (z podłączonym obciążeniem) 

i ponownie naładować.

UTYLIZACJA

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 

przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego 

konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz 

niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. 

Ust. Z dn 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Art 22.1 pkt 

1.2. 

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie 

Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy 

się pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym 

punkcie. Dotyczy to zarówno samego urządzenia, jak i akcesoriów 

oznaczonych tym symbolem. Nie należy wyrzucać tych produktów 

razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.
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