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VOLT IPS 300/500/1000 INVERTER 

Rendeltetés  

A berendezés 220/230V-os eszközök tápellátását teszi lehetővé a gépjármű elektromos hálózatáról 

vagy egyéb DC 12V  áramforrásról. 

Üzembe helyezés és használat  

 Csatlakoztassa a berendezést a gépjármű szivargyújtó aljzatába - vagy nagyobb névleges 

teljesítményű berendezés esetén - közvetlenül az akkumulátorhoz. A működtetendő eszköz 

dugvilláját csatlakoztassa a konverterhez. Kapcsolja be a konverter tápellátását a panelon lévő 

gombbal, ha az rendelkezik ilyennel. 

Biztonsági szempontok  

Ne lépje túl a berendezés névleges üzemi paramétereit. Veszélyes feszültségek még kikapcsolás után 

több percen át is megmaradhatnak az inverteren. 

Mindennemű garanciális és garancián túli javítást csak szakszerviz vagy a gyártó által felhatalmazott, 

személyzet végezhet 

Ügyeljen a berendezés tápaljzatának helyes polaritására 

 Áramütés elkerülése érdekében be kell tartani az alábbi utasításokat: - 

 ne nyissa ki az inverter házat bekapcsolt állapotban – 

 ne nyúljon a működő berendezés belsejébe - ez áramütést vagy égési sérülést okozhat 

 ne kösse be az invertert, ha a hálózati kábel sérült 

 ne kösse be az invertert amíg meg nem győződött az összes csatlakoztatási pont 

megfelelőségéről 

 nem engedhető meg hogy a feszültség átalakító vízzel vagy bármilyen folyadékkal 

érintkezzen  

 ne helyezze az invertert fűtőtestekhez közel valamint tartsa távol magas páratartalmú 

helyektől 

 az eszköz zavarhatja közelben lévő, érzékeny rádió-TV berendezések üzemét. 

 Ne használja a berendezést ha abból füst szivárgást észlel vagy ha abból furcsa szagok jönnek 

ki, vagy furcsa hangokat bocsát ki. 

Műszaki adatok: 

 IPS-300 IPS-500 IPS1000 

Bemeneti feszültségtartomány 10V-15V DC 10V-15V DC 10V-15V DC 

folyamatos teljesítmény 150W 350W 700w 

kimeneti csúcsteljesítmény 500W 500W 1000W 

Kimeneti feszültségtartomány 230V +- 5% 230V +- 5% 230V +- 5% 

Kimeneti Frekvencia 
50hz módosított 
szinusz 

50hz módosított 
szinusz 

50hz módosított 
szinusz 

Hatásfok >92% >92% >92% 

Kikapcsolás minimális akkufesztülség miatt 10.5V +- 0,5V 10.5V +- 0,5V 10.5V +- 0,5V 

Működési hőmérséklet -10 ⁰C - 40 ⁰C -10 ⁰C - 40 ⁰C -10 ⁰C - 40 ⁰C 

 


