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IINNVVEERRTTOORR  NNAAPPÄÄTTIIAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRoozzssaahh  ppoouužžiitt iiaa  
 
Pre lekárske prístroje, núdzové zdroje, výrobne kyslíka, pokladne, domáce kino, 
stereo systémy, počítače, elektrické náradie, rádiá, DVD prehrávače, televízie, 
hudobné nástroje, nahrávacie zariadenia, limuzíny, autobusy, karavany, presnú 
strojársku techniku, citlivé rádiové zariadenia, laserové tlačiarne, faxy atď.   
 

VVllaassttnnoosstt ii 
 

 Výstup s čisto sínusovou vlnou s THD <3,0% 
 Vysoká prepäťová kapacita pre naštartovanie náročného zaťaženia 
 Vysoká efektivita (89%~94%) 
 Izolovane navrhnutý vstup a výstup 
 Viacstupňový šetriaci režim: konzervovaná energia pomocou ekologickej 

energie 
 Chladiace ventilátory s viacstupňovým inteligentným systémom 
 Inteligentný výstup ochrany prepätia 
 Vhodné pre odporové, kapacitné, induktívne záťaže 
 Káblové diaľkové ovládanie 
 Plná ochrana voči: skratu výstupu, vstupu vysokého/nízkeho napätia, 

vysokej teplote 
 
 

Objed. číslo: PVIPS6-24-1200 
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Vhodné pre: 

Upozornenie! Špecifikácia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia. 

TTeecchhnniicckkáá  ššppeeccii ff iikkáácciiaa 
 

Trvalý výstup 1200W 

Nárazový výkon 2400W 

AC Napätie  230V 

Frekvencia 50Hz ± 1 

Tvar vlny Čisto sínusová vlna 

Celkové harmonické 
skreslenie 

THD<3% 

Výstup 

USB Výstup DC 5V ± 5% 500mA  

Napätie akumulátora 24V DC 

DC prúd (typ.) 60A 

Alarm nízkeho napätia 
akumulátora 

21,2V ± 0,3V 

Ochrana nízkeho napätia 
akumulátora 

20V ± 0,3V 

Ochrana vysokého 
napätia akumulátora 

30V ± 0,3V 

Žiadne zaťaženie prúdu 0,4A 

Pohotovostný prúd 0,1A 

Vstup 

Efektivita 89~94% (pri plnom zaťažení) 

Vysoká teplota áno 

Skrat áno 

Prepätie áno 
Ochrana  

Vstupné napätie áno 

Zaťaženie 95 ~ 100% Alarm sa spustí, ale zariadenie zostane pracovať  

Zaťaženie 105% Alarm sa spustí a po 1 minúte sa zariadenie vypne Zaťaženie 

Zaťaženie 120% Alarm sa spustí a po 5 sekundách sa zariadenie vypne 

Rozsah prevádzkovej teploty -20°C ~ +40°C 

Prevádzková vlhkosť 20% ~ 90% 

Ventilátor sa pomaly zrýchľuje pri 38°C ± 3°C 
Ventilátor začne zrýchľovať pri +42°C ± 3°C Inteligentné navrhnutie automatického 

ovládania tepla Vypnutie pri vysokej teplote: +65°C ± 3°C 
Reštartovanie výstupu: +56°C ± 3°C 

Indikátor 
Menič: Zelená LED 

Prepätie: Červená LED 
Prehriatie: Žltá LED 

Mäkký štart Funkcia mäkkého štartu 

Rozmery (mm) 341 x 180 x 73 (h x š x v) 
Mechanické 

Hmotnosť 3,6 kg 

 
 
 


