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AUTOMATYCZNA PRZETWORNICA

I
ŁADOWARKA

12VDC/230VAC

MOC: 600W

PRZED UŻYCIEM PROSZĘ PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI !
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NR REJ. GIOŚ: E 0002240WZ

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
należy przekazać do wyspecjalizowanego

punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęty
bezpłatnie.

ARGO-FILM
Zakład Gospodarki Odpadami Nr 6
ul. Krakowska 180, 52-015 Wrocław
tel.: 071 794 43 01,

0 515 122 142

Dystrybutor udziela gwarancji na okres  [24] miesięcy od daty zakupu produktu.
Dystrybutor nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkownika.
SAMOWOLNE DOKONYWANIE NAPRAW, PRZERÓBEK PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB
INNE OSOBY NIEUPRAWNIONE DO ŚWIADCZENIA NAPRAW GWARANCYJNYCH
POWODUJE UNIEWAŻNIENIE UPRAWNIEŃ DO GWARANCJI.
Karta gwarancyjna jest ważna, jeśli posiada wpisaną datę sprzedaży potwierdzoną
pieczątką i podpisem sprzedawcy.
Napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dokonuje wyłącznie dystrybutor i na jego
adres należy dostarczyć niesprawne egzemplarze.
Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium UE
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową (Dz. U.
nr 141 poz 1176).

WARUNKI GWARANCJI

Data sprzedaży                                           Pieczątka i podpis sprzedawcy

Zakład Elektroniczny TATAREK Jerzy Tatarek

50-559 Wrocław, ul. Świeradowska 75,
tel. (071) 367-21-67, 373-14-88, fax 373-14-58;  NIP 899-020-21-48;

Konto: BZ WBK S.A. O/WROCŁAW 6910901522-0000-0000-5201-9335
www.tatarek.com.pl.; E-mail: tatarek@tatarek.com.pl

Parametry techniczne

Model KSC600P

Napięcie wejściowe 12V

Zakres napięcia wejściowego 10-15V

Maksymalny prąd wejściowy 84A

Niski stan baterii - grzanie 10±0.5V

Niski stan baterii - wyłączenie 9.5±0.5V

Za wysokie napięcie wejściowe - wyłączenie 15±0.5V

Ochrona przed odwrotną polaryzacją Bezpiecznik

Moc ciągła 600W

Moc maksymalna (chwilowa) 720W

Sygnał wyjściowy Sinus

Zniekształcenie harmonicznych (THD) <4%

Napięcie wyjściowe(±10%) 230V

Częstotliwość(±1Hz) 50Hz

Maksymalny prąd wyjściowy (ciągły/chwilowy) 3.1A

Pobór prądu w stanie jałowym <0.6A

Sprawność (50%/100% obciążenia) > 91%/93%

Typ wejścia AKU Przewód z zaciskiem

Gniazdo wyjściowe AC 1*niemieckie (schuko)

Chłodzenie Wentylator sterowany temperaturą

Wymiary(dł*sz*wys) 310*150*70mm 2.3kg

Opakowanie wewnętrzne 430*200*140mm 3.0kg/1szt

Opakowanie zewnętrzne 440*420*310mm 12.5kg/4szt

Kolor obudowy Czarny, niebieski, na zamówienie

Klasa izolacji Klasa I

Klasa palności UL94-V0

Temperatura pracy -10oC to +50 oC

Temperatura magazynowania -30 oC to +70 oC

Względna wilgotność robocza 20% - 90% bez kondensacji

Wskaźniki LED Awaria, Inwerter, Ładowarka

Dane ładowarki

Napięcie ładowania 12V DC

Prąd ładowania 10A

Napięcie wejściowe 170V-250V AC
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Rodzaj awarii Przyczyna Rozwiązanie
Brzęczyk uaktywnia się 4-
krotnie, czerwona lampka
zamiga 4 razy

Napięcie wejściowe DC
jest zbyt wysokie:
15,5±0,2VDC

1. Sprawdzić czy
napięcie wejściowe
DC przekroczyło
15V

2. Upewnić się, czy
maksymalne
napięcie ładowania
nie przekroczyło
15V

Brzęczyk uaktywnia się 5-
krotnie, czerwona lampka
zamiga 5 razy

Przegrzanie systemu 1. Sprawdzić, czy
wentylator działa.

2. Jeśli wentylator
działa sprawdzić
otwory
wentylacyjne.
Sprawdzić
temperaturę, która
nie powinna
przekraczać 45oC

3. Zmniejszyć
obciążenie

4. Po usunięciu
przyczyny
przegrzania
przetwornica
zostanie
automatycznie
zrestartowana

Czerwona lampka świeci
ciągłym światłem

Zadziałało
zabezpieczenie przed
przeciążeniem

1. Odłączyć
obciążenie

2. Zmniejszyć
obciążenie

Nie można naładować
akumulatora

1. Akumulator jest
uszkodzony

2. Uszkodzony
bezpiecznik
akumulatora

3. Przewody
akumulatora są
uszkodzone lub źle
podłączone

4. Awaria ładowarki

1. Wymienić
akumulator

2. Wymienić
bezpiecznik

3. Wymienić
okablowanie

4. Zadzwonić do
serwisu.

Parametry techniczne

Zmiana trybu pracy (sieć-bateria) Czasprzejścia:?30ms

Ładowanie 3-stopniowe

Ładowanie główne Stały prąd

Ładowanie
absorpcyjne

Stałe napięcie

Ładowanie
konserwujące

Prąd i napięcie podtrzymujące

Certyfikat zgodności

Dyrektywa EMC

EN55022:2006+A1:2007

EN61000-3-2:2006+A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN55024:1998+A2:2003

LVD EN60950-1:2006+A1:2010

RoHS

EPA3050B:1996

EN1122B:2001

EPA3052:1996

EPA3060A:1996

EPA7196A:1992

EPA3540C:1996

EPA8270D:2007

Zabezpieczenia

Alarm - zbyt niskie napięcie (Brzęczyk zadziała 2 razy)

Wyłączenie - zbyt niskie napięcie (Brzęczyk zadziała 3 razy)

Za wysokie nap. wejściowe (Brzęczyk zadziała 4 razy)
Za wysoka temperatura (Brzęczyk zadziała 5 razy)

Przeciążenie (Brzęczyk działa ciągle)

Zabezpieczenie przed zwarciem

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją (bezpiecznik)
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8. Warunki przechowywania i pracy

9. Podłączenie

Przetwornica powinna pracować w miejscu suchym, czystym, z dobrą wentylacją
-Temperatura pracy: -10 C ÷ 40 C
-Temperatura przechowywania: -40 C÷ 70 C
-Względna wilgotność: 0% do 95% bez kondensacji
-Chłodzenie: powietrze tłoczone

Krok 1: Podłączyć kable (+) i (-) akumulatora do zacisków przetwornicy
Krok 2: Podłączyć kabel zasilający - wejście AC na przednim panelu z siecią 230VAC
Krok 3: Podłączyć kabel uziemiający do przetwornicy
Krok 4: W celu włączenia urządzenia ustawić przełączniki na “I” (ON). Zielone lampki
zapalą się.
Krok 5: Podłączyć zasilane urządzenie do gniazda przetwornicy na przednim panelu
Krok 6: Upewnić się czy kabel jest mocno zamocowany w gnieździe. Złe podłączenie
może spowodować uszkodzenie przetwornicy.

o o

o o

10. Rozwiązywanie problemów

Rodzaj awarii Przyczyna Rozwiązanie
Przetwornica nie działa Akumulator nie jest

podłączony.
Złe podłączenie
akumulatora
Za niskie napięcie
akumulatora

Sprawdzić akumulator i
podłączenia.
Sprawdzić bezpiecznik.
Naładować akumulator

Brak napięcia
wyjściowego AC, lampki
nie świecą

Przetwornica jest
wyłączona

Włączyć przetwornicę

Niskie napięcie wyjściowe
AC i przetwornica odłącza
obciążenie w krótkim
czasie

Niski stan akumulatora Sprawdzić stan
akumulatora i w razie
konieczności go
doładować

Ładowarka nie działa Napięcie wyjściowe AC
jest za niskie

Sprawdzić napięcie
wyjściowe i jego
częstotliwość

Za niski prąd ładowania Niskie napięcie wejściowe
AC. Złe podłączenie

Sprawdzić wszystkie
połączenia DC/AC

Brzęczyk uaktywnia się 2-
krotnie, czerwona lampka
zamiga 2 razy

Napięcie akumulatora jest
zbyt niskie:
10,8±0,2VDC

1. Sprawdzić
naładowanie
akumulatora.
Doładować jeśli
trzeba.

2. Sprawdzić czy
przewody
akumulatora są
dostosowane do
przewodzenia
wymaganego
prądu na
wymaganej
odległości.

3. Sprawdzić
podłączenia
akumulatora
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1.Typowe obszary zastosowań
Narzędzia ręczne z napędem elektrycznym:

Osprzęt biurowy:

Osprzęt domowy:

Sprzęt kuchenny:

Osprzęt przemysłowy:

Elektronika domowa:

-piły tarczowe, wiertarki, szlifierki, polerki, maszyny do przycinania żywopłotów,
sprężarki powietrza

-komputery, drukraki, monitory, skanery itp.

-odkurzacze, wiatraki, maszyny do szycia, świetlówki

-Ekspresy do kawy, miksery, tostery, lodowniki

-lampy metalohalogenkowe, wysokociśnieniowe lampy sodowe

-Telewizory, magnetowidy, sprzęt muzyczny, satelitarny

2. Panel przedni
włącznik (ON)/wyłącznik (OFF)
przetwornicy

włącznik (ON)/wyłącznik(OFF)
ładowarki

INV -
Fault -
CHARG -
Full -

USB -

dioda świeci, gdy przetwornica zasila urządzenie
dioda świeci na czerwono gdy wystapi awaria

nieaktywna
w trakcie ładowania dioda miga co 0,5s,
przy naładowaniu 90% dioda miga co 2s,
przy pełnym naładowaniu 100% dioda świeci ciągle

zasilanie urządzeń przez USB

wejście AC

wyjście AC
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6. Zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem wejściowym
A: Jeżeli napięcie akumulatora spadnie poniżej 10,8V±0,2V brzęczyk uaktywnia się 2-
krotnie, czerwona lampka zacznie migać (2 co 8 sekund), co oznacza, że
napięcie zasilające DC spada i należy ponownie naładować akumulator.

B:

mignięcia

Jeżeli napięcie wejściowe spadnie poniżej 10,2V±0,2V brzęczyk uaktywnia się 3-
krotnie, czerwona lampka zacznie migać (3 mignięcia co 8 sekund),wyjście AC jest
automatycznie odcinane.

Jeśli napięcie wejściowe osiągnie 15,5V±0,2V brzęczyk uaktywnia się 4-krotnie a
czerwona lampka zacznie migać (4 mignięcia co 8 sekund)

W przypadku zwarcia zapala się czerwona lampka a wyjście jest automatycznie odcinane.

W przypadku przeciążenia zapala się czerwona lampka a wyjście jest automatycznie
odcinane.

W przypadku odwrotnego podłączenia przewodów do akumulatora bezpiecznik chroni
zasilane urządzenia

Jeśli temperatura wewnętrzna przekroczy 45 C, uaktywnia się wewnętrzny wentylator .
Gdy temperatura spadnie do 30 C wentylator wyłącza się.
Jeżeli temperatura wewnętrzna przekroczy 75 C, wyjścieAC jest automatycznie odcinane,
brzęczyk uaktywni się 5-krotnie a czerwona lampka zacznie migać (5 mignięć co 8 sekund)

Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem wejściowym

Zabezpieczenie przed zwarciem

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją: bezpiecznikiem

Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą
o

o

o

7. Ładowanie

3-etapowy proces zapewnia
szybsze i wydajniesze ładowanie.
W pierwszej fazie "bulk"  akumulator
ładuje się szybko. Faza "absorption"
(absorbcja) gwarantuje 100% nała-
dowanie. Ostatnia faza konserwuje
akumulator (float).
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3. Panel tylny

REMOTE

POS BATTERY
NEG BATTERY

zacisk podłączenia
akumulatora (+)

zacisk podłączenia
akumulatora (-)

4. Akcesoria

5. Podłączenie

Sprawdzić czy wybrano prawidłowe napięcie robocze wejściowe i wyjściowe.
Połączyć czerwony przewód z zacisku “+” akumulatora ze śrubą zaciskową “+”
przetwornicy a czarny przewód z zacisku “-” akumulatora ze śrubą zaciskową
“-”przetwornicy.
Dokręcić śruby!

Zaciski kablowe DC
Kabel z wtyczką do

wejścia AC (ładowanie)

UWAGA !
Do zasilania przetwornicy A600WAC używać gniazda ~230V

zabezpieczonego
bezpiecznikiem 16A z charakterystyką “A” (przeciwpikowy)


