Solar Energy

WESTECH
Carte tehnică
Invertor - Incărcător - UPS WT Combi-S

1/14

Cuprins:
1. Informatii importante de siguranta …………………………………………………………. 3
1.1 Siguranta partea 1-a ……………………………………………………………………...3
1.2 Siguranta partea a 2-a …………………………………………………………………...4
2. Descrierea produsului ………………………………………………………………………..4
2.1. Caracteristici de siguranță ale produsului ….....................................................................5
3. Conectare …………………………………………………………………………………….5
3.1. Conectare 230Vca Intrare – Iesire ……………………………………………………..6
3.1.1. Ștechere de CA pentru invertoarele de 1000W și 2000W …………………………….6
3.1.2. Cleme de conectare de CA pentru invertoare de 3000W si 4000W …………………..7
4. Lista de verificări ……………………………………………………………………………7
5. Instalare ……………………………………………………………………………………...8
6. Încăracrea în trepte. Descriere ………………………………………………………………..8
6.1. treapta de încarcare de start CC …………………………………………………………8
6.2. treapta de menținere …………………………………………………………………….. 8
6.3. treapta de reîncărcare CV ……………………………………………………………….. 8
6.4. schema încărcării în trepte ………………………………………………………………..9
6.5. desulfatare ……………………………………………………………………………… 10
7. Utilizarea telecomenzii ……………………………………………………………………... 10
8. Punerea în funcțiune a invertorului …………………………………………………………. 11
9. Funcțiunile indicatoarelor cu LED …………………………………………………………. 11
10. Pozițiile comutatorului de funcții ………………………………………………………… 12
10.1. Poziția de incărcare baterie …………………………………………………………….12
10.1.2 Poziția prioritate rețea ………………………………………………………………….12
10.1.3. Poziția curent maxim de încărcare ………………………………………………..….12
10.1.4. Mod de lucru prioritate baterie ……………………………………………………..… 13
10.1.5. Mod de functionare …………………………………………………………………….14
11. Date tehnice, partea 1-a …………………………………………………………………….. 15
11.1. Date tehnice, partea a 2-a ………………………………………………………………… 16
12. Service clineți ………………………………………………………………………………. 16
13. Recuperare deșeuri ….………………………………………………………………………. 17
14. Declarție de conformitate …………………………………………………………………. 17

2/14

1. Informații importante de sigurana
1.1.Siguranta partea 1-a
Instalarea si utilizarea necorespunzatoare a invertorului pot cauza pericole pentru utilizator. Recomandam
san tineti cont de toate explicatiile “ATENTIE” si “AVERTIZARE”.
Explicatiile marcate cu “ATENTIE” se refera la conditii sau procedure care pot duce la deteriorarea
invertorului sau a altor aparate
Explicatiile marcate cu “AVERTIZARE” se refera la conditiile ce pot cauza raniri sau pericole de moarte.

AVERTIZARE! Curent alternative 230V

A se feri de copii





Invertorul genereaza aceasi tensiune alternativa periculoasa ca si o priza casnica obisnuita.
Folositi invertorul cu aceeasi precautie ca si o priza obisnuita de 230Vca.
Nun introduceti obiecte straine in prizele invertorului, sau in orificiile de aerisire.
Nu expuneti invertorul la apa, ploaie, zapada, chiciura, sau alte surse de umezeala.
Nu conectati sub nici o forma invertorul la distributia de current alternativ a casei. Invertorul
va fi distrus, chiar daca acesta este oprit.

AVERTIZARE! Suprafata fierbinte

 Cracasa invertorului poate devein foarte calda si atinge in regim de utilizare intensive 60°C.
Asigurati un spatiu de cel putin 5cm in jurul invertorului.

AVERTIZARE! Pericol de explozie.





Nu folositi invertorul in apropierea vaporilor sau gazelor usor inflamabile, de exemplu la
fundul navelor propulsate cu benzina, sau in apropierea rezervoarelor de gaz.
Nu folositi invertorul in spatii inchise unde se afla baterii cu blumb si acizi. Aceste baterii
degaja hidrogen care poate fi aprins de scanteile produse de comutatoare sau legaturi
electrice.
Canr lucrati cu curentul alternative asigurativa ca cineva din apropiere va poate ajuta in caz de
pericol
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1.2. Siguranta partea a 2-a

ATENTIE!





Nu conectati reteaua de current alternative a casei ( priza de current alternativ) la priza de
current alternative a invertorului. Invertorul se va deteriora chiar daca nu este pornit.
Nu conectati invertorul la vreun cablu electric la care conductorul de nul este conectat la
impamintare.
Nu expuneti invertorul temperaturilor mediului ambiant mai mari de 40°C.

ATENTIE! Folositi tensiunea de alimentare corecta





Legati invertorul prin intermediul cablului de current continuu doar la baterii ale caror
tensiune corespunde cu tensiunea inscrisa pe invertor, 12V sau 24V.
O tensiune a bateriei de 24V poate deteriora invertorul de 12V
O tensiune a bateriei de 12V poate alimenta un invertor de 24V.

2. Descrierea produsului
Va multumim ca ati achizitionat un invertor de la firma Westech-Solar.
Invertorul este un aparat compact, mobil, cu un design modern si practic.. Invertorul alimenteaza
direct de la sursa de current continuu, baterii de 12V, 24V sau 48V diferitii consumatori de 230Vca
in mod efficient si sigur.
Invertorul este conceput sa functioneze o perioada indelungata (ani) fara defectiuni. Circuitul
automat de supraveghere si comutare este conceput sa protejeze invertorul si bateria dumneavoastra
in conditiile de suprasarcina si subalimentare.
Cititi cu atentie instructiunile de instalare si exploatare ale invertorului si pastrati
instructiunile pentru consultare ulteriora.
 Invertor sinusoidal cu incarcator integrat
 Incarcator progresiv in patru trepte pentru 5 tipuri diferite de baterii
 Instalare simpla – utilizare simpla
 Incarcator performant pentru baterii, cu current de incarcare reglabil
 Comutare automata de la functionare pe retea la functionare pe baterie.
 Selectare prioritate baterie sau retea
 Comanda cu microprocessor asigura o fiabilitate ridicata
 Alimentare cu curent fara intrerupere
 Functie de economisire de energie (power saver).
 Telecomanda (optional)
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2.1. Caracteristici de siguranta ale produsului
Invertorul are integrate urmatoarele caracteristici de siguranta:






Protectie la suprasarcina electronica prin decuplare automata
Protectie impotriva supratensiunii la baterie prin alarma acustica si apoi decuplarea
invertorului
Protectie impotriva supratensiunii la baterie prin decuplarea automata a invertorului
Protectie impotriva supraincalzirii cu ventilator si decuplare automata la supraincalzire
Protectie impotriva scurtcircuitului la iesirea de 230Vca

3. Conectare

Conectare Invertor UPS, WT COMBI-S

!
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3.1. Conectare 230Vca Intrare – Iesire
In imaginile alaturate puteti vedea conectiunile electrice pentru partea de current alternative a
invertoarelor de 3000W si 4000W. Aceste conectiuni nu sunt prevazute cu stechere ci cu cleme
deoarece pe partea de intrare pot aparea in functiune curenti electrici de 15-20 A.
Functiile stecherelor sunt aratate in imagine de mai jos.

ATENȚIE! Nu conectați niciodata partea de ieșire la rețeaua de curent
alternativ. Aceasta duce la distrugerea invertorului.

Numai partea de intrare, în imagine în stânga jos, poate fi conectată la rețea.
Conectarea invertorului ar trebui efectuată numai de către personal calificat conform cu reglementările de
siguranță electrică și a normelor VDE (n.t.: Asociația pentru Elektrotehnică, Elektronică și Tehnică
Informatică - Germania). Conexiuna cu stecherul de CA trebuie să fie făcută cu un conductor electric
flexibil cu secțiunea de min. 1,5 mm²pâna la max. 2,5mm².
Împământarea invertorului Solar trebuie să fie făcută prin intermediul conductorului PE al stecherului de
CA. Carcasa invertorului trebuie deasemenea să fie conectată la pămint în locul marcat, deoarece la
deconectarea intrării se deconectează si împământarea.
3.1.1. Stechere de CA pentru invertoarele de 1000W si 2000W
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3.1.2. Cleme de conectare de CA pentru invertoare de 3000W si 4000W

Intrare de curent alternativ

ieșire de curent alternativ

4. Lista de verificări
1. asigurați-vă că tensiunea de intrare a invertorului coincide cu tensiunea nominală a instalației de
baterii a barcii, a autovehicolului sau a instalației solare ( 12V. 24V sau 48V).
2. Instalați invertorul cât mai aproape de baterie. Cu cât sunt mai scurte cablurile bateriei, cu atât
este căderea de tensiune pe ele mai mică.
3. Nu schimbați niciodată între ele cablurile de plus și de minus! Conectați cablul roșu de plus la
borna de plus a invertorului și cablul negru de minus la borna minus a invertorului. Conectați
cablul roșu de plus la borna plus a bateriei. Conectați cablul negru de minus la borna minus a
bateriei. La o conactare inversată a cablurilor bateriei, invertorul poate fi distrus.
4. Nu folosiți invertorul niciodată în locuri neaerisite, fierbinți, expuse la umezeală. Nu exploatați
invertorul în spații inchise împreună cu baterii de plumb- acid, deoarece aceștia degajă gaze ușor
explozibile, hidrogen, care pot fi aprinse de la invertor. Țineți invertorul departe de substanțe
inflamabile, de gaze și de copii.
5. Ieșirea de 230Vca nu trebuie niciodată legată la alte surse de curent alternativ (rețeaua locuinței
sau generator), altfel invertorul va fi distrus. Toate sursele externe de 230Vca pot fi legate doar la
intrarea de current alternative.
6. Înainte de a conecta un consummator la ieșirea de current alternativ, întotdeuna porniți mai întîi
invertorul.
7. Invertorul trebuie să fie conectat doar de o persoană calificată. Instalați invertorul numai după ce
ațin citit și înțeles instrucțiunile.
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5.

Instalare

1.
2.
3.
4.

Instalați invertorul cât mai aproape de baterie.
instalați doar în medii uscate.
poziția de instalare este indiferentă.
Fie cumpărați de la producător cabluri standard de 1,5m lungime, fie utilizați cabluri proprii. Un
ajutor pentru alegerea secțiunii corecte găsiți în tabelul de mărimi din desenul de instalare, pe
care îl vedeți în pagina precedentă. În caz că nu găsiți un cablu cu secțiunea necesară, puteți
conecta în parallel mai multe cabluri mai subțiri, astfel încât să obțineți secțiunea totală prin
adunarea tuturor secțiunilor. De exemplu dacă nu găsiți un cablu cu 90mm², puteți folosi 3
cabluri de 35mm².
5. Înseriați neapărat o siguranță între baterie și invertor, pentru a preveni deteriorarea bateriei în
cazul unui scurtcircuit la cablu.
6. Instalați siguranța înaintea cablului de baterie, pentru ca în cazul unui scurtcircuit la cablu să nu
se deterioreze bateria. Folosiți o siguranță corespunzătoare cu puterea invertorului.
7. Asigurați-vă că invertorul este oprit în timpul instalării.
8. Asigurați-vă că la partea de current alternative a invertorului nu sunt conectați consumatori sau
surse externe. Asigurați-vă că pe partea de intrare de current alternativ există o siguranță
suficient de mare pentru a putea alimenta puterea invertorului și eventual încărcătorul pentru
baterie încoprorat.
9. Folosiți doar cabluri cu 3 fire, corespunzătoare solicitărilor la locul de utilizare, frecare sau
vibrații în autovehicule sau bărci.
10. Înainte să porniți invertorul, asigurațivă că a fost selectat corect tipul de baterie cu ajutorul
comutatorului corespunzător. Software-ul aparatului va adapta automat puterea de încărcare a
bateriei funcție de starea ei.
6.

Încărcarea în trepte. Descriere

6.1. treapta de încarcare de start CC
Dacă la intrarea de curent alternativ se găsesc 230Vca, încărcătorul încarcă în modul CC cu putere
întreagă, până când se atinge tensiunea maximă de încărcare. Microprocesorul măsoară timpul în
care tensiunea crește la 0,3V sub tensiunea maximă. Acest timp este notat cu T0 și T0+10=T1.
6.2. treapta de reîncărcare CV
În această treaptă se menține tensiunea maximă de încărcare până trece timpul T1. După aceea
încărcătorul comută pe încărcarea de menținere. Temporizatorul are o durată minimă de 1oră și o
durată maximă de 12 ore.
6.3. treapta de menținere
în treapta de menținere încărcătorul încarcă numai la tensiunea de menținere. Dacă după o
întrerupere intrarea de current alternativ este pusă din nou sub tensiune, sau dacă tensiunea bateriei
scade sub 12/24V încărcătorul inițiază din nou ciclul de încărcare.
După 10 zile de încărcare de menținere încărcătorul inițiază deasemenea ciclul de încărcare.

8/14

6.4. Schema încărcării în trepte
Durata de încarcare dependentă de capacitatea bateriei
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Timpul →
Faza 1: încărcare de test

faza 2: încărcare normală

faza 3: încărcare de menținere

În cazul unei baterii de 24 V, tensiunile din graficul de mai sus trebuie înmulțite cu 2.
Unele tipuri de baterii și tensiunile lor par încurcate, GEL1, GEL2, AGM, LIFEPO4.
Am introdus în programul aparatului principalele curbe de încărcare de la difeiți producători de baterii din
S.U.A. și Europa, dar fiecare producător de baterii are, se pare, alte curbe de încărcare pentru bateria lor,
chiar dacă este același tip de baterie. De aceea nu putem decât să livrăm un reglaj de bază, pentru care nu
putem garanta. Dacă nu stiți ce reglaj să faceți, întrbați producătorul bateriei ce tensiune de încărcare
recomandă, și alegeți-o pe cea care se potrivește cel mai bine cu bateria dumneavoastră. Dacă nu stiți
deloc ce reglaj să folosiți, atunci alegeți mai degrabă o tensiune de încărcare mai mică, decâc una mai
mare. Bateria dumneavoastră vă va fi recunoscătoare printr-o durată de viață mai mare.
Ciclul de desulfatare, aici scris cu roșu este foarte periculos, dacă nu stiți despre ce este vorba. Înainte de
a încerca utilizarea acestui reglaj, ar trebui să știți pentru ce a fost gândit acest reglaj și ce poate face acest
reglaj cu bateria! Care este cauza sulfatării bateriei. Cuza poate fi utilizare neregulată și/sau descărcare
totală, astfel încât bateria nu mai poate absorbi deloc sau insuficient curent de încărcare. Acest ciclu are o
tensiune de încarcare foarte mare , pentru a distruge cristalele de sulfat prin aplicarea pentru timp scurt a
unei supratensiuni.
Reducerea crustei de sulfat mărește capacitatea plăcilor de a absorbi mai bine curentul și de a mări
capacitatea bateriei. În unele cazuri se pot regenera astfel bateriile.
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6.5. Desulfatare
Această funcție se utilizează în felul următor ( numai pentru bateriile cu plumb-acid):
1. Asigurați-vă că bateria este complet separată de circuitele electrice de bord, și că nu există nici o
legătura cu consumatorii. Tensiunea înalta din timpul desulfatării poate distruge toți consumatorii
și circuitele electrice de bord. ( Aceste explicații sunt scrise cu roșu pentru că la o utilizare
neadecvată pot apărea ăagube mari.)
2. Asigurațivă că cutia cu baterii este bine aerisită și că dopurile bateriilor sunt deșurubate.
3. Puneți comutatorul bateriei în poziția sulfatare (6) și porniți aparatul.
4. Datorită pericolului, în această poziție a fodt programat un timp maxim de 4 ore. În cazul unui set
de baterii foarte mare, acest timp ar putea fi insufficient si trebuie să restartați procesul printr-o
oprire și reponire a aparatului.
5. În timpul acestui ciclu se întâmplă următoarele:
Se recomandă supravegherrea tensiunii setului de baterii. Dupa porinre ar trebui ca în decurs de
câteva minute tensiunea să crească la peste 15,5V, deoarece bateriile nu absorb curent datorita
stratului de sulfat. După ca. 1-2 ore tensiunea ar trebui să scadă lent ( dacă plăcile sunt desulfatibile și
de aceea pot absorbi din nou current). Tensiunea poate scădea până la 12,5V înainte de a începe să
crească din nou. Asta arată că stratul de sulfat a fost îndepărtat și că bateria poate absorbi din nou
curent. În acest caz opriți aparatul si puneți comutatorul bateriei din nou în poziția corespunzătoare cu
tipul bateriei dumneavoastre, pentru a termina încărcarea ei, sperând că ați reactivat bateria. Eventual
va trebui să repetați procedeul de câteva ori. Vă rugăm să țineți cont că aceasta este un procedeu
professional, care ajută adesea, dar care nu poate face minuni în cazul unei baterii defecte.
În timpul desulfatării nu lăsați bateria nesupravegheată! În timpul acestei metode, bateria se poate
încălzi foarte mult. Dacă temperature bateriei crește peste 50°C, atunci opriți imediat procesul și lăsați
bateria să se răcească.
7. Utilizarea telecomenzii
Invertorul poate fi pornit și oprit și prin intermediul unei telecomenzi cu cablu. Această telecomandă
poate fi comandată obțional și se conectează la interfața RJ45 poziționată pe spatele aparatului. Astfel
invertorul poate fi comandat din alta încăpere sau din comanda barcii.

Conectarea telecomenzii

Atenție! Dacă folosiți telecomanda, comutatorul de pe aparatul
principal trebui să fie în poziția din mijloc ”AUS RESET” (oprit reset).
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8. Punerea în funcțiune a invertorului.
1. După conectarea corectă a bateriei și dacă nu există tensiune de intrare de 230Vca, puteți porni
aparatul. Invertorul parcurge rutina de test, vizibilă prin aprinderea tuturor LED-urilor. După
aceea aparatul ar trebui să comute in modul invertor și produce 230Vca la ieșirea de curent
alternativ ( presupunând că bateria are peste 11/22 V).
2. Dacă ieșirea de curent alternative furnizează 230Vca, atunci puteți conecta la intrarea de current
alternativ a aparatului sursa externă de tensiune de 230Vca ( rețeaua casei, generator).
3. Dupa ca 20ms aparatulm își decuplează funcția de invertor și leagă intarea de 230Vca direct la
ieșirea de 230Vca.
4. Dacă cu comutatorul pentru baterie s-a selectat un tip de baterie, incăcătorul incorporate începe
imediat primul ciclu de încărcare și încarcă bateria. Dacă comutatorul pentru bateria este pe ”0”,
atunci aparatul de încărcare intern este oprit. In pozițiile 7,8 sau 9 ale comutatorului bateriei
invertorul rămâne în starea de funcționare pe baterie.
9. Funcțiunile indicatoarelor cu LED

Prezență tensiuen externă
Invertor pornit
Incărcător încarcă normal
Încărcător încărcare menținere
Supratemperatură
Suprasarcină
Modul economic pornit

Comutator funcții
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10. Pozițiile comutatorului de funcții
10.1. Pozițiile de incărcare baterie
Invertorul dispune de un aparat incorporate de încărcare a bateriei, care poate fi conectat în caz de
necesitate. Bateria va fi atunci încărcată de îndată ce intrarea invertorului va fi legată la rețeau de current
alternativ sau la generator.
Totodată invertorul conectează rețeaua de current alternativ sau generatorul la ieșirea de curent alternativ
a invertorului și alimentează astfel consumatorii de 230Vca cu curent de la rețea sau de la generator.
Încărcătorul se pornește cu ajutorul comutatorului pentru baterii, prin rotirea comutatorului de pe poziția
0 pe poziția corespunzătoare tipului de baterie.. În poziția ”0” încărcătorul este oprit.
10.1.2. Poziția prioritate rețea
Se pot slecta următoarele tipuri de baterii:
1. Gel 1
început 14,0V(28,0V) tensiune finală 13,7V(27,4V)
2. AGM
început 14,1V(28,2V) tensiune finală 13,4V(27,4V)
3. LiFePo4
început 14,6V(29,2V) tensiune finală 13,7V(24,2V)
4. plumb-acid început 14,4V(28,8V) tensiune finalp 13,6V(27,2V)
5. Gel 2
început 14,4V(28,8V) tensiune finală 13,8V(27,6V)
6. desulfatare 15,5V (31V) timp de 4 ore
În aceste poziții invertorul funcționează cu prioritate rețea.
De îndată ce intrarea de 230Vca este alimentată de la rețea sau de la generator, invertorul comută pe
funcționare de la rețea. Tensiunea de intare de CA este conectata direct la ieșirea de curent alternative și
bateria este încărcată de la încărcător.
Dacă se deconectează intrarea de la rețea, atunci invertorul comută fără întrerupere pe funcționarea pe
baterie. Consumatorii de 230Vca vor fi alimentați prin intermediul invertorului de la baterie.
10.1.3 Poziția curent maxim de încărcare
Pentru a incărca bateria în mod protectiv, sau dacă sunt conectate doar baterii mai mici, încărcătorul are
posibilitatea de a limita curentul maxim de încărcare. Încărcătorul incorporat încarcă bateria în treapta de
încărcare rapidă cu 70A (în cazul aparatelor de 24V cu 35A).
Acest curent de încărcare poate fi limitat cu ajutorul comutatoarelor DIP de pe panoul din spate al
aparatului în patru trepte până la 25%. Din fabrică s-a fixat curentul maxim de încărcare la 25% ( toate
comutatoarele DIP în poziția din stânga). Pentru a limita curentul maxim de încărcare la 50% trebuie să
se comute comutatorul DIP cel mai de sus spre dreapta. Pentru limitarea curentului maxim de încărcare la
75%, atunci primele două comutatore DIP trebuie să fie trecute în poziția din dreapta. Pentru a încărca cu
maximum de curent toate cele trei comutatoare DIP trebuie să fie comutate spre dreapta ( vezi imaginea
de mai jos).

12/14

10.1.4. Modul de lucru prioritate baterie
Invertorul are posibilitaea de a furniza consumatorilor cu prioritate curent de la baterie, chiar dacă rețeaua
de current alternativ este prezentă la intarea invertorului. În acest mod de lucru se consumă mai întâi
curentul de la baterie, de exemplu de la o instalație solară. Doar dacă tensiunea bateriei devine prea mică,
atunci invertorul comută fără întrerupere pe funcționarea de la rețea, furnizând consumatorilor de 230Vca
curent direct de la rețea, sau de la generator.
Dacă bateria se încarcă din nou de la instalația solară și atinge tensiunea de revenire, atunci aparatul
comută fără întrerupere din nou pe funcționare ca invertor și utilizează din nou bateria ca sursă de curent
pentru consumatorii de 230Vca conectați la aparat.
Modul de funcționare cu prioritate baterie se opține deasemenea cu ajutorul comutatorului pentru tipuri
de baterii în pozițiile 7,8 și 9. În aceste poziții încărcătorul este oprit.
Pentru a proteja bateria și a o adapta la diferitele necesități ale utilizatorilor, se pot fixa aici trei tensiuni
minime diferite ale bateriei.
Poziția 7:
Invertorul comută de pe funcționare pe baterie pe funcționare de la rețea, deândată ce tensiunea bateriei
scade sub 12V. Dacă tensiunea bateriei își revine prin încărcare la 14V, atunci invertorul comută din nou
pe funcționare pe baterie.
Poziția 8:
Invertorul comută de pe funcționare pe baterie pe funcționare de la rețea deândată ce tensiunea bateriei
scade sub 11,5V. Dacă tensiunea bateriei își revine prin încărcare la 13,5V, atunci invertorul comută din
nou pe funcționare pe baterie.
Poziția 9:
Invertorul comută de pe funcționare pe baterie pe funcționare de la rețea deândată ce tensiunea bateriei
scade sub 11V. Dacă tensiunea bateriei își revine prin încărcare la 13V, atunci invertorul comută din nou
pe funcționare pe baterie.

Pozițiile comutatorului pentru tensiunea de decuplare
7: funcționare de la rețea < 12,0V(24V) tensiunea de revenire 14,0V(28V)
8: funcționare de la rețea < 11,5V(23V) tensiunea de revenire 13,5V(27V)
9: funcționare de la rețea < 11,0V(22V) tensiunea de revenire 13,0V(26V)
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10.1.5. Modul de funcționare
( ”powersaver auto”) funcționare standby – (”powersaver off”) funcționare normală; pornit
Invertorul se porenște și se oprește cu comutatorul principal.
Invertorul are două moduri de funcționare.
1. ”powersaver off”: invertorul este pornit tot timpul și pune la
dispoziția consumatorilor în permanență curent alternative de
230V. Invertorul consumă de la baterie în permanență un
current de stand by.
2. ”powersaver auto”: ( modul de economisire energie).
Invertorul verifică la fiecare 30s dacă există conectati
consumatori și pornește numai dacă sesizează un consumator.
Dacă consumatorul se deconectează, atunci si invertorul se
oprește și revine în modul de economisire energie, unde
verifică la fiecare 30s dacă este conectat vreun consumator.

Invertorul este pornit numai când alimentează consumatori. Numai cand este conectat vreun
comsumator, atunci se consumă curent sesizabil de la baterie. La conectarea unui consummator poate
dura în cel mai defavorabil caz 30s pană când acesta este alimenatat cu curent alternative de 230V.
În modul de economisire de enregie invertorul pornește doar la sarcini mai
mari de 30W!
Este posibil ca la unele frigidere să nu poată fi folosită funția de economisire
de energie. Exemplu: frigiderul nu poate porni deoarece din cauza funcției de
economisire de energie nu dispune imediat de tensiune.
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