
                                                                                   Návod k obsluze
G632, G632A, G633, G633A, G634, G634A

 Měnič+UPS+nabíječ, čistá sinus., Soluowill NPS řada

1. ÚVOD
Děkujeme, že jste si vybrali řadu NPS čistých sinusových měničů s
nabíječkou a řadu NMS modifikovaných sinusových měničů s
nabíječkou (dále jen NPS a NMS). Je to perfektní kombinace s čistým
sinusovým měničem a modifikovaným sinusovým měničem,
obtokovou převodní částí a třístupňovou nabíječkou. Při zapnutí
veřejné sítě se automaticky přepíná na hlavní napájení střídavého
proudu a pak na automatické třístupňové nabíjení baterie (konstantní
proud, konstantní napětí, plovoucí nabíjení), doba přenosu je méně
než 10 ms a 15 ms bez vlivu na vaše střídavé spotřebiče.

2. VLASTNOSTI
• Funkce plně automatické ochrany: zemní ochrana, přepólování, přetížení, přepětí, přehřátí, nízké 
napětí, zkrat.
• Doba přenosu mezi bypassem a režimem střídače je menší než 10 ms nebo 15 ms, aniž by byl vliv na 
to, že váš spotřebič pracuje při vypnutí veřejné sítě.
• Tři indikátory LED: napájení, porucha, nabíjení
• Čistý sinusový výkon: THD <3%
• Funkce ochrany AVS: nízké napětí, přepětí, časové zpoždění

3. PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ
Pro dosažení nejlepších provozních parametrů by měl být NPS / NMS umístěn na rovný povrch, například 
na zemi nebo jiném pevném povrchu, nainstalujte NPS / NMS na místo, které je:
• SUCHÉ - Nedovolte, aby se voda a/nebo jiné kapaliny dostaly do styku s NPS / NMS. Ve všech 
přímořských aplikacích neinstalujte NPS / NMS pod nebo v blízkosti vodorysky a udržujte NPS / NMS 
mimo vlhkost nebo vodu.
• CHLADNÉ - Teplota okolního vzduchu by měla být mezi -1 °C (30 °F) a 40 °C (105 °F). Neumisťujte 
NPS / NMS na topný větrací otvor nebo v jeho blízkosti, ani na žádné součásti zařízení, které vytvářejí 
teplo nad pokojovou teplotou. Udržujte NPS / NMS mimo dosah přímého slunečního světla, pokud je to 
vůbec možné.
• VĚTRANÉ - Zajistěte volný prostor kolem NPS / NMS, abyste zajistili volnou cirkulaci vzduchu kolem 
přístroje, během provozu neumisťujte předměty do nebo nad NPS / NMS. Ventilátor je užitečný, pokud 
NPS / NMS pracuje na maximálním výkonu po delší dobu. Jednotky se vypnou, pokud vnitřní teplota 
překročí provozní teplotu a po vychladnutí se restartuje.
• BEZPEČNÉ - Nepoužívejte NPS / NMS v blízkosti hořlavých materiálů nebo v místech, která mohou 
hromadit hořlavé plyny.

4. SEZNAM PRODUKTŮ A INDIKACE
4.1 NPS600-NPS1000 / NMS600-1200         4.2 NPS1500-NPS3000 / NMS1500-NMS3000

Indikace:
1. Síťový výstup
2. Kontrolka napájení měniče
3. Kontrolka poruchy měniče
4. LED dioda nabíjení (při nabíjení - červená, plně nabitá - zelená)
5. A- Spínač ON / OFF měniče 
    B- Spínač ON / OFF nabíječky
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6. Chladicí ventilátor
7. Vstupní svorka DC (červená - kladná)
  - Vstupní svorka DC (černo-záporná)
8. Zemnící šroub
9. Napájecí kabel střídavého proudu
10. Větrací otvor
11. Sloty pro instalaci
12. DC kabel s kroužkem
13. DC pojistka
14. Pojistka AC
15. Uživatelská příručka

5. FUNKCE PRO OCHRANU AVS
• Ochrana proti nižšímu napětí: je-li výkon nižší než 70V/170V AC, musí být NPS / NMS vypnut, aby byl 
chráněn. Jakmile se napětí zvýší na normální rozsah, NPS / NMS se automaticky spustí.
• Ochrana proti vysokému napětí: když je výkon příliš vysoký, NPS / NMS se vypne a automaticky 
restartuje, jakmile napětí dosáhne normálního rozsahu.
• Časové zpoždění: restart po prodlevě ochrany 17 sekund, funkce časového zpoždění zabraňuje 
poškození jednotky i při častém výpadku napájení sítě AC.

6. INSTALACE 

POZNÁMKA:
• Můžete použít jednu nebo více baterií. Nejlépe použijte 100Ah nebo větší baterii pro dlouhou dobu 
zálohování.
• Je-li k dispozici síťové napájení, střídavý proud bypassuje střídač a napájí elektrické spotřebiče (režim 
"Invertor" je zapnutý vypínačem (4)). Nabíjejte také baterii / baterie.
• Pokud dojde k výpadku napájení sítě, převede se stejnosměrné napájení na napájení střídavým 
proudem - pro elektrické spotřebiče. (Musí se zapnout režim "Invertor" (4)).

6.1. V balení jsou kabely, kabelem připojte přímo k baterii.
Vstupní svorky na zadní straně jednotky jsou Červená - kladná (6+) a Černá - záporná (6-). Připojte 
červený kabel k červenému konektoru a ke kladnému pólu baterie. Připojte černý kabel k černé svorce a 
k zápornému pólu baterie. Ujistěte se, že všechna připojení jsou pevná a zajištěná. Špatné připojení 
může způsobit přehřátí kabelu a také zkrátit dobu zálohování baterie. (Před připojením k baterii se 
ujistěte, že režim střídače a nabíječky jsou vypnuté).

VAROVÁNÍ!
• Opačná polarita spálí pojistku nebo může způsobit poškození NPS / NMS. Věnujte prosím větší 
pozornost. Poškození způsobená nesprávným připojením se nevztahuje na záruku.
• NPS / NMS musí být připojeny pouze k bateriím s normálním výstupním napětím 12 voltů. Zdrojem 
napájení může být 12V baterie nebo několik 12V baterií zapojených paralelně / v sérii, aby se prodloužila 
doba zálohování. Jednotka nebude fungovat z 6voltové baterie a při připojení k 24voltové baterii bude 
trvale poškozena.
• Při používání baterií udržujte větrání. Baterie mohou během nabíjení nebo vybíjení vytvářet hořlavý 
plyn.
• Při připojování přístroje k akumulátoru může dojít k jiskření a před provedením jakýchkoliv připojení se 
ujistěte, že před tímto zařízením nejsou žádné hořlavé plyny.
• Používejte DC kabely (12), které jsou uvnitř balení, aby byl zajištěn nejvyšší výkon.
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6.2. Připojte uzemňovací svorku (7) k uzemnění. Dbejte opatrnosti, abyste zajistili bezpečnost.
Varování!
Před použitím NPS / NMS prosím připojte zemnící kabel. Ve výstupním panelu NPS / NMS je konec 
vybaven maticí. Zvolte prosím těžký, zeleně izolovaný kabel a vjeďte do země v hloubce 1-2 m nebo více.

6.3. Připojte do veřejné sítě, zapněte nabíjecí část a zapněte nabíječku. Můžete nabíjet baterii.

6.4. Zapojte měnič do zásuvky NPS / NMS.
Před připojením k přístroji se ujistěte, že je spotřebič vypnutý. Zapněte prosím spotřebič jeden po 
druhém. Nyní vaše zařízení fungují. Pokud dojde k přetížení, červená LED (3) a měnič se vypnou. Chcete-
li resetovat, snižte zatížení, pokud váš spotřebič potřebuje napájení v rámci jmenovitého výkonu NPS / 
NMS, střídač se musí automaticky restartovat.

VAROVÁNÍ!
Doporučujeme nepoužívat spotřebič, jehož výkon je více než 90% jmenovitého výkonu NPS / NMS. 
Přestože v NPS / NMS existuje ochrana proti přetížení, může dojít k poškození zařízení.

7. FUNKCE OCHRANY
Je navržen s univerzálním ochranným obvodem, který poskytuje další bezpečnostní funkce nejen pro 
vaše měniče, baterie, ale také pro sebe.

Ochrana ByPassu a
režimu invertoru

Ochrana proti poruchám v uzemnění NPS / NMS se vypne, když má 
zatížení únik elektrického 
proudem

Zvuk alarmu nízkého napětí Alarm se aktivuje při vybití 
akumulátoru na 10.6V / 21.2V.

Ochrana nízkého napětí NPS / NMS se vypne při vybití 
akumulátoru na 10V / 20V 
(Zabraňte poškození baterie)

Ochrana proti přepětí NPS / NMS se vypne, když je 
napětí akumulátoru až 15,5V / 
31V

Ochrana proti teplotám  NPS / NMS se při přehřátí 
vypne

Ochrana proti přehřátí  NPS / NMS se vypne, když 
kapacita překročí jeho 
jmenovitý výkon

Ochrana proti zkratování  NPS / NMS se vypne při 
výskytu zkratu

Spuštění krátkého
obvodu

 Ochrana proti přepólování Pojistka se vyhodí
 Postupné zvyšování napětí během 
spouštění měniče

Eliminuje selhání studeného 
startu při zatížení

Výstup, ve kterém momentálně 
poklesne napětí a rychle se obnoví

Eliminuje většinu vypnutí z 
momentálního přetížení

 Automatické restartování Část měniče se automaticky 
spustí po přetížení.

Ochrana nabíjení Automatické 3. stupňové nabíjení
baterie

Stupeň 1. Konstantní proud - 
rychlá nabíjení baterie s 
konstantním vysokým 
proudem.
Vhodný pro těžké zatížení
Stupeň 2. Konstantní napětí - 
průměrné nabití baterie s 
konstantním napětím, což 
umožňuje baterii dobře 
absorbovat náboj a maximální 
životnost baterie
Stupeň 3. Plovoucí nabíjení - 
po nabití baterie přibližně na 
99%.
Nabíječ automaticky přepne na
"Plovoucí režim", který udržuje 
baterii v dobrém stavu.
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3. Stupně automatického nabíjení 

 AKUMULÁTOR BATERIE
HROMADNÉ NABITÍ         ABSORPČNÍ NABITÍ          PLOVOUCÍ NABITÍ
KONSTANTNÍ PROUD       KONSTANTNÍ NAPĚTÍ       KONSTANTNÍ NAPĚTÍ

8. PROVOZNÍ TIPY
8.1. Jmenovitá versus skutečná aktuální výbava zařízení
Většina elektrických nástrojů, spotřebičů a audio / video zařízení má štítky, které označují spotřebu 
energie v ampérech nebo wattech. Ujistěte se, že spotřeba energie položky, kterou chcete provozovat, je 
hodnocena v rámci výkonu NPS / NMS nebo méně. (Pokud je spotřeba energie jmenovitá v zesilovačích 
AC, jednoduše vynásobte střídavým napětím pro určení příkonu). NPS / NMS (invertorový režim) se 
vypne, pokud je přetížený. Přetížení musí být odstraněno před restartováním NPS / NMS. Odporové 
zatížení jsou pro NPS / NMS nejsnadnější ke spuštění. Avšak větší odporové zátěže, jako jsou elektrické 
sporáky nebo ohřívače, obvykle vyžadují větší výkon, než měnič může dodat. Induktivní zátěže, jako jsou
televizory a sterea, vyžadují 2 až 6násobek jejich jmenovitého výkonu. Nejnáročnější v kategorii jsou ty, 
které začínají pod zatížením, jako jsou kompresory a čerpadla. Testování je jediný konečný způsob, jak 
zjistit, zda konkrétní zatížení může být spuštěno. Chcete-li zařízení znovu vypnout po vypnutí z důvodu 
přetížení, případně odstraňte přetížení, vypněte vypínač napájení a poté zapněte.
8.2. Elektrické nářadí a mikrovlnné trouby se nespustí
Přečtěte si pozorně informační panel každého elektrického nářadí, abyste přesně určili jeho příkon. 
Výstupní výkon je dostatečný pro ovládání většiny elektrického nářadí a mikrovlnné trouby, ale pamatujte
si, že výkon potřebný pro spuštění elektrického nářadí může být až 2 až 6krát vyšší než jeho požadovaný 
nepřetržitý výkon.
8.3. Výstupní průběh střídavého proudu NPS (invertorový režim) je známý jako "čistá sinusová
vlna" a NMS je "modifikovaná sinusová vlna"
Obrázek 1: Modifikovaná sinusová vlna a porovnání čistých sinusových vln

8.4. Doba zálohování baterie závisí na zařízeních, které budete používat
Baterie musí zajistit mezi 10,5 a 15,5V DC (pokud je 12V NPS / NMS) a musí být schopna napájet 
potřebný proud pro ovládání zátěže. Zdrojem napájení by měl být dobrý stav s hlubokým cyklem olověné
baterie. Pro získání hrubého odhadu proudu (v ampérech), musí zdroj energie dodat, jednoduše rozdělit 
spotřebu energie na zátěž (ve wattech střídavého proudu) o 10. Příklad: Pokud je zátěž ohodnocena na 
100 W AC, zdroj energie musí být schopen dodat: 100/10 = 10Ah. U větších aplikací může být napájením
více paralelně zapojených baterií. Důležité je, aby byly kabely dostatečně velké. Tato příručka nepopisuje
všechny možné typy konfigurací baterií, konfigurace nabíjení akumulátoru a konfiguraci izolace baterií.

8.5. Nabíječka baterií
Doporučujeme používat hluboké akumulátory. Pokud uslyšíte alarm o nízkonapěťové ochraně, zastavte 
jej používání, pokud je plně nabitý, můžete jej znovu použít. Pro nabíjení baterie ji prosím zapojte do 
veřejné sítě.
Doba provozu baterie závisí na kapacitě akumulátoru (Ah) a na zatížení (Watt)
Metoda výpočtu doby provozu je
Kapacita baterie (Ah) x vstupní napětí (V) / zatížení (W)
Příklad: Kapacita baterie = 150 Ah
            Vstupní napětí = 12V
            Nabíjecí výkon = 600 W      (150 Ah x 12 V) / 600 W = 3H
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9. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
9.1. Při výpadku veřejné sítě a zapnutí měniče došlo k problému v režimu měniče.

PORUCHA MOŽNÁ PŘÍČINA NABÍZENÁ NÁPRAVA

Bez výstupu
střídavého proudu

Červená LED svítí,
zelená kontrolka
nesvítí nebo pípá

poplach

Akumulátor je vybitý, 
baterie je nízká

Vyměňte baterie nebo 
je nabijte

Ochrana proti přehřátí Odstraňte nebo snižte 
zatížení, počkejte, až 
se NPS / NMS ochladí

Ochrana proti přetížení Odstraňte nebo snižte 
zátěž nebo použijte 
silnější NPS / NMS

Ochrana proti zkratu Zmenšete zatížení 
nebo odstraňte zkrat

Žádný výstup
střídavého proudu

Červená a zelená LED
nesvítí

Spálená pojistka Vyměňte pojistku nebo
kontaktujte technika

PCB poškozeno Kontaktujte prodejce 
k opravě nebo výměně

Chybné nebo špatné 
připojení baterie

Vyměňte baterii nebo 
znovu připojte 

Ochrana proti 
zemnímu spojení

Odpojte zátěž

Silná kolize způsobí, 
že se obvod uvolní

Kontaktujte prodejce, 
který měnič opraví 
nebo vymění

Doba provozu baterie je nižší, než se očekávalo

Napájení střídavého 
proudu je vyšší než 
jmenovitý výkon

Použijte větší baterii 
nebo připojte více 
baterií současně k 
prodloužení doby 
zálohování

Baterie je stará nebo 
vadná

Vyměňte baterii

Baterie před vybitím Nabijte baterii
Ztráta energie 
způsobená příliš 
dlouhým nebo tenkým
kabelem

Používejte kratší / 
těžší DC kabely

9.2. Při zapnutí veřejného napájení došlo k problému s přemostěním a nabíječkou.
PORUCHA MOŽNÁ PŘÍČINA NABÍZENÁ NÁPRAVA

Pokud je k dispozici veřejná
elektrická energie, režim

invertoru nelze přepnout do
režimu nabíjení

Špatné připojení střídavého 
vodiče

Utáhněte přípojku nebo znovu 
připojte napájení střídavým 
proudem

Vestavěná pojistka spálena Vyměňte pojistku nebo 
kontaktujte technika

CPS pípá dlouhou dobu, ale
stále pracuje

Baterie bude brzy plně nabitá Automatické zastavení nabíjení
nebo vypnutí režimu nabíječky

Vstupní střídavé napětí pod 
170V / 70V

Zastavte jej nebo vypněte 
nabíjecí režim nebo nastavte 
střídavé napětí

Použití příliš dlouhého času, 
vysoké teploty

Vypněte na 10 minut, aby se 
ochladil
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9.3. Další problémy
PORUCHA MOŽNÁ PŘÍČINA NABÍZENÁ NÁPRAVA

Chladící ventilátor nefunguje

Bude pracovat v režimu 
nabíjení, plně nabitý, 
automaticky se zastaví

Je to normální

Při výpadku hlavního proudu 
střídavého proudu by měl 
pracovat v invertorovém 
režimu, ale nefunguje

Kontaktujte prodejce k opravě 
nebo výměně

Výstup CPS zobrazuje nízké 
napětí

Voltmetry pro čtení nemohou 
získat přesná data

Použijte skutečné voltmetry 
pro čtení RMS

10. ČIŠTĚNÍ, PÉČE A ÚDRŽBA
Vždy odpojte střídač napájení od napájecího zdroje 12V / 24V a externích zařízení ze zásuvky před 
zahájením jakéhokoli čištění či údržby. Všechny přívody a odvzdušňovací otvory uchovávejte bez nečistot 
a prachu. Napájecí střídač vyčistěte navlhčenou látkou. Nepoužívejte abrazivní nádobí k čištění. Síťový 
měnič skladujte na suchém místě, dobře větrané a v teplotním rozmezí mezi 0 ° C a 40 ° C. Neskladujte 
na přímém slunečním světle, v blízkosti ohřívače, radiátorů nebo ve vlhkém a vlhkém prostředí.

11. LIKVIDACE
Staré elektrospotřebiče jsou recyklovatelné. Neodstraňujte je v domácím odpadu! Samostatně předávat 
diplomové práce v hodnotném sběrném místě. Zlikvidujte obalový materiál šetrně k životnímu prostředí. 
Prosím, přenechte karton a papír na odpadní papír, fólie do cenného sběrného místa.

12. ZARUKA:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 
provedených třetí osobou. 

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 


