
 
 

INVERTOR SINUS TERMINAL SERIA SW 
 

Cod produs 511316 (SW-4000, 12 V, 4000 W) 
Cod produs 511290 (SW-4000, 24 V, 4000 W) 
Cod produs 511258 (SW-2000, 12 V, 2000 W) 
Cod produs 511257 (SW-2000, 24 V, 2000 W) 
Cod produs 511755 (SW-1200, 12 V, 1200 W) 
Cod produs 511756 (SW-1200, 24 V, 1200 W) 
Cod produs 511747 (SW-600, 12 V, 600 W) 
Cod produs 511748 (SW-600, 24 V, 600 W) 
Cod produs 511745 (SW-300, 12 V, 300 W) 
Cod produs 511746 (SW-300, 24 V, 300 W) 
Cod produs 511743 (SW-150, 12 V, 150 W) 
Cod produs 511744 (SW-150, 24 V, 150 W) 
Cod produs 511700 (SW-100, 12 V, 100 W) 
 

 
 
 

MANUAL DE UTILIZARE 
 
 
 
Stimate client,  
Mulţumim că aţi achiziţionat acest produs. Aţi cumpărat unul dintre cele mai puternice, compacte şi fiabile dispozitive din 
categoria sa. Vă rugăm asiguraţi-vă că veţi citi cu atenţie acest manual înainte de a opera dispozitivul. 
 
 

AVERTISMENT !!! Sfaturi de securitate importante ! 
 

 Avertisment ! Utilizaţi numai tuburi fluorescente cu startere electronice sau cu limitator de curent. Utilizând tuburi 
fluorescente cu startere normale invertorul dumneavoastră se va defecta. 

 Această unitate produce curent alternativ de 230 V şi nu poate fi lăsată la îndemâna copiilor. 
 Chiar şi atunci când produsul a fost oprit, la ieşire poate exista pentru o perioadă scurtă de timp curent de 230 V AC 

datorită condensatorilor încărcaţi.  
 Este interzisă manipularea produsului în condiţii neprielnice, de exemplu: temperatură peste 50° C, gaze, solvenţi, 

vapori, praf inflamabil, umiditate peste 80 % sau umezeală. 
 Produsul trebuie operat doar în încăperi închise, uscate. 
 La conectarea aparatelor din clasa de protecţie I (cu împământare, respectiv conexiune PE) împământarea ieşirii 

invertorului se realizează la conexiunea minus a bateriei. Vă rugăm să reţineţi că, corespunzător regulamentelor, 
carcasa şi conexiunea PE sunt legate la polul negativ al bateriei. Şurubul special de împământare trebuie folosit în cazul 
lui SW-150. În niciun caz conexiunea nulă a conductorului nu va fi legată la pământ.  

 De îndată ce produsul nu mai poate fi operat în condiţii de siguranţă, deconectaţi imediat unitatea şi asiguraţi-vă că 
aceasta nu este pusă în funcţiune din neatenţie. Condiţiile de funcţionare ale produsului devin periculoase când 
unitatea nu mai funcţionează, a fost vizibil deteriorată, când prejudiciul s-a produs în timpul transportului sau după 
depozitarea unităţii în condiţii nefavorabile. 

 Întreţinerea şi reparaţiile - Întreţinerea şi reparaţiile trebuie efectuate doar de către personal autorizat. Folosiţi numai 
siguranţele cu valoarea indicată drept piese de schimb. Nu se pot utiliza siguranţe reparate sau şuntate. 

 Atenţie: Pentru a realiza un contact electric corect între bornele de intrare şi circuit fixaţi bine piuliţele terminalului 
cu şuruburi (1 – intrare +/-), chiar dacă este folosit doar în scop de testare.  
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Descriere 
Invertoarele din familia de produse Sinus-Terminal sunt aparate moderne, fiind dispozitive controlate prin microcontroller, 
potrivite în special pentru aplicaţii mobile. Invertorul transformă tensiunea mică de intrare DC în tensiune mai mare. Tensiunea 
alternativă de ieşire corespunde tensiunii alternative sinusoidale. Spre deosebire de inversoarele trapezoidale, echipamentele 
de înaltă sensibilitate folosite în tehnica de măsurare, sisteme de calculator, echipamente stereo şi DVD, sisteme de satelit, 
televizoare, pompe şi toate aparatele cu transformator vor funcţiona în mare parte fără probleme. 

Invertoarele sinusoidale se disting prin următoarele caracteristici 
 Consum propriu redus de energie 

 Greutate mică 

 Frecvenţă de 50 Hz precis reglată piezoelectric 

 Indicator baterie descărcată 

 Protecţie la scurtcircuit 

 Protecţie la polaritate inversă 

 Tensiune de ieşire sinus reală  

 Circuit de protecţie activat de temperatură 

 Eficienţă înaltă 
 

 Valori limită precise de tensiune  

 Protecţie la subtensiune şi supratensiune 

 Management suprasarcină 

 Deconectare la joasă tensiune 

 Soft-start pentru sarcini cu şoc mare de curent la 
anclanşare  

 Poate fi operat prin telecomandă 

 Ventilator controlat în funcţie de putere şi 
temperatură 

Descrierea modului de funcţionare  
 

 

 

1. Conexiuni 12 V / 24 V 

2. Priză 230 V AC 

3. Indicator LED 

4. Siguranţe DC 

5. Comutator ON / OFF 

6. Mufă pentru telecomandă 

  

Indicator led 
Ledul indică diferitele moduri de funcţionare ale invertorului: 
 

 Led verde continuu Funcţionarea normală a invertorului în parametri specificaţi  
 Ledul clipeşte roşu Tensiunea bateriei este sub cea nominală. În funcţie de consumatorul conectat, utilizarea continuă 

poate conduce la deconectare, datorită tensiunii prea mici a bateriei. 
 Led roşu continuu 

o Tensiunea nominală minimă a fost depăşită, bateria este descărcată. Pentru a proteja bateria de descărcarea 
profundă, dispozitivul s-a deconectat. Reconectarea dispozitivului este posibilă după ce se atinge tensiunea mini-
mă de funcţionare. 

o Curentul de ieşire maxim admisibil al aparatului a fost depăşit. Managementul la suprasarcină a deconectat ieşirea 
invertorului. Consumatorul conectat are un randament prea mare pentru acest aparat, respectiv curent de 
pornire, sau este defect, ceea ce determină un scurtcircuit la ieşirea invertorului. Convertorul încearcă acum o 
repornire, de cinci ori la fiecare cinci secunde şi apoi la fiecare treizeci de secunde. În timpul încercării de repornire 
se aprinde scurt ledul verde. În cazul în care transformatorul de tensiune nu se aprinde după mai multe încercări 
de repornire, ar trebui să deconectaţi consumatorul de la ieşirea transformatorului de tensiune şi să verificaţi 
modul de funcţionare a transformatorului de tensiune. Verificaţi dispozitivul conectat la tensiunea de reţea, iar în 
cazul în care elementele de protecţie au probleme acestea trebuie reparate de către un tehnician. 

 

Conectarea şi funcţionarea 
Verificaţi dacă indicaţiile de tensiune de pe aparat corespund cu datele tehnice ale reţelei şi consumatorului. La legarea 
conductorilor DC utilizaţi doar cablu de secţiune transversală suficientă şi asiguraţi-vă că legătura între papucul de cablu şi 
mufele de conexiune DC este curată şi solidă. În cazul lui SW-150 cablurile de legătură sunt echipate cu un ştecăr pentru mufa de 
12 V . 

Atenţie: Pentru a realiza un contact electric corect între bornele de intrare şi circuit fixaţi bine piuliţele terminalului cu 
şuruburi (1 – intrare +/-), chiar dacă este folosit doar în scop de testare.  

Verificaţi circulaţia corespunzătoare a aerului prin fantele de ventilaţie, pentru a constata răcirea suficientă a aparatului.  
Nu acoperiţi niciodată fantele de ventilaţie şi nu operaţi niciodată aparatul lângă materiale inflamabile.  
Conectaţi invertorul la sursa de energie DC a bordului şi porniţi-l. Dacă aparatul este conectat în mod corespunzător şi 
funcţionează în parametrii specificaţi, se va aprinde ledul verde.  
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Instrucţiuni generale privind operarea consumatorilor de curent alternativ cu invertoare 
În general, toţi consumatorii AC pot fi operaţi cu invertoare. Pentru a estima necesarul de putere şi rezervele necesare de 
energie, trebuie să se cunoască câteva caracteristici ale consumatorilor tipici AC. Cei mai mulţi consumatori AC au fost proiectaţi 
pentru alimentare de la reţea. Un element important este şocul de curent necesar la anclanşare, care însă nu are un rol 
important când aparatele funcţionează la tensiunea reţelei de alimentare, deoarece reţeaua de alimentare este capabilă să 
ofere curenţi foarte mari. Producătorii, prin urmare, nu se concentrează asupra curentului de anclanşare. Acesta poate fi însă la 
diferiţi consumatori de câteva ori mai mare decât valoarea care rezultă din indicaţiile de putere nominală ale aparatului. 

 Becuri cu incandescenţă - de 8x şoc de curent mai mare cca. 1 sec. 

 Frigidere - de 10x şoc de curent mai mare cca. 3 sec 

 Televizoare - de 10x şoc de curent mai mare cca. 1 sec 
Prin urmare este important să alegeţi un invertor pentru rezerve suficiente de putere. De exemplu, un invertor ar trebui să 
dispună pentru operarea unui frigider mic cu o putere continuă de 50 W de un randament maxim de 500 W. 
 

Protecţie la inversarea polarităţii  
În cazul în care intrarea DC este accidental conectată la polaritatea inversă, curentul trece prin diodă şi se arde siguranţa. În 
acest caz, trebuie restabilită polaritatea corectă şi înlocuită siguranţa.  
 

Înlocuirea siguranţei  
Siguranţele sunt amplasate sub capacul conexiunilor DC ( 12V: 40A; 24V: 20A ). În exterior: SW-150 12V:20A, 24V:15A. În cazul în 
care siguranţa s-a ars trebuie schimbaţi-o cu una nouă de aceeaşi valoare nominală a curentului. Ulterior, verificaţi dispozitivul 
fără niciun consumator conectat.  În cazul în care siguranţa se arde din nou, dispozitivul este defect şi trebuie reparat de către un 
tehnician autorizat. 
 

Telecomanda 
Pentru a conecta telecomanda recomandăm cablu de 2 x 0,5 mm². Cablul poate fi prelungit până la o lungime de 10 m. Se poate 
utiliza orice întrerupător ON / OFF, deoarece tensiunea continuă internă de 12 V este folosită ca şi curent de comutare.  
ATENŢIE: Cablul deschis nu se plasează pe carcasă, căci altfel distrugeţi aparatul. 
 

Secţiunea transversală min. a cablului de conexiune 
până la 2m    până la 3m 

SW-300   16 mm²   16 mm² 
SW-600 16 mm² 16 mm² 
SW-1200 25 mm² 35 mm² 
SW-2000 35 mm² 50 mm² 
 

Date tehnice  
 SW-150-12V SW-150-24V SW-300-12V SW-300-24V SW-600-12V SW-600-24V 

Tensiune nominală DC 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 

Intervalul de variaţie a 
tensiunii de intrare  

11 -15 V 22 - 30 V 11 -15 V 22 - 30 V 11 -15 V 22 - 30 V 

Curent max. intrare  18 A 9 A 35 A 18 A 70 A 35 A 

Prag de conectare  12,5 V 25 V 12,5 V 25 V 12,5 V 25 V 

Prag de deconectare 10,5 V 21 V 10,5 V 21 V 10,5 V 21 V 

Subtensiune – 
avertizare în avans 

11,5 V 23 V 11,5 V 23 V 11,5 V 23 V 

Consum de energie la 
funcţionare în gol  

2,4 VA 3,6 VA 3,6 VA 4,8 VA 4,2 VA 6 VA 

Protecţie DC 1 x 20 A 1 x 15 A 1 x 40 A 1 x 20 A 2 x 40 A 2 x 20 A 

Putere de ieşire în 
regim continuu  

150 VA 150 VA 300 VA 300 VA 600 VA 600 VA 

Valoare maximă a 
randamentului  

300 VA 300 VA 600 VA 600 VA 1200 VA 1200 VA 

Tensiune de ieşire AC 225 V 225 V 225 V 225 V 225 V 225 V 

Frecvenţa (+/- 1% ) la 
12V/24V DC IN 

50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 

Valoare max. curent 
ieşire (continuu/vârf) 

0,7/1,5Aeff 0,7/1,5Aeff 1,4/3 Aeff 1,4/3 Aeff 2,8/5,6Aeff 2,8/5,6Aeff 

Randament  peste 88 % peste 88 % peste 88 % peste 88 % peste 88 % peste 88 % 

Intrare brichetă auto brichetă auto bornă polară bornă polară bornă polară bornă polară 

Priză ieşire  1 x Schuko 1 x Schuko 1 x Schuko 
1 x Euro 

1 x Schuko 
1 x Euro 

1 x Schuko 
1 x Euro 

1 x Schuko 
1 x Euro 
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Răcire cu ventilator  nu nu da da da da 

Poate fi acţionat prin 
telecomandă  

nu nu da da da da 

Dimensiuni în mm 120x245x70 120x245x70 240x245x70 240x245x70 340x245x70 340x245x70 

Masă  1,3 kg 1,3 kg 2,7 kg 2,7 kg 3,5 kg 3,5 kg 

 

 SW-1200-12 V SW-1200-24 V SW-1200-12 V SW-1200-24 V 

Tensiune nominală DC 12 V 24 V 12 V 24 V 

Intervalul de variaţie a 
tensiunii de intrare  

11 -15 V 22 - 30 V 11 -15 V 22 - 30 V 

Curent maxim de intrare  140 A 70 A 220 A 110 A 

Prag de conectare  12,5 V 25 V 12,5 V 25 V 

Prag de deconectare 10,5 V 21 V 10,5 V 21 V 

Subtensiune– avertizare în 
avans 

11,5 V 23 V 11,5 V 23 V 

Consum de energie la 
funcţionare în gol 

10,8 VA 12 VA 18 VA 21,6 VA 

Protecţie DC 4 x 40 A 4 x 20 A 8 x 40 A 8 x 20 A 

Putere de ieşire în regim 
continuu  

1200 VA 1200 VA 2000 VA 2000 VA 

Valoare maximă a 
randament  

1800 VA 1800 VA 3000 VA 3000 VA 

Tensiune de ieşire AC 225 V 225 V 225 V 225 V 

Frecvenţa (+/- 1% ) la 
12V/24V DC IN 

50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 

Valoare maximă a 
curentului la ieşire 
(continuu/valoare de vârf) 

0,7/1,5Aeff 0,7/1,5Aeff 1,4/3 Aeff 1,4/3 Aeff 

Randament peste 88 % peste 88 % peste 88 % peste 88 % 

Intrare Bornă polară Bornă polară Bornă polară Bornă polară 

Priză ieşire 1 x Schuko 
1 x Euro 

1 x Schuko 
1 x Euro 

1 x Schuko 
1 x Euro 

1 x Schuko 
1 x Euro 

Răcire cu ventilator  da da da da 

Poate fi acţionat prin 
telecomandă  

da da da da 

Dimensiuni în mm 390x245x70 390x245x70 455x245x70 455x245x70 

Masă  4,5 kg 4,5 kg 5,2 kg 5,2 kg 

 
 

 

 

Informaţii pentru protecţia mediului înconjurător 
Produsul devenit inutilizabil nu va fi depozitat cu deşeurile menajere, ci va fi dus la un punct de colectare şi 
reciclare a aparatelor electrice şi electronice.  
Simbolul de pe produs, instrucţiunile de exploatare sau desenele de pe ambalaj atenţionează asupra 
acestei probleme. Materialele reciclabile sunt marcate. Prin reutilizare, reciclare sau un alt mod de folosire 
a aparatelor vechi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător. Vă rugăm să întrebaţi autorităţile locale 
despre punctele de colectare din localitatea dumneavoastră.  

 
 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru erorile de 
tipărire. 11/2006 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Voltcraft (Lindenweg, D-92242 Hirschau). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă.  
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură 
tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2011 by Voltcraft & German Electronics SRL (ediţia în limba română) 
 Toate drepturile rezervate 


