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MANUAL DE UTILIZARE 
 

INVERTOR CU UNDĂ SINUSOIDALĂ PURĂ VOLTCRAFT SERIA SWD 
Cod produs: 513124  SWD-300/12 
Cod produs: 513125  SWD-300/24 
Cod produs: 513126  SWD-600/12 
Cod produs: 513127  SWD-600/24         Versiune 10/10 
Cod produs: 513128  SWD-1200/12 
Cod produs: 513129  SWD-1200/24 
Cod produs: 513131  SWD-2000/12 
Cod produs: 513132  SWD-2000/24 

 
Acest manual de utilizare aparţine acestui produs. Manualul include instrucţiuni importante privind punerea în funcţiune şi 
operarea produsului. Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.  
Înmânaţi acest manual şi altor persoane, cărora le puneţi la dispoziţie produsul. 
 

Introducere 
Stimate client, 
Aţi luat o decizie foarte bună cumpărând acest produs Voltcraft® şi pentru aceasta vă mulţumim. 
Aţi achiziţionat un produs de calitate superioară aparţinând unui brand care se distinge prin competenţa tehnică, performanţa 
extraordinară şi inovaţia permanentă în domeniul instrumentelor de măsură şi al tehnologiilor de încărcare şi de reţea. 
Produsele care aparţin brandului Voltcraft® oferă soluţii optime şi satisfac chiar şi cele mai exigente cerinţe ale pasionaţilor de 
bricolaj sau ale utilizatorilor profesionişti. Şi încă ceva: Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susţinută de un raport calitate-preţ 
deosebit de avantajos. Acesta este motivul pentru care suntem absolut siguri că primul dumneavoastră contact cu produsele 
Voltcraft® va marca, în acelaşi timp, începutul unei cooperări profitabile pe termen lung. 
Vă dorim să vă bucuraţi din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 
 

Domenii de utilizare  
Invertorul digital transformă – în funcţie de model – tensiunea continuă de 12 V, respectiv 24 V în tensiune alternativă cu undă 
sinusoidală pură de 230 V/AC. Din acest motiv la sursa de tensiune continuă de 12 sau 24 V DC se pot conecta o serie de 
consumatori 230 V, ca de ex. la cele dintr-o ambarcaţiune, maşină ori la echipamentele solare din camping sau case de vacanţă.  
Din cauza randamentului înalt, tensiunii de ieşire cu undă sinusoidală pură şi valorii mari a puterii se pot conecta şi aparate cu 
surse de alimentare sincronizate, transformatoare precum echipamente TV şi SAT, sisteme audio, unelte cu motoare electrice, 
pompe, aparate de uz casnic, compresoare, încărcătoare de telefoane mobile sau notebook-uri etc.  
Pentru detalii privind puterea maximă permisă pentru consumatorii 230 V vezi cap. „Date tehnice” (putere de ieşire continuă). Nu 
este permisă conectarea aparatelor cu valoare mai mare pentru puterea absorbită decât valoarea indicată pentru puterea de 
ieşire continuă.  
Ţineţi cont de faptul că aparatele cu motor electric (de ex. bormașini, frigidere etc.) au nevoie la pornire de o putere mult mai 
mare decât cea indicată pe plăcuţa aparatului.  
Produsul poate fi folosit numai în aplicaţii private, iar nu comerciale.  
Produsul poate fi folosit numai în medii uscate; evitaţi neapărat contactul cu umiditatea.  
Invertoarele din seria SWD au fost fabricate conform stadiului actual de dezvoltare al tehnicii. Aparatele îndeplinesc cerinţele 
directivelor naţionale şi europene în vigoare şi au autorizație pentru folosire în trafic.  
Declaraţia de conformitate şi documentaţia necesară se află în posesia producătorului. 
Pentru a păstra intactă funcţionalitatea aparatului şi pentru a putea folosi produsul în siguranţă respectaţi întocmai instrucţiunile 
prezentate în acest manual! 
 
Dotare:  
- Funcţie standby activabilă, cu consum redus de curent la mers în gol 
- Intrare cu protecţie la inversarea polarităţii şi supratensiune 
- Ieşire cu protecţie la scurtcircuit şi suprasarcină 
- Decuplare automată la subtensiune pentru protecţia bateriei 
- Protecţie dinamică, setabilă pentru descărcarea profundă folosind telecomanda cu display, opţională 
- Ieşire încărcare USB 5 V/DC 500 mA 
- Telecomenzi opţionale cu cablu sau wireless, ce pot fi achiziţionate separat 
- Datele de putere pot fi citite pe displayul telecomenzii 
 
Nu este permisă funcţionarea în condiţii vitrege de mediu.  
Prin condiţii vitrege se înţelege: 
- Temperaturi ambientale peste 50 °C 
- umezeală sau umiditate ridicată a aerului 
- praf şi gaze, aburi sau solvenţi inflamabili 
- furtună şi condiţii de furtună, precum câmpuri electrostatice puternice etc.  
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Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Aparatul nu are voie să fie modificat sau reconfigurat!  
Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă!  
 

Denumirea părţilor componente 
 
 
1. Bridă 
2. Intrare DC pol negativ -, pentru 12 sau 

24 V 
3. Intrarea DC pol pozitiv +, pentru 12 sau 

24 V 
4. Comutator DIP pentru setări de 

funcţionare 
1 nu este alocat 
2 funcţia standby 
Adresa 3 şi 4 pentru telecomanda LCD 

5. Conexiunea 1 pentru telecomanda cu 
display FB-02 SWD sau FB-03 SWD 

6. Conexiunea 2 pentru telecomanda cu 
display FB-02 SWD sau FB-03 SWD 

7. Conexiune pentru telecomanda cu 
cablu FB-01 SWD 

8. Ieşire încărcare USB 5V/DC max. 500 
mA 

9. Indicator led pentru intrarea DC 
10. Indicator led pentru ieşirea AC 
11. Întrerupător on/off 
12. Capac de protecţie pliabil pentru priză 
13. Ieşire AC (priză 230 V) 
14. Orificii ventilaţie  
 
 

 

Instrucţiuni de siguranţă şi de pericol 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanţie!  

Acest aparat a părăsit porţile fabricii în stare perfectă de funcţionare. 
Pentru a păstra această stare şi a garanta operarea sigură a aparatului vă rugăm să respectaţi toate instrucţiunile de siguranţă 
incluse în acest manual. Respectaţi următoarele simboluri: 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informaţia prezentată este importantă, iar instrucţiunea trebuie 
respectată întocmai. 

 
Simbolul „mână” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicaţii importante în manevrare.  

 
Acest aparat corespunde normelor CE şi îndeplineşte normele naționale și europene în vigoare.  

 
Potenţialul pământului 

 
Produsul este adecvat exclusiv utilizării în spaţii interioare uscate.  
 

Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produsului.  
Aparatele electrice şi accesoriile acestora nu sunt jucării şi de aceea nu au ce căuta în mâinile copiilor. Funcţionarea şi depozitarea 
aparatului este permisă numai în locuri inaccesibile copiilor.  
În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcţionarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. 
Decuplaţi întotdeauna alimentarea dacă efectuaţi lucrări la invertor.  
Mâinile, încălţămintea, îmbrăcămintea dvs. precum şi podeaua ori aparatul trebuie să fie neapărat uscate.  
La deschiderea capacelor sau demontarea componentelor, cu excepţia cazurilor în care acest lucru se poate face manual, se pot 
elibera componente aflate sub tensiune. 
Înainte de deschiderea carcasei produsului decuplaţi-l de la toate sursele de tensiune.  
Condensatorii din aparat pot rămâne încărcaţi, chiar dacă aparatul a fost decuplat de la toate sursele de tensiune.  
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Evitaţi apariţia bruscă a schimbărilor de temperatură! Pericol de formare de condens în interiorul aparatului! Dacă se întâmplă aşa 
ceva duceţi aparatul într-un loc bine aerisit şi lăsaţi-l să ajungă la temperatura camerei cel puţin o oră înainte de a-l repune în 
funcţiune.  
Produsul se încălzeşte în timpul funcţionării. De aceea asiguraţi ventilaţia suficientă a aparatului în timpul funcţionării. Nu acoperiţi 
niciodată fantele de ventilaţie! 
Nu lăsaţi invertorul şi consumatorii conectaţi să funcţioneze fără a fi supravegheaţi! 
Asiguraţi ventilaţia suficientă pentru invertor şi baterii. Vaporii eliminaţi de baterii se pot aprinde din cauza invertorului. De aceea 
montaţi bateria şi invertorul numai în spaţii separate. 
Nu conectaţi ieşirea 230 V a invertorului la o altă sursă de 230 V.  
Nu este permisă utilizarea invertorului pe animale sau oameni ori împreună cu echipamente medicale care susțin viaţa. 
Feriţi aparatul de stress mecanic prelungit. Căderea aparatului, chiar şi de la înălţime mică, poate duce la defectarea produsului. 
Evitaţi vibraţiile şi acţiunea directă a razelor de soare.  
Dacă observaţi că aparatul nu mai poate funcţiona în siguranţă, deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi manevrat. Aparatul 
nu mai poate fi folosit în siguranţă dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcţionează 
- produsul a fost depozitat în condiţii improprii o perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiţii improprii 
Respectaţi instrucţiunile de utilizare şi de siguranţă ale aparatelor conectate la acest produs. Respectaţi instrucţiunile de siguranţă 
prezentate în capitolele individuale ale acestui manual de utilizare.  
Atenţie: după declanşarea dispozitivului de protecţie (siguranţă) părţi ale invertorului se află sub tensiune! 
Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta aparatul. În acest caz 
duceţi aparatul într-un atelier service pentru verificare.  
Dacă observaţi daune nu mai puneţi aparatul în funcţiune. Duceţi-l într-un atelier service sau eliminaţi-l drept deşeu.  
Dacă cablul de conexiune este defect el trebuie să fie înlocuit pentru a evita în acest fel pericolele. Folosiţi numai cablu de 
conexiune la dimensiuni adecvate (vezi „Date tehnice”). 
Reparaţiile pot fi efectuate numai de către personal tehnic specializat. Reparaţiile neconforme implică pericole grave. Adresaţi-vă 
unui atelier service autorizat.  
Nu folosiţi aparatul pe suprafeţe fierbinţi. Nu acoperiţi niciodată fantele de ventilaţie. Feriţi invertorul de căldură excesivă! Dacă 
din cauza temperaturii ambientale invertorul se încălzeşte în mod excesiv, atunci aparatul este oprit automat de către protecţia 
la supraîncălzire. Aşteptaţi în acest caz până la răcirea completă a aparatului.  
Dacă folosiţi produsul într-o maşină securizați, respectiv fixaţi aparatul în aşa fel încât automobilul să poată fi manevrat în 
siguranţă.  
Înainte de a pune produsul în funcţiune verificaţi dacă cablul şi ştecărul sunt uscate. Nu atingeţi aparatul cu mâinile umede.  
Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze fără a fi supravegheat.  
Montaţi aparatul numai pe suprafeţe care se aprind greu şi neinflamabile.  
Nu folosiţi tuburile fluorescente cu acest invertor, dacă tuburile sunt echipate cu starter electronic sau limitator de curent 
electronic. Funcţionarea cu startere uzuale poate cauza daune considerabile invertorului.  
Ieşirile AC ale mai multor surse de curent nu pot fi conectate în paralel! Nu conectaţi la ieşirea AC a invertorului generatori AC sau 
tensiunea de reţea. În caz contrar invertorul se va distruge imediat!  
Păstraţi distanţa dintre invertor/acumulatorii cu plumb şi sursele de aprindere sau focul deschis! Pericol de explozie! 
Convertorul are 230 V/AC la ieşire. Chiar dacă aparatul este oprit s-ar putea ca la ieşire să existe încă 230 V/AC pentru o perioadă 
scurtă de timp din cauza condensatorilor încărcaţi. De aceea nu deschideţi niciodată carcasa aparatului! În interiorul invertorului 
pot exista tensiuni periculoase, chiar şi după decuplarea de la baterie. Operaţiile de service şi reparaţii pot fi efectuate numai de 
către tehnicieni autorizaţi.  

 

Dacă aparatul nu este montat corect pot exista tensiuni periculoase chiar şi atunci când aparatul are carcasa complet 
închisă! 
 

Instrucţiuni privind bateriile 
Dacă sunt manevrate necorespunzător bateriile cu plumb pot reprezenta un pericol pentru oameni, animale şi mediu înconjurător. 
De aceea respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă ale producătorului bateriilor! 
Bateriile cu plumb conţin acizi cu putere mare de coroziune. Evitaţi contactul cu ochii şi pielea al lichidelor scurse din baterii! Nu 
dezmembraţi niciodată bateriile cu plumb! Spălaţi temeinic pielea contaminată cu multă apă şi săpun. Dacă acizii pătrund în ochi 
spălaţi-i imediat sub jet de apă curată şi rece! Consultaţi imediat un medic! Dacă acizii ajung în contact cu îmbrăcămintea dvs., 
atunci spălaţi-o imediat cu multă apă şi săpun! Respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale producătorului bateriilor.  
 

Descrierea funcţionării 
Invertoarele din seria SWD sunt aparate moderne, controlate de un microprocesor, care joacă rolul unei surse mobile de 
alimentare. În funcţie de model invertoarele convertesc tensiunea de intrare de 12 VDC şi 24 VDC în tensiune alternativă cu valoare 
mai mare, permițând astfel funcţionarea consumatorilor 230 V/AC.  
Aceste aparate generează o undă sinusoidală pură şi de aceea ele pot alimenta echipamente precum computere, TV şi dispozitive 
cu transformatoare şi motoare. Toate modelele din seria SWD sunt echipate cu toate caracteristicile necesare pentru siguranţa în 
funcţionare a unui produs modern.  
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Caracteristici:  
- Tensiune de ieşire 230 V/AC 50 Hz, undă sinusoidală pură 
- Separat galvanic 
- Randament înalt 
- Funcţia standby 
- Ventilator controlat în funcţie de putere şi temperatură 
- Funcţia soft-start pentru consumatori cu valoare mare pentru curentul de pornire 
- Diverse telecomenzi disponibile drept accesorii opţionale 
- Decuplare la supratensiune 
- Protecţie dinamică şi setabilă la descărcarea profundă folosind telecomanda cu display (opţională) 
- Management suprasarcină 
- Decuplare scurtcircuit 
- Protecţie la inversarea polarităţii 
- Circuit protecţie temperatură  
 

Conexiunea DC 
Folosiţi pentru cablul DC numai o variantă de cablu cât mai scurt posibilă, cu o valoare adecvată pentru secţiunea transversală. 
Verificaţi stabilitatea contactului, atât cu bateria, cât şi cu invertorul.  
Din cauza supraîncălzirii conexiunile instabile pot cauza un incendiu! 
Comutatorul funcţionare (11) din partea frontală a aparatului trebuie să se afle în poziţia OFF (0). 
Legaţi direct la baterie o siguranţă. Dacă această siguranţă lipseşte, atunci în caz de scurtcircuit cele două cabluri de conexiune 
pot cauza un incendiu.  

Datorită încărcării condensatorilor aflaţi în interiorul invertorului la montarea siguranţei se poate produce o scânteie. 
Acest lucru nu reprezintă însă un pericol. 
Nu depăşiţi domeniul indicat pentru tensiunea de intrare (vezi „Date tehnice”).  
Dacă se inversează polaritatea conexiunii, atunci invertorul nu mai poate fi pus în funcţiune. Conectaţi invertorul la 
polaritatea corectă.  
Conexiunea DC şi cablul trebuie să fie ajustate în funcţie de valoarea maximă a curentului de intrare pentru invertor 
(vezi „Date tehnice”).  

Deoarece prin cablurile de conexiune ale invertorului trec curenţi mari (vezi „Date tehnice”), acestea trebuie să fie dimensionate 
corespunzător.  

În cazul unei căderi prea mari de tensiune se poate ajunge la decuplarea de subtensiune (UVP) a invertorului, deşi 
bateria generează energie suficientă. De aceea este important să folosiţi un cablu de conexiune cât mai scurt posibil.  

Pentru aparate aveţi nevoie de următoarele secţiuni pentru cablu:  
 

 Secţiune transversală pentru o 
lungime a cablului de max. 2 m 

Secţiune transversală pentru o 
lungime a cablului de max. 3 m 

SWD-300  16 mm2 16 mm2 

SWD-600  16 mm2  16 mm2 

SWD-1200  25 mm2  35 mm2 

SWD-2000  35 mm2  50 mm2 
 

Pentru a evita defectarea bateriei din cauza scurtcircuitelor cablurilor de conexiune (cabluri destrămate etc.) 
recomandăm montarea unei siguranţe separate pentru cablurile de conexiune ale bateriei. Siguranţa trebuie 
dimensionată în funcţie de curentul DC max. de intrare.  

Deoarece prin legături trec curenţi mari verificaţi dacă cablul de conexiune cu bateria şi invertorul are o poziţie fixă şi stabilă.  
 

Vă recomandăm să folosiţi numai cablurile de conexiune oferite opţional.  
 

Opriţi întotdeauna invertorul înainte de cuplare la tensiunea bateriei. Pentru a face acest lucru mutaţi întrerupătorul (11) în poziţia 
0 (off).  
Conectarea invertorului la alimentare se face prin intermediul celor două cleme de intrare (2 şi 3). Polul pozitiv al bateriei se leagă 
la clema + (3), iar polul negativ al bateriei la clema – (2).  

 

Verificaţi stabilitatea cablurilor de conexiune legate la baterie şi invertor. Dacă conexiunea nu este bună (stabilă) se 
ajunge la supraîncălzire din cauza valorilor mari ale rezistenţei de contact.  
 

Punerea în funcţiune 
 

Nu manipulaţi aparatele conectate la invertor în timp de șofați.  
 

După legarea la bateriei invertorul poate fi pus în funcţiune.  
Conectaţi la priza (13) un consumator cu o valoare adecvată pentru puterea nominală.  
Porniţi invertorul de la întrerupătorul on/off (11). Poziţia întrerupătorului este 1 (on). Dacă conexiunea este realizată în mod corect 
se aprind ambele indicatoare (9 şi 10) pentru a indica funcţionarea aparatului.  
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Indicatoare led: 
Indicatoarele led de culoare verde 9 (intrare DC) şi 10 (ieşire AC) vă oferă informaţii importante privind starea de funcţionare a 
invertorului. Cele două leduri funcţionează dependent unul de altul. Ce înseamnă acest lucru: o distorsiune la intrarea DC are 
influenţă directă asupra funcţionării ieşirii AC, respectiv o distorsiune la ieşire influenţează direct funcţionarea intrării.  
 

Stare de funcţionare/indicatoare distorsiuni Led 9 (intrare DC) Led 10 (ieşire AC) 

Aparatul este pornit şi pregătit de funcţionare Aprins Aprins 

Avertisment protecţie la descărcarea profundă Clipeşte lent Aprins 

Decuplare protecţie la descărcarea profundă Clipeşte rapid Clipeşte rapid 

Supratensiune la intrare Clipeşte rapid Clipeşte rapid 

Scurtcircuit sau suprasarcină la ieşire Clipeşte rapid Clipeşte rapid 
 

Modul standby 
În modul standby invertorul este decuplat; acesta verifică la intervale de cca. 20 sec. dacă la ieşire există o sarcină mai mare de 10 
W. În acest fel se reduce consumul propriu de curent, iar sursa de curent DC conectată nu este solicitată excesiv.  
Dacă aparatul identifică o sarcină mai mare de 10 W, atunci ieşirea comută în modul normal de funcţionare. După 
decuplarea consumatorului invertorul trece din nou automat în modul standby.  
Pentru activare mod mutaţi comutatorul nr. 2 al comutatorului DIP (4) în poziţia ON. Comutatorul indică în jos.  
Pentru a dezactiva această funcţie mutaţi în sus comutatorul nr. 2. Invertorul trece în modul de funcţionare 
continuu.  
 

Ieşire tensiune USB 
La acest invertor puteţi conecta şi încărca diverse aparate portabile cu alimentare USB, precum playere MP3, telefoane mobile 
etc. Ieşirea USB este activă numai dacă invertorul este în funcţiune.  
Conectaţi consumatorul USB la mufa USB (8) şi porniţi invertorul.  
Ieşirea USB are numai rolul de a alimenta aparatele portabile USB. Datele nu sunt transferate prin această conexiune.  
 

Funcţii de protecţie 
Invertorul este echipat cu numeroase funcţii de protecţie care garantează funcţionarea sigură şi totodată protejează invertorul, 
bateria şi consumatorul conectat.  
 

Protecţie la inversarea polarităţii 
Dacă la conexiune se inversează polaritatea intrării, atunci invertorul nu mai poate fi pus în funcţiune. Opriţi invertorul şi verificaţi 
polaritatea. Conectaţi invertorul la polaritatea corectă. Dacă conexiunea este realizată în mod corect puteţi pune invertorul în 
funcţiune.  
 

Decuplare la supratensiune 
Invertorul decuplează automat ieşirea dacă se depăşeşte valoarea permisă pentru tensiunea de intrare (vezi „Date tehnice”). 
Decuplarea este semnalizată prin clipirea rapidă a indicatoarelor led.  
Dacă scade tensiunea de intrare şi se ajunge la valoarea permisă, atunci invertorul porneşte automat.  
 

Decuplare la subtensiune (protecţie la descărcarea profundă) 
Invertorul opreşte automat ieşirea dacă tensiunea de intrare scade sub valoarea permisă (vezi „Date tehnice”).  
Înainte de a dezactiva ieşirea, ledul (9) clipeşte lent. Dacă tensiunea de intrare scade în continuare şi ajunge la valoarea limită 
permisă, ieşirea este decuplată. Acest lucru este indicat prin clipirea rapidă a ledurilor 9 şi 10.  
Decuplarea la subtensiune apare de obicei atunci când bateria este descărcată. În majoritatea cazurilor este suficient să reîncărcaţi 
bateria. După atingerea valorii de recuplare invertorul revine la modul normal de funcţionare.  

Decuplarea la subtensiune se face în mod dinamic. Valoarea limită setată pentru decuplare scade automat până la cca. 
1,0 V, dacă sarcina este mare. În acest fel se compensează timpii de funcţionare reduși ce apar în cazul surselor de 
curent de tensiune mică.  

Valoarea limită pentru decuplarea la subtensiune este setată din fabricaţie, dar poate fi setată individual cu ajutorul unei 
telecomenzi cu display (de ex. FB-02 SWD sau FB-03 SWD), ce poate fi achiziţionată separat. Pentru informaţii privind setarea vezi 
manualul de utilizare al telecomenzii.  
Valoarea setată pentru recuplarea invertorului este setată fix din fabricaţie şi nu poate fi modificată.  
 

Circuit pentru protecţia la temperatură 
Invertorul este echipat cu un ventilator controlat în funcţie de putere şi temperatură. Dacă temperatura din interiorul aparatului 
este prea mare, atunci din motive de siguranţă invertorul decuplează automat ieşirea. Nu opriţi invertorul, ci lăsaţi-l să ajungă la 
temperatura normală. Ieşirea este reactivată automat.  
 

Decuplare la suprasarcină  
Dacă există suprasarcină invertorul se opreşte automat. Suprasarcina poate să apară prin depăşirea puterii continue, a consumului 
de curent sau din cauza unui scurtcircuit la ieşire.  
Invertorul este echipat cu funcţia recuplare automată (soft-start) după suprasarcină. Această funcţie este utilă în special în cazul 
consumatorilor cu valoare mare pentru curentul de pornire. Dacă repornirea nu are loc deşi aţi încercat de mai multe ori, înseamnă 
că acest consumator nu poate funcţiona împreună cu invertorul.  
Ieşirea este activată automat după dispariţia suprasarcinii sau scurtcircuitului la ieşire.  
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Instrucţiuni generale privind funcţionarea consumatorilor conectaţi la invertor 
În principiu orice consumator 230 V poate funcţiona dacă este conectat la acest invertor. Însă pentru a putea estima cerinţele de 
putere şi rezervele necesare este important să cunoaşteţi câteva caracteristici ale unui consumator tipic 230 V. 
Foarte mulţi consumatori 230 V au nevoie de o valoare mult mai mare pentru curentul de anclanșare decât ceea ce este indicat 
pe plăcuţa aparatului pentru puterea continuă.  
Curentul de anclanșare nu joacă un rol important dacă aparatul este conectat la reţeaua publică de alimentare, deoarece aceasta 
dispune întotdeauna de rezerve suficiente de putere. Invertoarele au însă putere limitată şi nu pot oferi decât pe durate scurte de 
timp valori de vârf pentru puterea de ieşire. Dacă curentul de anclanșare al unui consumator este mai mare decât puterea maximă 
a invertorului, atunci acest consumator nu poate funcţiona cu invertorul.  
Exemplu: Un mini-frigider cu compresor, cu o putere continuă de cca. 50 W, are nevoie de cca. 500 W în faza de pornire a 
compresorului. Pentru acest frigider aveţi nevoie de un invertor cu un vârf de putere de minim 500 W.  
Alte exemple: 
- Bec incandescent – curent de anclanșare de 8x mai mare timp de cca. 1 sec.  
- Frigider – curent de anclanșare de 10x mai mare timp de cca. 3 sec. 
- TV cu tuburi – curent de anclanșare de 10x mai mare timp de cca. 1 sec.  
- DVD-player   aprox. 30 W 
- Receiver SAT   aprox. 40 W 
- Monitor LCD 20  aprox. 75 W 
- TV cu tuburi 55 cm  aprox. 80 W 
- Notebook   aprox. 70 - 150 W 
- Cafetieră   aprox. 1300 W 
- Uscător de păr  aprox. 1500 W 
- Aspirator   aprox. 1500 W  
 

Telecomanda 
Toate modelele seriei SWD sunt echipate cu funcţia telecomandă. Telecomenzile sunt oferite opţional. Acestea se conectează la  
mufele speciale de pe invertor. Citiţi manualul de utilizare al telecomenzii pentru informaţii privind manevrarea şi conectarea ei. 
Aveţi la dispoziţie următoarele modele de telecomandă: 
 

Telecomandă switch FB-01 SWD 
Telecomandă simplă, cu cablu, funcţia on/off şi lămpi de control pentru intrare şi ieşire.  
 

Telecomandă LCD FB-02 SWD 
Telecomandă cu cablu, afişarea datei şi orei, precum şi a tensiunii de intrare / ieşire şi a puterii actuale de ieşire. Cu această 
telecomandă puteţi seta individual funcţia protecţie la descărcarea profundă. În plus, telecomanda este echipată cu un slot pentru 
carduri de memorie SD. Pe aceste carduri opţionale puteţi stoca diverse date, ce pot fi apoi evaluate pe un computer. Alimentarea 
se face de la invertor.  
 

Telecomandă LCD FB-03 SWD  
Telecomandă fără cablu, cu transfer wireless. Dotarea şi manevrarea sunt similare cu cele ale modelului FB-02 SWD. Telecomanda 
wireless funcţionează cu alimentare de la un acumulator.  
 

Setare adresă 
Setarea adresei permite controlul şi citirea datelor de pe maxim 4 invertoare folosind telecomanda LCD. Invertorului i se alocă o 
adresă de la 1 la 4 prin repoziționarea comutatorului DIP (perechea de comutatoare 3 şi 4). Setarea din fabricaţie: adresa 4.  

Dacă numai o singură telecomandă LCD este conectată la un invertor, atunci nu este nevoie de setarea adresei folosind 
comutatorul DIP (4), perechea de comutatoare 3 şi 4. Setarea este necesară numai pentru situaţia în care se folosesc 
mai multe invertoare cu o singură telecomandă.  

Pentru setarea adresei alegeţi pe comutatorul DIP combinaţia corespunzătoare folosind perechea de comutatoare 3 şi 4. Folosiţ i 
un obiect ascuţit pentru a realiza setarea.  
Adresa aparatului apare pe displayul telecomenzii după conectarea telecomenzii FB-02 SWD sau FB-03 SWD.  

 
 

Eliminarea deşeurilor  
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor 
naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.  
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Întreţinerea şi curăţarea 
Cu excepţia curăţării ocazionale invertorul nu are nevoie de întreţinere.  

Înainte de curăţare opriţi aparatul. Decuplaţi-l de la alimentare şi de la consumatorii conectaţi dacă nu folosiţi 
invertorul o perioadă mai lungă de timp.  
Pentru curăţare folosiţi o cârpă curată, uscată, antistatică şi care nu lasă scame. Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi, 
chimici sau solvenţi.  
Verificaţi în mod regulat clemele de conexiune, respectiv cablurile de conexiune pentru a descoperi dacă conexiunea 
este stabilă.  

 

Remedierea defecţiunilor  
Acest produs este un aparat proiectat şi construit conform ultimelor realizări din domeniul tehnicii şi, totodată, este sigur  în 
operare. Cu toate acestea pot apărea diverse probleme şi distorsiuni.  
Câteva informaţii legate de felul în care puteţi soluţiona aceste posibile probleme: 

 

Respectaţi neapărat instrucţiunile de siguranţă!  
 

Eroare Cauză posibilă 

Invertorul nu poate fi pus în 
funcţiune. 

Sunt aprinse indicatoarele 9 şi 10? 
Verificaţi tensiunea de alimentare.  
Verificaţi siguranţa la intrare şi poziţia stabilă a cablului de conexiune.  

Consumatorul conectat nu 
funcţionează. 

Este invertorul suprasolicitat? 
Este suficientă valoarea pentru tensiunea de alimentare? 
Verificaţi datele tehnice ale consumatorului.  

Indicatorul 9 clipeşte, indicatorul 10 
este aprins (stare normală). 

A scăzut tensiunea de intrare.  
Verificaţi sursa de tensiune şi reîncărcaţi cât mai rapid acumulatorul (dacă este nevoie).  

Indicatoarele 9 şi 10 clipesc.  
Ieşirea AC este decuplată.  

Invertorul este suprasolicitat.  
Verificaţi datele tehnice ale consumatorului.  

 Este activată funcţia protecţie la descărcarea profundă.  
Verificaţi sursa de tensiune şi reîncărcaţi cât mai repede acumulatorul. Invertorul se 
recuplează automat începând de la o valoare pentru tensiune de 12,5 V, respectiv 25 V.  

 A crescut prea mult tensiunea de intrare.  
Opriţi invertorul şi verificaţi sursa de tensiune.  

 

Verificaţi în mod regulat siguranţa tehnică a aparatelor, de ex. pentru a descoperi daune ale carcasei, cablurilor de conexiune etc.  
 

Orice altă reparaţie poate fi realizată numai de către un tehnician specializat, familiarizat cu normele în vigoare, 
respectiv pericolele asociate. Modificarea arbitrară a aparatului, respectiv repararea sa de către utilizator duce la 
pierderea dreptului la garanţie. Siguranţele sunt piese de schimb şi de aceea nu sunt acoperite de dreptul la garanţie.  

 
Informaţii privind alegerea unui acumulator cu plumb adecvat 
În funcţie de model (12 sau 24 V/DC) un invertor poate funcţiona cu orice sursă de curent continuu. Dar sursa de curent 
continuu trebuie să dispună de o siguranţă şi să poată livra pentru invertor valoarea corespunzătoare pentru curentul 
de intrare.  
De obicei invertoarele sunt alimentate de la acumulatori cu plumb, deoarece aceşti acumulatori pot livra vârfuri de 
curent pentru perioade limitate de timp.  
Acumulatorii cu plumb se încarcă de la încărcători, alternatori sau celule solare. Aceste modalităţi de încărcare sunt 
decisive şi pentru regenerarea acumulatorilor cu plumb. Reîncărcarea cu celule solare durează mult mai mult din cauza 
randamentului mai mic. Ţineţi cont de acest lucru atunci când determinaţi puterea şi capacitatea.  

 

Curentul de intrare al unui invertor poate fi determinat în linii mari folosind puterea de ieşire şi randamentul.  
 
Curent de intrare =  Putere de ieşire/randament 
   ___________________________________ 

   Tensiune de intrare  
 
Exemplu de calcul:  
Curent de intrare =  
 
 
Astfel, pentru un invertor de 600 W acumulatorul cu plumb trebuie să livreze 55,6 A în modul continuu de funcţionare. Pentru un 
invertor de 1200 W este nevoie de 111 A.  
Un acumulator cu plumb 12 V, complet încărcat, cu o capacitate de 70 Ah poate livra un curent de 55,6 A (600 W) o perioadă de  
timp de 1,2 h (formula de calcul: capacitate acumulator/curent), fără reîncărcare. De ex. dacă 2 becuri de 100 W trebuie să rămână 
aprinse timp de 8 ore este nevoie, la 12 V, de un acumulator de minim 160 Ah.  
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Un factor foarte important pentru funcţionalitate este jucat şi de tipul de acumulator. Acumulatoarele cu încărcare solară au de 
obicei valori mai mici de tensiune decât acumulatoarele folosite pentru pornire şi de aceea capacitatea lor trebuie să fie mai mare 
cu min. 15%.  
    

Date tehnice  
 SWD-300/12 SWD-600/12 SWD-1200/12 SWD-2000/12 

INTRARE     

Tensiune nominală intrare 12 V/DC 12 V/DC 12 V/DC 12 V/DC 

Domeniu tensiune intrare 11 - 15 V/DC 11 - 15 V/DC 11 - 15 V/DC 11 - 15 V/DC 

Curent max. intrare 31 A 62 A 124 A 248 A 

Decuplare protecţie la 
descărca-rea profundă (setare 
din fabricaţie) 

10,5 V mers în gol 
9,5 V sarcină 
nominală 

10,5 V mers în gol 
9,5 V sarcină 
nominală 

10,5 V mers în gol 
9,5 V sarcină 
nominală 

10,5 V mers în gol 
9,5 V sarcină 
nominală 

Domeniu setare protecţie la 
descărcarea profundă 

9.0 - 11.5 V 9.0 - 11.5 V 9.0 - 11.5 V 9.0 - 11.5 V 

Avertisment protecţie la 
descărcarea profundă 

1,0 V prin decuplare 1,0 V prin decuplare 1,0 V prin decuplare 1,0 V prin decuplare 

Tensiune recuplare 12.5 V 12.5 V 12.5 V 12.5 V 

Decuplare supratensiune 16 V 16 V 16 V 16 V 

Putere absorbită mers în gol 4 VA 5 VA 9 VA 13 VA 

Putere absorbită standby 0.4 VA 0.5 VA 0.9 VA 1.3 VA 

IEŞIRE     

Tensiune ieşire 230 V ± 2% 230 V ± 2% 230 V ± 2% 230 V ± 2% 

Frecvenţă ieşire 50 Hz ± 1% 50 Hz ± 1% 50 Hz ± 1% 50 Hz ± 1% 

Curent ieşire permanent 1.3 A effective 2.6 A effective 5.2 A effective 8.7 A effective 

Putere ieşire permanentă 300 VA 600 VA 1200 VA 2000 VA 

Putere de vârf ieşire 600 VA 1200 VA 2400 VA 4000 VA 

Randament Tipic 90% Tipic 90% Tipic 90% Tipic 90% 

Nivel decuplare standby Curent ieşire <0.1 A Curent ieşire <0.2 A Curent ieşire <0.3 A Curent ieşire <0.4 A 

Nivel cuplare standby >10 W >10 W >10 W >10 W 

Priză  1x cu protecţie 1x cu protecţie 1x cu protecţie 1x cu protecţie 

GENERALITĂŢI     

Ieşire USB tip A 5 V/DC 500 mA 5 V/DC 500 mA 5 V/DC 500 mA 5 V/DC 500 mA 

Temperatura de funcţionare (la 
66% sarcină nominală) 

-25 la +60°C -25 la +60°C -25 la +60°C -25 la +60°C 

Temperatura de funcţionare (la 
100% sarcină nominală) 

-25 la +40°C -25 la +40°C -25 la +40°C -25 la +40°C 

Dimensiuni (L x l x Î) în mm 263x164x88 277x234x88 391x234x88 391x234x88 

Greutate 1.8 kg 2.9 kg 3.5 kg 4.8 kg 

 

 SWD-300/24 SWD-600/24 SWD-1200/24 SWD-2000/24 

INTRARE     

Tensiune nominală intrare 24 V/DC 24 V/DC 24 V/DC 24 V/DC 

Domeniu tensiune intrare 22 - 30 V/DC 22 - 30 V/DC 22 - 30 V/DC 22 - 30 V/DC 

Curent max. intrare 15.5 A 31 A 62 A 124 A 

Decuplare protecţie la 
descărcarea profundă (setare 
din fabricaţie) 

21,0 V mers în gol 
19,0 V sarcină 
nominală 

21,0 V mers în gol 
19,0 V sarcină 
nominală 

21,0 V mers în gol 
19,0 V sarcină 
nominală 

21,0 V mers în gol 
19,0 V sarcină 
nominală 

Domeniu setare protecţie la 
descărcarea profundă 

18.0 - 23.0 V 18.0 - 23.0 V 18.0 - 23.0 V 18.0 - 23.0 V 

Avertisment protecţie la 
descărcarea profundă 

1,0 V prin decuplare 1,0 V prin decuplare 1,0 V prin decuplare 1,0 V prin decuplare 

Tensiune recuplare 25 V 25 V 25 V 25 V 

Decuplare supratensiune 32 V 32 V 32 V 32 V 

Putere absorbită mers în gol 4 VA 5 VA 9 VA 13 VA 

Putere absorbită standby 0.4 VA 0.5 VA 0.9 VA 1.3 VA 

IEŞIRE     

Tensiune ieşire 230 V ± 2% 230 V ± 2% 230 V ± 2% 230 V ± 2% 

Frecvenţă ieşire 50 Hz ± 1% 50 Hz ± 1% 50 Hz ± 1% 50 Hz ± 1% 

Curent ieşire permanent 1.3 A effective 2.6 A effective 5.2 A effective 8.7 A effective 
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Putere ieşire permanentă 300 VA 600 VA 1200 VA 2000 VA 

Putere de vârf ieşire 600 VA 1200 VA 2400 VA 4000 VA 

Randament Tipic 90% Tipic 90% Tipic 90% Tipic 90% 

Nivel decuplare standby Curent ieşire <0.1 A Curent ieşire <0.2 A Curent ieşire <0.3 A Curent ieşire <0.4 A 

Nivel cuplare standby >10 W >10 W >10 W >10 W 

Priză  1x cu protecţie 1x cu protecţie 1x cu protecţie 1x cu protecţie 

GENERALITĂŢI     

Ieşire USB tip A 5 V/DC 500 mA 5 V/DC 500 mA 5 V/DC 500 mA 5 V/DC 500 mA 

Temperatura de funcţionare (la 
66% sarcină nominală) 

-25 la +60°C -25 la +60°C -25 la +60°C -25 la +60°C 

Temperatura de funcţionare (la 
100% sarcină nominală) 

-25 la +40°C -25 la +40°C -25 la +40°C -25 la +40°C 

Dimensiuni (L x l x Î) în mm 263x164x88 277x234x88 391x234x88 391x234x88 

Greutate 1.8 kg 2.9 kg 3.5 kg 4.8 kg 

 
Notificări legale 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a 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. 
 

Declaraţia de conformitate 
Producător: Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă: Conrad Electronic SE 
Adresă: str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau  
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:   INVERTOR CU UNDĂ SINUSOISALĂ PURĂ VOLTCRAFT SWD-300/12 

INVERTOR CU UNDĂ SINUSOISALĂ PURĂ VOLTCRAFT SWD-600/12 
INVERTOR CU UNDĂ SINUSOISALĂ PURĂ VOLTCRAFT SWD-1200/12 
INVERTOR CU UNDĂ SINUSOISALĂ PURĂ VOLTCRAFT SWD-2000/12 

Cod:  513124 
  513126 
  513128 
  513131 
 
respectă următoarele directive, norme şi documente: 

 
      Titlu şi/sau număr/dată normă sau document 

 
Conform reglementărilor 
 
 
Hirschau, 1.10.2010 
Loc şi dată 
 

Producător/Nume şi semnătură reprezentant autorizat  
 


