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MANUAL DE UTILIZARE 

INVERTOR HIGHPOWER HPL 1200-D-12 
12 V, 1200 W 

Cod produs: 512970 

 
 

Vă rugăm să citiți în întregime acest manual de utilizare înainte de a pune în funcțiune invertorul. 
 

În caz de reparații sau situații privind acordarea dreptului la garanții vă rugăm să vă adresați distribuitorului German Electronics.  
Pentru alte informații adresați-vă companiei noastre la adresa: info@e-ast.de sau sunați la numărul de telefon: 02291-9084-0 
heicko Vertriebs GmbH, 51545 Waldbröl, Germania  
 
 

Prefață 
Felicitări! Acest invertor e-ast Line Serie marca heicko este 
unul dintre cele mai bine concepute aparate de acest tip. 
Dacă invertorul este utilizat și îngrijit în mod corespunzător, 
atunci el va funcționa cu fiabilitate maximă ani la rând.  
 

Pentru a se putea garanta funcționarea și durabilitatea 
invertorului este nevoie să conectați și utilizați în mod 
corespunzător acest aparat. Vă rugăm să citiți cu atenție 
instrucțiunile de instalare și utilizare înainte de a pune 
aparatul în funcțiune. 
 

Instrucțiunile marcate cu simbolul ATENȚIE protejează 
aparatul de posibile daune, iar INSTRUCȚIUNILE DE 
AVERTIZARE descriu posibile cazuri de accidentare sau 
chiar situații mortale. 
 

Păstrați acest manual pentru consultări interioare și 
înmânați-l unor terțe persoane cărora le puneți la dispoziție 
aparatul.  
 

1. Domenii de utilizare  
În funcție de model aparatul a fost conceput pentru 
conectarea la o sursă de curent continuu de 12 V sau 24 V 
(de ex. baterie auto) în scopul de a livra o tensiune 
alternativă de cca. 230 V ±5% necesară pentru funcționarea 
aparatelor/consumatorilor electrici. Accesoriile ce se 
conectează la sursa de tensiune depind de model (vezi cap. 
3 „Instalarea”, punctul ”Conectarea la sursa de tensiune”). 
Puterea maximă continuă livrată de invertor stabilește 
consumul maxim de curent al aparatelor electrice 
conectate (consumatori). Înainte de a pune invertorul în 
funcțiune verificați dacă consumul maxim de curent al 
consumatorului nu depășește curentul nominal de ieșire al 
invertorului. Aceste date sunt inscripționate pe plăcuța 
aparatului, respectiv apar în datele tehnice ale invertorului 
și consumatorului conectat.  
 

Invertorul livrează o tensiune sinusoidală modificată la 
puterea nominală maximă indicată, iar pe termen scurt 
(cca. 0,3 – 0,5 sec.) chiar o tensiune de vârf dublă și care 
este similară cu tensiunea alternativă de 230 V folosită în 
locuințe. Invertorul livrează tensiune alternativă ce permite 
funcționarea aparatelor electrice adecvate pentru puterea 
invertorului, inclusiv televizoare color (cu o diagonală a 
ecranului de 63 cm – chiar și CL-300), combine TV/video 
recordere, laptopuri, telefoane mobile, lămpi și multe 
altele. Circuitul de decuplare automată de siguranță din 
invertor protejează bateriile de descărcarea profundă.  

Observație 
Anumite stații de încărcare pentru acumulatoare (de ex. 
pentru mașina de găurit cu acumulator etc.) pot funcționa 
numai cu surse de curent alternativ sinusoidal. La prima 
utilizare a unei stații de încărcare pentru acumulatori 
trebuie să supravegheați temperatura invertorului în 
primele 10 minute de funcționare, pentru a fi siguri că 
invertorul nu se supraîncălzește. Dacă este necesar se va 
activa circuitul de protecție la supraîncălzire (vezi pct. 7 
„Funcții automate de protecție”). Acest lucru reprezintă un 
semnal clar privind faptul că acest consumator nu poate 
funcționa conectat la invertor. Marea majoritate a stațiilor 
de încărcare pentru acumulatori nu creează niciun fel de 
probleme. Dacă aveți nelămuriri cereți informații 
suplimentare de la producătorul stației de încărcare.  
Nu folosiți invertorul cu aparatele cu încărcare rapidă 
pentru blițuri.  
La invertoarele cu port USB se pot conecta mici consuma-
tori cu fișă USB (de ex. lampă sau ventilator de laptop). 
Portul USB livrează 5 V și maxim 500 mA și nu este un port 
de date.  
 

2. Instrucțiuni de siguranță 
 

Atenție! 
Acest invertor nu este conceput pentru a fi manevrat, 
utilizat sau pus în funcțiune de către copii. Aparatul nu este 
o jucărie. Dacă invertorul este pus în funcțiune și în 
apropiere se află copii este necesară prezența permanentă 
a unei persoane responsabile.  
 

Invertorul nu poate fi folosit pentru alimentare în rețeaua 
de curent alternativ a instalațiilor casnice. 
Dacă nu folosiți invertorul o perioadă mai lungă de timp, 
atunci scoateți-l din funcțiune și decuplați-l de la sursa de 
tensiune.  
 

Verificați în mod regulat intrările și ieșirile aparatului. Dacă 
conexiunile nu sunt stabile este îngreunat fluxul de curent, 
ceea ce presupune anumite pericole.  
 

Din motive de siguranță verificați aparatul, precum și cablul 
de conexiune înainte de a pune invertorul în funcțiune. 
Dacă cablul accesoriilor este defect atunci acesta nu poate 
fi înlocuit numai de către un centru service specializat.  
Dacă invertorul prezintă daune din cauza loviturilor sau a 
altor factori, atunci aparatul nu mai poate fi pus în 
funcțiune. Duceți aparatul într-un centru service specializat 
pentru verificări și reparații.  
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Aparatul trebuie să fie permanent ușor accesibil astfel încât 
să poată fi decuplat rapid de la sursa de tensiune în caz de 
pericol. 
Nu lăsați aparatul să funcționeze fără a fi supravegheat. 
Dacă invertorul este folosit într-un automobil verificați dacă 
aparatul și cablurile sale nu împiedică vizibilitatea și 
capacitatea de a conduce a șoferului.  
Dacă aparatul este conectat direct la bateria auto, atunci 
mașina nu are voie să fie mișcată din loc. Decuplați această 
conexiune înainte de a pune mașina în mișcare.  

 

Pericol de electrocutare!  
Invertorul nu poate fi conectat la sistemele electrice cu 
împământare pozitivă. În cazul automobilelor polul plus al 
bateriei nu are voie să fie conectat la șasiul mașinii.  
Nu atingeți componentele conducătoare de curent la 
nivelul clemelor polare (roșu + și negru -) și nici cablurile 
conectate aici. 
Nu introduceți obiecte prin fantele de aerisire ale 
aparatului. 
Nu deschideți carcasa invertorului. În acest caz nu mai 
poate fi garantată siguranța în funcționare și se pierde 
dreptul la garanție.  
Feriți aparatul de umiditate, apă stropită și umezeală. În 
interiorul aparatului nu au voie să ajungă niciun fel de 
lichide. Pentru curățarea aparatului folosiți o cârpă ușor 
umezită.  
Invertorul împreună cu consumatorul conectat pot fi 
folosite numai în spații interioare și mașini închise. Dacă 
consumatorul este folosit în afara mașinii trebuie să 
conectați între invertor și consumator un disjunctor 
diferențial (RCD) pentru protecția la atingere. Decuplarea 
de siguranță trebuie să separe toți conductorii de la 
alimentare. Valoarea măsurată pentru curentul rezidual 
este de 30 mA. În caz de funcționare în spații exterioare 
este necesară împământarea (vezi cap. „Împământare”) . 
Cereți ajutorul unui electrician pentru instalarea 
disjunctorului diferențial și realizarea împământării.  
Electricianul trebuie să respecte cerințele DIN VDE 0100 
Partea 717.  

 

Pericol de incendiu 
Nu folosiți aparatul în apropierea obiectelor, respectiv 
suprafețelor fierbinți. 
Feriți aparatul de acțiunea directă a razelor de soare. Nu 
folosiți invertorul într-o mașină care stă în soare.  
Mențineți permanent orificiile de ventilație libere în timpul 
funcționării. 
Păstrați distanța între aparat și sursele deschise de foc, ca 
de ex. lumânări și nu le instalați pe aparat.  
 

Observație 
Aparatul este construit intern conform clasei de protecție II 
și sistemului IT. Alimentarea se face de la transformator cu 
separare dublă. 
Alimentarea trebuie să se realizeze în general în cadrul 
unității. Prin unitate se înțelege spațiul interior, respectiv 
automobilul închis împreună cu invertorul și consumatorul.  
 

Împământarea – egalizarea potențialului 
Dacă invertorul este folosit împreună cu un consumator în 
interiorul unui automobil atunci este vorba despre o 
„aplicație într-o unitate cu carcasă conducătoare de 

curent”. În acest caz corpurile consumatorilor trebuie se fie 
conectate la această carcasă conducătoare de curent. 
Dacă aplicația se desfășoară de ex. în interiorul unei case, 
atunci este vorba despre o „unitate cu carcasă 
neconducătoare de curent electric”. Conductorii de 
protecție ai consumatorilor se conectează între ei și sunt 
folosiți pentru egalizarea potențialului. 
Această interconectare a conductorilor de protecție ai 
consumatorilor se poate realiza de ex. și cu un prelungitor. 
În acest caz conductorii de protecție ai consumatorilor se 
leagă la contactele de protecție ale prelungitorului. 
Conductorul de protecție al prelungitorului trebuie să fie 
folosit pentru egalizarea potențialului.  
Din motive de siguranță și fiabilitate în funcționare apelați 
la un electrician specializat pentru operația de împămân-
tare a consumatorilor.  
Pentru consumatorii electrici din clasa de protecție II (euro 
ștecăr fără conductor de protecție) nu este nevoie de 
împământare.  
Dacă consumatorul este folosit în afara mașinii, atunci 
pentru împământarea invertorului conectați cablul de 
împământare (verde-galben, minim 6 mm²) la o priză de 
pământ. Orice altă instalație de împământare realizată în 
mod corespunzător ar trebui să fie suficientă. Folosiți un 
cablu împământare izolat și suficient de bine dimensionat. 
Vezi și cap. 2 „Pericolul unui șoc electric”.  
 

3. Cum funcționează invertorul 
Invertorul transformă tensiunea continuă (DC) 12 V sau 24 
V de la baterii obișnuite sau alte surse de tensiune 
comparabile în tensiune alternativă 220 – 240 V (AC). 
Invertorul convertește tensiunea în două trepte. Prima 
treaptă reprezintă convertirea tensiune continuă-tensiune 
continuă, în care tensiunea mai mică de 12 V de la intrarea 
invertorului este mărită la 300 V tensiune continuă. A doua 
treaptă este cea propriu-zis a invertorului. În această 
treaptă tensiunea continuă este convertită în tensiune 
alternativă 220-240 V, 50 Hz. (în anumite regiuni este 
nevoie de 60 Hz). În treapta a doua intră în acțiune 
tranzitorii MOSFET de mare putere în configurație full 
bridge. În acest fel se obțin aptitudini excelente la 
suprasarcină, precum și posibilitatea de a suporta sarcini 
puternic reactive.  
 

4. Forma undei la ieșirea invertorului 
Forma undei la ieșirea invertorului este denumită „undă 
sinusoidală modificată”. Este vorba despre o formă de undă 
graduală care prezintă caracteristici similare ca forma de 
undă sinusoidală a curentului de alimentare. O formă de 
undă de acest tip este adecvată pentru o paletă largă de 
aplicații. 
Unda sinusoidală modificată, produsă de invertor, are o 
tensiune efectivă de 220 – 240 V, similară cu cea a tensiunii 
din rețelele casnice. Majoritatea voltmetrelor AC (digitale și 
analogice) reacționează mai degrabă la valoarea medie a 
formei undei, decât la valoarea tensiunii efective. Aceste 
aparate sunt calibrate la tensiunea efectivă pornind de la 
premisa că forma de undă măsurată este o undă 
sinusoidală pură. Aceste aparate de măsură nu redau corect 
tensiunea efectivă a unei unde sinusoidale modificate. Ele 
indică (în cadrul măsurătorilor) la ieșirea invertorului mai 
puțin cu 20 până la 30 V. 
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Pentru măsurarea exactă a tensiunii de ieșire a invertorului 
trebuie să folosiți un voltmetru, care măsoară valorile 
efective reale, precum de ex. Fluke 87, Fluke 8060A, 
Beckmann 4410. 
Aparatele cu componente electronice sensibile nu au voie 
să funcționeze cu un convertor de tensiune cu undă 
sinusoidală modificată, căci această formă de tensiune nu 
este suficient de constantă. Aceste aparate se pot defecta.  
Dacă aveți nelămuriri cereți sfatul producătorului 
respectivelor aparate.  
 

5. Instalarea 
Cerințe privind sursa de tensiune 
Sursa de tensiune trebuie să livreze o tensiune continuă de 
12 V și să aibă o capacitate suficientă pentru a fi capabilă să 
genereze suficientă putere pentru funcționarea 
consumatorului. Sursa de tensiune poate fi o baterie sau o 
sursă de alimentare de tensiune continuă 12 V bine reglată. 
Principiul de bază presupune împărțirea consumului de 
curent al aparatului (în Wați) la 12 (tensiunea de intrare în 
Volți), pentru a se obține curentul (în Amperi) pe care 
trebuie să-l pună la dispoziție sursa de curent.  
Exemplu: dacă puterea este de 120 W, atunci sursa de 
curent trebuie să livreze astfel: 
120 W : 12 V = 10 A 
ATENȚIE: Tensiunea de intrare indicată pentru invertor 
trebuie să corespundă cu tensiunea bateriei! Un invertor de 
12 V conectat la o baterie 24 V se va defecta, iar un invertor 
de 24 V conectat la o baterie 12 V nu va funcționa!  
 

Conectarea la sursa de tensiune 
Invertoarele de până la 700 W (Classic Line/CL) sunt livrate 
împreună cu două seturi de cabluri de conexiune. Atunci 
când se utilizează setul de cabluri cu fișa brichetei auto, 
invertorul poate livra numai o putere de max. 150 W. Dacă 
folosiți setul de cabluri pentru bricheta auto introduceți 
ștecărul în bricheta auto și apăsați-l până ce se stabilește un 
contact sigur. 
Invertoarele din seria HighPower Line (HPL) au drept 
accesorii un set de cabluri pentru fixarea la baterie prin 
înșurubare.  
La intrarea DC trebuie să existe un dispozitiv de separare 
(de ex. comutator, ștecăr), astfel încât aparatul să fie ușor 
de decuplat de la tensiune. 
ATENȚIE: Majoritatea brichetelor auto sunt echipate cu 
siguranțe de 8-20 A. La o siguranță de 10 A se poate 
conecta numai un consumator de cca. 120 W (12 V x 10 A = 
120 W).  
Din motive de siguranță la un consum de peste 150 W 
conectarea trebuie să se facă direct la baterie. În acest sens 
folosiți numai cablurile din colet și procedați astfel: 
1. Puneți cheia în contact și asigurați-vă că în apropiere nu 

se află niciun obiect inflamabil. 
2. Setați invertorul E-ast din seria Classic sau HighPower pe 

OFF. Apoi conectați cablul la invertor: cablul negru se 
leagă la polul negativ (marcat cu -), iar cablul roșu la cel 
pozitiv (marcat cu +). Apoi conectați clema cu cablul 
negru la polul negativ al bateriei (-), iar clema cu cablul 
roșu la polul pozitiv al bateriei (+).  

3. Verificați stabilitatea conexiunilor. 
4. Conectați ștecărul consumatorului la priza invertorului. 

Setați invertorul pe ON, iar apoi porniți consumatorul.  

5. Nu uitați că odată cu pornirea motorului invertorul 
trebuie restartat din cauza căderii de tensiune. Între 
oprire și pornire trebuie să treacă cel puțin 6 secunde.  

 

ATENȚIE: Conexiunile eronate duc la scurtcircuit, caz în care 
se arde siguranța, ceea ce poate produce daune permanen-
te ale invertorului. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru 
daunele cauzate de inversarea polarității! 
Cereți sfatul producătorului mașinii dvs. referitor la polari-
tate pentru a evita un eventual scurtcircuit. Verificați dacă 
caroseria mașinii dvs. este masa, respectiv polul negativ (-).  
 

Lampa de semnalizare de pe invertor 
Invertoarele sunt echipate cu două lămpi led 
semnalizatoare. 
Verde: invertorul este conectat la o sursă de tensiune 
adecvată și funcționează corespunzător. 
Roșu: această lampă se aprinde și tensiunea de ieșire se 
decuplează atunci când sursa de tensiune livrează mai puțin 
de 10,5 V sau mai mult de 15,6 V; de asemenea atunci când 
aparatul este supraîncălzit sau supraîncărcat. Pentru detalii 
vezi cap. „Remedierea defecțiunilor”.  
Este posibil ca după pornirea invertorului să se aprindă 
scurt și ledul roșu alături de cel verde. Dacă invertorul este 
pregătit de funcționare atunci ledul roșu se va stinge după 
1-3 secunde.  
După pornirea invertorului sau a consumatorului se aude 
scurt un semnal acustic. Acesta nu este un mesaj de eroare, 
ci face parte dintr-un proces normal de comutare internă.  
 

6. Conectarea consumatorului la invertor 
În funcție de model invertoarele sunt echipate cu o priză 
euro, respectiv una sau două prize cu împământare. 
Introduceți ștecărul dispozitivului electric în aparat. 
Verificați dacă lampa de semnalizare luminează în verde și 
stabiliți dacă puterea absorbită de consumator nu 
depășește puterea maxim livrată.  

 

7. Locul de instalare al invertorului 
Invertorul împreună cu consumatorul conectat nu pot 
funcționa decât în spații interioare și mașini închise – vezi și 
cap. 2 „Pericolul unui șoc electric”. Instalați invertorul pe o 
bază de suport plană și care nu este inflamabilă. Pentru 
conectarea la o sursă de tensiune aveți la dispoziție un 
cablu lung de 1 m. Folosiți invertorul numai în locurile care 
îndeplinesc următoarele condiții:  
 

Uscat – Invertorul nu are voie să intre în contact cu apa sau 
alte lichide, căci scurtcircuitul rezultat în aceste condiții 
poate duce la daune ireparabile. 
Răcoros – Temperatura de funcționare se înscrie în 
intervalul -5°C și 40 °C (23 °F – 104 °F). Domeniul ideal 
pentru temperatura ambientală este 15 – 25 °C (60 – 80 °F). 
Nu instalați invertorul lângă un calorifer sau în apropierea 
obiectelor ce pot crește temperatura ambientală. Feriți 
invertorul de acțiunea directă a razelor de soare.  
Aerisit – Asigurați o circulație corespunzătoare a aerului de 
jur-împrejurul invertorului. Nu așezați pe sau deasupra 
aparatului niciun fel de obiecte.  
Invertorul se oprește automat atunci când temperatura 
interioară atinge valoarea de 70°C și poate fi restartat 
numai după ce s-a răcit suficient de mult.  
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Sigur – Nu utilizați invertorul în apropierea materialelor sau 
locurilor inflamabile, în care se pot acumula vapori sau gaze 
inflamabile.  

 

8. Instrucțiuni de funcționare 
Consum de curent nominal și efectiv al consumato-
rului conectat 
Majoritatea sculelor electrice, dispozitivelor electrice și 
aparatelor audio/video sunt echipate cu o plăcuță de 
identificare, care afișează consumul în Amperi sau Wați. 
Adunați consumul de curent al aparatelor folosite simultan, 
astfel încât suma să fie egală sau mai mică față de valoarea 
continuă a invertorului (vezi marcajul de pe ambalaj). Dacă 
consumul de curent este indicat în Amperi multiplicați 
această valoare cu 230 V pentru a obține puterea în Wați. 
De exemplu: o mașină de găurit cu un consum nominal de 
3,2 Amperi absoarbe o putere de 736 Wați. 
Deoarece invertorul este echipat cu protecția la 
suprasarcină, consumul de curent necesar poate fi mai 
mare decât valoarea continuă a invertorului. În caz de 
suprasarcină invertorul se oprește automat și poate fi 
repornit după cca. 5 secunde de la decuplarea 
consumatorului.  
Sarcinile inductive, ca de ex. frigidere, compresoare și 
pompe, au nevoie de mai mult curent pentru funcționare 
decât valoarea nominală indicată pentru consumator. În 
anumite condiții se poate ajunge la o valoare de 2-8x din 
valoarea waților. Deoarece la sarcinile inductive 
caracteristicile sunt diferite de la consumator la 
consumator, trebuie realizat un test pentru a ști dacă o 
sarcină specifică trebuie să fie pornită. În caz de 
suprasarcină a invertorului, acesta se decuplează.  

 

Timpul de funcționare a bateriei 
O baterie auto tipică poate rezista între 0,5 până la 1 oră 
înainte de a fi reîncărcată, dar în multe cazuri se atinge un 
timp de funcționare de 2 – 5 ore – în funcție de consumul 
de curent al aparatelor conectate. Dacă este nevoie porniți 
mașina la fiecare 1-2 ore pentru a încărca bateria. În acest 
fel se împiedică oprirea neașteptată a aparatelor conectate 
și totodată capacitatea bateriei va fi suficientă pentru 
pornirea mașinii.  
Invertorul poate funcționa cu motorul pornit sau oprit. Dar 
invertorul nu este funcțional cu motorul mașinii pornit, 
deoarece în timpul startului se ajunge la scăderi dramatice 
de tensiune. 
 

Exemplu: La o baterie 12 V cu o capacitate de 60 AH este 
conectat un consumator de 70 W timp de o oră.  
Amperi = 70 Wați : 12 Volți x 1 oră = este nevoie de 5,83 
Amperi pe oră. 
Durată = AH : sarcina consumatorului în Amperi x 
randamentul invertorului 
60 : 5,83 x 0,85 = 8,74 ore (valoare absolută). 
După 8,74 ore bateria va fi complet descărcată, dar dacă 
tensiunea de intrare scade sub 11 V atunci invertorul se 
oprește automat pentru a împiedica descărcarea profundă 
a bateriei. Regula de bază: împărțiți timpul absolut la 3 
pentru a obține durata de funcționare. În acest caz 2,9 ore.  

 

Dacă invertorul nu alimentează niciun consumator, atunci 
curentul la mers în gol este mai mic de 1 Amper. Deoarece 
consumul invertorului este așa de mic el poate rămâne 

conectat la baterie atunci când nu este utilizat. Dar dacă nu 
folosiți invertorul mai multe zile, atunci trebuie neapărat 
să-l decuplați de la baterie.  
 

9. Funcții automate de protecție ale invertorului 
Invertorul supraveghează permanent următoarele situații 
cu potențial periculos: 
 

Protecția la supratensiune – Dacă tensiunea de intrare 
depășește 15 V (12 V), respectiv 28 V (24 V) se aprinde 
ledul roșu. Pentru a se evita defectarea invertorului 
decuplați-l imediat de la sursa de tensiune. 
 

Tensiunea mică a bateriei – Aceasta nu reprezintă o 
situație periculoasă pentru invertor, dar poate fi 
periculoasă pentru sursa de tensiune. Dacă tensiunea de 
intrare scade sub 11 V (12 V) respectiv 22 V (24 V), atunci 
invertorul se oprește, iar ledul se aprinde în ROȘU. Dacă 
tensiunea de intrare crește din nou puteți reporni aparatul, 
iar ledul se aprinde în VERDE.  
 

Protecția la scurtcircuit – Invertorul se oprește automat 
dacă consumatorul depășește puterea continuă maximă 
indicată. Ledul se aprinde în ROȘU.  
 

Protecția la supraîncălzire – Dacă senzorii interni de 
temperatură ating o valoare de temperatură de 70 °C (158 
°F) invertorul se oprește automat. El poate fi repornit după 
o fază de răcire de cca. 5 minute. Întrerupeți conexiunea la 
curent pe durata acestei perioade de timp.  
 

Protecția la supracurent – Protecția la supracurent este 
asigurată de siguranțele auto. Ele se găsesc direct la 
intrarea alimentării în aparat și decuplează invertorul de la 
sursa de curent odată cu apariția supracurentului. 
Înlocuirea siguranțelor poate fi realizată numai de către 
tehnicieni specializați. Vezi capitolul „Date tehnice” pentru 
valorile necesare pentru siguranțe.  
 

10. Distorsiuni posibile ale TV, radio, HiFi 
Anumiți consumatori (sisteme stereo, televizoare etc.) scot 
un zumzet atunci când funcționează cu un invertor. Acest 
fenomen este cauzat de faptul că blocurile de alimentare 
ale consumatorilor (sisteme stereo, televizoare etc.) nu 
filtrează corect unda sinusoidală modificată a invertorului. 
Singura soluție este utilizarea de consumatori (sisteme 
stereo, televizoare etc.) echipate cu blocuri de alimentare 
de calitate superioară.  
 

Distorsiuni TV 
Invertorul este ecranat și protejat de un filtru pentru a 
reduce la minim interferențele cu semnalele TV. În anumite 
cazuri pot să apară mici distorsiuni, mai ales în cazul 
semnalelor TV slabe. Distorsiunile pot fi eliminate apelând 
la următoarele măsuri: 

- Instalați invertorul cât mai departe de televizor, 
antenă sau cablul de antenă. 

- Verificați stabilitatea tuturor conexiunilor. Conexiunile 
incorect realizate pot distorsiona sau împiedica 
transferul semnalelor.  

- Verificați dacă antena livrează un semnal corect și 
dacă se utilizează un cablu de antenă (coaxial) 
suficient de bine ecranat.  
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11. Remedierea defecțiunilor 
PROBLEMĂ: Insuficient curent la ieșire 

Cauză posibilă Soluție recomandată 

Invertorul nu s-a încălzit suficient. 
Sub -5 °C 

Opriți și reporniți aparatul. Dacă este nevoie repetați procedeul. 

Mașina nu livrează tensiune. Verificați dacă cheia este în contact. 

Tensiunea bateriei este sub 11, respectiv 22 V. Încărcați sau înlocuiți bateria. 

Consumatorul are nevoie de prea multă putere. Reduceți sarcina la puterea nominală a invertorului. 

Invertorul s-a oprit din cauza supraîncălzirii. Lăsați invertorul să se răcească. Asigurați ventilația corespunzătoare a 
invertorului. Sarcina continuă nu trebuie să fie mai mare decât puterea 
nominală.  

S-a ars o siguranță sau mai multe. Înlocuiți siguranțele și verificați dacă invertorul este conectat corect, 
respectiv la o sursă adecvată de curent.  

 

PROBLEMĂ: tensiune mică de ieșire 

Cauză posibilă Soluție recomandată 

Utilizarea unui voltmetru cu descreștere medie Folosiți un voltmetru cu valori efective. 

Invertorul este suprasolicitat. Reduceți sarcina consumatorului la puterea nominală. 

Tensiunea de intrare sub 11, respectiv 22 V. Mențineți tensiunea de intrare peste 12 V, respectiv 24 V curent continuu 
pentru a menține la un nivel constant procesele de regularizare. 

 

PROBLEMĂ: baterie slabă 

Cauză posibilă Soluție recomandată. 

Baterie în stare proastă. Înlocuiți bateria. 

Tensiune insuficientă/ oscilații extreme de 
tensiune. 

Verificați conexiunile prin cablu și polii. Curățați sau înlocuiți aceste 
componente dacă este nevoie.  

 

12. Accesorii 
Seria Classic Line (CL...) câte un set de cabluri cu fișă pentru bricheta auto și cleme crocodil 
Seria HighPower Line (HPL...) set de cabluri pentru conectarea fixă la baterie prin înșurubare  
 

13. Explicații simboluri 
 
Atenție!: instrucțiune importantă de siguranță 
 
 
 
Feriți de umiditate și umezeală! 
 
 
 
Feriți de căldură excesivă! 
 
 
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 împreună cu gunoiul menajer.  
 

 
 

Forma de undă a invertorului 
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14. Date tehnice  
 
Model CL300-24 CL500-12 CL500-24 CL700-D-12 CL700-D-24 

Tensiune de intrare nominală [V] 
 [V] 

24 12 24 12 24 

Putere continuă/putere nominală [W] 300 500 700 

Putere de vârf temporară [W] (0,3 sec) 600 1000 1400 

Domeniul tensiunii de intrare [V] DC 22 V-30 V 11 V-15 V 22 V-30 V 11 V-15 V 22 V-30 V 

Curent nominal absorbit [A] 14,7 A 49 A 24,5 A 68,6 A 34,3 A 

Tensiune de ieșire V AC 230 V ± 5% 230 V ± 5% 230 V ± 5% 

Frecvența [Hz] 50 Hz 50 Hz 50 Hz 

Curent nominal de ieșire [A] AC 1.3 A 2.2 A 3,0 A 

Formă de undă la ieșire undă sinusoidală 

modificată 
undă sinusoidală modificată undă sinusoidală modificată 

Randament 25% 25% 25% 

Atenționare sub-tensiune [V] DC 21 V ±1 V 10,5 V ±0.5 V 21 V ±1 V 10,5 V ±0.5 V 21 V ±1 V 

Protecție la supra-curent [A] DC 

(siguranțe) 
120% 120% 120% 120% 120% 

Mufă USB (valori nominale) - - - 5 V, 500 mA 

Dimensiuni (L x l x Î) [cm] 212x 105x 60 240x 110x 60 225 x 150 x70 

Greutate [kg] 0,75 0,95 1,5 

 
 

Model HPL1200-D-12 HPL1200-D-24 HPL2000-12 HPL2000-24 HPL3000-12 HPL3000-24 

Tensiune de intrare nominală [V] 12 24 12 24 12 24 

Putere continuă/putere nominală [W] 1200 2000 3000 

Putere de vârf temporară [W] (0,3 sec) 2400 4000 6000 

Domeniul tensiunii de intrare [V] DC 11 V-15 V 22 V-30 V 11 V-15 V 22 V-30 V 1 IV-15V 22V-30 V 

Curent nominal absorbit [A] 116 A 58 A 196 A 98 A 294 147 

Tensiune de ieșire V AC 230 V ± 5% 230 V ± 5% 230 V ± 5% 

Frecvența [Hz] 50 Hz 50 Hz 50 Hz 

Curent nominal de ieșire [A] AC 5,2 A 8.6 A   

Formă de undă la ieșire sinusoidală modificată sinusoidală modificată sinusoidală modificată 

Randament 25% 25% 25% 

Atenționare sub-tensiune [V] DC 10.5 V±0.5 V 21 V ±1 V 10.5 V ±0.5 V 21 V ±1 V 10.5 V ±0.5 V 21 V ±1 V 

Protecție la supra-curent [A] DC 

(siguranțe) 
120% 120% 120% 120% 120% 120% 

Mufă USB (valori nominale) 5 V, 500 mA - - - - 

Dimensiuni (L x l x Î) [cm] 335 x 155 x 70 420 x 200 x 70 400 x 200 x 140 

Greutate [kg] 2,41 4,68 6,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și heicko Vertriebs GmbH (51545 
Waldbröl, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2015 heicko Vertriebs GmbH & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 

 
 
 
 


