
Awaryjny zasilacz UPS 500W nom. / 800W max. - 
PRZETWORNICA PEŁNY SINUS - VOLTON 800VA 
(automatyczne załączanie oraz ładowanie 
akumulatora) - ładowarka 5A oraz 10A

W przeciwieństwie do standardowych UPS komputerowych z 
wbudowanymi akumulatorami jest przystosowany do wielogodzinnej 
pracy, ograniczając się wyłącznie pojemnością podłączonego do niego 
akumulatora. Przykładowo zasilając pompę centralnego ogrzewania o 
standardowej mocy 50W z podłączonego akumulatora 12v 65Ah czas ten 
wyniesie około 14 godzin.  

Jak to działa?  Zasilacz  podłączamy wtyczką do gniazdka domowego 
230V, do gniazda wyjściowego 230V na obudowie zasilacza podłączamy 
np. PIEC  CO lub inne urządzenia domowe. Do kabli akumulatorowych 
wychodzących z zasilacza podłączamy akumulator 12V. 

Od tech chwili podłączone urządzenia zaczną pracować na prądzie z 
zasilacza awaryjnego, a on pobiera prąd z sieci lub z akumulatora. 
Priorytetem będzie zasilanie dostarczane z sieci 230V, które po analizie 
poprawności jest przekazywane na gniazdo wyjściowe. W momencie 
zaniku napięcia w sieci lub wykrycia jego nieprawidłowych parametrów 
UPS przełączy się automatycznie w ciągu ułamka sekundy na pracę z 
podłączonego do niego akumulatora 12V. W przypadku powrotu 
poprawnego napięcia w sieci UPS przełączy je na gniazda wyjściowe i 
doładuje podłączony akumulator. Całość działa automatycznie, bez 
konieczności obsługi. 

  Co bardzo ważne, jest to zasilacz generujący PEŁNĄ czystą sinusoidę, 
pompy oraz piece pracują identycznie jak na napięciu z sieci. Całość 
sterowana mikroprocesorowo, bardzo nowoczesna konstrukcja. Posiada 
tak zwany ZIMNY START czyli możemy uruchomić podłączone urządzenia 
ręcznie bezpośrednio z akumulatora (bez udziału sieci) np. w 
samochodzie podczas wakacyjnych wyjazdów . 

Urządzenie wyposażone jest w czytelny i przejrzysty wyświetlacz LED ze 
wskaźnikami aktualnego statusu: 

zasilania , napięcia wejściowego , wyjściowego i częstotliwości , poziomu 
obciążenia i naładowania baterii. 

Specyfikacja urządzenia:
• Moc znamionowa: 500W 
• Moc chwilowa: 800W (30s) z sygnalizacją dźwiękową 

stanu przeciążenia  
• Rodzaj baterii: 12V DC (do nabycia u nas osobno) 
• Parametry ładowania: napięcie ładowania 14,5V/

napięcie podtrzymania 13,65V/początkowy prąd 
ładowania 12A (prąd malejący) 

• Maksymalne napięcie akumulatora: 14,6V DC 
• Minimalne napięcie akumulatora: 10,5V 
• Zakres napięcia wejściowego dla pracy z sieci: 180 ~ 

275V AC 
• Częstotliwość wejściowa dla pracy z sieci: 45 ~ 60Hz 
• Zakres napięcia wyjściowego: 230V AC +/-8% 
• Częstotliwość wyjściowa: 50Hz +/-0.5Hz 
• Kształt napięcia wyjściowego: czysta sinusoida 
• Efektywność wyjściowa >=85% ( DC na AC ) 
• Prąd ładowania akumulatora: 10A 
• *Czas przełączania: <=4ms  
• Zabezpieczenia: przed przeciążeniem, zwarciem, 

przepięciem, zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciem 
oraz przegrzaniem 

• Pobór mocy w trakcie czuwania, praca z sieci: 11W 
• Pobór mocy, bieg jałowy, praca akumulatorowa bez 

obciążenia: 16W 
• Pobór mocy z akumulatora przy przykładowym 

obciążeniu 80W - 111W 
• Waga. 4,6 kg 
• Rozmiar: 14x18x24 cm 

  


