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УВАГА!!!
Перед використанням приладу уважно ознайомтеся з цим керівництвом з 
експлуатації.
Виробник гарантує стабільну роботу виробу за умови виконання вимог 
керівництва.
Зміст керівництва може бути змінено без попередньго повідомлення. 
Відповідальність не розповсюджується на помилки або упущення. Малюнки і 
схеми керівництва надають загальне уявлення про приладиі не призначені для 
передачі детальної інформації.
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1. Інструкція по експлуатації

Перевірка при розпакуванні

Після відкриття упаковки, перевірте наявність всієї комплектації, включаючи 
інструкцію з експлуатації. Перевірте, в якому стані знаходиться інвертор. Якщо 
виявите будь-які пошкодження інвертора або відсутність комплектації, зверніться до 
постачальника або перевізника.

ПРИМІТКА:
Будь ласка, зберігайте упаковку

Вказівки з установки:

1) Виріб має добре провітрюватися і бути захищений від води, корозійних і горючих 
газів.

2) Не встановлюйте виріб у кут. Переконайтеся, що кнопки передньої панелі, вихід 
вентилятора задньої панелі і бічні сторони добре провітрюються.

3) Температура навколишнього середовища має бути від 0 до 40 0С.

4) Експлуатація виробу при низьких температурах може викликати конденсацію 
води. Виріб може нормально працювати тільки в абсолютно сухих умовах, інакше 
можливий електричний удар.

5) Встановлюйте інвертор поблизу роз’єму або вимикача мережі живлення, щоб 
витягнути роз’єм і відключити мережу живлення при виникненні аварійної ситуації.

УВАГА:
1) Навантаження повинне бути відімкнене перед підключенням до инвертору і 
підключене після повного завершення під’єднань.
2) Інвертор повинен підключатися відповідно з струмовим захистом.
3) Все потужні роз’єми повинні бути пов’язані з захисним заземленням.
4) Навіть при відключеному кабелі живлення, інвертор може продовжувати 
генерувати вихідну напругу. Вимкнення інвертора не гарантує відсутність 
протікання струму в ньому. Щоб переконається в відключенні інвертора, ви 
повинні вимкнути всі вимикачі, а потім джерело живлення.
5) Для підключення індуктивного навантаження, такого як електромотор, дисплей 
або лазерний принтер, потужність інвертора повинна бути в два рази вище.
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2. Інформація про пристрій

Даний прилад являє собою просунутий лінійно-інтерактивний інвертор, що забезпечує 
безперебійне живлення пристроїв напругою у вигляді правильної синусоїди. На 
відміну від традиційних оффлайн- інверторів, забезпечує низький рівень гармонійних 
спотворень і має дуже низький час перемикання в разі відключення електроенергії. 
Ефективність становить 98% при нормальних умовах живлення. Два режими 
розрядки забезпечують вибір найбільш відповідного струму для підключення до нього 
акумуляторної батареї.

3. Особливості 

• Форма вихідного сигналу - чиста синусоїда
• Мікропроцесорне керування
• Функція стабілізації напруги AVR
• Розумна зарядка
• Контроль ємності акумулятора
• Захист від перевантаження, короткого
• замикання та перегріву
• Контроль рівня навантаження
• Динамична продуктивність

4. Зовнішній вигляд

4.1. Передня панель

Вхідна напруга Вихідна напруга

Кнопка підтвердження

Вибір типу батареї

Вибір струму зарядки

Струм зарядки

Вибір режиму

Кнопка живленняТип батареї

Ємність батареї
Рівень
навантаження
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4.2 . Задня панель

UPI�1500�12�ЕL
Ном.потужність:1000Вт

Модель:

ЗОВНІШНІ БАТАРЕЇ 12В

ВХІД
220В~, 50Гц

ЗАПОБІЖНИК 10А
Натисніть для скидання

ВХІД
220В

ЗАПОБІЖНИК

КАБЕЛЬ
БАТАРЕЇ

ВИХІД
220В

ВЕНТИЛЯТОР
ОХОЛОДЖЕННЯ

UPI�1700�24�ЕL
Ном.потужність:1200Вт

Модель:

ЗОВНІШНІ БАТАРЕЇ 24В

ВХІД
220В~, 50Гц

ЗАПОБІЖНИК 15А
Натисніть для скидання

ВХІД
220 В

ЗАПОБІЖНИК

КАБЕЛЬ
БАТАРЕЇ

ВИХІД
220В

ВЕНТИЛЯТОР
ОХОЛОДЖЕННЯ

5. Експлуатація

5.1 Використання зовнішньої батареї

5.1.1 Будь ласка, переконайтеся що використовуєте правильну батарею, 
дотримуючись таблиці характеристик.

5.1.2 Підключіть батарею AGM або GEL згідно обраного струму заряду.

65 – 120 A•год - 10 A

120 – 250 A•год - 20 A

Підключіть позитивний вихід пристрою (+) до (+) батареї, негативний (-) — до 

UPI-1500-12-ЕL

UPI-1700-24-ЕL
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негативного. Не замикайте електроди батареї та не підключайте до входів іншої 
полярності.

5.1.3 При підключенні кабелю батареї можлива поява іскри.

5.2 Керування режимами

5.2.2 Натисніть кнопку “POWER” на три секунди щоб увімкнути або вимкнути інвертор.

5.2.3 Встановлення типу батареї — “BATT”

Натисніть “BATT” і загориться ▲. Продовжуйте натискати доки не досягне вибраного 
вами типу батареї (за замовчуваннням — свинцево-кислотна — LEAD), потім натисніть 
“Enter” щоб встановити його. Можливі типи батареї: гелева (GEL), свинцево-кислотна 
необслуговувана AGM.

5.2.4 Встановлення струму заряда — “CHR”

Натисніть “CHR” і загориться ▲ . Продовжуйте натискати, доки курсор не досягне 
потрібного Вам струму заряда, потім натисніть “ENTER”. Ви можете обрати 10 A або 
20 A для стандартних моделей. MAX (опція).

5.2.5 Встановлення режиму UPS Mode/Inv Mode (опціонально) — “MODE”

Натисніть “MODE” і побачите ▲ між “UPS MODE” та “INV MODE”. Натискайте, поки 
не оберете потрібний режим. Якщо обрано “UPS MODE”, діапазон вхідної напруги AC 
буде становити 145-280 Vac, а вихідний діапазон буде 220 Vac ± 5%, що підходить 
для комп’ютерів та домашнього користування, якщо необхідна висока напруга.

Якщо вибраний ‘INV MODE’ вхідний діапазон напруги буде 105-285 Vac, а діапазон 
вихідної напруги — 150-250 Vac, що підходить для більшості випадків застосування.

Комп’ютерне навантеження не рекомендоване для цього режиму оскільки може 
відбутися перезавантаження.

6. Інструкції з безпеки 

• При заміні батарей використовуйте ту ж саму кількість та той же тип батарей.
• Не кидайте батареї у вогонь; батарея може вибухнути.
• Зніміть часи, кільця та інші металеві предмети при роботі.
• Використовуйте інструменти тільки з ізольованими ручками.
• Не відкривайте та не пошкоджуйте батарею, електроліт небезпечний для шкіри 

та очей.
• Робота із батареєю може становити ризик удару електричним струмом.
• Необхідно бути обережним при роботі із батареями.
• Підключення до розетки 220 В повинне бути у легкодоступному місці.
• Батарея повинна бути відключена у випадку проведення будь-яких робіт з 

технічного обслуговування або ремонту інвертора.
• Свинцево-кислотна батарея може становити хімічну небезпеку. 
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7. Характеристики
Модель UPI-1500-12-ЕL UPI-1700-24-ЕL

Потужність 1500 VA / 1000 W 1700 VA / 1200 W

Напруга батареї 12 Vdc 24 Vdc

Діапазон вхідної напруги UPS mode: 145-280 Vac 
INV mode: 105-285 Vac (опція)

Частота вхідного струму 45-65 Hz

Вихідна напруга (від мережі) UPS mode: 220 Vac ±10% 
INV mode: 150-250 Vac (опція)

Вихідна напруга (від батареї) 220 Vac ± 5%

Частота вихідного струму (від батареї) 50 Hz ± 0.5 Hz

Форма вихідного сигналу (від батареї) Синусоїда

Час перемикання 2-6 мс

Максимальний струм зарядки 10A/20A/Max (на вибір)

Габарити (мм) 290x257x123

Робоча температура 0-40°

Вологість від 20 до 90% без конденсату

8. Технічне обслуговування і ремонт 

Помилка Причина Метод усунення

Інвертор не реагує 
при підключенні 
змінного струму

1. Проблема із вилкою
2. Згорів запобігач
3. Несправна розетка

1. Перевірте вилку
2. Замініть запобігач
3. Перевірте розетку

Інвертор тривало 
пищить, індикатор 
навантаження блимає

Інвертор перевантажений Вимкніть інвертор та від’єднайте надмірне 
навантаження від інвертора.

Інвертор не 
забезпечує 
очікуваного часу 
роботи

Слабка батарея Відключіть навантаження від інвертора. Залиште 
інвертор із підключеною до нього батареєю на 
10 годин.

Кнопка на передній 
панелі не працює

1. Процесор інвертора 
працює некоректно
2. Пошкоджена кнопка

Відключіть кабель мережі та батареї від 
інвертора, щоб той автоматично вимкнувся, 
підключіть кабелі знов. Якщо кнопка не працює, 
зверніться в сервіс.

Інвертор видає 
звуковий сигнал, 
індикатор ємності 
батареї блимає

Низький рівень заряду 
батареї

1. Зарядіть батарею
3. Зверніться до сервісного центру
2. Замініть батарею

Інвертор не 
запускається від 
батареї

1. Неправильна полярність
2. Неправильний тип батареї
3. Збій інвертора

1. Перевірте батарею та підключення
2. Перевірте напругу батареї за допомогою 
вольтметра
3. Зверніться до сервісного центру
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