
Μοντέλο

Κυματομορφή

Συνεχόμενη Ισχύς

Μέγιστη ισχύς έναρξης

Απόδοση

DC12V DC24V DC48V

10-15.5V 20-31V 40-61V

Προστασία χαμηλής τάσης 10±0.5V 20±1V 40±1V

Προστασία από υπέρταση 15.5±0.5V 31±1V 61±1V

Τάση εξόδου

Συχνότητα

Κατανάλωση χωρίς φορτίο

12v 10A

24v 5A

από το δίκτυο στον αντιστροφέα AC to DC: ≤35ms

Διαστάσεις (Μ*Π*Υ)

Βάρος

Ασφάλεια

Τύπος μπαταρίας

Γείωση

Απομακρυσμένος έλεγχος

Απενεργοποίηση χαμηλής τάσης

Μολύβδου ανοιχτού και κλειστού τύπου

Αυτοκίνητα, RVs, βάρκες, τρακτέρ, φορτηγά, φορητοί υπολογιστές, τηλεοράσεις, 

βιντεοπαιχνίδια, Cd Players,συσκευές αναπαραγωγής DVD, ηλεκτρικά εργαλεία, εξοπλισμό 

γραφείου, μεγάλες οικιακές συσκευές κ.λ.π.

Ο βομβητής ακούγεται 3 φορές διακοπτόμενα 

και η λυχνία σφάλματος γίνεται κόκκινο

Προστασία υπέρτασης στην είσοδο

Προστασία υπερθέρμανσης

Προστασία από βραχυκύκλωμα

Προστασία ανάποδης πολικότητας

Ο βομβητής ακούγεται 5 φορές συνεχόμενα 

και η λυχνία σφάλματος γίνεται κόκκινο

Εσωτερική ή εξωτερική ασφάλεια

Εφαρμογές

Προστασία υπερφόρτωσης
Ο βομβητής ακούγεται 3 φορές συνεχόμενα 

και η λυχνία σφάλματος γίνεται κόκκινο

Αυτόματη ανάκτηση 

Φορτιστής

Χρόνος μεταφοράς

Λειτουργίες προστασίας

Ο βομβητής ακούγεται 4 φορές διακοπτόμενα 

και η λυχνία σφάλματος γίνεται κόκκινο

230V

50Hz

＜ 0.5A / 12V

Κύρια φόρτιση, κυμαινόμενη φόρτιση, πλήρης φόρτιση

Μέγιστο ρεύμα 

φόρτισης

από τον αντιστροφέα στο δίκτυο DC to AC: ≤7ms

308*150*70mm

2.43 ± 0.2kgs

Εξωτερική

Μέθοδος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ YXP 600W UPS
YX-600-12UPS

Καθαρού ημιτόνου (THD<3%)

600W

1200W

Τάση εισόδου

μέχρι 92%

Κανονικά γειώστε τον μετατροπέα στο σύστημα γείωσης του οχήματος ή στο έδαφος.

Ελέγξτε τον αντιστροφέα σας από απόσταση με το διακόπτη τηλεχειρισμού

Ενδείξεις LED

Αναστροφέας: αυτή η λυχνία θα γίνει πράσινη όταν ο διακόπτης είναι σε κατάσταση ΟΝ, 

αλλάζει σε κόκκινη σε περίπτωση σφάλματος

Φόρτιση: η λυχνία θα ανάψει κόκκινο χρώμα κατά τη φόρτιση · μόλις ολοκληρωθεί η 

φόρτιση της μπαταρίας, το φως θα γίνει πράσινο.

ATS (διακόπτης αυτόματης μετάδοσης): θα εμφανιστεί πράσινο όταν η μονάδα συνδέεται 

με την προτεραιότητα του βοηθητικού προγράμματος.



Πιστοποίηση

Θερμοκρασία λειτουργίας

20%--90% RH χωρίς συμπύκνωση

-30°C--+70°CΘερμοκρασία αποθήκευσης

1 x καλώδιο φορτιστή 

1 x εγχειρίδιο οδηγιών

Εφαρμογές

Περιβάλλον

Εξαρτήματα

Λειτουργία σχετικής υγρασίας

Ο ανεμιστήρας ψύξης λειτουργεί αυτόματα

0°C--+40°C @ 100% φορτίο;    ≥ +60°C @ 

50% φορτίο

2 Χ Ασφάλειες αντικατάστασης

CE, FCC και RoHS έχουν εγκριθεί

ένα ζεύγος καλωδίων μπαταρίας μήκους 70cm

η εσωτερική θερμοκρασία αυξάνεται ≥45 ° C ή 

αυξάνεται η ισχύς φόρτισης ≥ 30%


