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SPECIFIKACE





CZ / ÚVOD
Děkujeme, že jste si vybrali Green Cell. Jedná se o kompaktní a přenosný měnič napětí, který disponuje vynikajícími
výsledky v oblasti vysokofrekvenčních měničů. Z 12V/24V/48V DC zásuvky ve vašem vozidle nebo na lodi, či přímo z
vyhrazené 12V/24V/48V DC baterie dokáže tento měnič efektivně a spolehlivě napájet širokou škálu domácích AC
spotřebičů, jako je např. TV, počítač, klimatizace atd. Před instalací anebo použitím měniče si prosím přečtěte tento
manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
V důsledku naší usilovné práce na zdokonalování a vylepšování našich produktů můžeme obsah tohoto manuálu nebo
jeho části bez dalšího upozornění změnit či revidovat.

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

1. Měnič generuje stejný potenciálně smrtící střídavý proud jako běžná domácí zásuvka. Zacházejte s ním tedy jako s
jakoukoli jinou zásuvkou střídavého proudu.

2. Nevkládejte cizí předměty do zásuvky, ventilátoru ani větracích otvorů měniče.
3. Nevystavujte měnič vodě, dešti, sněhu ani stříkající vodě.
4. Za žádných okolností nepřipojujte měnič ke střídavému proudu.

VAROVÁNÍ! Zahřátý povrch.
5. Pouzdro měniče se může při delším provozu příliš zahřát a při delším provozu s vysokým výkonem může dosáhnout až

60 °C (140 F). Zajistěte, aby bylo na všech stranách měniče zachováno alespoň 5 cm vzdušného prostoru. Během
provozu měnič uchovávejte mimo materiály, které mohou být ovlivněny vysokou teplotou.
VAROVÁNÍ! Nebezpečí výbuchu.

Nepoužívejte měnič za přítomnosti hořlavých par či plynů, například v podpalubí benzínového člunu nebo v blízkosti
propanové nádrže. Nepoužívejte měnič v prostoru kde se nacházejí automobilové olověné baterie. Tyto baterie na rozdíl
od uzavřených baterií emitují výbušný plynný vodík, který může být zapálen jiskrami z elektrického připojení.

POZOR!
7. Nepřipojujte živý střídavý proud k AC zásuvkám měniče. Měnič se tímto způsobem poškodí i v případě, že bude

vypnutý.
8. Nevystavujte měnič teplotám nad 40 °C (104 F).

CZ
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POZOR! Nepoužívejte měnič s následujícím zařízením:
1. Malé výrobky napájené bateriemi, jako jsou dobíjecí kapesní svítilny, některé dobíjecí holicí strojky a noční osvětlení,

které se za účelem nabíjení připojuje přímo do AC zásuvky.
2. Některé nabíječky baterií pro sady baterií používané v ručním nářadí. Tyto nabíječky budou disponovat výstražnými

štítky s informací o tom, že je na svorkách baterie nabíječky nebezpečné napětí.
POZNÁMKA: Stejnosměrné (DC) napětí baterie by mělo být podobné vstupnímu stejnosměrnému (DC) napětí měniče
(například DC12V baterie by mělo být připojeno na 12V vstupní napětí měniče).

VLASTNOSTI PRODUKTU A APLIKACE

Vlastnosti produktu
• Čistá sinusová vlna nebo modifikovaná sinusová vlna
• Měkký (pozvolný) start
• Pulzně šířková modulace (PWM)
• Mikroprocesorový design
• S vypínačem ON/OFF a LED indikátorem
• Ochrana proti přetížení / Ochrana proti přepětí / Ochrana proti zkratu / Ochrana proti přehřátí / Ochrana proti

přepólování (pojistkami)
• Produktové aplikace
• Řady elektrického nářadí: elektrická pila, vrtačka, bruska, pískovací stroj, děrovací stroj, plecí stroj, vzduchový

kompresor atd.
• Kancelářské řady: počítač, tiskárna, LCD monitor, skener atd.
• Řady domácích spotřebičů: lapač prachu, ventilátor, lampa nebo LED světlo, šicí stroj atd.
• Řady kuchyňských spotřebičů: mikrovlnná trouba, lednice, mrazák, kávovar.



CZ

ČISTÉ SINUSOVÉ A MODIFIKOVANÉ SINUSOVÉ MĚNIČE 
Měnič je k dostání ve dvou typech: typ čistého sinusového výkonu a typ modifikovaného sinusového výkonu. U typu
měniče s čistým sinusovým výkonem sleduje 240V AC výstup harmonicky hladkou sinusovou vlnu a je téměř totožný s
běžnou elektrickou sítí. Výsledkem je čistý sinusový vlnový výstup, který je pro většinu spotřebičů vhodnější, než výstup
modifikovaný.
Níže je znázorněno grafické srovnání modifikované sinusové vlny a čisté sinusové vlny:

MODIFIKOVANÁ 
SINUSOVÁ VLNA

ČISTÁ SINUSOVÁ VLNA
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GUIDELINES

CZ

POKYNY 
Podmínky instalace
Pro bezpečný a optimální výkon instalujte měnič na místě, které je:
• Suché - Nevystavujte kapající ani stříkající vodě
• Chladné - Provozujte pouze při okolních teplotách mezi 32 °C a 40 °C (32 F - 104 F). Chraňte před topením či jinými

zařízeními generujícími teplo.
• Bezpečné - Neinstalujte měnič do prostoru s bateriemi či hořlavými kapalinami, jako je benzín nebo výbušné výpary.
• Dobře odvětrávané - Pro zajištění vhodného chlazení ponechejte ze všech stran jednotky alespoň 5 cm (2 palce)

volného prostoru.
• Čisté a bez prachu a nečistot - To je obzvláště důležité, pokud se měnič používá v prašném prostředí. Vyberte vhodné

místo.
Princip činnosti
Měnič pracuje ve dvou fázích. Během první fáze zvýší stejnosměrný měnič vstupní napětí DC ze zdroje energie (např.
baterie A 12 V) na 300 V DC. Ve druhé fázi je vysoké stejnosměrné napětí DC převedeno na watty, které potřebujete (AC),
a to prostřednictvím pokročilých výkonných tranzistorů MOSFET či technologie IGBT v konfiguraci mostů s plným
zdvihem. Výsledkem je vynikající schopnost přetížení a schopnost zajistit náročný odběrný výkon.
Způsob připojení
1. Připojte červeně označený kruhový konektor ke kladné (+) DC svorce měniče a černě označený kruhový konektor k
záporné (-) DC svorce.

POZOR!
Připojení s opačnou polaritou (kladné až záporné) může měnič poškodit (pojistka). Poškození způsobené připojením s
opačnou polaritou by pravděpodobně zneplatnilo vaši záruku.
VAROVÁNÍ: Při připojování jednotky k baterii může dojít k jiskření, tudíž se před připojením ujistěte, že nejsou v místě
přítomny žádné hořlavé výpary.
2. Ručně utáhněte matici na každé DC svorce, dokud nebude pevně dotažená. Pokud je výkon více než 1 800 W, utáhněte
prosím šroub pomocí nářadí.
3. Pokud měnič nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky 12V/24V/48V DC, aby nedošlo k vybití baterie.
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ENCZ

POZOR: Před použitím měniče si zajistěte zemnicí vodič. Na zadním panelu měniče je svorka opatřená maticí pro
připojení k měniči a k uzemňovací svorce výstupní zásuvky AC. Vyberte si odolný izolovaný zelený/žlutý vodič. Zapusťte ho
do země do hloubky 1–2 m nebo více. Ve vozidle připojte měnič k podvozku vozidla. Na lodi ho připojte k uzemňovacímu
systému lodi.
Nabíjení baterie
Doporučujeme používat baterie s dlouhou životností (tzv. deep cycle). Pokud uslyšíte alarm nízkého napětí, okamžitě
měnič vypněte. Jakmile je baterie plně nabitá, lze měnič znovu použít. Pokud používáte měnič v automobilu, bylo by po
každém použití měniče dobré nastartovat motor vašeho vozu. Pro dobití baterie můžete motor nechat běžet přibližně 10
minut.
Pracovní status měniče
1. Jakmile je k měniči správně připojena 12V/24V/48V DC zásuvka nebo baterie, zapněte vypínač ON/OFF, načež se
rozsvítí zelená kontrolka napájení a do zásuvek se začne dodávat AC napájení.
2. Do AC zásuvky (zásuvek) připojte AC spotřebiče, které chcete provozovat a zapněte je.
UPOZORNĚNÍ: Při připojování ke spotřebičům nezapomeňte před jejich zapnutím zapnout měnič.
3. Pokud bude zvukový alarm ignorován, může se měnič automaticky vypnout, jakmile napětí baterie klesne na 9,8-
10,2V/19,6-20,4V/39,2-40,8V, aby nedošlo k poškození baterie nadměrným vybitím.
4. Pokud je jmenovitý výkon AC spotřebičů vyšší než jmenovitý výkon měniče (nebo spotřebič odebírá nadměrný rázový
výkon), měnič se vypne. Rozsvítí se červená kontrolka CHYBA.
5. Pokud měnič např. z důvodu nedostatečného odvětrávání nebo vysoké okolní teploty překročí bezpečnou provozní
teplotu, automaticky se vypne. Rozsvítí se červená kontrolka CHYBA a zazní zvukový výstražný alarm.
6. Pokud vadný systém nabíjení baterie způsobí, že napětí baterie stoupne na nebezpečně vysokou úroveň, měnič se
automaticky vypne.
7. Chladicí ventilátor je navržen tak, aby pracoval pouze při zvýšení teploty nebo při zatížení.

POZOR: Ačkoli měnič disponuje ochrannou funkcí proti přepětí, stále existuje možnost poškození jednotky, pokud
vstupní napětí překročí 16V/32V/64V.
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CZ

Modifikovaná sinusová vlna 150W-600W, Čistá sinusová vlna 150W-600W

Kontrolka Napájení (zelená) a Chyba (červená)

Vypínač ON/OFF

AC zásuvky

Větrák

Připojení baterie, Červená+, Černá -

Kabel pro připojení do zapalovače
Kabelové krokosvorky



CZCZ

Modifikovaná sinusová vlna 800W-2000W, Čistá sinusová vlna 800W-2000W

Kontrolka Napájení (zelená) a Chyba (červená)

Vypínač ON/OFFAC zásuvky 

Větrák

Připojení baterie, 
Červená+

Připojení baterie, 
Černá-

Připojovací kabely baterie
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CZ

Připojení 12V měniče       Připojení 24V měniče      Výstupy připojení

Tipy: Měniče 48V a 24V se připojují podobným způsobem, ale baterie se připojují v sériích.
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CZ

Měnič napětí/UPS Green Cell s čistou sinusovou vlnou, 12V-230V, výkon 300W / 600W 

Kromě hlavní funkce může měnič Green Cell fungovat také jako nepřetržitý zdroj napájení. Pokud je to možné, zařízení
využívá síťové napětí 230 V a nabíjí připojené baterie. Jakmile se napájení ze sítě vypne, převezme měnič bez přerušení
funkci napájení.
Zařízení je užitečné zejména u domácích spotřebičů. Díky čistému sinusovému výkonu zajišťuje měnič stejný proud jako je
v síti a může tak napájet i ta nejcitlivější zařízení, jako:
• čerpadlo ústředního topení, garážová vrata,
• zařízení, používající indukční motor - lednice, čerpadla, klimatizace,
• komutátorové motory, elektrické nářadí,
• RTV zařízení (TV, hi-fi, konzoly),
• kancelářské spotřebiče (tiskárny, fax, počítače, monitory),
• světla (LED, zahradní lampy, žárovky).

Klíčové vlastnosti:
• Funkce UPS - při výpadku síťového napájení se měnič přepne do režimu baterie;
• Lze použít s 12V bateriemi a 230V zařízeními;
• Lze zapojit do zásuvky zapalovače i do zásuvky;
• Převádí stejnosměrný proud na střídavý 230V.
Měnič je navržen pro práci s 12V bateriemi. Čím vyšší je kapacita baterie, tím déle ji měnič udrží v nabitém stavu. Nabíjecí
proud pro baterii je max. 10 A a je automaticky regulovaný. Zařízení chrání baterii před nadměrným vybitím a disponuje
systémem inteligentního chlazení. Celkové harmonické zkreslení je menší než 3%.



CZ

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ 
AC spotřebiče nepracují a zelený indikátor napájení nesvítí.

PŘÍČINY ŘEŠENÍ

PŘÍČINY ŘEŠENÍ

Špatná baterie Zkontrolujte baterii, v případě potřeby ji vyměňte.

Obrácené připojení záporných a kladných pólů. Opravte připojení k baterii, mohlo by dojít k 
poškození měniče. Vyměňte pojistku uvnitř měniče 
(mimo záruční krytí).

Nedotažené připojení kabelů. Zkontrolujte kabely a připojení, pevně dotáhněte 
koncovky kabelů.

Naměřený výstupní proud měniče je příliš nízký.

Rozsah odečtu běžného ampérmetru je příliš malý. "Změřte" upravenou sinusovou vlnu pomocí 
"multimetru skutečné efektivní hodnoty" a získejte 
přesná data.

Příliš nízký proud měniče. Nabijte baterii nebo ji vyměňte.



CZ

Elektrické spotřebiče nepracují a na měniči svítí červená kontrolka CHYBA.

PŘÍČINY ŘEŠENÍ
Vypnutí přetížením v důsledku jmenovitého výkonu 
spotřebičů přesahujícího jmenovitý výkon měniče.

Používejte spotřebiče, jejichž výkon je nižší než 
jmenovitý výkon měniče.

Vypnutí přetížením kvůli nadměrnému "špičkovému 
výkonu" i přes to, že je výkon elektrických 
spotřebičů nižší než jmenovitý výkon měniče.

Protože špičkový výkon elektrických spotřebičů 
převyšuje špičkový výkon měniče, používejte 
spotřebiče se špičkovým výkonem shodným s 
měničem.

Baterie je příliš vybitá (měnič spustí poplach). Vyměňte baterii nebo použijte nabíječku pro nabití 
baterie.
Vypněte měnič a nechte ho 15 minut schladit. 
Odstraňte předměty v blízkosti ventilátoru a 
měniče. Umístěte měnič na chladné místo, snižte  
zatížení dle požadavků. Proveďte restart.

Vypnutí při přehřátí z důvodu špatného větrání.

Příliš velký vstupní proud. Zkontrolujte funkčnost nabíjecího systému. 
Zkontrolujte, zda je výstupní napětí baterie v rámci  
správných hodnot.



CZ

Měnič vydává poplašný zvuk.

PŘÍČINY ŘEŠENÍ

Alarm nízkého napětí. Zkraťte vodič či použijte širší kabel. Nabijte baterii.

Ochrana proti přehřátí.
Zajistěte, aby se měnič ochladil. Zlepšete ventilaci 
kolem měniče. Umístěte měnič na chladné místo. 

Napájejte zátěž podle požadavků.

AC spotřebiče odebírají příliš mnoho energie. Použijte větší měnič napětí.

Špatné připojení. Zkontrolujte připojení a dotáhněte jej.

Prohlášení: mezi ilustrací a skutečným objektem existují určité rozdíly, a tudíž se orientujte podle
skutečných objektů: Produkty se neustále modernizují. Pokud potřebujete více informací, kontaktujte
nás.

MĚNIČ BEZ AUTORIZACE NEOTVÍREJTE!













































































SPECIFIKACE 

Jmenovitý výkon

Přepěťový výkon

Výstupní napětí

Vstupní  napětí

Výstupní tvar vlny CZ: Čistá sinusová nebo modifikovaná sinusová vlna





©2019 Green Cell Paweł Ochyński CSG S.A. Všechna práva vyhrazena. Specifikace produktu a data se mohou 
změnit bez předchozího upozornění.

®Green Cell je registrovaná ochranná známka společnosti Paweł Ochyński CSG S.A. Všechny názvy značek a 
produktů jsou registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Dovozce/výrobce
Green Cell,

Paweł Ochyński CSG S.A. 
ul. Kalwaryjska 33, 

30-509 Krakow

Servis:
Green Cell

ul. ppor. Mieczysława Majdzika 15 
dok 36, 

32-050 Skawina 

+48 12 444 62 47 
support@greencell.pl
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