
Port komunikacyjny VE.Direct
Porthe VE.Direct może być podłączony do: 
• Komputera (poprzez przewód VE.Direct - USB)
• Smartfona Apple i Android, tablets, macbooki i ine urządzenia ( poprzez VE.Direct Bluetooth

Smart dongle )

Całkowicie programowalny: 
• Alarm niskiego i wysokiego napięcia - poziomy włączania i resetowania alarmu
• Niskie i wysokie napięcie - poziomy odłączenia i wznowienia pracy
• Napięcie wyjściowe 220/230/240V 
• Częstotliwość 50 Hz lub 60 Hz 
• Tryb ECO wł./wył. i poziomy trybu ECO 

Monitorowanie:
• Napięcie i prąd wejściowy/wyściowy, temperatura, alarmy

Potwierdzona niezawodność
Mostkowanie plus topologia transformatora toroidalnego udowodniają swoją niezawodność od 
wielu lat. Inwertery mają zabezpieczenie przecizwarciowe, przeciw przegrzaniu, zarówno z 
powodu przeciążenia jak i wysokiej temperatury otoczenia.

Wysoka moc startowa 
Niezbędna dla obciążeń takich jak konwerter dla lamp LED, lamp halogenowych czy też 
urządzeń elektrycznych.

Tryb ECO 
W trybie ECO, inwerter przełączy się w tryb czuwania kiedy obciążenie spadnie poniżej ustawionej 
wartości. W trybie czuwania, inwerter włącza się na chwilę  (programowalne, domyslnie co 2,5 sek.). 
Jeżeli obciążenie przekroczy ustawiony poziom, inwerter pozostanie włączony.

Zdalne włączanie/wyłączanie 
Zdalny przełącznik może być podłączony do dwu biegunowego złącza, lub pomiędzy biegunem 
dodatnim akumulatora i złączem po prawej stronie dwu biegunowego złącza.

Diagnostyka LED
Szczegóły w instrukcji obsługi. 

Transfer obciążennia do innego źródła AC: automatyczne przełączanie transferu
Dla naszych inwerterów niskiej mocy sugerujemy nasz przełącznik Filax Automatic Transfer Switch. 
Filax posiada ultra szybki przełącznik (mniej niż 20ms), więc komputer, czy też inne elektroniczne 
urządzenie będzie pracowało nieprzerwanie podczas przełączania.

Dostępne wtyczki
           Schuko                UK (BS-1363)     AU/NZ (3112) CE- 320 (męska wtyczka w zestawie) 

Złącza śrubowe 
Nie są wymagane żadne specjalistyczne narzędzia do montażu.

 Inwertery Pho enix 
250VA – 375VA 230V 

Phoenix 12/375 VE.Direct 

Phoenix 12/375 VE.Direct 
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Phoenix Inwerter 
12 Volt 
24 Volt 
48 Volt 

12/250 
24/250 
48/250 

12/375 
24/375 
48/375 

Moc w 25°C   (1) 250VA 375VA 

Moc w 25°C / 40°C 200 / 150W 300 / 250W 

Moc szczytowa 350W 700W 

Napięcie  wyjściowe AC/ częstotliwość (prog.) 230VAC +/- 3%    50Hz lub 60Hz +/- 0,1% 

Zakres napięcia wejściowego 9,2 - 17 / 18,4 - 34,0 / 36,8 - 62,0V 

Odłączenie przy niskim DC (programowalne) 9,3 / 18,6 / 37,2V 

Alarm i restar przy niskim DC (programowalne)  10,9 / 21,8 / 43,6V 

Wykrywanie naładowania akumulatora (prog.) 14,0 / 28,0 / 56,0V 

Maksymalna sprawność 87 / 88 / 88% 89 / 89 / 90% 

Moc zerowego obciążenia 4,2 / 5,2 / 7,9W 5,6 / 6,1 / 8,5W 

Domyślna moc zerowego obciążenia w 
trybie ECO (prog.) 

0,8 / 1,3 / 2,5W 0,9 / 1,4 / 2,6W 

Ustawienia wył. i wł. w trybie ECO Programowalne

Zabezpieczenia  (2) a - f 

Zakres temperatury pracy -40 do +60°C (wentylator)        (obniżenie sprawności 3% na °C powyżej 40°C) 

Wilgotnośc (nieskondensowana) maks. 95% 

OBUDOWA

Materiał i kolor Stalowa rama i plastikowa obudowa  (blue Ral 5012) 

Podłączenie akumulatora Złącze śrubowe

Maksymalny przekrój kabli 10 mm² / AWG8 10 mm² / AWG8 

Wyjścia AC
Schuko (CEE 7/4), IEC-320 

 UK (BS 1363), AU/NZ (AS/NZS 3112) 

Stopień ochrony IP 21 

Waga 2,4kg / 5,3lbs 3,0kg / 6,6lbs 

Wymiary (mm)         
(inch) 

86x165x260 
3.4x6.5x10.2 

86x165x260 
3.4x6.5x10.2 

AKCESORIA

Zdalne wł./wył Tak

Autmatyczny przełącznik transferu Filax 

STANDARDY 

Bezpieczeństwo EN/IEC 60335-1 / EN/IEC 62109-1 

EMC EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-3 

Dyrektywy motoryzacyjne 2004/104/EC      EN 50498 

1) Nieliniowe obciążenie, współczynnik 3:1
2) Zabezpieczenia:

 a)Zwarcie na wyjściu
 b)Przeciążenie
c)Zbyt wysokie napięcie akumulatora
d)Zbyt niskie napięcie akumulatora
e)Przegrzanie

 f)Zbyt wysokie tętnienie DC

Battery Alarm 
Zbyt wysokie lub niskie napięcie baterii jest 
sygnalizowany przez alarm dźwiękowy i optyczny oraz 
przekaźnika do zdalnej sygnalizacji.

BMV Battery Monitor 
BMV Battery Monitor wyposażony jest w zaawansowany mikroprocesorowy 
system sterowania  połączony z systemami pomiarowymi o wysokiej 
rozdzielczości do napięcia akumulatora i prau ładowania / rozładowania. 
Oprócz tego oprogramowanie zawiera skomplikowany algorytm 
obliczeniowych, aby dokładnie określić stan naładowania akumulatora. BMV  
wyświetla napięcie baterii, prądu, zużywanej Ah lub pozostały czas pracy. 
Monitor przechowuje również szereg danych dotyczących wydajności i 
wykorzystania akumulatora.

VE.Direct Bluetooth Smart dongle 
(zamawiany oddzielnie) 
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