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Napäťové meniče ASTIP 

Charakteristika 
Napěťový měnič ASTIP je lehké přenosné zařízení transformující energii stejnosměrného 
el. zdroje 12V, 24V nebo 48V na zásuvkové napětí 230V/50Hz. Vhodným zdrojem může 
být autobaterie nebo alternátor vozidla, ale také solární články. Po připojení měniče ke 
kontaktům zdroje lze ihned napájet jakýkoliv spotřebič s příkonem do 2200W. Lze použít 
pro elektrické nářadí a nástroje např. vrtačky, rozbrušovačky, bourací kladiva a svářečky, 
ale i běžné elektrospotřebiče jako jsou vysavače, mikrovlnky, elektrické přístroje, adaptéry, 
osvětlení a další. 

Při práci se bude měnič jevit jako normální zásuvka, navíc řeší možné krajní situace: 

• Po ukončení prací se sám vypne.  
• Přetížení řeší měnič plynulým rozběhem, při zkratu se 

měnič chrání elektrickou ochranou.  
• Měnič monitoruje stav napětí na akumulátoru a odepne se 

od baterie při nízkém napětí, ale vždy tak, abyste mohli 
nastartovat vozidlo.  

• Reaguje na zvýšenou teplotu okolí regulací svého chlazení.  
• Pracuje od teploty -20°C a je zkonstruován pro venkovní 

prostředí.  
• Na měnič lze pochopitelně připojit prodlužovací kabel.  

Pro krátkodobé a střednědobé práce jsou měniče ASTIP výhodnou alternativou 
elektrocentrály. Jsou výhodné i v případech, kdy je provoz elektrocentrály omezen či 
vyloučen (hluk, emise apod.). Výhodou měničů oproti elektrocentrálám jsou nižší 
pořizovací náklady, bezúdržbový provoz, dlouhá životnost, malé rozměry, nízká hmotnost, 
snadné umístění, možnost provozu bez hluku a emisí a v nízkých teplotách. 

Oblasti využití měniče 

• Vysokozdvižné plošiny, užitkové vozy, pojízdné dílny  
• Napájení el. ručního nářadí, asynchronních motorů  
• Napájení spotřebičů v obytných přívěsech, chatách, chalupách, zahradách  
• Dodávky do kompletů vodních a větrných elektráren  

Doba, po kterou je možno s měničem pracovat 
Ze zkušenosti víme a garantujeme, že měniče jsou dostačující pro střednědobé práce. Při 
déle trvající práci stačí spustit motor vozidla na volnoběh. 
Např. pro baterii 80Ah, alternátor 70A a četnost zapnutí spotřebiče 70% lze pracovat s 
nářadím o příkonu 1400W přibližně 2,5 hodiny. 
Podrobnější informace Vám rádi sdělíme na uvedených kontaktech. 
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Popis činnosti měniče 
Měnič standardně zahájí činnost po připojení na akumulátor a zapnutí hlavního vypínače. 
Je-li vše v pořádku, svítí na krytu měniče zelená kontrolka „ON“. Měnič je možné zapnout s 
připojenou výstupní zátěží. Stejnosměrné napětí odebírané z baterie je zvyšovacím DC/DC 
invertorem změněno na napětí cca 320Vss a to je po té usměrněno v usměrňovači LC filtru. 
Takto usměrněné napětí je následně vytvarováno v PWM střídači na napětí střídavé s 
frekvencí 50Hz, jíž generuje řídící logika. 
Měnič je koncipován tak, aby jím bylo možno napájet obecně všechny typy spotřebičů. To 
je dáno jednak vhodným dimenzování součástek, jednak elektronickými ochranami a v 
neposlední řadě tvarem výstupního napětí sinus. Proto je možné měničem trvale napájet jak 
adaptéry, které připojené na obdélníkový výstup mohou shořet, tak i rozbrušovačky, 
svářečky vrtací kladiva, asynchronní motory, kompresory aj. 
Měniče jsou konstrukčně navrženy tak, aby bylo možné jejich použití ve venkovním 
prostředí. 

STAND-BY režim 
Je vlastnost, kdy se měnič po vypnutí zátěže uvede do klidového stavu a opět začne 
pracovat po opětovném připojení výstupní zátěže. Tím je minimalizován odběr měniče při 
jeho běhu naprázdno na 0,06W a nehrozí, že by měnič sám vybil baterii a není nutné ho 
tedy vypínat. 

Ochrana měniče před hazardními stavy 
Přetížení. Výstup DC/AC invertoru je ochráněn pomocí snímače výstupního proudu a jeho 
vyhodnocením. V případě překročení povolené hodnoty zareaguje zpětná vazba a omezí tak 
až na minimum výstupní výkon DC/AC invertoru. 
Vysoká teplota. Základem tohoto modulu jsou dvě teplotní čidla s vyhodnocením. Tento 
modul je pak spojen jednak s napájením ventilátorů, jednak s „logickým vypínačem 
měniče“. V závislosti na vzrůstající teplotě se pak zvyšují nebo snižují otáčky ventilátorů. V 
případě překročení limitní teploty uvnitř přístroje (80°C) vypne teplotní modul celý měnič, 
přičemž ventilátory měniče jsou nadále ve funkci, přesto, že jejich otáčky klesnou po 
ochlazení přístroje na minimum. V případě překročení teploty v přístroji signalizuje tento 
stav červená kontrolka „T“ na krytu přístroje. 
Ochrana napájecího akumulátoru. Během provozu není třeba kontrolovat napětí na svorkách 
akumulátoru. V případě, že napětí akumulátoru poklesne pod povolenou hodnotu napětí po 
dobu delší než 5s, měnič se vypne. Povolená hodnota napětí na které se měnič odepne je 
standardně nastavená na 10,5V(21V) při připojené zátěži. O stavu akumulátoru informuje 
červená kontrolka „BAT“, přičemž její rozsvícení znamená, že napětí na akumulátoru je 
pod přípustnou hodnotou. 
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Technické parametry 

Vstupní napětí 12V, 24V 

Tvar výstupního napětí sinus, zkreslení max. 10% 

Přetížení měniče rozbíhají všechny známé spotřebiče 

Stabilita výstupního 
napětí 

230V ± 10%  

Frekvence 50Hz ± 0,1 Hz 

Vstupní napětí 10 až 15V, 20 až 30V 

Ochrana proti přetížení měnič se automaticky vypne při napětí nižším než 10,5V (21V) 
- volitelné elektrickou ochranou a řízeným rozběhem, pojistkou 

Ochrana proti vysoké 
teplotě 

měnič se vypne při překročení povolené hodnoty 80ºC 

Rozměry š × v × h = 190 × 250 × 360 mm (pro verzi 2000W) 

Váha 12 kg (pro verzi 2000W) 

Krytí měnič je konstruován pro venkovní prostředí 

Provozní teplota -20ºC až +30ºC trvale 

Výkonové verze 500, 750, 1000, 1500, 2000W 
 


