
 

 

 

 

 

 

CPS1000EI/CPS2000EI 
Ръководство за употреба 

 
(ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ) 

Това ръководство съдържа важна информация за безопасност. Моля, прочетете и 
следвайте внимателно инструкциите по време на инсталация и експлоатация на 
устройството. Прочетете това ръководство внимателно преди да разопаковате, 
инсталирате и ползвате ИНВЕРТОРА. 
За по-лесен достъп ел. контактът и ИНВЕРТОРЪТ трябва да бъдат в близост до 
оборудването, което ще го ползва. 
 
ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от повреда или нараняване, моля, използвайте батерии с 
добро качество. 
ВНИМАНИЕ: Осигурете подходяща вентилация на отделението за батерията. Корпусът 
на батерията трябва да бъде проектиран така, че да предотврати натрупването и 
концентрацията на водород  в отделението за батерията. 
НИКОГА не излагайте ИНВЕРТОРА на дъжд, сняг или други течности. ИНВЕРТОРЪТ 
е проектиран само за ползване на закрито. 
НИКОГА не закривайте вентилационните отвори. 
НИКОГА не свързвайте неутралния проводник от контакта на стената към: 

a) неутралния изход на инвертора 
b) неутралния вход на свързаното след инвертора оборудване 

В противен случай, обърнатият поляритет ще повреди инвертора и оборудването.  
НЕУТРАЛНИЯТ ПРОВОДНИК ВИНАГИ ТРЯБВА ДА МИНАВА ПРЕЗ ИНВЕРТОРА (вж. 
схемата) 
 

 
 
ВНИМАНИЕ: Батерията може да държи под напрежение части от инвертора дори 
когато той е изключен от контакта. 
ВНИМАНИЕ: За да избегнете токов удар, изключете ИНВЕРТОРА и извадете 
щепсела от контакта преди обслужване на батерията. Обслужването на батерията 
може да се извършва само от обучен персонал. 
ВНИМАНИЕ: За да избегнете риск от токов удар или пожар, ползвайте устройството в 
помещения с контролирана температура и влажност на въздуха, без проводими 
замърсявания (допустимите т-ра/влажност са посочени в спецификациите на 
устройството). 
ВНИМАНИЕ: За да избегнете риск от токов удар, не отстранявайте капака. Във 
вътрешността няма части, които може да подмените сами. 
ВНИМАНИЕ: За да избегнете риск от токов удар, изключете инвертора от контакта 
преди да инсталирате ново оборудване. 
ВНИМАНИЕ: Никога не ползвайте инвертора в близост до аквариуми! 
Кондензираната влага от аквариума може да влезе в контакт с металните 
електрически контакти на устройството и да предизвика късо съединение и пожар. 
 

 

РАЗОПАКОВАНЕ 

Огледайте пакета при получаване. Опаковката трябва да 
съдържа: Инвертор  х1; Захранващ кабел х1; Ръководство за 
употреба х1. 

КАК ДА ОПРЕДЕЛИТЕ МОЩНОСТТА НА ВАШЕТО ОБОРУДВАНЕ 
1. Уверете се, че оборудването включено в изходния контакт на устройството, не 

надхвърля номиналната мощност на инвертора (1000VA/600W за CPS1000EI; 
2000VA/1200W за CPS2000EI). Ако тези стойности бъдат надхвърлени, 
ИНВЕРТОРЪТ може да се изключи или да се повреди. 

2. Ако мощността на вашето оборудване е обявено в единици различни от Волт-
Ампери (VA), преобразувайте Ватовете (W) или Амперите (A) във VA използвайки 
формулата по-долу. Забележка: Долната формула изчислява максималната 
стойност на VA, а не обичайната,  които оборудването използва през повечето 
време. Потребителите трябва да очакват използваната мощност да е около 60% 
от изчислената. 

ЗА ДА ОПРЕДЕЛИТЕ МОЩНОСТТА 
1.  230 V x Ампери (A) = VA 

2. Сумирайте получените резултати за всички уреди, които ще включвате и умножете 
сумата по 0.6, за да определите актуалната мощност. Много фактори влияят на 
количеството енергия, която изисква вашето оборудване. Затова максималният товар 
на контакта, захранван от батерии, не трябва да надхвърля 80% от номиналната 
мощност на ИНВЕРТОРА. 

ИЗБОР НА БАТЕРИЯ 
Препоръчваме Ви да използвате оловни капсуловани необслужваеми батерии с 
капацитет над 50Ач. В случай, че разполагате или изберете батерия с капацитет 
над 150Ач, трябва да имате предвид, че времето за пълно зареждане ще нарасне 
значително. Това не би трябвало да бъде проблем в случай, че 
елeктрозахранването прекъсва сравнително рядко. 
Ако използвате инвертора в обособено помещение (където не пребивават хора и 
има вентилация), то можете да използвате и автомобилни акумулатори с подходящ 
капацитет. В този случай трябва периодически да проверявате нивото на 
електролита в акумулаторната батерия  

РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ 
Преди инсталиране, Моля прочетете и разберете следващите инструкции: 

1. Местоположение 
Инверторът трябва да бъде инсталиран в защитена среда, далеч от нагревателни 
уреди, като радиатори или други отоплителни уреди. Не поставяйте този продукт 
в помещения с прекомерна влага. 
 

    

    

2. Вентилация 
За да има оптимална вентилация, местоположението на ИНВЕРТОРА трябва да 
бъде такова, че да има минимум 3 см отстояние от други предмети от всички 
страни.  

3. Свързване на батерията 
Свържете акумулаторната батерия с 
постояннотоковите кабели от задния 
край на ИНВЕРТОРА. Спазвайте 
поляритета, както следва: 
“+” Червеният кабел на положителния полюс;  
“-”  Черният кабел на отрицателния полюс. 

4. Свързване към ел. захранването и зареждане на 
батерията 
Свържете ИНВЕРТОРА към заземен или занулен стенен контакт 230V. 
Избягвайте да ползвате удължители и разклонители. Препоръчва се да 
зареждате батерията поне 8 часа, за да сте сигурни, че е напълно 
заредена. За презареждане на батерията и за осигуряване на оптимална 
работа, оставете устройството включено в стенния контакт през цялото 
време. 
ИНВЕРТОРЪТ може да бъде зареден дори когато не е включен. 

5. Свързване на оборудването 
Свържете оборудването към контакта на ИНВЕРТОРА. Уверете се, че сумарната 
мощност на всички устройства, не надхвърля определената в предходната глава. 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДНИЯ ПАНЕЛ 

 

1. Неизправност 
Свети червено при неизправност или претоварване на ИНВЕРТОРА. 

2. Режим батерия 
Свети жълто когато няма ел. захранване и ИНВЕРТОРА работи на батерия. 

3. Режим ел. захранване 
Свети зелено когато ел. захранване е нормално – 230V. 

4. Бутон за включване 
Натиснете бутона, за да включите или изключите ИНВЕРТОРА. 
 

ОПИСАНИЕ НА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ 

 

1. Постояннотоков входящ кабел (Черен) 

 

ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

ИНСТАЛИРАНЕ НА ИНВЕРТОРА 



Свържете кабела към отрицателния “-” полюс на батерията. 

2. Постояннотоков входящ кабел (Червен) 
Свържете кабела към положителния “+” полюс на батерията. 

3. Прекъсвач на входящата верига 
Прекъсвачът на веригата осигурява оптимална защита от претоварване. 

4. Контрол на зареждането 
Функцията контрол на зареждането трябва да се управлява единствено от 
обучени специалисти. Батерията може да бъде повредена, ако се захранва 
неправилно.  Обърнете се към вашата локална техническа поддръжка за 
подробности. 

5. Селектор на входящото напрежение 
Диапазонът на входящото напрежение е определен спецификациите на 
изделието. Изходящото напрежение е същото като входящото напрежение в 
режим. Ел. захранване. 
A. Изберете “Narrow” за обикновени електроуреди като луминесцентни тръби, 

енергоспестяващи крушки, телевизори, миксери, сокоизстисквачки и др. Не е 
подходящ за мощни двигатели или индуктивен товар като хладилници, 
климатици, ел. двигатели с мощност 800W и др. В този режим ИНВЕРТОРЪТ 
работи в диапазон на волтажа 190~260V. Чувствителността към промени е 
висока 

B. Изберете “Wide” за пестене на енергия. В този режим работният диапазон на 
напрежение на ИНВЕРТОРА е 100-280V. Изходящото напрежение ще бъде 
същото като мрежовото входящо напрежение. ИНВЕРТОРЪТ в този режим 
има по-ниска чувствителност с по-дълго време за превключване от режим Ел. 
захранване към режим Батерия, в случай на прекъсване на 
електрозахранването. Можете спокойно да включите и да използвате 
домакински уреди, които не са чувствителни към времето за превключване, 
като например флуоресцентни лампи, крушки, TV, помпи за отоплителни 
инсталации и т.н. 

6. Изходен контакт 
ИНВЕРТОРЪТ разполага с един контакт за включване на оборудването, за което 
да осигури непрекъсваема работа по време на липса на електрозахранване или 
защита срещу пренапрежение и краткотрайни пикове. 

7. Гнездо за входящо захранване 
Включете захранващия кабел в гнездото и после в стенен контакт. 

 

 
Модел CPS1000EI CPS2000EI 
Максимална мощност   (VA) 1000VA 2000VA 
Максимална мощност   (W) 600W 1200W 
Вход 
Диапазон на входящото 
напрежение 

Режим Wide: 100V - 280V 
Режим Narrow: 190V - 260V 

Честота 50/60Hz 
Изход 
Изходящо напрежение при 
работа на батерия 

 
Симулирана синусоида на 220V  +/-10% 

Честота при  работа на 
батерия 

 
50/60Hz 

Защита от претоварване На вх. захранване : Възстановяем прекъсвач;  
На батерия: Вътрешно ограничение на тока 

Характеристики 
Брой контакти 1бр. Шуко 

Размери 265mm(L)*250mm(W)*90mm(H) 
Тегло 1.9 kg 2.0 kg 
Батерия 
Оловно-киселинен 
акумулаторна батерия 

12V 24V 

Зарядно напрежение 13.7V 27.4V 
Заряден ток 10A 
Предупреждения Диагностика 
Индикатори Режим ел. захранване , Режим батерия , Неизправност 
Звукова аларма Слаба батерия, Претоварване, Неизправност 
Характеристики на средата 
Работна температура 0⁰C - 40⁰C 

Влажност на въздуха 0 to 90% 
Управление 
Автоматично зареждане Да 
Автоматичен рестарт Да 

 

 
Проблем Възможни причини Отстраняване 

Не свети нищо 1. Слаба батерия 1. Презаредете батерията. 
2. Дефектна батерия 2. Сменете батерията. 
3. Бутонът за включване 

не е натиснат 
3. Натиснете и задръжте 

бутона за включване. 
Ел. захранване е нор-
мално, но устройството 
не работи в режим Ел. 
захранване 

1. Липсва захранване на 
у-вото 

1. Проверете дали захран-
ващият кабел е включен. 

2. Задействана входяща 
защита 

2. Натиснете бутона Reset.  

Алармата 
сигнализира 
непрекъснато 

Претоварване Проверете дали включеният 
ел. товар съответства на 
спецификациите. 

Скъсено време за работа 
на батерия 

Претоварване Намалете включения ел. 
товар. 

Напрежението на 
батерията е твърде 
ниско 

Заредете батерията поне 8 
часа. 

При всяка ситуация, отличаваща се от нормалната и не описана по-горе, моля, 
обърнете се към сервиз. 

 

 
Условие Неизправност 

 

Режим батерия 

 
 

Режим Ел. захранване 

 

Аларма 

 
Нормална работа 
(Батерията е заредена 
напълно) 

 
- 

 
- 

 
Свети 

 
- 

Нормална работа 
(Батерията се зарежда) 

 
- 

 
- 

Свети, като премигва 
на всеки  5 сек. 

 
- 

Режим батерия 
(Заряда на батерията е 
над минимума) 

 
- 

 
Свети 

 
- 

 
- 

Режим батерия 
(Заряда на батерията е 
под минимума) 

 
- 

 
Свети 

 
- 

Бийп на всеки 
 2 сек. 

Режим зареждане в 
изключено положение 

- - Премигва на всеки  
5 сек. 

- 

Неизправност Свети - - Непрекъснат 
звук 

Претоварване Премигва на 
всеки 0.5 сек. 

 
- 

 
- 

Бийп на 
всеки0.5 
сек. 

 

 

Режим Ел. захранване 
ИНВЕРТОРЪТ подава захранване на включеното оборудване директно от ел. 
мрежа и се грижи за нормалното зареждане на батерията. 

Режим Батерия 
ИНВЕРТОРЪТ работи на батерия, когато напрежението на ел. мрежа е извън 
границите. Устройството предупреждава преминаването в този режим чрез звуков 
сигнал и превключване на контролните светлини. ИНВЕРТОРЪТ подава 
напрежение към включеното оборудване от батерията като волтажа се регулира в 
тесни граници. 

1. Включване: Натиснете бутона. Диодът за статус ще светне. 

2. Изключване: Натиснете бутона отново. Светлината ще изгасне. 

3. Студен старт / Старт на батерия: ИНВЕРТОРЪТ може да бъде включен дори 
когато няма ел. захранване. Натиснете бутона. Диодът за статус ще светне. 

 

ПОДДРЪЖКА 
1. За почистване на пластмасовите части използвайте само мека и суха кърпа. Не 

използвайте препарати, който съдържат алкохолна съставка. 
2. Изключете ИНВЕРТОРА от контакта, ако няма да го ползвате по-дълго време. 

СЪХРАНЕНИЕ 
1. Първо изключете ИНВЕРТОРА от бутона. Изключете захранващия кабел от 

контакта. Изключете всички други кабели, за да се предотврати разреждането на 
батерията. 

2. ИНВЕРТОРЪТ трябва да се съхранява на хладно и сухо място. 
3. Уверете се, че батерията е напълно заредена, преди ИНВЕРТОРЪТ да бъде 

изключен за продължително време. 
4. За продължително съхранение в умерени климатични условия, батерията трябва 

да се зарежда в продължение на 12 часа на всеки 3 месеца, като включите 
захранващия кабел в контакта и включите бутона. Повтаряйте на всеки 2 месеца за 
места с високи температури. 

 
Внимание! 

Тази стока е маркирана със символа задраскан контейнер за отпадъци. Това означава, че тя не трябва да се 
изхвърля в контейнери за смесени битови отпадъци. Стоките с тази маркировка подлежат на разделно 
събиране и рециклиране поради наличието в тях на вредни вещества, опасни за околната среда. 

Опазването на околната среда е наш приоритет! 

В момента на закупуване на продукт, работещ на ток или на батерии, в същия магазин можете да предадете 
за рециклиране аналогичен такъв. Чистотата на природата зависи от всички нас! 

Когато този продукт престане да Ви е необходим, не трябва да го изхвърляте в контейнер за битови отпадъци, 
а следва да го предадете на организация за оползотворяване. Организациите за излязло от употреба 
електронно и елeктрическо оборудване разполагат с пунктове, където може да предадете ненужни 
електрически уреди. Всеки гражданин може да се възползва от услугата „Безплатно приемане на излезли от 
употреба електроуреди от домакинствата”. 

За повече информация можете да се свържете със следните специализирани организации: 

„ЕКОБУЛТЕХ” АД - 0885 909097; „БУЛЕКОТЕХ” АД–02 915 48 01; „ЕКО-ЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД– 0800 16556; 
„ЕЛТЕХРЕСУРС” ООД– 0800 14100; „ИУЕЕО РЕЦИКЛИРАНЕ” АД – 02 9712215; „НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ ” ЕАД – 02 
806 6121 

Уредът е пуснат на пазара след 13 август 2005 г., дата от която е в сила вропейската Директива 2002/96/ЕС за 
отпадъците от електрическо и електронно оборудване 
 
КОМЕЛ СОФТ МУЛТИМЕДИЯ ЕООД 
ЕИК: 121800301 
 
За допълнителна информация за продукта посетете сайта на CyberPower  
www.cpsww.com 
 
 

 

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

ОПИСАНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ 

ТЕСТ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ 

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ 


