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PSW 1002W RC-12

FR

Ο μετατροπέας PSW 1002W RC-12 μετατρέπει μια μπαταρία 12 V σε τροφοδοτικό 230 V για οποιαδήποτε συσκευή 
έως 1000 W. Πολύ αποτελεσματική στη μετατροπή, καθιστά ένα ρεύμα τύπου Pure Sine Wave προσαρμόσιμο σε 
όλες τις ανάγκες ακόμη και των πιο ευαίσθητων οικιακών συσκευές. Ελαφρύ και σταθερό, μπορεί να μεταφερθεί 
ή να οριστεί μόνιμα. Το τηλεχειριστήριο του επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση όταν ο μετατροπέας είναι 
εγκατεστημένος σε μέρος που δεν είναι εύκολα προσβάσιμο.

ΚΙΝΗΤΟΣ INVERTER

12 V> 230 V

www.gys.fr

 Συμπαγές και εξοπλισμένο με σύστημα στερέωσης, αυτά τα 
προϊόντα  
έχουν σχεδιαστεί για εύκολη μεταφορά ή μόνιμη εγκατάσταση  
Ενα όχημα.
  2 βύσματα για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές:

 - 2 πρίζα (230V)
 - 2 υποδοχές USB (5V)

Βολικό και λειτουργικό σχεδιασμό

 Θερμική προστασία, αεριζόμενη.
 Προστασία από βραχυκύκλωμα.
 Προστασία υπό τάση και υπέρταση.

Ασφαλές στη χρήση

 Το ρεύμα που αναπαράγεται από τον μετατροπέα είναι το ίδιο με 
το ρεύμα που αναπαράγεται από το δημόσιο δίκτυο.
 Χωρίς αποτέλεσμα κατά τις κορυφές τάσης, ο μετατροπέας 

ρυθμίζει αυτόματα την απαιτούμενη ισχύ.
 Ιδανικό για εξοπλισμό ευαίσθητο σε διακυμάνσεις ρεύματος 

ή υψηλής ισχύος.

Υψηλής ποιότητας ρεύμα καθαρού ημιτονοειδούς 12 V.

1 μ
48 εκ

48 εκ

Απομακρυσμένη διαχείριση χάρη στο τηλεχειριστήριο
Παρέχεται με το μετατροπέα, αυτό το τηλεχειριστήριο μπορεί να 
στερεωθεί στα 6 m χάρη στο καλώδιο μεγάλων αποστάσεων. Έχει τρεις 
λειτουργίες:
  Ελέγξτε τον μετατροπέα από απόσταση με το κουμπί On / Off.

 

  Προειδοποιήστε με ενδεικτική λυχνία σε περίπτωση βλάβης.
  Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της μπαταρίας και 
την κατανάλωση ενέργειας μέσω της ψηφιακής της οθόνης.

Αναφ. 067356
Αναφ. 067363 

Υψηλή απόδοση χωρίς απώλεια ενέργειας
  Χάρη στον πολύ υψηλό ρυθμό μετατροπής του (μέγιστο 90%), 

το PSW 1002W RC-12 αποδίδει περισσότερη ενέργεια από έναν τυπικό 
μετατροπέα. 
  Το τηλεχειριστήριο επιτρέπει στον μετατροπέα να απενεργοποιείται και 
να περιορίζει την αυτοκατανάλωση όταν λειτουργεί άδειο. Η μπαταρία δεν 
αποφορτίζεται και εξοικονομεί όλη την ενέργειά της.
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Παράδειγμα χρήσης του PSW 1002W RC-12

Παρέχεται με:


