
РЕЗЕРВИРАНО  ЗАХРАНВАНЕ   

СЪС СИНУСОИДАЛЕН ИЗХОД  

ЗА ПАЛЕТНИ КАМИНИ 
 с допълнителна  аларма 

 

ВUPS-450SIN 
 

Особености: 
 
Синусоидално изходно напрежение за работа с 

електронния  блок на палетните камини, както и с 
новите енергоспестяващи помпи  

Електронна защита на акумулатора и изхода от 
късо и претоварване 

Оптимизирано зареждане на акумулатора, увеличаващо неговия живот 
Светодиодна и звукова индикация на процесите на работа и зареждане 

 
Инструкция за употреба 

 

Предназначение 
 
ВUPS-450SIN е предназначен за временно захранване при отпадане на мрежовото 

захранване на устройства с мощност до 450 VA, работещи с напрежение 220 V 50 Нz. 

Характерни приложения са палетни камини, циркулационни помпи,  автоматика за парно 

отопление, аварийно осветление  и други.  

Подаваното напрежение е чиста синусоида, поради което може да работи с новите 

енергоспестяващи помпи. Осигуряваната мощност позволява пълноценно използване при 

пелетни системи, включително и запалването им. 
 

Инструкция за безопасност 
 
Преди монтажа и работата с устройството задължително трябва да се прочетат  изискванията за 

безопасност. 
Устройството работи с напрежение, опасно за живота. Задължително да се спазват всички изисквания 

на техниката за безопасност. 
Монтажът на ВUPS-450SIN трябва да се извършва от специалисти по монтажа, запознати с 

техниката за безопасност при работа с електрически инсталации ниско напрежение. 
Важно!  Захранването АС220V да се осигурява чрез мрежовия шнур "шуко", което 

гарантира зануляването на кутията! Не се допуска рязането на шнура или ползването на 
нестандартен контакт! Това може да доведе до опасни за човешкия живот напрежения на 
корпуса! 

Всички монтажни работи да се извършват при изключен мрежов кабел и при положение ОFF 
на ключа.  

Консуматорът се свързва чрез щепсел "шуко" към изведения от устройството изходен 
контакт, а изключването и включването му да става само с ключа  ON/ОFF (фиг.1).  
      Снемане на капака да се извършва само при откачен акумулатор и изключено мрежово 
захранване. В противен случай устройството остава захранено и при случайно включване или 
неволно "окъсяване" на някоя верига може да се получи  опасното за живота напрежение 220 V 
50 Hz !! 
 Кабелът към клема "плюс" на акумулатора е червен , а към клема "минус" е черен. При 
включване на акумулатора не следва да се обръщат ! 

Не се допуска работа на ВUPS-450SIN в мокри и прекалено влажни помещения. Ако това се 
налага, да се осигури защита чрез монтаж на устройството в подходящо табло със съответната 
степен на защита. 

При установяването на уреда да се осигури достъп на въздух към вентилаторните отвори за 
охлаждане. 
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Описание на уреда 

ВUPS-450SIN представлява токозахранващ източник, работещ в 2 режима: 

- режим на работа от мрежовото напрежение - в този режим мрежовото напрежение се 

подава към изхода без изменение, а уредът зарежда акумулатора.  

- режим на работа при отсъствие на мрежово напрежение - в този режим напрежението  

220 V, 50 Hz.  се  изработва  от  устройството, използвайки напрежението на включения 

акумулатор и се подава към изхода. 

Изходът е реализиран като 3-изводен кабел с двойна изолация с монтиран подвижен контакт.  

Превключването на режимите става автоматично. Времето за превключване е под 20 ms . 

И в двата режима чрез ключа ON/ОFF се изключва напрежението към изхода. Зареждането  

на  акумулатора  обаче  остава,  стига  мрежовият кабел  на устройството да е включен в 

мрежата . 

Времето за работа без мрежово напрежение зависи от мощността на товара и капацитета на 

включения акумулатор.  

ВUPS-450SIN има светодиодна индикация с четири индикатора, съответно за: 

- наличие на мрежово напрежение - "АС220V” - оранжев; 
- включен уред - "ON " – зелен; 
- работа от акумулаторната батерия  - "DС12V" –жълт; 
- претоварване, авариен режим и др. – светодиод внимание „ ! ” - червен 

На фиг. 1  е показан външният вид на устройството и  примерна  схема на свързване на 

ВUPS-450SIN към пелетна камина за локално парно отопление и външен зумер за аларма. На 

клемата е изведено напрежението на акумулатора и сигнала за  външен зумер. Предпазителят 

3А е включен във веригата на входното напрежение 220 V. 

 

 
 

ВUPS-450SIN управлява зареждането на акумулатора и го индикира чрез светодиод 

"АС220V” съгласно индикаторната таблица. Предвидена е електронна защита   при обратно 

свързване на акумулатора. Уредът следи  товара на изхода (при работа на акумулатор) и при 

превишаване на номиналната мощност сигнализира чрез светодиод „ВНИМАНИЕ” и прекъсва 

изходното напрежение ако е необходимо. Чрез този светодиод се сигнализира и за други 

алармени режими съгласно индикаторната таблица. 

ВUPS-450SIN има вътрешен зумер и изход "ALARM" за изнесен зумер. Звуковият  сигнал 

дублира сигнала от светодиод „ВНИМАНИЕ”.  
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Индикаторни таблици 
 

1. Оранжев светодиод  
 

 Този светодиод свети или мига при наличие на мрежово захранване, като определя 

фазата на заряд и капацитета на акумулатора 

 

* I - свети, ______  - не свети; период на повторение – около 2 s 
 

2. Червен  светодиод  
 

 Този светодиод свети или мига при работа в инверторен режим, при проблем с 

акумулатора или в аварийни режими. 

 При изключен ключ “On/Off” , разреден акумулатор и липса на мрежово напрежение се 

подава сигнал “I_______” (кратки просветвания) -  акумулаторът е разреден.  

 В режим на заряд на акумулатора (наличие на мрежово захранване) след изтичане на 

максималното време за всяка фаза на заряд (от първа до трета) зареждането прекъсва и се 

подава сигнал “I_______” (кратки просветвания) , което показва че процесът на заряд не е 

завършил според очакванията. Оранжевият светодиод показва последно изпълняваната фаза. 

Вероятната причина е или много слаб или повреден акумулатор, който не може да се 

възстанови,  или поставен много голям акумулатор (над 150 Ah). Спирането на сигнала става 

при изключването на ключа. Желателно е акумулаторът да се провери от специалист. 

 При нормална работа в инверторен режим (когато липсва мрежово напрежение) 

светодиодът светва (съответно зумерът свирва) на всяка минута за 1 s.  

 В режим на инвертор (липсва мрежово напрежение) има следните аварийни сигнали: 
 

Вид на светене на 

червен светодиод 

Жълт светодиод 

(работа на инвертора) 
Тип на алармата Нулиране Действия 

I_______ 
свети 

( инверторът работи) 

Предупреждение за 

разреждане на 

акумулатора 

При заряд Подмяна на акумулатора 

I_______ 

не свети 

( инверторът не 

работи) 

Акумулаторът е 

разреден 
При заряд Подмяна на акумулатора 

IIIIIII_ 
свети 

( инверторът работи) 

Предупреждение за 

висока температура 

на уреда 

При 

понижаване на 

температурата 

Да се осигури достъп на 

свеж въздух до 

вентилаторите 

IIIIIII_ 

не свети 

( инверторът не 

работи) 

Недопустимо  

висока температура 

на уреда 

При 

понижаване на 

температурата 

Да се осигури достъп на 

свеж въздух до 

вентилаторите / уредът да 

се даде за ремонт 

I_I_____ 
свети 

( инверторът работи) 

Предупреждение за 

претоварване 

на уреда 

При 

понижаване на 

изходната 

мощност под 

450 VA 

Да се намали товара на 

уреда 

При наличие на двигател 

(помпа ) е допустимо за 

няколко секунди 

II__II__ 

Свети 30 s / не свети 

( инверторът работи 

30 s и спира) 

Предупреждение за 

повишено 

претоварване 

на уреда 

При 

понижаване на 

изходната 

мощност  

Да се намали товара на 

уреда. 

При наличие на двигател 

(помпа ) е допустимо за 

няколко секунди 

 

 

Вид на светене 

 

Фаза на заряд Максимално време Капацитет на 

акумулатора 

Метод на зареждане 

I_______* 1 8 h - Тест на акумулатора 

IIII____ 2 30 h 30-60 % Постоянен ток 

IIIIIII_ 3 20 h 60-90 % Постоянно 

напрежение 

IIIIIIII 

непрекъснато 

4 - 90-100 % Периодично 

дозареждане  
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Вид на светене на 

червен светодиод 

Жълт светодиод 

(работа на инвертора) 

Тип на алармата Нулиране  Действия 

I_I_I_I_ 

не свети 

( инверторът не 

работи) 

Недопустимо  

претоварване 

на уреда – късо 

съединение на 

изхода 

При 

изключване на 

ключ „On/Off” 

Изключване на ключa и 

премахване на късото 

съединение в изхода 

I_IIII__ 

не свети 

( инверторът не 

работи) 

Повреда в уреда При 

изключване на 

ключ „On/Off” 

Да се включи повторно и 

ако алармата се повтаря 

уредът да се даде за ремонт 

IIIIIIII 

непрекъснато 

свети 

(инверторът не 

работи) 

Неправилно 

свързване – към 

товара е подадено 

напрежение от 

външен източник 

При 

изключване на 

ключ „On/Off” 

Изключване на ключa и 

премахване на 

допълнителното 

напрежение 

 

 

Основни параметри:  
 

- Конструкция-  метална занулена кутия с размери 175 х 290 х 70 мм, тегло 2 кg 

- Захранване-  220 V, 50 Нz  

- Собствена консумирана мощност-  под 100 W (в режим на зареждане) 

- Изходна мощност при работа от акумулатора-   до 450 VA 

- Защита от претоварване на изхода- 

- Изходно напрежение-                   чиста синусоида    220 V+/-10% , 50Hz 

- Време за превключване-  под 20 ms 

- Акумулатор-  12 V оловен от 40 до 150 Ah,  

- Заряден ток на акумулатора - до 5 А 

- Разчетното време на работа при зареден акумулатор [h] - зависи от капацитета на 

акумулатора  Т<=10*С/Рт , където С е капацитетът на акумулатор (Аh), Рт е мощността на 

товара (VA). 

- Степен на защита -  IP20 

- Околна  температура-   в  диапазон  0°С  - 35°С,   нормално  атмосферно  налягане 

- Относителна влажност на въздуха - до 85 % RН 
 

Монтаж, включване и експлоатация 
 

ВUPS-450SIN се свързва съгласно фиг. 1. Предвидена е възможност за монтиране на стена 

без разглобяване. За целта използувайте приложения шаблон за закрепване. Да се използуват 

винтове с диаметър 4 mm и глави с размер 6 - 8 mm. Главите на винтовете да отстоят от стената 

на 1,5 -3 mm. 

   Препоръчва се ВUPS-450SIN да бъде включен в мрежата и когато товарът е изключен за 

продължително време (н-р през лятото). Това осигурява поддържането  на акумулатора в 

заредено състояние. 

Поне 1-2 пъти годишно да се проверява работоспособността на акумулатора. 
 

Свързване на  акумулатора: 

  ВUPS-450SIN е предвиден за работа с 12 V акумулатори – стартерни или тягови, като 

за предпочитане са тяговите, особено при непрекъсната работа при голяма мощност.  За 

целта захранващите кабели завършват със съответни клеми. Червеният кабел се свързва 

към ПЛЮС на акумулатора, а черният към МИНУС.  
 

Свързване на  външен зумер: 

Изходът е N-P-N транзистор. Външният зумер за 12 V се включва между изводи  “+” и 

“Alarm” на клемата. Товарната способност на изхода е до 20 mA . 
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Ред за включване на уреда: 

1. Товарът се включва към подвижния контакт чрез щепсел Шуко. 

2. Акумулаторът се включва при изключен ключ. 

3. Мрежовият кабел се включва към мрежа 220 V . 

4. Ключът On/ Off се поставя в положение ON – на изхода се подава напрежение 220V 

първо от инвертора за няколко секунди. През това време уредът проверява мощността на 

товара и ако няма късо съединение на изхода към него се подава мрежовото напрежение. 

5. При отпадане на мрежовото напрежение към товара  се подава напрежение, формирано 

от уреда. 

6. По време на работа с мрежово напрежение акумулаторът може да се смени, като се 

внимава да не се дават на късо изводите за акумулатора. 

 

Проблеми или неизправности 
 

Освен проблемите индикирани от червения светодиод трябва да се отбележат още: 

1. При включване на ключ “On/Off” индикатор "ON" не свети – проверете акумулатора  и 

свързването му и ако няма проблем с него уредът  е за ремонт. 

2. При включен мрежов кабел и наличие на мрежово напрежение индикатор "АС220V" не 

свети  (не мига). Проверете наличието на акумулаторно захранване, наличието на 

мрежово захранване, целостта на предпазител 3 А. 

3. Изгаряне на предпазител 3 А – този предпазител е включен във веригата на входните 

220V. Той може да изгори при късо съединение в изхода при работа на мрежа или при 

повреда в зарядния модул. Уредът преминава на работа в инверторен режим до 

разреждането на акумулатора. Да се подмени предпазителят и при изключен товар да се 

провери работата. Ако пак изгори - уредът  е за ремонт. 
 

Указания за разделно изхвърляне 

 

Опаковката подлежи на рециклиране и трябва да се изхвърля в съответния контейнер. 

Изделието след изтичане на срока за употреба се предава в пунктове за събиране на 

електрическо и електронно оборудване. 

Неработещите акумулатори, след изтичане на срока за употреба, да  се предават отделно 

от уреда на оторизираните за събиране на такива отпадъци фирми! 
  


