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1. Informacje ogólne.
W instrukcji obsługi zawarto istotne informacje dotyczące prawidłowego instalowania
i eksploatacji. Przed podjęciem czynności związanych z instalowaniem, uruchomieniem
i uŜytkowaniem naleŜy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję naleŜy
zachować do przyszłego wglądu.
2. Uwagi i ostrzeŜenia dotyczące bezpieczeństwa
UWAGA! W celu wykluczenia zagroŜenia poraŜenia prądem zabrania
się zdejmowania obudowy lub tylnej ścianki urządzenia. Elementy
znajdujące się we wnętrzu mogą być pod niebezpiecznym napięciem!
Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany
personel. Urządzenie przeznaczone jest do zabudowy, eksploatować
tylko w zamkniętej skrzynce elektrycznej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas montaŜu i eksploatacji naleŜy: stosować
urządzenie zgodnie z przeznaczeniem, uruchamiać układ tylko w warunkach o których mowa
w instrukcji obsługi, nie stosować urządzenia w pomieszczeniu od duŜej wilgotności i zapyleniu,
nie naraŜać urządzenia na działanie wysokich temperatur, przed przystąpieniem do wykonywania
jakichkolwiek prac przy urządzeniu naleŜy odłączyć napięcie zasilające od sieci i odłączyć
akumulator, nie stosować w strefach zagroŜenia wybuchem lub poŜarem. KaŜde uŜycie
niezgodnie z niniejszą instrukcją obsługi stanowi niedozwolone uŜycie i zwalnia producenta
z odpowiedzialności cywilnej. Czyszczenie naleŜy przeprowadzać jedynie suchą szmatką.
Zabronione jest uŜywanie środków czyszczących i rozpuszczalników. Nie wolno dopuścić do
zmoczenia Ŝadnych części elektrycznych.
3. Przeznaczenie
Przeznaczeniem urządzenia jest zasilanie odbiorników napięcia przemiennego 230V
w przyczepach i samochodach kempingowych z sieci energetycznej (pole kempingowe) albo
przetwornicy napięcia podłączonej do akumulatora (poza miejscami gdzie dostępne jest napięcie
230V). MoŜe współpracować równieŜ z agregatem prądotwórczym. Przy połączeniu dwóch
przełączników w kaskadę zapewnia zasilanie z trzech źródeł sieci, agregatu prądotwórczego i
przetwornicy.
4. Dane techniczne.
Napięcie sieci i przetwornicy
230V AC max.
Pobór prądu przełącznika
10mA (tj. 2,5W) AC max.
Maksymalny prąd przełączania
10A (tj. 2300W przy 230V) - dla wersji PP10
20A (tj. 4600W przy 230V) - dla wersji PP20
Maksymalny prąd zabezpieczenia
bezpiecznik 8A lub mniejszy o działaniu szybkim dla PP10
obwodów sieci i przetwornicy
bezpiecznik 16A lub mniejszy o działaniu szybkim dla
PP20
Rodzaj przetwornicy
Przetwornica 230V AC zmodyfikowana sinusoida lub
współpracującej
pełna sinusoida
Czas przełączania
0,3s
Wymiary
Wysokość: 65 mm
Szerokość: 89 mm
Długość : 70 mm
Temperatura pracy
-10°C - 40°C
5. Zasada działania.
Urządzenie ma za zadanie przełączać pomiędzy zasilaniem z sieci energetycznej, a zasilaniem
z przetwornicy w zaleŜności od obecności napięcia sieci. Przełącznik w sposób ciągły monitoruje
obecność napięcia sieci po jego wykryciu przełączy zasilane odbiorniki na sieć (pole
kempingowe), jeśli napięcie sieci nie jest obecne odbiorniki będą zasilanie z przetwornicy (poza
miejscami gdzie dostępne jest napięcie 230V). Dioda LED sygnalizuje obecność napięcia sieci.
6. Sposób podłączenia.
Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy wyłączyć napięcie przetwornicy i sieci. Przełącznik
naleŜy zamontować na szynie TH-35 w standardowej rozdzielni elektrycznej. Urządzenie naleŜy
eksploatować tylko w zamkniętej skrzynce elektrycznej aby podczas normalnej pracy zaciski nie
były dostępne dla obsługi. Miejsce montaŜu powinno być suche i przewietrzane. Połączenia
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wykonać według jednego ze schematu poniŜej. Bezwzględnie naleŜy zastosować bezpieczniki
szybkie (topikowe lub automatyczne) na prąd nie większy niŜ podano w danych technicznych
przełącznika.

RYS. 1 – Podłączenie sieci i przetwornicy. Odbiorniki będą zasilane w pierwszej kolejności z sieci
następnie z przetwornicy
RYS. 2 – Podłączenie sieci i agregatu. Odbiorniki będą zasilane w pierwszej kolejności z sieci
następnie z agregatu prądotwórczego.
RYS. 3 – Podłączenie sieci, agregatu i przetwornicy. Odbiorniki będą zasilane w pierwszej
kolejności z sieci następnie z agregatu prądotwórczego albo przetwornicy. Istniej moŜliwość innej
konfiguracji źródeł zasilania w celu uzyskania wymaganej kolejności załączania.
7. Utylizacja zuŜytego sprzętu.
Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu
wskazuje
na
selektywną
zbiórkę
zuŜytego
sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego. Oznacza to, Ŝe produkt ten nie moŜe być wyrzucany razem
z innymi odpadami domowymi. Jako końcowy uŜytkownik jesteś zobowiązany
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przez prawo do zwrotu zuŜytego sprzętu elektronicznego. Utylizacja wraz z odpadami
domowymi jest zabroniona!
8. Karta gwarancyjna.
C-system udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia na okres 12 miesięcy od daty
zakupu.
Warunki gwarancji:
Nabywca dostarcza wyrób do serwisu: za pośrednictwem punktu sprzedaŜy, osobiście lub za
pośrednictwem spedytora (np. poczty polskiej) na własny koszt. Zwrot naprawionego wyrobu
realizowany jest na koszt gwaranta. Warunkami przyjęcia do serwisu towaru są: prawidłowo
wypełniona karta gwarancyjna (data sprzedaŜy, pieczątka), wypełniony kupon reklamacyjny
(dokładny opis usterki, nr telefonu, adres), nienaruszone plomby gwarancyjne.
Terminy napraw serwisowych:
C-system zobowiązuje się do naprawy wyrobu do 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia
towaru do serwisu. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności, termin naprawy ulega
przedłuŜeniu do 30 dni roboczych.
Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych, przedstawienia niewypełnionej karty
gwarancyjnej, samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia
numerów seryjnych, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych, celowych uszkodzeń
wyrobu, uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi,
instalacji, przechowywania czy konserwacji produktu.
Postanowienia końcowe:
Koszt napraw nie objętych gwarancją, a takŜe koszty sprawdzenia sprawnego sprzętu obciąŜają
Nabywcę. Nabywca jest zobowiązany przy odbiorze wyrobu sprawdzić czy otrzymał kartę
gwarancyjną i czy na urządzaniu zostały umieszczone plomby gwarancyjne. Gwarancja nie
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru
z umową.
Przełącznik PP………….

Data sprzedaŜy …… - ……. - ………..
(dzień - miesiąc - rok)

……………………………………………
pieczątka punktu sprzedaŜy

Kupon reklamacyjny
Data zgłoszenia usterki…………………………Dokładny opis usterki: …………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Dokładny adres, na który ma być wysłane naprawione urządzenie:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….nr telefonu ……………………………………..
Adnotacje serwisu:

