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1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
Οι HYDRA είναι τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικοί µεταλλάκτες τάσης (Inverters) µεγάλου 

συντελεστή απόδοσης, καθώς και φορτιστές συσσωρευτών (Chargers). Περιλαµβάνουν επίσης αυτόµατο 
µεταγωγικό διακόπτη φορτίου, αυτόµατο φόρτισης από φωτοβολταϊκα ή ανεµογεννήτρια, καθώς και σύστηµα 
αυτόµατης εκκίνησης και παύσης εξωτερικής γεννήτριας. Είναι ειδικά σχεδιασµένοι να λειτουργούν σε 
εγκαταστάσεις όπου η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε συσσωρευτές και καταναλώνεται από συνήθεις 
συσκευές που εργάζονται µε εναλλασσόµενο ηλεκτρικό ρεύµα. 

Οι HYDRA είναι οικοδοµηµένοι γύρω από έναν σύγχρονο µικροελεγκτή  (microcontroller) 
τεχνολογίας RISC, υψηλής ταχύτητας λειτουργίας και µεγάλης µνήµης προγραµµατισµού. Το πρόγραµµα 
λειτουργίας του µικροελεγκτή προσφέρει στον χρήστη µε πολύ απλό και φιλικό τρόπο µέσω της οθόνης 
πολλαπλών ενδείξεων και των δυο διακοπτών πίεσης (MENU και  ENTER), πλήρη πληροφόρηση και 
συνεχή έλεγχο της λειτουργίας του HYDRA, των συσσωρευτών του, της πηγής τροφοδοσίας 
εναλλασσόµενης τάσης καθώς και των φορτίων του. Επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα προγραµµατισµού 
(Program mode) διαφόρων παραµέτρων λειτουργίας και αποθήκευση αυτών σε εσωτερική  µνήµη. 

 
 Η σειρά HYDRA  περιλαµβάνει επίσης τα παρακάτω: 
• Μονοφασικούς φορτιστές συσσωρευτών µολύβδου. 
• Τριφασικούς φορτιστές συσσωρευτών µολύβδου. 
• Τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής (UPS). 
 
 
 
2.   Περιγραφή Λειτουργίας 

Ο HYDRA τίθεται σε λειτουργίας µε τον διακόπτη στη θέση (ON). Υπάρχουν δυο καταστάσεις 
λειτουργίας : 
• ως µεταλλάκτης τάσης (Inverter)  
• και ως φορτιστής συσσωρευτών (Charger) 
Το κριτήριο για την επιλογή της κατάστασης λειτουργίας (operation mode), είναι η ύπαρξη εναλλασσόµενης 
τάση στην είσοδο του. 

 Για να γίνει µετάβαση σε κατάσταση φορτιστή θα πρέπει στην είσοδο του HYDRA να υπάρχει 
αποδεκτή τάση εισόδου, τόσο σε ενεργό τιµή , όσο και σε συχνότητα. Η µετάβαση αυτή είναι σύγχρονη και ο 
χρόνος µεταγωγής ελάχιστος (τυπικά 20msec). Στη φάση αυτή τα φορτία τροφοδοτούνται από την 
εξωτερική πηγή τάσης (Η/Ζ ή δίκτυο ∆ΕΗ).  
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2.1.  Περιγραφή Λειτουργίας Inverter 
 Ο HYDRA διαθέτει  κύκλωµα αναζήτησης  φορτίου έτσι ώστε να εκκινήσει την κανονική του 
λειτουργία µόνο όταν στην έξοδο του υπάρχει συνδεµένο φορτίο µεγαλύτερο από αυτό που έχει ρυθµιστεί 
από τον χρήστη, από το εξωτερικό ποτενσιόµετρο Starting Load. Κατ� αυτόν τον τρόπο η αυτοκατανάλωση 
του ελαχιστοποιείται. Κατά την διαδικασία αναζήτησης φορτίου (Scanning Load), παράγονται παλµοί τάσης 
στην έξοδο του Inverter κάθε 0.5sec. Παράλληλα η λυχνία Inverter αναβοσβήνει µε τον ίδιο ρυθµό ενώ η 
οθόνη πολλαπλών ενδείξεων παραµένει ανενεργή. Μόλις ανιχνευθεί το κατάλληλο φορτίο, ο Inverter εκκινεί 
παράγοντας τάση στην έξοδο του. Όταν διακοπεί το φορτίο τότε ο HYDRA επανέρχεται µετά από 
καθυστέρηση 1sec, ξανά στη φάση αναζήτησης φορτίου. 

Η παραγόµενη κυµατοµορφή της τάσης εξόδου είναι πραγµατικό ηµίτονο (sine wave). Αυτή η 
κυµατοµορφή, η οποία φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα, είναι κατάλληλη για όλες τις εφαρµογές. 
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Σχήµα 2.1 

 
 Ο µικροελεγκτής ελέγχει συνεχώς το εύρος του παλµού εξόδου έτσι ώστε η ενεργός τιµή της τάσης 
εξόδου (Vout rms) να είναι ίση µε 220Volt. Έτσι εξασφαλίζεται ότι τα φορτία στην έξοδο του Inverter θα 
τροφοδοτούνται συνεχώς µε σταθερή εναλλασσόµενη τάση ανεξάρτητα από την τάση των συσσωρευτών. 
 Το συνολικό σύστηµα ισχύος είναι σχεδιασµένο να παρέχει µέχρι και πέντε φορές την ονοµαστική 
του ισχύ για 0,2 δευτερόλεπτα. Το σύστηµα κλείνει αυτόµατα, όταν η ισχύς των φορτίων ξεπεράσει το 200% 
του ονοµαστικού φορτίου για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Οι µεγάλες αυτές κατασκευαστικές ανοχές 
εξασφαλίζουν την οµαλή εκκίνηση των ψυγείων, των αντλιών, των κυκλοφορητών, των κινητήρων, των 
λαµπτήρων φθορισµού ή άλλων φορτίων που απαιτούν 3 έως και 10 φορές το ονοµαστικό τους ρεύµα 
λειτουργίας για να εκκινήσουν. Πρόσθετα περιλαµβάνεται και ξεχωριστό τµήµα ισχύος που έχει σκοπό την 
απορρόφηση της επιστρεφόµενης ενέργειας των άεργων φορτίων. Αυτό εξασφαλίζει την άριστη λειτουργία 
ακόµη και των ιδιαίτερα επαγωγικών ή πυκνωτικών φορτίων. 

Το πρόγραµµα λειτουργίας του µικροελεγκτή προσφέρει στον χρήστη µε πολύ απλό και φιλικό 
τρόπο πλήρη πληροφόρηση και συνεχή έλεγχο της λειτουργίας του Inverter, των συσσωρευτών του και των 
φορτίων του. Ο µικροελεγκτής ελέγχει συνεχώς την κατάσταση των συσσωρευτών, την αναπτυσσόµενη 
θερµοκρασία, το φορτίο, το εσωτερικό σύστηµα ψύξης, την σταθερότητα της εναλλασσόµενης τάσης εξόδου, 
ακόµη και το πιθανό βραχυκύκλωµα στην εξωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση ή στα φορτία. Σε περίπτωση 
βραχυκυκλώµατος ο Inverter κλείνει άµεσα για να προστατευτούν τόσο τα κυκλώµατα του όσο και τα 
υπόλοιπα φορτία.    
 Ο µικροελεγκτής αναγγέλλει στον χρήστη µε την βοήθεια κωδικοποιηµένων οπτικών και ηχητικών 
σηµάτων, χωρίς την διακοπή της λειτουργίας του συστήµατος, κάθε υπέρβαση (Alarm - προειδοποίηση)  
των ορίων καλής λειτουργίας των παρακάτω µεγεθών: 
• Θερµοκρασία Μετασχηµατιστή Τint. 
• Θερµοκρασία συστήµατος ισχύος Τ2. 
• Φορτίο εξόδου Load. 
• Τάση συσσωρευτών V bat. 
• Ενεργός τιµή τάσης εξόδου Vout. 
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Οι υπερβάσεις διακρίνονται σε δυο επίπεδα:  
• Πρώτο επίπεδο: Απλή προειδοποίηση (Alarm),  όπου ο βοµβητής ηχεί µε αργό ρυθµό.  
• ∆εύτερο επίπεδο: Εάν η υπέρβαση επιδεινώνεται, τότε ο βοµβητής ηχεί µε γρήγορο ρυθµό 
επισηµαίνοντας επικείµενη διακοπή λειτουργίας. Εάν το αίτιο που προκαλεί την υπέρβαση δεν παρέλθει 
εντός  5 sec, τότε ο Inverter ανιχνεύει το αντίστοιχο σφάλµα  (Error), και διακόπτει την λειτουργία του 
ώστε να προστατευθούν οι συσσωρευτές, ο ίδιος και οι καταναλώσεις. 

 
Μετά από µια τέτοια αυτόµατη παύση (Error), ο µικροελεγκτης ελέγχει όλες τις παραµέτρους ανά τακτό και 
προγραµµατιζόµενο  χρονικό διάστηµα (χρόνος επανεκκίνησης, Pr07), και εφ� όσον παρήλθε η αιτία που 
προκάλεσε την διακοπή, ο Inverter επανεκκινεί αυτόµατα. 

 
 Κάθε προειδοποίηση  (Alarm) και σφάλµα (Error)  που προκάλεσε  αυτόµατη παύση αποµνηµονεύεται 

και απεικονίζεται στην οθόνη LED πολλαπλών επιλογών του Inverter µε ξεχωριστό κωδικό. Ο χρήστης 
µπορεί έτσι να ελέγξει και να αντιληφθεί ακόµη και ένα σφάλµα που µετά από αυτόµατη επανεκκίνηση 
εξελίχθηκε οµαλά. 

   
ALARM 

 
Αιτία ERROR 

Κωδικός πρώτο 
επίπεδο  

δεύτερο 
επίπεδο 

Ενεργοπ. 
επαφής 
Alarm 

 Κωδικός Αυτόµατη 
επανεκκίνηση 

Ενεργοποίηση 
µεταγωγής 

     Vcell 12V 24V 48V    
AL14 •    < 1.8V 10.8V 21.6V 43.2V    
AL13  •   < 1.58V 9.5V 19V 38V Er10 •  •  
AL16  •   > 2.85V 17.1V 34.2V 68.4V Er19  •  •  

        
AL36 •    Load > 130%    
AL37 •   •  Load > 180%    
AL38  •  •  Load > 200% Er39 •  •  

        
        

AL56 •    Tint > 85°C    
AL57  •   Tint > 105°C Er59 •  •  
AL66 •    T2 > 70°C    
AL67  •   T2 > 80°C Er69 •  •  

        
AL73  •  •  Vout < 180Vac Er70 •  •  
AL74 •   •  Vout < 190Vac    

        
 AL76 •   •  Vout > 250Vac    
 AL77  •  •  Vout > 260Vac Er79 •  •  

---  Βραχυκύκλωµα Εξόδου (Fault) Er01  •  
---  Ύπαρξη µεγάλου ρεύµατος φορτίου 

Iac >>>>150% προ της µεταγωγής σε 
inverter mode 

Er06  •  

---  Παρουσία ξένης εναλλασσόµενης 
τάσης στην έξοδο του INVERTER 

(κατά την εκκίνηση του συστήµατος) 

Er02   

 
Πίνακας 2.1 

 
Ενεργοποίηση της επαφής ALARM, έχουµε και στην περίπτωση που το σύστηµα αποτύχει να 

εκκινήσει την εξωτερική γεννήτρια (FAIL), όπως επίσης και στην περίπτωση που η τάση των συσσωρευτών 
παραµείνει χαµηλότερη από τα 1.66 Volt/cell για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 5sec. 
   

Τέλος το σφάλµα Er02 σηµαίνει ότι έχει γίνει λάθος σύνδεση των αγωγών τάσης εισόδου  και  εξόδου 
και τότε το σύστηµα δεν κάνει καµία απολύτως προσπάθεια επανεκκίνησης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται 
έλεγχος της ορθής συνδεσµολογίας, πριν την επανεκκίνηση του HYDRA . 
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Στο παρακάτω πίνακα δίδονται οι  τιµές προειδοποίησης και σφάλµατος της τάσεως του συσσωρευτή, 
για συστοιχίες 12Vdc, 24Vdc, 48Vdc και 60Vdc. 

 
  ανά διβολτο στοιχείο 

Cell 
12Volt 24Volt 48Volt 60Volt 

Πρώτο επίπεδο 1,8V 10,8V 21,6V 43,2V 47,4V Όριο χαµηλής τάσης 
συσσωρευτή ∆εύτερο επίπεδο 1,58V 9,5V 19V 38V 54V 
Όριο υψηλής τάσης 
συσσωρευτή 

 2,85V 17,1V 34,2V 68,4V 85,5V 

 
Πίνακας 2.2 

 
 Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Inverter ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εναλλακτικά και 

µε κυκλική διαδοχή, µε την στιγµιαία πίεση του διακόπτη MENU, την συνεχή απεικόνιση στην οθόνη LED 
των στοιχείων του παρακάτω πίνακα. Για ορισµένα µεγέθη υπάρχει και δευτερεύουσα ένδειξη ή λειτουργία, η 
οποία εµφανίζεται µε στιγµιαία πίεση του διακόπτη ENTER.    
 
Στιγµιαία 
Πίεση 
MENU 

Κύρια Ένδειξη Στιγµιαία 
Πίεση 

ENTER 

∆ευτερεύουσα Ένδειξη 

 Ένδειξη ή Λειτουργία  Ένδειξη ή Λειτουργία Παρατεταµένη 
πίεση 

ENTER 
 
0 

Καµία Ένδειξη 
Μείωση κατά 100mA του ρεύµατος 

λειτουργίας. 

 
  

 
  

 
  

 
1  

Ενεργός τιµή σε Volt της τάσης 
εξόδου του Inverter (Vout). 

 
  

 
  

 
  

 
2 

Φορτίο επί της % του ονοµαστικού, 
που είναι συνδεµένο στην έξοδο του 

Inverter (Load). 

Εναλλαγή  
↔ 
 

Μέση τιµή του ρεύµατος 
εκφόρτισης του συσσωρευτή 

σε A  

 
  

 
3 

Τάση σε Volt του συσσωρευτή 
(Vbatt). 

 
  

 
  

 
  

 
4 

Θερµοκρασία Τint του εσωτερικού 
µετασχηµατιστή σε (°°°°C). 

 
  

 
  

 
  

 
5 

Ενεργός τιµή σε Volt της τάσης 
εισόδου από ∆ίκτυο ή Γεννήτρια 

(Vline). 

Εναλλαγή  
↔ 
 

Συχνότητα σε Hz της τάσης 
εισόδου (Vline). 

 
  

 
6 

Κωδικός  Alarm το οποίο έχει 
ανιχνευθεί. 

 
  

 
  

 
  

 
7 

Κωδικός  Error το οποίο έχει 
ανιχνευθεί. 

 
  

 
  

 
  

 
8 

 
�hour� 

Εναλλαγή 
↔  
 

Εκτίµηση της εναποµένουσας 
αυτονοµίας σε ώρες. 

 
  

 
9 

�I−−−−Ah� 
Μετρητής Ah εκφόρτισης. 

Εναλλαγή 
↔  
 

Ποσότητα της ενέργειας σε 
Αhours που  καταναλώθηκε 
από τον συσσωρευτή. 

Μηδενισµός 
µετρητή. 

 
10 

�C−−−−Ah� 
Μετρητής Ah φόρτισης. 

Εναλλαγή 
↔  
 

Ποσότητα της ενέργειας σε 
Αhours που  αποθηκεύτηκε 

στον συσσωρευτή.  

Μηδενισµός 
µετρητή. 
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11 

�SoC−−−−� 
Κατάσταση φόρτισης. 

 

 
  

 
  

 
  

 
12 

�Ch−−−−S� Standard Φόρτιση 
ή 

�Ch−−−−E� Equalize Φόρτιση 

 
→ 

Επιλογή µεταξύ των δυο 
µεθόδων φόρτισης του 

συσσωρευτή. 

 
  

 
13 

�bu−−−−1� Buzzer On 
ή 

�bu−−−−0� Buzzer Off 

 
→ 

Επιλογή  ενεργοποίησης του 
βοµβητή (Buzzer).  

 
  

 
14 

�dL−−−−S� Standard Ενδείξεις 
ή 

�dL−−−−E� Extended Ενδείξεις 

 
→ 

Επιλογή εµφάνισης ή µη των 
Επιπλέον (Extended) 

ενδείξεων. 

 
  

 
Πίνακας 2.3  βασικών (Standard) ενδείξεων 

 
 

Στιγµιαία 
Πίεση 
MENU 

Κύρια Ένδειξη Στιγµιαία 
Πίεση 

ENTER 

∆ευτερεύουσα Ένδειξη 

 Ένδειξη ή Λειτουργία  Ένδειξη ή Λειτουργία Παρατεταµένη 
πίεση 

ENTER 
 
15 

Θερµοκρασία Τint του εσωτερικού 
µετασχηµατιστή σε (°°°°C). 

 
  

 
  

 
  

 
16 

Θερµοκρασία Τ2 του εσωτερικού 
υποσυστήµατος Ισχύος σε (°°°°C). 

 
  

 
  

 
  

 
17 

Εξωτερική Θερµοκρασία 
(Θερµοκρασία  του συσσωρευτή) 

Text σε (°°°°C). 

 
  

 
  

 
  

 
18 

 
� −−−−UP−−−− � 

Εναλλαγή 
↔  
 

Τάση κορυφής σε Volt της 
τάσης εισόδου από το 
∆ίκτυο ή Γεννήτρια. 

 
  

 
19 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
20 

Χειροκίνητος έλεγχος εξωτερικής 
πηγής τάσης 

EP - I  ή  EP � 0 

 
→ 

Ενεργοποίηση EP - I 
Ή 

Απενεργοποίηση EP - 0 

 
  

 
21 

Ωροµετρητής 
hh.mm 

 
→ 

 
  

Ρύθµιση ώρας και 
 λεπτών 

 
22 

Προγραµµατισµός παραµέτρων 
 Pro 

 
  

 
  

Είσοδος στη 
λειτουργία 

προγραµµατισµού. 
 

23 
Έκδοση (Version) του προγράµµατος 

λειτουργίας του κεντρικού 
µικροελεγκτή.  

 
  

 
  

 
  

 
Πίνακας 2.4  επιπλέον (Extended) ενδείξεων 
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Η ένδειξη του  Alarm ή του Error αναβοσβήνει για να δηλώσει ένα τρέχον συµβάν, µένει σταθερή 
για να δηλώσει τον κωδικό του τελευταίου συµβάντος που ανιχνεύθηκε και αποµνηµονεύθηκε, ενώ 
εµφανίζεται κενή η ένδειξη του κωδικού �−−−−−−−−� όταν δεν ανιχνεύθηκε κανένα συµβάν από την τελευταία 
επανεκκίνηση του  Hydra. 

 
 
 

2.2.  Περιγραφή  Λειτουργίας Charger 
 O HYDRA είναι αυτόµατος φορτιστής συσσωρευτών µολύβδου, τριών σταδίων, ρυθµιζόµενου 
ρεύµατος φόρτισης, ελεγχόµενος από µικροελεγκτη.  
  Η θέση σε λειτουργία γίνεται µετακινώντας τον διακόπτη στη θέση ON και η φόρτιση εκκινεί µόνον 
εφόσον οι συσσωρευτές είναι συνδεµένοι στους ακροδέκτες του HYDRA. Το ρεύµα φόρτισης (Idc) 
αυξάνεται µε οµαλό ρυθµό µέχρι την επιθυµητή τιµή ρεύµατος (Iset), η οποία ρυθµίζεται από το εξωτερικό 
ποτενσιόµετρο µε την ένδειξη Charge Rate (Iset). 
 Παρέχονται δυο µέθοδοι -  χαρακτηριστικές φόρτισης, η κανονική φόρτιση Ch-S (Standard) και η 
εξισωτική φόρτιση Ch-Ε (Equalizing). Η επιλογή της επιθυµητής µεθόδου γίνεται από τον χρήστη µέσω της 
οθόνης πολλαπλών ενδείξεων. 
 
• Επιλογή Ch-S (Standard), κανονική φόρτιση, υλοποίηση της χαρακτηριστικής IuoU κατά DIN, τριών 
σταδίων: 

1. SoC-1. Ο συσσωρευτής φορτίζεται µε σταθερό ρεύµα όπως αυτό έχει επιλεγεί από το 
ποτενσιόµετρο Iset. Η τάση του συσσωρευτή αφήνεται ελεύθερη να αυξηθεί σταδιακά µέχρι την 
τιµή που καθορίζει την αυτόµατη µετάβαση στο επόµενο στάδιο. Η τάση αυτή µετάβασης είναι 
προγραµµατιζόµενη από τον χρήστη µέσω της παραµέτρου Pr11. 

2. SoC-2.  Ο συσσωρευτής φορτίζεται  υπό σταθερή τάση, όπως αυτή επιλέχθηκε από τον χρήστη 
µέσω της παραµέτρου Pr11. Το ρεύµα του συσσωρευτή αφήνεται ελεύθερο να µειωθεί  σταδιακά.  
Η µετάβαση στο επόµενο στάδιο πραγµατοποιείται  αυτόµατα όταν το ρεύµα φόρτισης µειωθεί 
στο 10% του Iset. Η µέγιστη χρονική διάρκεια του SoC-2, που επιλέγεται µέσω της 
προγραµµατιζόµενης παραµέτρου Pr13, είναι περιορισµένη. Έτσι εξασφαλίζεται η µετάβαση στο 
επόµενο στάδιο ακόµα και στην περίπτωση όπου εξωτερικό φορτίο στο συσσωρευτή, ή άλλη 
λειτουργική ανωµαλία του συσσωρευτή δεν επιτρέπουν τον περιορισµό του ρεύµατος στην 
επιθυµητή τιµή. 

3. SoC-3.  Είναι το στάδιο συντήρησης. Ο συσσωρευτής διατηρείται  υπό σταθερή τάση (τάση 
συντήρησης)  2,3 Volt ανά διβολτο στοιχείο. 

  
Η έναρξη νέου κύκλου φόρτισης γίνεται αυτόµατα, όταν πληρωθούν οι κατάλληλες συνθήκες, όπως 
περιγράφεται στο παρακάτω κείµενο.  
 
• Επιλογή Ch-Ε (Equalize), εξισωτική  φόρτιση, υλοποίηση της χαρακτηριστικής IuoU κατά DIN, τριών 
σταδίων, αλλά µε κατάλληλα όρια µετάβασης µεταξύ των σταδίων ώστε να επιτευχθεί η εξίσωση της 
πυκνότητας του ηλεκτρολύτη µεταξύ των επιµέρους στοιχείων. Η µέθοδος αυτή φόρτισης είναι 
επιλεγόµενη χειροκίνητα από τον χρήστη, κατά τακτά χρονικά όρια, όπως επιβάλλεται από τον 
κατασκευαστή του συσσωρευτή: 

1. SoC-1. Ο συσσωρευτής φορτίζεται µε σταθερό ρεύµα όπως αυτό έχει επιλεγεί από το 
ποτενσιόµετρο Iset. Η τάση του συσσωρευτή αφήνεται ελεύθερη να αυξηθεί σταδιακά µέχρι την 
τιµή που καθορίζει την αυτόµατη µετάβαση στο επόµενο στάδιο. Η τάση αυτή µετάβασης είναι 
προγραµµατιζόµενη από τον χρήστη µέσω της παραµέτρου Pr12. 

2. SoC-2.  Ο συσσωρευτής φορτίζεται  υπό σταθερή τάση, όπως αυτή επιλέχθηκε από τον χρήστη 
µέσω της παραµέτρου Pr12. Η µετάβαση στο επόµενο στάδιο πραγµατοποιείται  αυτόµατα όταν 
παρέλθει η µέγιστη χρονική διάρκεια του SoC-2, που επιλέγεται µέσω της προγραµµατιζόµενης 
παραµέτρου Pr14.  

3. SoC-3.  Είναι το στάδιο συντήρησης, κοινό και για τις δύο µεθόδους φόρτισης. Ο συσσωρευτής 
διατηρείται  υπό σταθερή τάση (τάση συντήρησης)  2,3 Volt ανά διβολτο στοιχείο. 

 
 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι  προκαθορισµένες (default) τιµές τάσεων  µετάβασης µεταξύ 

σταδίων φόρτισης και των δυο µεθόδων φόρτισης για τα 12V, 24V, 48V, 60V καθώς και ανά δίβολτο 
στοιχείο. 
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Τάση συσσωρευτή  σε Volt  Κανονική φόρτιση  
SoC - 2 

Εξισωτική φόρτιση  
SoC - 2 

Κανονική και 
εξισωτική 

φόρτιση SoC -3 
12Volt 15V 15.5V 13.8V 
24Volt 30V 31V 27.6V 
48Volt 60V 62V 55.2V 
60Volt 75V 77V 69V 

Ανά διβολτο στοιχείο 2.5V 2.58V 2.3V 
 

Πίνακας 2.5 
 
Οι παραπάνω τιµές ισχύουν για θερµοκρασία  συσσωρευτή  25°C. Όταν υπάρχει συνδεµένο εξωτερικό 
θερµόµετρο (Text) στους κατάλληλους συνδέσµους του HYDRA, το σύστηµα αντισταθµίζει τις παραµέτρους 
αυτές µε συντελεστή  - 4 mVolt  ανά βαθµό Κελσίου και ανά δίβολτο στοιχείο.   
 
 Το πρόγραµµα λειτουργίας του µικροελεγκτή προσφέρει στον χρήστη µε πολύ απλό και φιλικό 
τρόπο πλήρη πληροφόρηση και συνεχή έλεγχο της λειτουργίας του Charger  και των συσσωρευτών του. Ο 
µικροελεγκτής ελέγχει συνέχεια την κατάσταση των συσσωρευτών, την αναπτυσσόµενη θερµοκρασία, το 
ρεύµα φόρτισης, το εσωτερικό σύστηµα ψύξης, την τάση τροφοδοσίας του, ακόµη και το πιθανό 
βραχυκύκλωµα στους συσσωρευτές και αναγγέλλει στον χρήστη µε την βοήθεια κωδικοποιηµένων οπτικών 
και ηχητικών σηµάτων, χωρίς την διακοπή της λειτουργίας του συστήµατος, κάθε υπέρβαση (Alarm - 
προειδοποίηση)  των ορίων καλής λειτουργίας. 

 
Οι υπερβάσεις διακρίνονται σε δυο επίπεδα:  
• Πρώτο επίπεδο: Απλή προειδοποίηση (Alarm),  όπου ο βοµβητής ηχεί µε αργό ρυθµό.  
• ∆εύτερο επίπεδο: Εάν η υπέρβαση επιδεινώνεται, τότε ο βοµβητής ηχεί µε γρήγορο ρυθµό 
επισηµαίνοντας επικείµενη διακοπή λειτουργίας. Εάν το αίτιο που προκαλεί την υπέρβαση δεν παρέλθει 
εντός  5 sec, τότε ο Inverter ανιχνεύει το αντίστοιχο σφάλµα  (Error), και διακόπτει την λειτουργία του 
ώστε να προστατευθούν οι συσσωρευτές, ο ίδιος και οι καταναλώσεις. 

 
Μετά από µια τέτοια αυτόµατη παύση (Error), ο µικροελεγκτης ελέγχει όλες τις παραµέτρους ανά τακτό και 
προγραµµατιζόµενο  χρονικό διάστηµα (χρόνος επανεκκίνησης, Pr01), και εφ� όσον παρήλθε η αιτία που 
προκάλεσε την διακοπή, ο Inverter επανεκκινεί αυτόµατα. 

 Κάθε προειδοποίηση  (Alarm) και σφάλµα (Error)  που προκάλεσε  αυτόµατη παύση αποµνηµονεύεται 
και απεικονίζεται στην οθόνη LED πολλαπλών επιλογών του Inverter µε ξεχωριστό κωδικό. Ο χρήστης 
µπορεί έτσι να ελέγξει και να αντιληφθεί ακόµη και ένα σφάλµα που µετά από αυτόµατη επανεκκίνηση 
εξελίχθηκε οµαλά. 

 
ALARM 

 
Αιτία ERROR 

Κωδικός πρώτο 
επίπεδο  

δεύτερο 
επίπεδο 

Επαφή 
Alarm 

 Κωδικός Αυτόµατη 
επανεκκίνηση 

Ενεργοπ 
µεταγωγής 

     Vcell 12V 24V 48V    
AL26  ••••   > 2.86V 17.2V 34.4V 68.8V Er29 ••••  ••••  

        
AL46  ••••   Ρεύµα > 125% του µεγίστου. Er49 ••••  ••••  

        
AL56 ••••    Tint > 85°C    
AL57  ••••   Tint > 105°C Er59 ••••  ••••  
AL66 ••••    T2 > 70°C    
AL67  ••••   T2 > 80°C Er69 ••••  ••••  

    Σφάλµα διαδοχής φάσεων Er04   
    Ασυµµετρία µεταξύ φάσεων Er05   

 
Πίνακας  2.6 Alarm & Error σε Charger Mode 

 
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εναλλακτικά και µε κυκλική 

διαδοχή, µε την στιγµιαία πίεση του διακόπτη MENU, την συνεχή απεικόνιση στην οθόνη LED των στοιχείων 
του παρακάτω πίνακα. Για ορισµένα µεγέθη υπάρχει και δευτερεύουσα ένδειξη ή λειτουργία, η οποία 
εµφανίζεται µε στιγµιαία πίεση του διακόπτη ENTER. 
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Στιγµιαία 
Πίεση 
MENU 

Κύρια Ένδειξη Στιγµιαία 
Πίεση 

ENTER 

∆ευτερεύουσα Ένδειξη 

 Ένδειξη ή Λειτουργία  Ένδειξη ή Λειτουργία Παρατεταµένη 
πίεση 

ENTER 
 
0 

Καµία Ένδειξη 
Μείωση κατά 100mA του ρεύµατος 
λειτουργίας του µηχανήµατος. 

 
  

 
  

 
  

 
1  

Ρεύµα φόρτισης Idc  
σε Α 

 
  

 
  

 
  

 
2 

Επιθυµητό ρεύµα φόρτισης 
Iset σε A 

 
  

 
  

 
  

 
3 

Τάση σε Volt του συσσωρευτή 
(Vbatt). 

 
  

 
  

 
  

 
4 

Εξωτερική θερµοκρασία Τext (°°°°C).  
  

 
  

 
  

 
5 

Ενεργός τιµή σε Volt της τάσης 
εισόδου από ∆ίκτυο ή Γεννήτρια 

(Vline). 

Εναλλαγή  
↔ 
 

Συχνότητα  σε Hz της τάσης 
εισόδου (Vline). 

 
  

 
6 

Κωδικός  Alarm το οποίο έχει 
ανιχνευθεί. 

 
  

 
  

 
  

 
7 

Κωδικός  Error το οποίο έχει 
ανιχνευθεί. 
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�I−−−−Ah� 
Μετρητής Ah εκφόρτισης 

Εναλλαγή 
↔  
 

Ποσότητα της ενέργειας σε 
Αhours που  καταναλώθηκε 
από τον συσσωρευτή.  

Μηδενισµός 
µετρητή. 
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�C−−−−Ah� 
Μετρητής Ah φόρτισης 

Εναλλαγή 
↔  
 

Ποσότητα της ενέργειας σε 
Αhours που  αποθηκεύτηκε 

στον συσσωρευτή. 

Μηδενισµός 
µετρητή. 

 
10 

�SoC1� ή �SoC2� ή �SoC3� 
Κατάσταση φόρτισης 

 

 
  

 
  

 
  

 
11 

�Ch−−−−S� Standard Φόρτιση 
ή 

�Ch−−−−E� Equalize Φόρτιση 

 
→ 

Επιλογή µεταξύ των δυο 
µεθόδων φόρτισης του 

συσσωρευτή. 

 
  

 
12 

�bu−−−−1� Buzzer On 
ή 

�bu−−−−0� Buzzer Off 

 
→ 

Επιλογή  ενεργοποίησης του 
βοµβητή (Buzzer).  
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�dL−−−−S� Standard Ενδείξεις 
ή 

�dL−−−−E� Extended Ενδείξεις 

 
→ 

Επιλογή εµφάνισης ή µη των 
Επιπλέον (Extended) 

ενδείξεων. 

 
  

 
Πίνακας 2.7  βασικών (Standard) ενδείξεων 
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Στιγµιαία 
Πίεση 
MENU 

Κύρια Ένδειξη Στιγµιαία 
Πίεση 

ENTER 

∆ευτερεύουσα Ένδειξη 

 Ένδειξη ή Λειτουργία  Ένδειξη ή Λειτουργία Παρατεταµένη 
πίεση 

ENTER 
 
14 

Θερµοκρασία Τint του εσωτερικού 
µετασχηµατιστή σε (°°°°C). 

 
  

 
  

 
  

 
15 

Θερµοκρασία Τ2 του εσωτερικού 
υποσυστήµατος Ισχύος σε (°°°°C). 

 
  

 
  

 
  

 
16 

Εξωτερική Θερµοκρασία 
(Θερµοκρασία  του συσσωρευτή) 

Text σε (°°°°C). 

 
  

 
  

 
  

 
17 

 
� −−−−UP−−−− � 

Εναλλαγή 
↔  
 

Τάση κορυφής σε Volt 
της τάσης εισόδου από 
το ∆ίκτυο ή Γεννήτρια. 

 
  

 
18 

I AC Εναλλαγή 
↔  
 

Ρευµα φορτιου % σε 
Charger mode 

 

 
19 

Χειροκίνητος έλεγχος εξωτερικής 
πηγής τάσης 

EP - I  ή  EP - 0 

 
→ 

Ενεργοποίηση EP - I 
Ή 

Απενεργοποίηση EP - 0 

 
  

20 Προγραµµατισµός παραµέτρων 
 Pro 

 
  

 
  

Είσοδος στη 
λειτουργία 

προγραµµατισµού. 
21 Έκδοση (Version) του προγράµµατος 

λειτουργίας του κεντρικού 
µικροελεγκτή.  

 
  

 
  

 
  

 
Πίνακας  2.8  επιπλέον (Extended) ενδείξεων 

 
Η ένδειξη του  Alarm ή του Error αναβοσβήνει για να δηλώσει ένα τρέχον συµβάν, µένει σταθερή 

για να δηλώσει τον κωδικό του τελευταίου συµβάντος που ανιχνεύθηκε και αποµνηµονεύθηκε, ενώ 
εµφανίζεται κενή η ένδειξη του κωδικού �−−−−−−−−� όταν δεν ανιχνεύθηκε κανένα συµβάν από την τελευταία 
επανεκκίνηση του  Hydra. 

 
 

3.  Λειτουργία προγραµµατισµού παραµέτρων. 
Η σειρά HYDRA είναι εφοδιασµένη µε εσωτερική µνήµη, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 

προγραµµατισµού µιας σειράς µεγεθών και παραµέτρων λειτουργίας. Η δυνατότητα αυτή παρέχει µεγάλη 
ευελιξία στο χρήστη να προσαρµόσει τις λειτουργίες του HYDRA στην δική του εφαρµογή. 
   Βέβαια, για όλα τα προγραµµατιζόµενα µεγέθη υπάρχουν καταχωρηµένες στην µνήµη 
προκαθορισµένες τιµές (εργοστασιακή ρύθµιση , default), που εξασφαλίζουν άµεσα πλήρη λειτουργικότητα 
στις περισσότερες εγκαταστάσεις. 
 Ο προγραµµατισµός µιας ή περισσότερων παραµέτρων, γίνεται µέσω της οθόνης πολλαπλών 
ενδείξεων, µε τη βοήθεια των διακοπτών πίεσης MENU και ENTER ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω 
βήµατα: 

1. Αρχικά µέσω του MENU επιλέγεται η κύρια ένδειξη �Pro �. Στη συνέχεια µε παρατεταµένη πίεση 
του διακόπτη ENTER, γίνεται εισαγωγή στη λειτουργία προγραµµατισµού, ενώ παράλληλα όλες 
οι υπόλοιπες λειτουργίες του HYDRA διακόπτονται αυτόµατα.  ∆υνατότητα απευθείας εισόδου 
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στη λειτουργία προγραµµατισµού παρέχεται εναλλακτικά και κατά τη διάρκεια εκκίνησης του 
HYDRA από το διακόπτη ON/OFF, µε ταυτόχρονη στιγµιαία πίεση και των δυο διακοπτών MENU 
και ENTER. 

2. Με τη στιγµιαία πίεση του διακόπτη MENU, εµφανίζονται µε κυκλική διαδοχή, οι 
προγραµµατιζόµενες παράµετροι, π.χ. �Pr00� στη συνέχεια �Pr01� και ούτω καθεξής. 

3. Αφού επιλεχθεί η επιθυµητή παράµετρος, µε στιγµιαία πίεση του ENTER, εµφανίζεται η τρέχουσα 
αριθµητική της τιµή. 

4. Με διαδοχικά στιγµιαία πατήµατα του ENTER, µεταβάλλεται η αριθµητική τιµή της παραµέτρου, 
εντός των προκαθορισµένων ορίων (MIN , MAX) όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα 3.1 

5. Αφού καθοριστεί η επιθυµητή αριθµητική τιµή της παραµέτρου, τότε µε παρατεταµένη πίεση του 
ENTER και µόνο τότε, αποθηκεύεται στη µνήµη. Ο επιτυχής προγραµµατισµός της παραµέτρου 
επισηµαίνεται µε ένα σύντοµο ηχητικό µήνυµα και ένα σύντοµο  σβήσιµο της οθόνης. 

6. Επαναλαµβάνοντας τα βήµατα 2 έως 5, µπορούµε να προγραµµατίσουµε όλες τις υπόλοιπες 
παραµέτρους. 

7. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία προγραµµατισµού τότε απαιτείται επανεκκίνηση του HYDRA µε 
τον γενικό διακόπτη ON/OFF, για την εκκίνηση λειτουργίας µε τις νέες παραµέτρους.   

 
 Επιπλέον ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, µέσω της επιλογής �dEFL� που εµφανίζεται στο τέλος του 
MENU προγραµµατισµού, µε παρατεταµένη πίεση του ENTER, να επαναφέρει και να αποθηκεύσει στη 
µνήµη τις εργοστασιακές ρυθµίσεις, για όλες τις παραµέτρους.  
 
 Όνοµα 

Παραµέτρου 
Περιγραφή  
Παραµέτρου 

Ελάχιστη 
Τιµή 

Εργοστασιακά 
προκαθορισµένη 
τιµή (default) 

Μέγιστη 
Τιµή 

Pr00 Select230Vout Επιλογή τάσης εξόδου του Inverter. 220Vac 220Vac 230Vac 
Pr01 Frequence selection Επιλογή συχνότητας 50 ή 60 Hz - 50 Hz - 
Pr02 Vline1HighLevel Άνω όριο αποδεκτής εξωτερικής πηγής τάσης 

(∆ΕΗ , Γεννήτρια). 
250Vrms 250Vrms 270Vrms 

Pr03 Vline1LlowLevel Κάτω όριο απόρριψης εξωτερικής πηγής  τάσης 
(∆ΕΗ , Γεννήτρια). 

120Vrms 150Vrms 170Vrms 

Pr04 MaxVlinesDeviation Μέγιστη επιτρεπόµενη ποσοστιαία απόκλιση µεταξύ 
των τριών φασικών τάσεων στην περίπτωση του 

τριφασικού φορτιστή. 

5% 15% 30% 

Pr05 BPSEnable �Άρνηση (1) της  µεταγωγής του φορτίου στην 
εξωτερική πηγή τάσης, εφόσον η τάση του 

συσσωρευτή είναι µεγαλύτερη από την Pr06, ή 
αποδοχή (0) 

- 0 - 

Pr06 VbattBPSLevel Κάτω όριο τάσης συσσωρευτή, πάνω από την οποία 
δεν επιτρέπεται µεταγωγή του φορτίου στην 

εξωτερική πηγή τάσης  (∆ΕΗ , Γεννήτρια), εφ� όσον 
είναι ενεργοποιηµένη η παράµετρος Pr05 = 1.  

1.66V/cell 
10(12V) 
19.9(24V) 
39.8(48V) 
49.8(60V) 

 

1.83V/cell 
11(12V) 
22(24V) 

43.9(48V) 
54.9(60V) 

1.99V/cell 
12(12V) 
24(24V) 
48(48V) 
60(60V) 

Pr07 Restart_WaitTime Χρόνος επανεκκίνησης.  1min 2min 30min 
Pr08 - - - - - 
Pr09 - - - - - 
Pr10 - - - - - 
Pr11 Bcapacity Χωρητικότητα του συσσωρευτή σε Ahours 

C=5 Inominal inverter 
4C C C/12.5 

Pr12 VhighLimit Όριο τάσης µετάβασης στο SOC2  
(Standard Mode)  

2.43V/cell 
14.6(12V) 
29.16(24V) 
58.32(48V) 
72.9(60V) 

 

2.5V/cell 
15(12V) 
30(24V) 
60(48V) 
75(60V) 

2.58V/cell 
15.48(12V) 

31(24V) 
61.9(48V) 
77.4(60V) 

Pr13 VupperLimit Όριο τάσης µετάβασης στο SOC2 
(Equalize Mode)  

2.5V/cell 
15(12V) 
30(24V) 
60(48V) 
75(60V) 

 

2.58V/cell 
15.48(12V) 

31(24V) 
61.9(48V) 
77.4(60V) 

2.67V/cell 
16(12V) 
32(24V) 

64.1(48V) 
80.1(60V) 

Pr14 SOC2SmaxTime Μέγιστος χρόνος παραµονής του φορτιστή στο 
SOC2 όταν είναι σε Standard Mode 

0.1Hours 5Hours 20Hours 

Pr15 SOC2EmaxTime Μέγιστος χρόνος παραµονής του φορτιστή στο 
SOC2 όταν είναι σε Equalize Mode 

0.1Hours 5Hours 20Hours 

Pr16 - - - - - 
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Pr17 - - - - - 
Pr18 - - - - - 
Pr19 - - - - - 
Pr20 SGProfile Επιλογή µεταξύ τεσσάρων µεθόδων (0,1,2,3) 

χειρισµού για την εκκίνηση και την παύση 
λειτουργίας της εξωτερικής γεννήτριας. 

0 0 3 

Pr21 EnableSGOnlyManual Επιλογή δυνατότητας εκκίνησης της γεννήτριας 
µόνο χειροκίνητα (1) ή και αυτόµατα από τον 
Inverter (0).( Ισχύει όταν Pr 20 = 1 ή 2 ή 3 ) 

- 0 - 

Pr22 StartGen_VbattLimit Όριο τάσης συσσωρευτή κάτω από το οποίο θα 
δοθεί εντολή για την αυτόµατη εκκίνηση της 
γεννήτριας (εάν η Παράµετρος Pr21 = 0).  

1.66V/cell 
10(12V) 
19.9(24V) 
39.8(48V) 
49.8(60V) 

1.73V/cell 
10.38(12V) 
20.76(24V) 
41.52(48V) 
51.9(60V) 

 

1.83V/cell 
11(12V) 
22(24V) 

43.9(48V) 
54.9(60V) 

Pr23 StartGen_MaxRetry Μέγιστο πλήθος προσπαθειών εκκίνησης της 
γεννήτριας. 

1 5 10 

Pr24 DisableOil_WaitTime Χρονική διάρκεια διακοπής της τροφοδοσίας της 
γεννήτριας µε πετρέλαιο ώστε να σταµατήσει η 

λειτουργία της (ισχύει όταν Pr20 = 1).  

10sec 90sec 180sec 

Pr25 VbattStopR_Alevel Όριο τάσης συσσωρευτή πάνω από το οποίο θα 
δοθεί εντολή για την ενεργοποίηση του Stop Relay 

(ισχύει όταν Pr20 = 0). 

2.41V/cell 
14.46(12V) 
28.92(24V) 
57.84(48V) 
72.3(60V) 

 

2.58V/cell 
15.48(12V) 
30.96(24V) 
61.92(48V) 
77.4(60V) 

2.75V/cell 
16.5(12V) 
33(24V) 
66(48V) 

82.5(60V) 

Pr26 DVbattStopR_InALevel Αρνητική υστέρηση τάσης συσσωρευτή ως προς την 
παράµετρο Pr25 κάτω από την οποία 
απενεργοποιείται το Stop Relay 

(ισχύει όταν Pr20 = 0). 
 

42mV/cell 
0.25(12V) 
0.5(24V) 
1(48V) 
1.25(60V) 

 

84mV/cell 
0.5(12V) 
1(24V) 
2(48V) 

2.5(60V) 

168mV/cell 
1(12V) 
2(24V) 
4(48V) 
5(60V) 

Pr27 DtimeStopRelay Χρονική υστέρηση δράσης (αλλαγής κατάστασης) 
του Stop Relay (ισχύει όταν Pr20 = 0). 

2sec 10sec 60sec 

Pr28 VbattStartR_Alevel Όριο τάσης συσσωρευτή κάτω από το οποίο θα 
δοθεί εντολή για την ενεργοποίηση του Start Relay 

(ισχύει όταν Pr20 = 0). 

1.66V/cell 
10(12V) 
19.9(24V) 
39.8(48V) 
49.8(60V 

 

1.83V/cell 
11(12V) 
22(24V) 

43.9(48V) 
54.9(60V) 

2V/cell 
12(12V) 
24(24V) 
48(48V) 
60(60V) 

 
Pr29 DVbattStartR_InALevel Θετική υστέρηση τάσης συσσωρευτή ως προς την 

παράµετρο Pr28 πάνω από την οποία 
απενεργοποιείται το Start Relay 

(ισχύει όταν Pr20 = 0). 
 

42mV/cell 
0.25(12V) 
0.5(24V) 
1(48V) 
1.25(60V) 

 

84mV/cell 
0.5(12V) 
1(24V) 
2(48V) 

2.5(60V) 

168mV/cell 
1(12V) 
2(24V) 
4(48V) 
5(60V) 

Pr30 DtimeStartRelay Χρονική υστέρηση δράσης (αλλαγής κατάστασης) 
του Start Relay (ισχύει όταν Pr20 = 0). 

2sec 10sec 60sec 

Pr31 EnableGenMaxTime Επιλογή (1) ή όχι (0) λειτουργίας της γεννήτριας για 
προγραµµατιζόµενο χρονικό διάστηµα. 

 0  

Pr32 GenMaxTime Μέγιστος χρόνος λειτουργίας της γεννήτριας 
(ισχύει όταν Pr31 = 1). 

0.1Hours 10Hours 25Hours 

Pr33 Enable Gen start 
with timer 

Ενεργοποίηση εκκίνησης Γεννήτριας µε  
Ηµερήσιο πρόγραµµα ( 0 ή 1 ) 

 0  

Pr34 Start Gen time Ώρα εκκίνησης Γεννήτριας ( hh:mm ) 00:00 8:00  23:00 

 
Πίνακα 3.1 
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4.  Λειτουργική περιγραφή των βοηθητικών relay START , STOP. 
Από το πρόγραµµα έλεγχου, παρέχονται τέσσερις διαφορετικές δυνατότητες λειτουργίας των δυο 

βοηθητικών ρελέ  START και STOP. Η επιλογή λειτουργίας γίνεται µέσω της προγραµµατιζόµενης 
παραµέτρου (Pr20).   

 
4.1. Λειτουργία ως αυτόµατου ελεγκτού φόρτισης από φωτοβολταϊκα ή 

ανεµογεννήτρια.   Profile=0, Pr20=0:  
Το σύστηµα ενεργοποιεί τα δυο ρελέ START , STOP ανάλογα µε την τάση του συσσωρευτή και ανεξάρτητα 
του αν είναι σε Inverter ή σε Charger Mode. Το ρελέ STOP χρησιµοποιείται για να υλοποιήσει την λειτουργία 
του αυτόµατου φόρτισης των συσσωρευτών από φωτοβολταϊκά ή από ανεµογεννήτρια, ή άλλη πηγή 
συνεχούς τάσης. Σε περιπτώσεις µεγάλου ρεύµατος φόρτισης το τοπικό ρελέ χρησιµοποιείται για να 
οδηγήσει ένα άλλο, εξωτερικό, µεγαλύτερης ισχύος. Το ρελέ START χρησιµοποιείται για να πληροφορήσει 
εξωτερικούς αυτοµατισµούς για την κατάσταση των συσσωρευτών, ή για να ξεκινήσει εξωτερική γεννήτρια 
ρεύµατος που διαθέτει δικούς της αυτοµατισµούς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα όρια της τάσης του συσσωρευτή (V1 , V1�) και (V2 , V2�) καθώς και οι χρονικές υστερήσεις DT1 και DT2 
αντίστοιχα, είναι προγραµµατιζόµενα από τον χρήστη. 
Το όριο της τάσης του συσσωρευτή (V1), πάνω από το οποίο θα ενεργοποιηθεί το Stop Relay, είναι η 
παράµετρος 25 (Pr25). Το όριο (V1�), κάτω από το οποίο θα απενεργοποιηθεί το Stop Relay,  προκύπτει 
αφαιρώντας από την παράµετρο V1 (Pr25) την προγραµµατιζόµενη παράµετρο DV1 (Pr26). Έτσι έχουµε την 
σχέση: V1� = V1 � DV1. Η χρονική υστέρηση DT1, δηλαδή ο συνεχόµενος χρόνος για τον οποίο απαιτείται 
να ξεπεραστεί ένα όριο τάσης ώστε να αλλάξει η κατάσταση του Stop Relay, είναι επίσης 
προγραµµατιζόµενη από τον χρήστη (Pr27). 
Το όριο της τάσης του συσσωρευτή (V2), κάτω από το οποίο θα ενεργοποιηθεί το Start Relay, είναι η 
παράµετρος 28 (Pr28). Το όριο (V2�), πάνω από το οποίο θα απενεργοποιηθεί το Start Relay,  προκύπτει 
προσθέτοντας στην παράµετρο V2 (Pr28) την προγραµµατιζόµενη παράµετρο DV2 (Pr29). Έτσι έχουµε την 
σχέση: V2� = V2 + DV2. Η χρονική υστέρηση DT2, δηλαδή ο συνεχόµενος χρόνος για τον οποίο απαιτείται 
να ξεπεραστεί ένα όριο τάσης ώστε να δοθεί εντολή στο Start Relay, είναι επίσης προγραµµατιζόµενη από 
τον χρήστη (Pr30). 
 
 
 
 
 

ACTIVE 
 

START RELAY 
 

INACTIVE 

ACTIVE 
 

STOP RELAY 
 

INACTIVE 
TIME 

TIME 

TIME 

Vbatt 
 

V1  
V1� 

 
V2�  
V2 

DT1 DT2 DT1 DT2 

∫∫∫∫∫∫∫∫ 

∫∫∫∫∫∫∫∫ 

∫∫∫∫∫∫∫∫ 
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4.2. Λειτουργία ως αυτόµατου εκκίνησης γεννήτριας. Μέθοδος 1η. Pr20=1 , Profile=1:  
 
Το START relay χρησιµοποιείται για την ενεργοποίηση της µίζας (εκκινητής), ενώ το STOP relay 
χρησιµοποιείται για την διακοπή τροφοδότησης της γεννήτριας µε πετρέλαιο. 
 
  

∆ιαδικασία Εκκίνησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η διαδικασία εκκίνησης της γεννήτριας ενεργοποιείται αυτόµατα ή χειροκίνητα από τον χρήστη, µόνο 
αν το σύστηµα είναι σε Inverter. 

Για τη χειροκίνητη ενεργοποίηση επιλέγεται το µήνυµα �EP-0�, που βρίσκεται στην περιοχή των 
επιπλέον ενδείξεων (Extended Display).  Η τιµή µηδέν ��0� µας πληροφορεί ότι την τρέχουσα στιγµή 
δεν υπάρχει αποδεκτή εξωτερική πηγή εναλλασσόµενης τάσης (External Power) συνδεδεµένη στους 
ακροδέκτες του HYDRA. Πιέζοντας στιγµιαία τον διακόπτη ENTER ενεργοποιείται η διαδικασία 
εκκίνησης και εµφανίζεται στην οθόνη το µήνυµα �EP-1� µε την τιµή 1 να αναβοσβήνει. Η τιµή αυτή 
γίνεται οριστικά ένα �1� όταν η εξωτερική πηγή εναλλασσόµενης τάσης (External Power) που είναι 
συνδεδεµένη στους ακροδέκτες του HYDRA αποκτήσει  (ή έχει ήδη)  αποδεκτή τάση και συχνότητα. 

Αυτόµατη ενεργοποίηση της διαδικασίας εκκίνησης έχουµε όταν η τάση του συσσωρευτή παραµείνει 
χαµηλότερη από το προγραµµατιζόµενο όριο StartGen_VbattLimit (Pr22) για 10 συνεχόµενα 
δευτερόλεπτα. 

Και στις δυο περιπτώσεις το σύστηµα εκτελεί προγραµµατιζόµενο αριθµό προσπαθειών εκκίνησης 
της γεννήτριας, µετά το τέλος των οποίων αν έχει αποτύχει (δηλαδή αν παραµείνει σε Inverter Mode) 
σταµατά κάθε περαιτέρω προσπάθεια,  σηµατοδοτώντας την αποτυχία εκκίνησης µε την τιµή �Χ�, δηλαδή  
µε �EP-X�, (FAIL) στην θέση του µενού και παράλληλα ενεργοποιεί το βοηθητικό ρελέ Alarm. 

 
 

ACTIVE 
 

START RELAY 
 

INACTIVE 

ACTIVE 
 

STOP RELAY 
 

INACTIVE 

TIME 

TIME 

Μέγιστος αριθµός επαναλήψεων 
Pr23 = StartGen_MaxRetry 

Εναρξη 
∆ιαδικασίας 
Εκκινησης. 

Μέγιστη διάρκεια που παραµένει 
active ο εκκινητης 

StartGen_ActivePulse = 5sec 

Αρχή 
δεύτερου 
κύκλου

∆ιάρκεια διακοπης της τροφοδοσιας της 
γεννητριας µε πετρέλαιο. 

Pr24 = DisableOil_WaitTime 
Χρόνος αναµονής ανα κυκλο 
προσπάθειας για εκκίνηση. 

StartGen_WaitTime = 20sec 
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∆ιαδικασία Παύσης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η διαδικασία παύσης της γεννήτριας ενεργοποιείται αυτόµατα ή χειροκίνητα από τον χρήστη, µόνο 
αν το σύστηµα είναι σε Charger Mode. 

Για τη χειροκίνητη ενεργοποίηση επιλέγεται το µήνυµα �EP-1�, που βρίσκεται στην περιοχή των 
επιπλέον ενδείξεων (Extended Display).  Η τιµή ένα ��1� µας πληροφορεί ότι την τρέχουσα στιγµή 
υπάρχει αποδεκτή εξωτερική πηγή εναλλασσόµενης τάσης (External Power) συνδεδεµένη στους 
ακροδέκτες του HYDRA. Πιέζοντας στιγµιαία τον διακόπτη ENTER ενεργοποιείται η διαδικασία παύσης 
και εµφανίζεται στην οθόνη το µήνυµα �EP-0� µε την τιµή 0 να αναβοσβήνει. Η τιµή αυτή γίνεται οριστικά 
µηδέν �0�, όταν η εξωτερική πηγή εναλλασσόµενης τάσης (External Power) που είναι συνδεδεµένη στους 
ακροδέκτες του HYDRA παύσει 

Αυτόµατη ενεργοποίηση της διαδικασίας παύσης έχουµε όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση του 
συσσωρευτή, και ο φορτιστής περάσει στο στάδιο συντήρησης του συσσωρευτή (SOC3). Εάν η 
γεννήτρια αποτύχει να σταµατήσει, και συνεπώς το σύστηµα παραµείνει σε Charger Mode, τότε θα 
επαναλαµβάνονται συνεχώς οι προσπάθειες παύσης, µε ένα sec καθυστέρηση µεταξύ τους. 

 

TIME 

ACTIVE 
 

START RELAY 
 

INACTIVE 

TIME 

ACTIVE 
 

STOP RELAY 
 

INACTIVE 

Εναρξη 
∆ιαδικασίας 
Παυσης. 

∆ιάρκεια διακοπης της τροφοδοσιας της 
γεννητριας µε πετρέλαιο. 

Pr24 = DisableOil_WaitTime 
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4.3. Λειτουργία ως αυτόµατου εκκίνησης γεννήτριας. Μέθοδος 2η. Pr20=2 , Profile=2:  
Το START relay χρησιµοποιείται για την ενεργοποίηση της µίζας (εκκινητής), ενώ το STOP relay 
χρησιµοποιείται για την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού συστήµατος της γεννήτριας. 
 

∆ιαδικασία Εκκίνησης  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η διαδικασία εκκίνησης της γεννήτριας ενεργοποιείται αυτόµατα ή χειροκίνητα από τον χρήστη, µόνο 
αν το σύστηµα είναι σε Inverter Mode.  

Για τη χειροκίνητη ενεργοποίηση επιλέγεται το µήνυµα �EP-0�, που βρίσκεται στην περιοχή των 
επιπλέον ενδείξεων (Extended Display).  Η τιµή µηδέν ��0� µας πληροφορεί ότι την τρέχουσα στιγµή 
δεν υπάρχει αποδεκτή εξωτερική πηγή εναλλασσόµενης τάσης (External Power) συνδεδεµένη στους 
ακροδέκτες του HYDRA. Πιέζοντας στιγµιαία τον διακόπτη ENTER ενεργοποιείται η διαδικασία 
εκκίνησης και εµφανίζεται στην οθόνη το µήνυµα �EP-1� µε την τιµή 1 να αναβοσβήνει. Η τιµή αυτή 
γίνεται οριστικά ένα �1� όταν η εξωτερική πηγή εναλλασσόµενης τάσης (External Power) που είναι 
συνδεδεµένη στους ακροδέκτες του HYDRA αποκτήσει  (ή έχει ήδη)  αποδεκτή τάση και συχνότητα. 

Αυτόµατη ενεργοποίηση της διαδικασίας εκκίνησης έχουµε όταν η τάση του συσσωρευτή παραµείνει 
χαµηλότερη από το προγραµµατιζόµενο όριο StartGen_VbattLimit (Pr22) για 10 συνεχόµενα 
δευτερόλεπτα. 

Και στις δυο περιπτώσεις το σύστηµα εκτελεί προγραµµατιζόµενο αριθµό προσπαθειών εκκίνησης 
της γεννήτριας, µετά το τέλος των οποίων αν έχει αποτύχει (δηλαδή αν παραµείνει σε Inverter Mode) 
σταµατά κάθε περαιτέρω προσπάθεια,  σηµατοδοτώντας την αποτυχία εκκίνησης µε την τιµή �Χ�, δηλαδή  
µε �EP-X�, (FAIL) στην θέση του µενού. Επίσης απενεργοποιεί τα ρελέ START και STOP ενώ 
παράλληλα ενεργοποιεί το ρελέ Alarm. 

TIME 

TIME 

Μέγιστος αριθµός επαναλήψεων 
Pr23 = StartGen_MaxRetry 

Έναρξη 
∆ιαδικασίας 
Εκκίνησης 

Μέγιστη διάρκεια που παραµένει 
active ο εκκινητης  

StartGen_ActivePulse = 5sec 

Αρχή 
δεύτερου 
κύκλου

Χρόνος αναµονής ανα κύκλο 
προσπάθειας για εκκίνηση. 

StartGen_WaitTime = 20sec 

ACTIVE 
 

START RELAY 
 

INACTIVE 

ACTIVE 
 

STOP RELAY 
 

INACTIVE 
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∆ιαδικασία Παύσης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η διαδικασία παύσης της γεννήτριας ενεργοποιείται αυτόµατα ή χειροκίνητα από τον χρήστη, µόνο 
αν το σύστηµα είναι σε Charger Mode. 

Για τη χειροκίνητη ενεργοποίηση επιλέγεται το µήνυµα �EP-1�, που βρίσκεται στην περιοχή των 
επιπλέον ενδείξεων (Extended Display).  Η τιµή ένα ��1� µας πληροφορεί ότι την τρέχουσα στιγµή 
υπάρχει αποδεκτή εξωτερική πηγή εναλλασσόµενης τάσης (External Power) συνδεδεµένη στους 
ακροδέκτες του HYDRA. Πιέζοντας στιγµιαία τον διακόπτη ENTER ενεργοποιείται η διαδικασία παύσης 
και εµφανίζεται στην οθόνη το µήνυµα �EP-0� µε την τιµή 0 να αναβοσβήνει. Η τιµή αυτή γίνεται οριστικά 
µηδέν �0�, όταν η εξωτερική πηγή εναλλασσόµενης τάσης (External Power) που είναι συνδεδεµένη στους 
ακροδέκτες του HYDRA παύσει. 

Αυτόµατη ενεργοποίηση της διαδικασίας παύσης έχουµε όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση του 
συσσωρευτή, και ο φορτιστής περάσει στο στάδιο συντήρησης του συσσωρευτή (SOC3).  

 
 
 
4.4.Λειτουργία ως αυτόµατου εκκίνησης γεννήτριας. Μέθοδος 3η. Pr20=3 , Profile=3:  
  
∆ιαδικασία Εκκίνησης: Ενεργοποιείται το START RELAY για χρονικό διάστηµα 30 δευτερολέπτων.  

Η διαδικασία εκκίνησης της γεννήτριας ενεργοποιείται αυτόµατα ή χειροκίνητα από τον χρήστη, µόνο 
αν το σύστηµα είναι σε Inverter Mode.  

Για τη χειροκίνητη ενεργοποίηση επιλέγεται το µήνυµα �EP-0�, που βρίσκεται στην περιοχή των 
επιπλέον ενδείξεων (Extended Display).  Η τιµή µηδέν ��0� µας πληροφορεί ότι την τρέχουσα στιγµή 
δεν υπάρχει αποδεκτή εξωτερική πηγή εναλλασσόµενης τάσης (External Power) συνδεδεµένη στους 
ακροδέκτες του HYDRA. Πιέζοντας στιγµιαία τον διακόπτη ENTER ενεργοποιείται η διαδικασία 
εκκίνησης και εµφανίζεται στην οθόνη το µήνυµα �EP-1� µε την τιµή 1 να αναβοσβήνει. Η τιµή αυτή 
γίνεται οριστικά ένα �1� όταν η εξωτερική πηγή εναλλασσόµενης τάσης (External Power) που είναι 
συνδεδεµένη στους ακροδέκτες του HYDRA αποκτήσει  (ή έχει ήδη)  αποδεκτή τάση και συχνότητα. 

Αυτόµατη ενεργοποίηση της διαδικασίας εκκίνησης έχουµε όταν η τάση του συσσωρευτή παραµείνει 
χαµηλότερη από το προγραµµατιζόµενο όριο StartGen_VbattLimit (Pr22) για 10 συνεχόµενα 
δευτερόλεπτα. 

Στην χειροκίνητη ενεργοποίηση εκτελείται µια µόνο προσπάθεια εκκίνησης, αντιθέτως στην αυτόµατη 
ενεργοποίηση και εφόσον η τάση του συσσωρευτή παραµένει µικρότερη από την παράµετρο Pr22, το 
σύστηµα εκτελεί διαδοχικές προσπάθειες εκκίνησης της γεννήτριας. 

 
∆ιαδικασία Παύσης: Ενεργοποιείται το STOP RELAY για χρονικό διάστηµα 30 δευτερολέπτων.  

Η διαδικασία παύσης της γεννήτριας ενεργοποιείται αυτόµατα ή χειροκίνητα από τον χρήστη, µόνο 
αν το σύστηµα είναι σε Charger Mode. 

Για τη χειροκίνητη ενεργοποίηση επιλέγεται το µήνυµα �EP-1�, που βρίσκεται στην περιοχή των 
επιπλέον ενδείξεων (Extended Display).  Η τιµή ένα ��1� µας πληροφορεί ότι την τρέχουσα στιγµή 
υπάρχει αποδεκτή εξωτερική πηγή εναλλασσόµενης τάσης (External Power) συνδεδεµένη στους 
ακροδέκτες του HYDRA. Πιέζοντας στιγµιαία τον διακόπτη ENTER ενεργοποιείται η διαδικασία παύσης 
και εµφανίζεται στην οθόνη το µήνυµα �EP-0� µε την τιµή 0 να αναβοσβήνει. Η τιµή αυτή γίνεται οριστικά 

TIME 

ACTIVE 
 

START RELAY 
 

INACTIVE 

TIME 

ACTIVE 
 

STOP RELAY 
 

INACTIVE 

Εναρξη 
∆ιαδικασίας 
Παυσης 
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µηδέν �0�, όταν η εξωτερική πηγή εναλλασσόµενης τάσης (External Power) που είναι συνδεδεµένη στους 
ακροδέκτες του HYDRA παύσει. 

Αυτόµατη ενεργοποίηση της διαδικασίας παύσης έχουµε όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση του 
συσσωρευτή, και ο φορτιστής περάσει στο στάδιο συντήρησης του συσσωρευτή (SOC3).  

Στην χειροκίνητη ενεργοποίηση εκτελείται µια µόνο προσπάθεια παύσης, ενώ στην αυτόµατη 
ενεργοποίηση, το σύστηµα εκτελεί διαδοχικές προσπάθειες παύσης της γεννήτριας. 
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5.  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΤΑΣΗΣ / ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ HYDRA 

INVERTER / CHARGER 
 
 
Όλες οι συνδέσεις πρέπει να γίνουν όταν το HYDRA  είναι εκτός λειτουργίας, µε επιµέλεια και 

σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν. Συνίσταται ο περιοδικός έλεγχος  χαλάρωσης των συνδέσεων. 
 
 
5.1.  Σύνδεση µε τους συσσωρευτές. 

Οι συσσωρευτές συνδέονται στους ακροδέκτες των αγωγών µήκους 2 µ των  HYDRA που 
προσφέρονται µαζί µε την συσκευή, µε την ορθή πολικότητα, που σηµαίνεται ως εξής: 

 
ΑΓΩΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ                              συνδέεται στον αρνητικό πόλο 
 
ΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ      συνδέεται στο θετικό πόλο  

 
  Μια αντίστροφη σύνδεση προκαλεί καταστροφή της εσωτερικής ασφάλειας προστασίας, της οποίας 
η αντικατάσταση συνιστάται να γίνει µόνον από εξειδικευµένο τεχνικό, και µόνον µε το ίδιο τύπο φυσιγγίου. 
Τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα του HYDRA δεν καταστρέφονται από την ανάστροφη σύνδεση. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ  ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
 
 
5.2.  Σύνδεση µε τα φορτία. 

Η σύνδεση αυτή γίνεται στο εσωτερικό κάτω τµήµα του HYDRA, αποµακρύνοντας το µεταλλικό 
κάλυµµα το οποίο φέρει τους αντίστοιχους στυπιοθλίπτες και στηρίζεται στο κυρίως πλαίσιο µε τέσσερις 
βίδες. 

Τα φορτία συνδέονται  στις κλεµµενς σύνδεσης, µε την ένδειξη OUT και ως εξής: 
 

L Φάση Live 
N Ουδέτερος Neutral 
PE Γείωση Protective Earth 
 
Μέγιστη διατοµή αγωγών 4 mm 
 

Η έξοδος του HYDRA είναι γαλβανικά ασυσχέτιστη και αποµονωµένη από τους αγωγούς των 
συσσωρευτών. Η γείωση, σύµφωνα µε τον κανονισµό, είναι συνδεδεµένη εσωτερικά µε κάθε µεταλλικό 
υποσύστηµα του HYDRA.  
 
 
 
5.3. Σύνδεση µε την εξωτερική πηγή εναλλασσόµενης τάσης. 
 

Η σύνδεση αυτή γίνεται στο εσωτερικό κάτω τµήµα του HYDRA, αποµακρύνοντας το µεταλλικό 
κάλυµµα το οποίο φέρει τους αντίστοιχους στυπιοθλίπτες και στηρίζεται στο κυρίως πλαίσιο µε τέσσερις 
βίδες. 

Η παροχή εξωτερικής τροφοδοσίας εναλλασσόµενης τάσης 220 Vac / 50 Hz (από 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος Η/Ζ ή δίκτυο ∆ΕΗ  ) συνδέεται στις κλεµµενς σύνδεσης, µε την ένδειξη  IN και ως 
εξής: 
 
L Φάση Live 
N Ουδέτερος Neutral 
PE Γείωση Protective Earth 
 
Μέγιστη διατοµή αγωγών 4 mm2 
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5.4.  Σύνδεση µε τα βοηθητικά ρελέ  
 

Η σύνδεση αυτή γίνεται στο εσωτερικό κάτω τµήµα του HYDRA, αποµακρύνοντας το µεταλλικό 
κάλυµµα το οποίο φέρει τους αντίστοιχους στυπιοθλίπτες και στηρίζεται στο κυρίως πλαίσιο µε τέσσερις 
βίδες. 

Τα βοηθητικά ρελέ παρέχουν επαφές γαλβανικά αποµονωµένες που συνδεονται στους ακροδέκτες 
µε την ένδειξη  relay ως εξής: 

 
Ένδειξη Παρεχόµενη 

Λειτουργία 
Παρεχόµενες επαφές µέγιστο ρεύµα 

σε Α  
ALARM Ενεργοποίηση εξωτερικού, ή 

αποµακρυσµένου 
συστήµατος συναγερµού 

ΝΟ - κανονικά ανοιχτή επαφή 
C    - κοινό 
NC - κανονικά κλειστή επαφή 

 
8 

START Ενεργοποίηση εκκινητη Η/Ζ 
(δες κείµενο) 

ΝΟ - κανονικά ανοιχτή επαφή 
C    - κοινό 
NC - κανονικά κλειστή επαφή 

 
8 

STOP Λειτουργία Η/Ζ εντός / εκτός, 
καθως και λειτουργία 
αυτοµάτου φόρτισης  
(δες κείµενο) 

ΝΟ - κανονικά ανοιχτή επαφή 
C    - κοινό 
NC - κανονικά κλειστή επαφή 

 
8 

 
Πίνακας 5.1.  Επαφές βοηθητικών ρελέ 

 
Το θερµόµετρο µέτρησης θερµοκρασίας των συσσωρευτών φέρει ειδικό ακροδέκτη τύπου 

τηλεφωνικού (RJ45) και  συνδέεται στην αντίστοιχη υποδοχή. 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 HYDRA  
 24 −−−− 800 

HYDRA  
 24 −−−− 1500 

HYDRA 
24 −−−− 2400 

HYDRA 
24 −−−− 3600 

HYDRA 
48 −−−− 6000 

Τάση εξόδου 220 / 230 Vac (true Rms) ± 2 Vac 
Προγραµµατιζόµενο µέγεθος 

Συχνότητα εξόδου 50 Hz ± 0.1 Hz 
Ονοµαστική τάση εισόδου 24 Vdc 48Vdc 

Όρια τάσης εισόδου 19.8  έως 34.2 Vdc 

Ονοµαστική Ισχύς  (100%) 
@ 20 °C 

800 VA 1500 VA 2400 VA 3600VA 6000VA 

130 % για 1/2 hour 130 % για10� 

200% µε θερµικό περιορισµό 

Ικανότητα υπερφόρτισης 
@ 20 °C 

500% για 0.2 sec 

Ταχύτητα απόκρισης <0.1 sec σε ακραίες βηµατικές µεταβολές 

Προειδοποίηση χαµηλής 
τάσης συσσωρευτή 

21.6 Vdc, 43.2 Vdc 

Προστασία χαµηλής τάσης 
συσσωρευτή 

19 Vdc 38 Vdc 

Προστασία υψηλής τάσης 
συσσωρευτή 

34.2 Vdc 68.4 Vdc 

Ρεύµα ηρεµίας 0.28 Α 0.4 Α 0.5 Α 0.6 Α 0.6 Α 

Συντελεστής απόδοσης 94% max. 94% max. 94% max. 94% max 94% max 

Μέθοδος ψύξης Εξαναγκασµένη  κυκλοφορία  αέρα 

      

Αυτόµατος µεταγωγικός 
διακόπτης 

15 A 20 Α 20 A 20 A  

Ρεύµα φόρτισης  0 − 20 Α 0 − 40 Α 0 − 65 A 0 − 100 A  

Αποδεκτή τάση Η/Ζ 180 έως 260 Vac  

Αποδεκτή συχνότητα Η/Ζ 43 έως 57 Hz  

Απόρριψη Η/Ζ εάν η τάση του >270 Vac 
  < 170 έως 120 Vac ( προγραµµατιζόµενο µέγεθος ) 

 

∆ιαστάσεις Υψ × Πλ × Βα  
σε cm 

53 × 28 × 22 
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