
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Automatyczny przełącznik zasilania ze stykiem pomocniczym APZ-02

1. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
- Wszelkich podłączeń i zmian należy dokonywać przy odłączonym napięciu.
- Należy zapewnić właściwe warunki pracy, zgodne ze specyfikacją urządzenia, takie 
jak: napięcie zasilania, temperatura, maksymalny pobór prądu. 
- Instalacja i ustawianie urządzenia wymagają posiadania odpowiednich 
umiejętności, dlatego mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel, 
po zapoznaniu się w całości z instrukcją obsługi.
- Nieprawidłowo podłączone urządzenie może ulec uszkodzeniu.
- Odpowiedzialność za prawidłową instalację spoczywa na osobie montującej. 
Należy się upewnić, czy spełnione są wszystkie wytyczne i normy obowiązujące w 
danym kraju. 



- Należy uchronić instalację przed wyładowaniami poprzez stosowanie odpowiednich 
środków bezpieczeństwa. 
- Wszelkie nieautoryzowane przeróbki, modyfikacje oraz próby napraw powodują 
utratę gwarancji. 
- Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.

2. OPIS I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
Automatyczny przełącznik zasilania służy do przełączania napięcia z wejścia 
MASTER na wyjście OUT. Przełącznik przełącza dwa obwody jednocześnie, dzięki 
czemu mamy odseparowany inwerter, gdy dom jest zasiany z wejścia SLAVE (jest 
aktywne, gdy na MASTER nie ma napięcia z inwertera). Przełącznik służy do 
ciągłego podtrzymania napięcia w domu i umożliwia zasilanie z przetwornicy, gdy 
jest włączona. W momencie, gdy nastąpi jej wyłączenie zostaje przełączone z 
powrotem na sieć energetyczną. Jest to jedna z możliwości jaką oferuje przełącznik. 
Druga umożliwia zasilanie awaryjne w przypadku braku napięcia sieci (MASTER 
jest głównym wejściem z sieci energetycznej). Przełącznik posiada również styk 
pomocniczy, który jest pomocny do włączenia przetwornicy, gdy zabraknie napięcia z 
sieci energetycznej. Styk jest rozdzielony na dwa gniazda 2 pinowe (jeden pin jest 
wspólny). Gdy na wejściu MASTER jest napięcie to styk RELAY MASTER ON jest 
zwarty, analogicznie działa, gdy jest przełączony na zasilanie SLAVE.

3. INSTALCJA I PODŁĄCZENIE
Urządzenie do prawidłowej pracy wymaga odpowiedniego podłączenia. Docelowym 
miejscem montażu jest skrzynka natynkowa wyposażona w szyny TH35.
Regulator należy podłączyć, jak na rysunku poniżej, gdy ma być zasilaniem 
awaryjnym.



Schemat z poprzedniej strony jest przykładem podłączenia. Urządzenie można 
podłączyć dowolnie, pamiętając o wartościach krytycznych podanych w danych 
technicznych poniżej.

4. DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania  184 V do 254 V AC

Prąd znamionowy styków głównych  16A

Prąd załączenia styków głównych  30A

Moc pobierana przez przełącznik  3,2 VA (tylko z wejścia MASTER)

Trwałość styków (cykle)  100 0000 przełączeń

Prąd styku pomocniczego  8 A

Czas zadziałania z wejścia MASTER < 10ms.

Czas powrotu na wejście SLAVE < 7 ms. 

5. WARUNKI GWARANCJI
Firma EL-CAR Elektronika udziela 24 miesięcznej gwarancji na APZ-02 
automatyczny przełącznik zasilania. Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń powstałych z 
powodu niewłaściwego użytkowania, zużycia lub nieautoryzowanych zmian.
 Jeżeli produkt nie działa zgodnie z instrukcją, będzie naprawiony lub wymieniony w 
ciągu 14 dni roboczych na pełnosprawny pod warunkiem dostarczenia urządzenia do 
firmy EL-CAR Elektronika z opłaconym transportem i ubezpieczeniem. 
Firma EL-CAR Elektronika nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z 
niewłaściwego użytkowania produktu lub na skutek wypadków losowych jak np: 
wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar itp. 
Firma EL-CAR Elektronika może w szczególnych przypadkach cofnąć wszystkie 
gwarancje, w sytuacji stwierdzenia braku przestrzegania instrukcji obsługi i nie 
akceptowania warunków gwarancji przez użytkownika. 

 Symbol CE na urządzeniu oznacza zgodność urządzenia z 
dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC 
2004/108/WE (Electromagnetic Compatibility Directive).  

Znak ten na urządzeniu informuje o zakazie umieszczania zużytego 
urządzenia łącznie z innymi odpadami. Sprzęt  należy przekazać do 
wyznaczonych punktów zajmujących się utylizacją. (Zgodnie z 
Ustawą o zużytym sprzęcie elektronicznym z dnia 29 lipca 2005) 


