
 
 

STECA SIINUSPINGEGA INVERTERID          

 

             Steca Xtender XTS, XTM ja XTH 
 

XTS 900-12, 1200-24, 1400-48 
XTM 1500-12, 2000-12, 2400-24, 3500-24, 2600-48 
XTH 3000-12, 5000-24, 6000-48, 8000-48 

 

Steca Xtender inverterite peamised funktsioonid on lisaks 

energia muundamisele ka ümberlülitus, akude laadimine ja 

väliste toiteallikate kasutamise juhtimine ja. Kõik funktsioonid 

toimivad täisautomaatselt. Inverterite juhtimisfunktsioonid on 

kasutajasõbralikud ning need tagavad energiasäästliku 

kasutamise. 

Kõiki seadistusi saab kaugjuhtimise teel muuta. Kui ilmub uus 

tarkvaraversioon, saab seda kohe süsteemi laadida – tänu selle on 

tagatud kõige uuema tarkvara kasutamine. Paralleelselt saab 

ühendada mitu Steca Xtender inverterit ning samuti saab 

kasutada kolmefaasilist süsteemi – kokku saab süsteemi 

ühendada kuni üheksa inverterit.   

 

Tehnilised andmed 

Siinuspinge 

Suurepärane ülepingekaitse 

Optimaalne akude kaitsesüsteem 

Seadistatav integreeritud akulaadija 

Mitmetasemelised akude laadimisprogrammid (PFC) 

Automaatne koormuse tuvastus 

Automaatne ooterežiimi koormuse seadistus  

(alates väiksemast koormusest) 

Paralleelühenduse võimalus 

Parim vastupidavus 

Võimalus kasutada katkematu toite allikana (UPS) 

Multifunktsionaalsed ühendusvõimalused 

Võimsuse jagamise seadistamine 

Vaikne ja töökindel igal koormusastmel 

Alternatiivsete vooluallikate tugi (Smart Boost) 

Kaitse voolutõugete vastu (Power Shaving) 

Ülikiire edastusrelee 

Väga efektiivne 

Digitaalne juhtprotsessor (DSP) 

 

Elektrooniline kaitsesüsteem 

Tühjenemisvastane kaitsesüsteem  
Väljalülitus aku ülepinge korral 

Temperatuuri- ning ülelaadimiskaitse 

Lühisekaitse 

Polaarsuse kontroll (sisemine kaitse - v.a. XTH 3000) 

Häiresignaal akude liigse tühjenemise või  

ülekuumenemise korral 

 

Indikatsioon 

5 LED märgutuld (olek, veateated) 

 

Lisavõimalused 

Mudel 115V/60Hz (v.a. XTH 8000-48) 

Emaplaadile lisatud täiendava lakikihiga mudel 

Aku temperatuurierinevuse korrigeerimiseks  

mõeldud andur BTS-01 

  

Sertifikaadid 

CE, RoHS 

 

Kasutuskohad 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multifunktsionaalsed ühendusvõimalused 
Neid potentsiaalivabasid ühenduskontakte saab 
vastavalt vajadusele programmeerida (seadme 
kasutamiseks koos erinevate rakendustega). 
Kontaktid avanevad või sulguvad vastavalt 
eelnevalt määratud muutustele inverteri sees või 
väljas (vooluvõrgu olek, aku toitepinge 
langus/tõus, veasituatsioonid vms). Samuti saab 
kasutada ka taimeri funktsiooni (aktiveerimine 
öötundideks jms.). Nii saab näiteks generaatorit 
automaatselt  nädalavahetustel sisse lülitada, 
laadida täiendavalt akusid jne.   
 

Alternatiivsete vooluallikate tugi (Smart 

Boost) 
See funktsioon võimaldab suurendada 
alternatiivse toiteallika osakaalu ka siis kui 
kasutusel on spetsiaalne koormusrežiim 
(induktiivne, asümmeetriline, kõrge 
voolutugevuse režiim).  
Lisaks saate inverterit Steca Xtender kasutada 
koos teiste inverteritega, mida soovite võimsuse 
suurendamiseks kasutusele võtta. 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Seadme Steca Xtender kasutamisel koos seadmega ECF-01  

2) Eriversioon (määrake tellimuse vormistamisel) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehnilised andmed 

Pidevvõimsus 

Süsteemi pinge 

Võimsus 30 min 

Võimsus 5 sek 

Maks. efektiivsus 

Voolutarve ooterežiimil / ON 

Müratase 

vastavalt 

(ventilatsiooniga / ilma) 

Sisend 

Sisendpinge 

Maksimaalne voolutugevus (edastus) 

Laadimisvoolu seadistus 

Sagedus 

Aku pinge 

Aku 

Vahelduvvool 

Kinnitused jt andmed 

Töötemperatuur 

Väljundsagedus 

Harmooniline moonutus 

Koormuspinge tuvastus (ooterežiim) 

Väljundpinge 

Töötemperatuur 

Smart-Boost (30 min) 

Sisendi voolutarbe seadistus 

Multifunktsionaalsed kontaktid 

Kaitseaste 

Mõõdud (K x L x S) 

Kaal 

Jahutus 

Paralleelühendused 3 x 1 faasi, 3 faasi 

Ventilator aktiveerub temperatuuril 55 kraadi 

2 sõltumatut kontakti 16A/250V (potentsiaalivabad) 

siinuslaine 

seadistatav  

Steca RCC-02 
Juhtpaneel ja ekraan (kaasas 
2 m pikkune kaabel) 
Seinale paigaldamiseks 
 

Steca RCC-02 
Juhtpaneel ja ekraan (kaasas 2 
m pikkune kaabel) 
Seinale paigaldamiseks 
 

Steca BTS-01 
Aku temperatuuriandur (kaasas 
5 m pikkune kaabel) 
Aku pinge seadistamine 
vastavalt temperatuurile 
 
 

Joonistel pole kujutatud mudeleid: 
 

Ühenduskaabel 
Kolmefaasilise ühenduse või 
paralleelühenduse loomiseks 
(2m pikkune CAB-RJ45-2) 
 
 

Steca X-Connect 
Steca Xtender XTH 
ühenduskomplekt 
 
 

ECF-01 
Steca Xtender XTS 
mudelite integreeritud 
jahutusseade 
 


