
Caracteristicas:

- Tipo de onda de corrente de saída: onda senoidal pura

- Potência nominal máxima do inversor: 1500W

- Potência máxima de pico do inversor: 3000W

- Tensão de saída: 12V

- Tensão de saída CA: 230V

- Regulagem de saída CA: ±3,0%- Regulagem de saída CA: ±3,0%

- Frequência de saída: 50Hz±0,5Hz

- Consumo em standby: 8,6w/h

- Proteções AC contra curto-circuito, sobrecarga e 

sobretemperatura.

 - Ruído em decibéis (dB): 50dB (na operação máxima 60dB)

- Faixa de tensão da bateria: 11V - 15,5V

- Eficiência operacional: mais de 90%- Eficiência operacional: mais de 90%

- Proteções de alarme de bateria fraca, bateria sobre 

descarga, inversão de polaridade através de fusível.

- Tipo de bateria: bateria de chumbo-ácido aberta e selada.

- Dimensões: 33 x 18 x 7 cm

- Ventilador: Temperatura e carga controladas.

-- Com display LCD indicando a capacidade da bateria, 

voltagem da bateria, voltagem AC e alimentação AC.

- Com dois ventiladores DC múltiplos controlados 

(temperatura e carga).

- Inclui os cabos de ligação do inversor à bateria.
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Fixa Técnica

Este inversor de onda pura Ecosolar Super Blue 

oferece 1500W de potência nominal e 3000W de 

potência de pico e foi fabricado para transformar a 

corrente contínua de 12V da bateria em corrente 

alternada de 230V. Ao converter a eletricidade para 

230V, permite conectar qualquer dispositivo elétrico 

em casa, pois gera uma onda senoidal de qualidade 

como a recebida em casa através da rede elétrica.como a recebida em casa através da rede elétrica.

Pode ser conectado a uma ou várias baterias e 

oferecer corrente elétrica alternada em qualquer lugar 

onde o usuário precisar. Possui um design totalmente 

digital e inteligente com display LCD indicando a 

capacidade da bateria, tensão da bateria, tensão CA, 

energia CA.

Inversor de onda pura 
Ecosolar Super Blue 1500W 12V


