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De serie elektronische spanningsomvormers IPS dient voor de voeding van 
elektrische apparaten die een wisselspanning van 230 V uit een accu nodig hebben en voor 
auto-installaties met een gelijkspanning van 12 V of 24 V. 

De omvormers zijn bij uitstek geschikt op plaatsen waar directe aansluiting op het 
elektriciteitsnet niet mogelijk is. De omvormers van de serie IPS geven op de uitgang een 
z.g. gemodificeerde sinusoïde. Dit is een wisselspanning met een rechthoekig verloop 
waarvan de effectieve waarde gelijk is aan de effectieve waarde van de sinusoïde die optreedt 
in het elektriciteitsnet. Dankzij de toepassing van deze methode voor spanningsopwekking is 
het mogelijk om de afmetingen aanzienlijk te beperken en de betrouwbaarheid van het hele 
apparaat te vergroten. 

Omvormers van de serie IPS zijn uitsluitend geschikt voor de voeding van 
elektronische en elektrische apparaten waarvan de belasting een resistief karakter 
heeft, zoals gloeilampen, verwarmingselementen, elektronische voedingen, 
audiovideoapparatuur etc. 

Het is niet toegestaan om apparaten aan te sluiten die transformators of 
inductiemotoren bevatten, zoals sommige elektronische gereedschappen, huishoudelijke 
apparatuur, tl-buizen met elektromagnetische voorschakeling, transformatorvoedingen, 
pompen etc. 

Denk aan de juiste polarisatie van de kabelaansluiting op de accu (PLUS op 
PLUS en MIN op MIN). Omgekeerde aansluiting (PLUS op MIN) kan kortsluiting veroorzaken, 
evenals beschadiging van de omvormer en de aangesloten belastingen. Na correcte aansluiting 
en inschakeling van de omvormer gaat de groene diode naast de aan-uitknop branden. Als er 
geen enkele diode gaat branden, moet u controleren of de voedingskabels op de juiste wijze 
zijn aangesloten. Indien de omvormer kapot is of wanneer andere factoren een fout in de 
werking veroorzaken (kortsluiting, overbelasting), dan gaat de rode diode branden en 
hoort u een geluidssignaal uit de omvormer. 

Alle omvormers van de serie IPS zijn uitgerust met een reeks beveiligingen: 

 Beveiliging tegen oververhitting – uitschakeling na overschrijding van een temperatuur 
van ca. 60⁰C - 70⁰C; 

 Beveiliging tegen onderspanning – schakelt het apparaat uit wanneer de 
ingangsspanning te laag is (ontlading accu); 

 Beveiliging tegen overspanning – schakelt het apparaat uit wanneer de 
ingangsspanning te hoog is; 

 Beveiliging tegen overbelasting – schakelt het apparaat uit wanneer het apparaat 
langer dan een dozijn seconden wordt overbelast. 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Model IPS 300 500 500 PLUS 500/1000 1000 2000 
Momentaan 

vermogen [VA] 
300 500 500 1000 1000 2000 

Werkelijk vermogen 
[W] 150 350 350 500 700 1300 

Accuspanning 12 V of 24 V 
Ingangsspanning 12 V: 10,5 V - 15,5 V | 24 V: 21 V - 31 V 

Uitgangsspanning 225 - 235 V 
Frequentie 

uitgangsspanning 
50 Hz (+-2 Hz) 

Rendement ~ 92% 
Beveiliging tegen 
onderspanning 

12 V: 10,7 V (+- 0,3 V) | 24 V: 21,4 V (+- 0,6 V) 

Bedrijfstemperatuur -10°C tot +40°C 

Afmetingen (mm): ø80 x 178 178x105x60 160x105x60 180x105x69 235x162x70 255x165x70 

Gewicht [kg] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,6 2,2 
Meegeleverd B A en B B A en B A 
 

Model IPS 3000 4000 5000 3000 PLUS 600 DUO 1200 DUO 
Momentaan 

vermogen [VA] 
3000 4000 5000 3000 600 1200 

Werkelijk 
vermogen [W] 

1700 2000 2500 1700 300 600 

Accuspanning 12 V of 24 V universeel 12 V en 24 V 
Ingangsspanning 12 V: 10,5 V - 15,5 V | 24 V: 21 V - 31 V 10,5 V - 31 V 

Uitgangsspanning 225 - 235 V 
Frequentie 

uitgangsspanning 
50 Hz (+-2 Hz) 

Rendement ~ 92% 
Beveiliging tegen 
onderspanning 

12 V: 10,7 V (+- 0,3 V) | 24 V: 21,4 V (+- 0,6 V) 

Bedrijfstemperatuu
r 

-10°C tot +40°C 

Afmetingen (mm): 
290x165x7

0 
290x173x14

5 
290x173x14

5 
280x170x7

0 
163x105x6

0 
235x162x7

0 
Gewicht [kg] 2,7 4,5 4,8 2,9 0,7 1,6 

Meegeleverd (*) A A en C B 
 

(*) 
A – kabel voor aansluiting van de omvormer op de accu (rood en zwart) 

B – kabel voor aansluiting van de omvormer op de sigarettenaansteker in het voertuig 
C – besturingspaneel met impulsschakelaar en diodes ON/OFF/FAULT 


