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1 Anslutning av apparater 
Invertern levererar vanlig 230V AC ström på utgången, ren sinusspänning som i 

elnätet. Notera att det finns några begränsningar på vilka apparater man kan ansluta 

till invertern. 

 

 

230V utgången får aldrig anslutas till 230V elnätet! 

(Invertern är endast för stand-alone offgrid bruk.) 

230V apparater som INTE bör anslutas 

 Alla apparater som förbrukar mer än inverterns märkeffekt,  

som kaffekokare, brödrost, ugn. 

 Anslut maximalt två stycken laddare till skruvdragare och liknande 

verktyg (De kan belasta invertern i pulser som kan söndra den). 

 Vid apparater med med motor liksom pump, häcksax, cirkelsåg, 

motorsåg, dammsugare och likanande, ska inverterns nominella effekt 

vara minst dubbelt större än apparatens förbrukning. Detta beror på att 

startströmmen och strömmen vid belastning kan vara mycket större än 

nominella effekten. Ett undantag är dammsugare med ställbar effekt. 

 Observera att en mikrovågsugn förbrukar minst dubbelt mer effekt vid 

start än den uppvärmningseffekt som står på den. 

230V apparater som GÄRNA får anslutas 

 Lampor av typ LED, halogen, glödlampor. 

 Datorer, TV, mobilladdare och musikutrustning. 

 Kylskåp eller frys (Min. 1000W/1500W pga. startströmmen). 

 Andra apparater som inte nämns nedan i röda rutan och förbrukar 

mindre än inverterns effekt, och under batteriernas urladdningsström 

(Se avsnitt 2.5) 
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2 Montering 
Invertern bör monteras inne, eftersom den inte tål vatten. Montera inte invertern i 

utrymmen där omgivningstemperaturen stiger över 40 grader eller där du störs av 

fläkten som startar vid behov. Invertern monteras vid väggmontering med uttaget till 

höger eller vänster. Den kan också monteras på vågrätt underlag. Om den måste 

monteras lodrätt, se till att inga föremål eller vätskor kan falla ner genom 

ventilationshålen. 

10cm fri luft omkring invertern 

Placera invertern så att det är minst 10 cm runt om den, och se till att det är fri 
ventilation till fläktarna. Invertern får inte monteras i skåp utan ventilation. Fläkten 
startar bara vid hög temperatur när invertern belastas. 
Efter montering av invertern, ska den anslutas till batteriet. Avsnitt 2.2. 
 
Säkring på batterikabeln 

Vi rekommenderar att man monterar en säkring på plus kabeln till invertern nära 

batteriet, för att skydda kablarna mot brand, om det sker kortslutning på väg till eller 

inne i invertern. Detta är speciellt viktigt vid användning av långa kablar. 

Rekommenderade säkringar på plus kabeln, observera kabelarean vi långa kablar: 

300W, 12V, säkring 30A.  

600W, 12V, säkring 50A. 

1000W, 12V, säkring 100A 

2000W, 12V, säkring 200A 

(Hälften mindre säkringar räcker vid 24V) 

2.1 Inbyggda fläkten / fläktarna 

Invertern har en inbyggd fläkt, som kyler ner elektroniken vid hög belastning. Fläkten 

styrs av temperuren och startar bara vid behov. 

Fläkten startar och stannar enligt behov och avger ett svagt ljud som man kan beakta 

vid val av monteringsplats. Fläkten kan knarra lite vid start, det är helt normalt. 

Placera invertern där ljudet inte stör. 

Damm och skräp kan dammsugas ur invertern via fläkten och ventilationshålen. 



     

Sid 4 

2.2 Kablar till batteri 

Batterikablarna monteras först på invertern, och därefter på batteriet. RÖD = PLUS, 

SVART = MINUS. Vid fel polaritet kan de interna säkringarna brinna. Se avsnitt 3.5 

Kabelanslutning på de större invertrarna 

    
1) Lossa på skydden.                          Skruva fast kablarna väl. 

 
Sätt på skydden igen. Undvik att kablarna försämrar ventilationen. 

Kabelanslutning på små invertrar 

 
Skruva fast kablarna väl. Undvik att kablarna försämrar ventilationen. 
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2.3 Sätt på invertern 

 

På framsidan finns on-off knappen, uttaget och inverterns display. 

2.4 Display 

Informationen på inverterns display. Den översta spänningen skiftar mellan 

inkommande DC spänning och utgående AC spänning. 

Batterinivå 

DC Batteri-

spänning  

För hög 

temperatur 

Utgång överbelastad 

Ren sinus 

Spänning på 

AC utgång 

Frekvens på 

AC utgång 

Belastningseffekt 

på AC utgång 
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2.5 Stäng av invertern när den inte används 

VIKTIGT!  Stäng av invertern när den inte ska användas under en längre period! 

Orsaken är att invertern alltid förbrukar el, den har en tomgångsström även om 

apparaterna som anslutits inte är på för tillfället. Se tomgångsförbrukningen i avsnitt 

4. Att stänga av invertern förlänger också inverterns livslängd. 

Belastning av batterier 

Notera att större invertrar drar mycket stor ström ur batterierna när invertern 

belastas mycket. Speciellt batterier som tål många urladdningar tål inte att så höga 

strömmar tas ur dem under längre tid. 

Exempel på strömmar som tas ur batterierna: 

1000W / 12V batteri: 90A batteriurladdning 

2000W / 12V batteri: 180A batteriurladdning 

1000W / 24V batteri: 45A batteriurladdning 

2000W / 24V batteri: 90A batteriurladdning 

GEL /AGM batterier och beräkning av maximal belastning 

GEL och AGM batterier tål normalt inte långvarig belastning över 20-25% av 

batteriets nominella kapacitet. Dvs. 1x 12V 100Ah batteri tål upp till 20-25A långvarig 

belastning = 240W.  

En minnesregel är att man kan ta ut 2,4 gånger så många watt ut som det är 

amperetimmar på batterierna vid 12V, och vid 24V batteri kan man ta ut 4,8 gånger 

nominella Ah på batteriet. Exempel: 

1x 12V / 100Ah batteri: 100Ah * 2,4 = 240W 

2x 12V / 100Ah batteri: 200Ah * 2,4 = 460W (Dubbelt mer med 2 batterier parallellt) 

1x 24V / 120Ah batteri: 120Ah * 4,8 = 576W 

Detta motsvarar 20% av batteriets kapacitet (100Ah * 0,2 = 20A = 240W). I en kort 

period (5-10 min.) kan de normalt tåla dubbelt större ström. 

Vanliga bil- eller fritidsbatterier (med flytande syra) kan tåla något högre belastning, 

men kan däremot inte urladdas lika många gånger. Lithiumbatterier kan normalt 

också tåla något högre urladdningsström än AGM eller GEL. Se batteriets datablad.  
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3 Fel på invertern 
Se nedan de vanligaste alarmen som kan förekomma. 

Se också felkodstabellen i avsnitt 3.4. 

3.1 Invertern pipar 2 gånger 

Vid 2 pip och blinkande ”20%” 

ikon, så är batteriet nästan tomt. 

Om det sker bara ibland och 

tillfälligt, så är det vanligtvis när 

kylskåpet eller liknande apparat 

med hög startström startar eller 

om batterierna är i dåligt skick. 

Lösning 

a) Koppla ur förbrukningar och ladda batterierna helt fulla. 

b) Batterierna bör laddas helt fulla, så att spänningen inte sjunker under gränsen för 

låg spänning när invertern belastas med hög ström. Batterispänningen ska ligga över 

12V (eller 24V) på tomgång när ingen laddning är på.  Observera att man inte hinner 

se hur mycket spänningen sjunker när en större förbrukning påkopplas, det sker 

under ett kort ögonblick. Om spänningen kontinuerligt är dålig, kan det vara 

batterierna som börjar vara dåliga och bör bytas. 

c) Kontrollera att alla batterikablarna sitter bra fast och har bra kontakt. Mät 

spänningen framme vid inverterns anslutningar när belastning är på, spänningen ska 

vara närapå samma som vid batterierna. Om spänningen i kablarna sjunker mer än 

0,2V är det dålig kontakt eller så är kablarna för tunna.  
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3.2 Invertern  pipar 3 gånger och utgången har ingen spänning 

Vid 3 pip och blinkande ”tom” 

batteri-ikon är batteriet helt tomt 

och invertern släcker utgången. 

 

 

Lösning 

Koppla ur förbrukningar och ladda batterierna helt fulla. Utgången blir aktiv igen när 

spänningen stiger över 13V (26V). Du kan också släcka av invertern och sätta på den 

igen när laddningen är färdig. 

 

3.3 Invertern pipar och våg-ikonen visas 

När invertern pipar och våg-ikonen 

visas är belastningen för hög, eller 

den har varit för hög. 

 

 

 

 

Lösning 

a) Undersök vilken apparat som tar för stor ström genom att koppla ur dem alla och 

anslut en i taget. Se även vilka apparater som kan anslutas i avsnitt 1. 

b) Om invertern pipar och våg-ikonen tänds ibland, kan det vara kylskåp, pump eller 

annan apparat med motor som tar stor ström vid start som orsakar alarmet. 

Lösningen är då att skaffa en större inverter eller byta apparaten till en modell som 

drar mindre ström vid start. Man kan också undvika att flera apparater är på vid start 

av den apparat som drar stor startström. 
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3.4 Felkoder (Pip) 

Om invertern meddelar om fel och pipar kan du se orsaken nedan: 

 

Alarm Display Status Lösning 

Ingen Släckt 
Ingen 230V ut, 
invertern ”död” 

Kontrollera att invertern får spänning ur 
batterierna, säkring sönder? 

2x Pip 
+ kort paus  

”20%” 
blinkar 

Batterispänning 
låg 

Batterispänningen är under ca. 
10,5V/21V, vilket syns på inverterns 
display. Invertern slocknar snart när 
spänningen sjunker ännu lägre (se nästa 
punkt). Urkoppla belastning och ladda 
batterierna. 

3x Pip 
+ kort paus 

 
blinkar 

För låg 
batterispänning 
och utgången är 
släckt 

Batterispänningen är under ca. 10V/20V, 
vilket syns på inverterns display. Inverten 
har släckt utgången. 
Urkoppla belastning och ladda 
batterierna. 
När spänningen kommer över 13V/26V så 
tänds utgången igen. 

4x Pip 
+ paus 

 
blinkar 

För hög 
batterispänning 

Batterispänningen är över 15V/30V, vilket 
syns på inverterns display och batterierna 
är överuppladdade. Avbryt laddning direkt 
och kontrollera laddaren och 
kabelanslutningar. 

Piiip  
lyser 

Invertern 
överbelastas 
eller utgången 
kortsluten 

Koppla ur all förbrukningen direkt. Anslut 
därefter mindre belastning. Efter 10 sek. 
släcks utgången, och invertern försöker 
igen efter 5 sek. (Max 3 gånger). 

5x Pip 
+ kort paus  

lyser 

Intern 
temperatur är 
för hög 

Inverterns interna temperatur är över 80 
grader. Rengör fläkten och se till att det är 
bra ventilation omkring invertern. 
Omgivningstemperaturen ska vara under 
40 grader. Minska belastningen. 
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3.5 Byte av interna säkringar 

De interna säkringarna kan brinna om man vänder plus och minus fel väg eller vid 

hög belastning. De byts ut på följande sätt. (endast för behörig montör.) 

Koppla först lös inverten från batteri och förbrukning! 

    
Skruva lös de övre skruvarna i bägge ändan (4 st skruvar totalt) 

    
Lyft av locket.                       Dra lös säkringarna och byt ut dem. 

                       Bild av 1000W inverter. 

    
Säkring i en 600W inverter.                      Flatsäkring (Färg enligt storlek). 
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4 Specifikationer 
 

Alla spänningar visas för både 12V batteri / 24V batteri. 

 

Modell Nominell 
effekt 

Toppeffekt Verkn. grad. Standby 
förbrukning 

300W 300W 600W >85% < 5W 

600W 600W 1200W >85% < 6W 

1000W 1000W 2000W >90% < 11W 

1500W 1500W 3000W >90% < 11W 

2000W 2000W 4000W >90% < 12W 

3000W 3000W 6000W >90% < 15W 

 

  

Återvinns som elektronikavfall, får inte slängas med vanligt skräp.  
 

DC inkommande spänningsområde 10.5~15V / 21,0~30.0V 

AC utgående spänning (nominell) 220~240V AC 

AC utgångens frekvens (ren sinus) 50 Hz 

Omgivningstemperatur vid drift -15 °C ~ 40 °C 

Alarm vid låg batterispänning (nominell) 10.5V / 21V DC (+/- 0,5/1V) 

Bryter vid låg batterispänning  (nominell) 10V / 20V DC (+/- 0,5/1V) 

Alarm vid hög batterispänning (nominell) 15V / 30V DC (+/- 0,5/1V) 

Importör:  MG Engineering 
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