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Steca Xtender XTH 

3000-12, 5000-24, 6000-48, 8000-48 

    Уредите от серията Steca Xtender съчетават функции на 
синусоидален инвертор, заряден контролер и 
превключвател. Към инверторите от серията XTM има 
възможност  да се свържат и външни източници на 
променлив ток. Тези функции могат да се комбинират и  
управляват напълно автоматично, като се постига 
изключителен комфорт  на управление и ефективно 
използване на  наличните енергийни източници. Steca 
Xtender XTH може изцяло да се настройва  дистанционно. 
При  наличие на нови версии  на системния софтуер 
даващи възможност за използване на нови функции е  
възможна неговата  актуализация. Така  уреда ще  
разполага винаги с най-новата системна версия на 
програмата. С инверторите от типа Xtender XTH могат да 
се изграждат и трифазни системи. Възможно е няколко 
Xtender инвертора да се включат паралелно и трифазно 
така, че да работят безпроблемно заедно. До девет 
инвертора могат да работят съвместно. 

Мултифункционални превключватели                                          

              Свободните от потенциал контакти могат да бъдат 
програмирани за различни приложения. Те могат да се 
използват за реакция при събития в инвертора  или извън 
него например:  сигнал при отпадане на мрежовото 
напрежение, критично ниво на напрежението в 
акумулаторите или  сигнал за нарушаване на работните 
функции на уреда.  Контактите могат да се програмират и 
като таймери да се включат в точно определено време 
например: нощем или през уикенда.  По този начин 
могат  да се използват за стартиране на генератори или 
за изключване на маловажни консуматори.                   

Функция Smart-Boost         

      С помоща на тази функция може да се  увеличи 
мощността на друг променливотоков източник , като 
например: генератор или зарядно устройство.  
Инверторът Steca Xtender XTH може да се комбинира и с 
вече инсталирани инвертори  за повишаване  на 
наличната мощност при захранване на индуктивни, 
асиметрични или консуматори със висок пусков ток. 

Продуктови белези  

� Чисто синусоидално напрежение  

� Отлична реакция към претоварване  

� Оптимална защита на акумулаторния блок  

� Настройващ се интегриран заряден контролер 

� Интегриран програмируем многостепенен заряден  

    контролер с корекция на мощността PFC 

� Автоматично разпознаване на консуматори  

� Автоматично разпознаване на консуматори в режим 

Готовност/Standby в широк мощностен диапазон. 

Възможност за настройка 

� Възможност за работа на няколко инвертора в паралел  

� Висока надежност  

� Може да се използва като (UPS) или (USV) 

� Mултифункционален контакт  

� Настройка за разпределение на мощността (Power-Sharing) 

� Надежден и тих при всички видове консуматори  

� Възможност за компенсация на захранването на 
променливотокови консуматори при недостиг на мощност 
(Smart-Boost) 

� Автоматична компенсация на големи мощностни пикове 
посредством пренасочване на мощност (Power-Shaving) 

� Бързодействащи превключващи релета  

� Висок коефициент на полезно действие  

� Управление посредством (DSP) процесор   

Eлектронни защити 

� Защита против дълбок разряд  

� Изключване на консуматора при пренапрежение  

    на акумулатора  

� Защита от прегряване и пренатоварване  

� Защита против късо съединение  

� Защита против размяна на полюсите посредством вътрешен 

предпазител  (с изключение на Steca Xtender XTH 3000) 

� Акустичен сигнал при дълбок разряд или прегряване  

Индикация 

� 5 светодиода, показващи работния статус и състояния  

           на грешки във функциите на уреда 

Експлоатация 

� Главен прекъсвач  

� Настройваща се инициализация на консуматора  

Опции 

� Варианти на 115V/ 60Hz 
(с изключение на  Steca Xtender XTH 8000-48) 

� Варианти със защитно покритие на дънната платка 

� Температурен датчик  BTS-01 за напасване на нивото на 

зарядното напрежение към температурата на акумулатора  

Сертификати 

� CE-декларация  

� RoHS-декларация  
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  Модел XTH 3000-12 XTH 5000-24 XTH 6000-48 XTH 8000-48 

Технически Характеристики 

Системно напрежение  12 V 24 V 48 V 48 V 

Номинална мощност  2.500 VA              4.500 VA              5.000 VA              7.000 VA 

Краткотрайна мощност 30 мин.  3.000 VA              5.000 VA              6.000 VA              8.000 VA 

Пикова мощност 5 сек.  7,5 kVA 12 kVA                 15 kVA        21 kVA 

Mаксимално К.П.Д. 93 % 94 % 96 % 96 % 

Собствена консумация в режим на готовност / Вкл. 1,4 W / 14 W 1,8 W / 18 W 2,2 W / 22 W 2,4 W / 30 W 

Корекция фактор на мощността (PFC) В съответствие с EN 61000-3-2 

Ниво на шум  < 40 dB /< 45 dB (без/ с вентилатор) 

АС-входна страна  

Входящо напрежение  < 265 V AC (възможност за настройка в диапазона от 150 V AC до 265 V AC) 

Eфективен заряден ток, възможност за настройка в 
диапазона  

0 A ... 160 A 0 A ... 140 A 0 A ... 100 A 0 A ... 120 A 

Максимален ток през трансферната система  50 A 

Входна честота  45 Hz ...65 Hz 

DС- страна   

Напрежение на акумулатора  9,5 V ... 17 V 19 V ... 34 V 38 V ... 68 V 38 V ... 68 V 

AC-изходна страна  

Изходящо напрежение  Чиста cинусоида 230Vac (±2 %); възможност за настройка на изх. напрежение 180Vас..245Vас  

Изходна честота  50 Hz, възможност за настройка в диапазаона 45Hz... 65 Hz ±0,05%( кварцово управление) 

Kлирфактор  < 2 % 

Разпознаване на товар (в режим Готовност/Standby) 2 W ... 25 W 

Експлоатационни условия  

Температура на обкръжаващата среда  -20 °C ... +55 °C 

Окомплектовка  

Мощност  Smart-Boost 3.000 VA              5.000 VA              6.000 VA               8.000 VA 

Настройващо се разделяне на мощността     1 A ... 50 A 

Mултифункционални програмируеми контакти 2 независими контакта (безпотенциални  превключватели) 16 A / 250 V AC 

Клас на защитеност  IP 20 

Размери (X x Y x Z)       300 x 497 x 250 мм  

Тегло 34 кг. 40 кг. 42 кг. 46 kг. 

Принцип на охлаждане  включване от 55 °C 

Възможност за паралелно включване  3 x 1 -  монофазно  и  трифазно включване  
Технически характеристики при температура  25 °C / 77 °F 

 

Steca RCC-02 

Модул за настройка и мониторинг (вкл. 2 м кабел) 

      За стенен монтаж (виж. стр. 55).  

Steca RCC-03 

  Модул за настройка и мониторинг (вкл. 2 м кабел) 

       За вграждане (виж. стр. 55).  

Steca BTS-01 

Температурен сензор акумулатор 

(вкл. 5 м кабел) 

Посредством този сензор напрежението на акумулатора 

може да се регулира в зависимост от температурата му. 

CAB-RJ45-2 (2 m)  

Кабел за комуникация. За  трифазно и паралелно 
свързване   

Посредством този кабел няколко инвертора могат да се 

свържат в паралелна и трифазна система.  

Steca X-Connect- 

Конзола 

Блокова структура за монтаж 

на инвертори от серията 

Steca Xtender XTH  


