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E-NUMMER KATALOG VICTRON ENERGY

INVERTER, LADDARE, DC/DC FÖR STATIONÄRA OCH MOBILA APPLIKATIONER

”Energy. Anytime. Anywhere”



Industrikomponenter AB

Österögatan 2, 2tr  |  164 80 Kista |  Tel: 08-514 844 00  |  Fax: 08-514 844 01  |   info@inkom.se |  inkom.se

Nya generationens växelriktare med låg vikt för högeffektiv omriktning av batterispänning till 230VAC 
växelström 50 Hz. Användningsområdena är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och mobila 
applikationer. Växelriktaren löser problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det fasta 
elnätet ej är tillgängligt. 

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. 

Enkel att installera. Levereras med inbyggt CEE 7/4 Schuko uttag. 

VE.Direct kommunikationsport. Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, 
överlast, under och överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +65 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN55014-1 / EN55014-2 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3. Automotive Directive ECE 
R10-4 

Garantitid: 5 år. 

INVERTER/VÄXELRIKTARE VICTRON PHOENIX FÖR 12 VDC TILL 230 VAC
EFFEKT 250 VA SCHUKO UTTAG, INVERTER 12 V-230 VAC 250 VA

E-nummer Benämning Inspänning utspänning Kontinuerlig effekt Mått kapsling

E5240187 Inverter 12V-
230VAC 250VA 

9,2-17VDC 230VAC 
+/- 3%

250VA (200W) 86x165x260mm

INVERTER/VÄXELRIKTARE
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Nya generationens växelriktare med låg vikt för högeffektiv omriktning av batterispänning till 230VAC 
växelström 50 Hz. Användningsområdena är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och mobila 
applikationer. Växelriktaren löser problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det fasta 
elnätet ej är tillgängligt. 

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. 

Enkel att installera. Levereras med inbyggt CEE 7/4 Schuko uttag. 

VE.Direct kommunikationsport. Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, 
överlast, under och överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +65 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN55014-1 / EN55014-2 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3. Automotive Directive ECE 
R10-4 

Garantitid: 5 år. 

INVERTER/VÄXELRIKTARE VICTRON PHOENIX FÖR 12 VDC TILL 230 VAC
EFFEKT 375 VA SCHUKO UTTAG, INVERTER 12 V-230 VAC 375 VA

E-nummer Benämning Inspänning utspänning Kontinuerlig effekt Mått kapsling

E5240188 Inverter 12V-
230VAC 375VA 

9,2-17VDC 230VAC 
+/- 3%

375VA (300W) 86x165x260mm

INVERTER/VÄXELRIKTARE
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Nya generationens växelriktare med låg vikt för högeffektiv omriktning av batterispänning till 230VAC 
växelström 50 Hz. Användningsområdena är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och mobila 
applikationer. Växelriktaren löser problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det fasta 
elnätet ej är tillgängligt. 

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. 

Enkel att installera. Levereras med inbyggt CEE 7/4 Schuko uttag. 

VE.Direct kommunikationsport. Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, 
överlast, under och överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +65 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN55014-1 / EN55014-2 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3. Automotive Directive ECE 
R10-4 

Garantitid: 5 år. 

INVERTER/VÄXELRIKTARE VICTRON PHOENIX FÖR 12 VDC TILL 230 VAC
EFFEKT 500 VA SCHUKO UTTAG, INVERTER 12 V-230 VAC 500 VA

E-nummer Benämning Inspänning utspänning Kontinuerlig effekt Mått kapsling

E5240189 Inverter 12V-
230VAC 500VA 

9,2-17VDC 230VAC 
+/- 3%

500VA (400W) 86x172x275mm

INVERTER/VÄXELRIKTARE
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En kompakt växelriktare för högeffektiv omriktning av batterispänning till 230VAC växelström 50 Hz. 
Användningsområdena är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och mobila applikationer. 
Växelriktaren löser problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det fasta elnätet ej är 
tillgängligt. 

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. 

Levereras med inbyggt CEE 7/4 Schuko uttag. 

Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, överlast, under och 
överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +65 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN55014-1 / EN55014-2 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3. 

Garantitid: 5 år.       

INVERTER/VÄXELRIKTARE VICTRON PHOENIX FÖR 12VDC TILL 230VAC       
EFFEKT 800VA SCHUKO UTTAG INVERTER 12V-230VAC 800VA

E-nummer Benämning Inspänning Utspänning Kontinuerlig effekt Mått kapsling

E5257242 Inverter 12V-
230VAC 800VA 

9,2-17
VDC

230VAC 
+/- 3%

800VA (650W) 105x230x325mm

INVERTER/VÄXELRIKTARE
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Nya generationens växelriktare med låg vikt för högeffektiv omriktning av batterispänning till 230VAC 
växelström 50 Hz. Användningsområdena är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och mobila 
applikationer. Växelriktaren löser problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det fasta 
elnätet ej är tillgängligt. 

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. 

Enkel att installera. Levereras med inbyggt CEE 7/4 Schuko uttag. 

VE.Direct kommunikationsport. Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, 
överlast, under och överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +65 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN55014-1 / EN55014-2 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3. Automotive Directive ECE 
R10-4 

Garantitid: 5 år. 

INVERTER/VÄXELRIKTARE VICTRON PHOENIX FÖR 24 VDC TILL 230 VAC
EFFEKT 250 VA SCHUKO UTTAG, INVERTER 24 V-230 VAC 250 VA

E-nummer Benämning Inspänning utspänning Kontinuerlig effekt Mått kapsling

E5240190 Inverter 24V-
230VAC 250VA 

18,4-34VDC 230VAC 
+/- 3%

250VA (200W) 86x165x260mm

INVERTER/VÄXELRIKTARE
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Nya generationens växelriktare med låg vikt för högeffektiv omriktning av batterispänning till 230VAC 
växelström 50 Hz. Användningsområdena är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och mobila 
applikationer. Växelriktaren löser problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det fasta 
elnätet ej är tillgängligt. 

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. 

Enkel att installera. Levereras med inbyggt CEE 7/4 Schuko uttag. 

VE.Direct kommunikationsport. Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, 
överlast, under och överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +65 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN55014-1 / EN55014-2 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3. Automotive Directive ECE 
R10-4 

Garantitid: 5 år. 

INVERTER/VÄXELRIKTARE VICTRON PHOENIX FÖR 24 VDC TILL 230 VAC
EFFEKT 375 VA SCHUKO UTTAG, INVERTER 24 V-230 VAC 375 VA

E-nummer Benämning Inspänning utspänning Kontinuerlig effekt Mått kapsling

E5240191 Inverter 24V-
230VAC 375VA 

18,4-34VDC 230VAC 
+/- 3%

375VA (300W) 86x165x260mm

INVERTER/VÄXELRIKTARE
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Nya generationens växelriktare med låg vikt för högeffektiv omriktning av batterispänning till 230VAC 
växelström 50 Hz. Användningsområdena är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och mobila 
applikationer. Växelriktaren löser problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det fasta 
elnätet ej är tillgängligt. 

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. 

Enkel att installera. Levereras med inbyggt CEE 7/4 Schuko uttag. 

VE.Direct kommunikationsport. Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, 
överlast, under och överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +65 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN55014-1 / EN55014-2 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3. Automotive Directive ECE 
R10-4 

Garantitid: 5 år. 

INVERTER/VÄXELRIKTARE VICTRON PHOENIX FÖR 24 VDC TILL 230 VAC
EFFEKT 500 VA SCHUKO UTTAG, INVERTER 24 V-230 VAC 500 VA

E-nummer Benämning Inspänning utspänning Kontinuerlig effekt Mått kapsling

E5240192 Inverter 24V-
230VAC 500VA 

18,4-34VDC 230VAC 
+/- 3%

500VA (400W) 86x172x275mm

INVERTER/VÄXELRIKTARE
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En kompakt växelriktare för högeffektiv omriktning av batterispänning till 230VAC växelström 50 Hz. 
Användningsområdena är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och mobila applikationer. 
Växelriktaren löser problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det fasta elnätet ej är 
tillgängligt. 

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. 

Levereras med inbyggt CEE 7/4 Schuko uttag. 

Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, överlast, under och 
överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +50 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN55014-1 / EN55014-2 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3. 

Garantitid: 5 år.       

INVERTER/VÄXELRIKTARE VICTRON PHOENIX FÖR 24VDC TILL 230VAC       
EFFEKT 800VA SCHUKO UTTAGINVERTER 24V-230VAC 800VA

E-nummer Benämning Inspänning Utspänning Kontinuerlig effekt Mått kapsling

E5257241 Inverter 24V-
230VAC 800VA 

18,4-34 
VDC

230VAC 
+/- 3%

800VA (700W) 105x216x305mm

INVERTER/VÄXELRIKTARE
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En kompakt växelriktare för högeffektiv omriktning av batterispänning till 230VAC växelström 50 Hz. 
Användningsområdena är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och mobila applikationer. 
Växelriktaren löser problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det fasta elnätet ej är 
tillgängligt. 

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. Kan parallell kopplas för högre 
effekt eller sammankopplas för att leverera 3p(trefas)-400VAC. 

Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, överlast, under och 
överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +50 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN55014-1 / EN55014-2. 

Garantitid: 5 år.       

INVERTER/VÄXELRIKTARE VICTRON PHOENIX FÖR 12VDC TILL 230VAC       
EFFEKT 1200VA INVERTER C 12V-230VAC 1200VA

E-nummer Benämning Inspänning Utspänning Kontinuerlig effekt Mått kapsling

E5260261 Inverter
12V-230VAC 
1200VA 

9,5-17VDC 230VAC 
+/- 2%

1200VA (1000W) 104x194x305mm

INVERTER/VÄXELRIKTARE
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En kompakt växelriktare för högeffektiv omriktning av batterispänning till 230VAC växelström 50 Hz. 
Användningsområdena är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och mobila applikationer. 
Växelriktaren löser problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det fasta elnätet ej är 
tillgängligt. 

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. Kan parallell kopplas för högre 
effekt eller sammankopplas för att leverera 3p(trefas)-400VAC. 

Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, överlast, under och 
överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +50 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN55014-1 / EN55014-2. 

Garantitid: 5 år.

INVERTER/VÄXELRIKTARE VICTRON PHOENIX FÖR 12VDC TILL 230VAC       
EFFEKT 1600VA INVERTER C 12V-230VAC 1600VA

E-nummer Benämning Inspänning Utspänning Kontinuerlig effekt Mått kapsling

E5260262 Inverter
12V-230VAC 
1600VA 

9,5-17VDC 230VAC 
+/- 2%

1600VA (1300W) 375x214x110mm

INVERTER/VÄXELRIKTARE
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En kompakt växelriktare för högeffektiv omriktning av batterispänning till 230VAC växelström 50 Hz. 
Användningsområdena är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och mobila applikationer. 
Växelriktaren löser problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det fasta elnätet ej är 
tillgängligt. 

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. Kan parallell kopplas för högre 
effekt eller sammankopplas för att leverera 3p(trefas)-400VAC. 

Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, överlast, under och 
överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +50 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN55014-1 / EN55014-2. 

Garantitid: 5 år.

INVERTER/VÄXELRIKTARE VICTRON PHOENIX FÖR 12VDC TILL 230VAC       
EFFEKT 2000VA INVERTER C 12V-230VAC 2000VA

E-nummer Benämning Inspänning Utspänning Kontinuerlig effekt Mått kapsling

E5260263 Inverter
12V-230VAC 
2000VA 

9,5-17VDC 230VAC 
+/- 2%

2000VA (1600W) 520x255x125mm

INVERTER/VÄXELRIKTARE
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Växelriktare för högeffektiv omriktning av batterispänning till 230VAC växelström 50 Hz. Användningsområdena 
är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och mobila applikationer. Växelriktaren löser 
problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det fasta elnätet ej är tillgängligt. 

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. Kan parallell kopplas för högre 
effekt eller sammankopplas för att leverera 3p(trefas)-400VAC. 

Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, överlast, under och 
överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +50 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN55014-1 / EN55014-2. 

Garantitid: 5 år.

INVERTER/VÄXELRIKTARE VICTRON PHOENIX FÖR 12VDC TILL 230VAC       
EFFEKT 3000VA INVERTER 12V-230VAC 3000VA

E-nummer Benämning Inspänning Utspänning Kontinuerlig effekt Mått kapsling

E5260264 Inverter
12V-230VAC 
3000VA 

9,5-17VDC. 230VAC 
+/- 2%

3000VA (2500W) 362x258x218mm

INVERTER/VÄXELRIKTARE
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En kompakt växelriktare för högeffektiv omriktning av batterispänning till 230VAC växelström 50 Hz. 
Användningsområdena är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och mobila applikationer. 
Växelriktaren löser problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det fasta elnätet ej är 
tillgängligt. 

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. Kan parallell kopplas för högre 
effekt eller sammankopplas för att leverera 3p(trefas)-400VAC. 

Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, överlast, under och 
överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +50 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN55014-1 / EN55014-2. 

Garantitid: 5 år 

INVERTER/VÄXELRIKTARE VICTRON PHOENIX FÖR 24VDC TILL 230VAC       
EFFEKT 1200VA INVERTER C 24V-230VAC 1200VA

E-nummer Benämning Inspänning Utspänning Kontinuerlig effekt Mått kapsling

E5260279 Inverter
24V-230VAC 
1200VA 

19-33VDC 230VAC 
+/- 2%

1200VA (1000W) 375x214x110mm

INVERTER/VÄXELRIKTARE
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En kompakt växelriktare för högeffektiv omriktning av batterispänning till 230VAC växelström 50 Hz. 
Användningsområdena är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och mobila applikationer. 
Växelriktaren löser problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det fasta elnätet ej är 
tillgängligt. 

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. Kan parallell kopplas för högre 
effekt eller sammankopplas för att leverera 3p(trefas)-400VAC. 

Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, överlast, under och 
överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +50 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN55014-1 / EN55014-2. 

Garantitid: 5 år.

INVERTER/VÄXELRIKTARE VICTRON PHOENIX FÖR 24VDC TILL 230VAC       
EFFEKT 1600VA INVERTER C 24V-230VAC 1600VA

E-nummer Benämning Inspänning Utspänning Kontinuerlig effekt Mått kapsling

E5260280 Inverter
24V-230VAC
1600VA 

19-33VDC 230VAC 
+/- 2%

1600VA (1300W) 375x214x110mm

INVERTER/VÄXELRIKTARE
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En kompakt växelriktare för högeffektiv omriktning av batterispänning till 230VAC växelström 50 Hz. 
Användningsområdena är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och mobila applikationer. 
Växelriktaren löser problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det fasta elnätet ej är 
tillgängligt.

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. Kan parallell kopplas för högre 
effekt eller sammankopplas för att leverera 3p(trefas)-400VAC. 

Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, överlast, under och 
överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +50 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN55014-1 / EN55014-2. 

Garantitid: 5 år.

INVERTER/VÄXELRIKTARE VICTRON PHOENIX FÖR 24VDC TILL 230VAC       
EFFEKT 2000VA INVERTER C 24V-230VAC 2000VA

E-nummer Benämning Inspänning Utspänning Kontinuerlig effekt Mått kapsling

E5260281 Inverter
24V-230VAC 
2000VA 

19-33VDC 230VAC 
+/- 2%

2000VA (1600W) 520x255x125mm

INVERTER/VÄXELRIKTARE
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Växelriktare för högeffektiv omriktning av batterispänning till 230VAC växelström 50 Hz. Användningsområdena 
är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och mobila applikationer. Växelriktaren löser 
problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det fasta elnätet ej är tillgängligt. 

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. Kan parallell kopplas för högre 
effekt eller sammankopplas för att leverera 3p(trefas)-400VAC. 

Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, överlast, under och 
överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +50 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN55014-1 / EN55014-2. 

Garantitid: 5 år.

INVERTER/VÄXELRIKTARE VICTRON PHOENIX FÖR 24VDC TILL 230VAC       
EFFEKT 3000VA INVERTER 24V-230VAC 3000VA

INVERTER/VÄXELRIKTARE

E-nummer Benämning Inspänning Utspänning Kontinuerlig effekt Mått kapsling

E5260282 Inverter
24V-230VAC 
3000VA 

19-33VDC 230VAC 
+/- 2%

3000VA (2500W) 362x258x218mm
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Växelriktare för högeffektiv omriktning av batterispänning till 230VAC växelström 50 Hz. Användningsområdena 
är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och mobila applikationer. Växelriktaren löser 
problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det fasta elnätet ej är tillgängligt. 

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. Kan parallell kopplas för högre 
effekt eller sammankopplas för att leverera 3p(trefas)-400VAC. 

Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, överlast, under och 
överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +50 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN55014-1 / EN55014-2. 

Garantitid: 5 år.

INVERTER/VÄXELRIKTARE VICTRON PHOENIX FÖR 24VDC TILL 230VAC       
EFFEKT 5000VA INVERTER 24V-230VAC 5000VA

INVERTER/VÄXELRIKTARE

E-nummer Benämning Inspänning Utspänning Kontinuerlig effekt Mått kapsling

E5260283 Inverter
24V-230VAC 
5000VA 

19-33VDC 230VAC 
+/- 2%

5000VA (4500W) 444x328x240mm
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Kompakt kombinerad batteriladdare och växelriktare för laddning av batterier och omriktning av 
batterispänning till 230VAC växelström 50 Hz. Användningsområdena är många, enheten lämpar sig för 
installation i stationära och mobila applikationer. Växelriktaren löser problemet med drift av utrustning som 
kräver 230VAC trots att det fasta elnätet inte är tillgängligt. Batteriladdning görs då det fasta elnätet finns 
tillgängligt eller vid t.ex. drift av elverk. Kan användas som UPS.

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. 

Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, överlast, under och 
överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +50 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN60335-2-29 / EN55014-1 / EN55014-2 / EN61000-3-3 / 2004/104/EC. Road 
vehicles ECE R10-4.

Garantitid: 5 år.

INVERTER/LADDARE KOMBINERAD VICTRON MULTI, 12V BATTERISPÄNNING 
500VA VÄXELRIKTARE, 20A LADDARE, 16A TRANSFERRELÄ INV/LADD MULTI 12V 
500VA 20A

INVERTER/LADDARE

E-nummer Benämning Inspänning
(växelriktard
rift)

Inspänning
(AC-ingång)

Utspänning Kontinuerlig effekt

E5240196 Inv/Ladd Multi 
12V 500VA 20A

9,5-17VDC 187-265 VAC / 
45 – 65 Hz

230VAC +/- 2% 500VA (430W)

Laddspänning 
(absorption

Laddspänning 
(float)

Laddspänning 
(storage)

Laddström Mått kapsling Vikt

14,4VDC 13,8VDC 13,2VDC 20A 311x182x100mm 4,4kg
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Kombinerad batteriladdare och växelriktare för laddning av batterier och omriktning av batterispänning till 
230VAC växelström 50 Hz. Användningsområdena är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och 
mobila applikationer. Växelriktaren löser problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det 
fasta elnätet inte är tillgängligt. Batteriladdning görs då det fasta elnätet finns tillgängligt eller vid t.ex. drift av 
elverk. Kan användas som UPS.

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. Kan parallell kopplas för högre 
effekt eller sammankopplas för att leverera 3p(trefas)-400VAC. 

Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, överlast, under och 
överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +50 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN60335-2-29 / EN55014-1 / EN55014-2 / EN61000-3-3 / 2004/104/EC. 

Garantitid: 5 år.

INVERTER/LADDARE KOMBINERAD VICTRON MULTIPLUS, 12V 
BATTERISPÄNNING 2000VA VÄXELRIKTARE, 80A LADDARE, 30A TRANSFERRELÄ 
INV/LADD MULTIC 12V 2000VA 80A

INVERTER/LADDARE

E-nummer Benämning Inspänning
(växelriktard
rift)

Inspänning
(AC-ingång)

Utspänning Kontinuerlig effekt

E5240193 Inv/Ladd MultiC
12V 2000VA 80A

9,5-17VDC 187-265 VAC / 
45 – 65 Hz

230VAC +/- 2% 2000VA (1600W)

Laddspänning 
(absorption

Laddspänning 
(float)

Laddspänning 
(storage)

Laddström Mått kapsling Vikt

14,4VDC 13,8VDC 13,2VDC 80A 520x255x125mm 12kg
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Kombinerad batteriladdare och växelriktare för laddning av batterier och omriktning av batterispänning till 
230VAC växelström 50 Hz. Användningsområdena är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och 
mobila applikationer. Växelriktaren löser problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det 
fasta elnätet inte är tillgängligt. Batteriladdning görs då det fasta elnätet finns tillgängligt eller vid t.ex. drift av 
elverk. Kan användas som UPS. 

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. Kan parallell kopplas för högre 
effekt eller sammankopplas för att leverera 3p(trefas)-400VAC. 

Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, överlast, under och 
överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +50 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN60335-2-29 / EN55014-1 / EN55014-2 / EN61000-3-3 / 2004/104/EC. 

Garantitid: 5 år.

INVERTER/LADDARE KOMBINERAD VICTRON MULTIPLUS, 12V 
BATTERISPÄNNING 3000VA VÄXELRIKTARE, 120A LADDARE, 16A TRANSFERRELÄ 
INV/LADD MULTI 12V 3000VA 120A

INVERTER/LADDARE

Laddspänning 
(absorption

Laddspänning 
(float)

Laddspänning 
(storage)

Laddström Mått kapsling Vikt

14,4VDC 13,8VDC 13,2VDC 120A 362x258x218mm 18kg

E-nummer Benämning Inspänning
(växelriktard
rift)

Inspänning
(AC-ingång)

Utspänning Kontinuerlig effekt

E5240194 Inv/Ladd Multi 
12V 3000VA 
120A

9,5-17VDC 187-265 VAC / 
45 – 65 Hz

230VAC +/- 2% 3000VA (2400W)
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Kompakt kombinerad batteriladdare och växelriktare för laddning av batterier och omriktning av 
batterispänning till 230VAC växelström 50 Hz. Användningsområdena är många, enheten lämpar sig för 
installation i stationära och mobila applikationer. Växelriktaren löser problemet med drift av utrustning som 
kräver 230VAC trots att det fasta elnätet inte är tillgängligt. Batteriladdning görs då det fasta elnätet finns 
tillgängligt eller vid t.ex. drift av elverk. Kan användas som UPS.

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. 

Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, överlast, under och 
överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +50 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN60335-2-29 / EN55014-1 / EN55014-2 / EN61000-3-3 / 2004/104/EC. Road 
vehicles ECE R10-4.

Garantitid: 5 år.

INVERTER/LADDARE KOMBINERAD VICTRON MULTI, 24V BATTERISPÄNNING 
500VA VÄXELRIKTARE, 10A LADDARE, 16A TRANSFERRELÄ INV/LADD MULTI 24V 
500VA 10A

INVERTER/LADDARE

E-nummer Benämning Inspänning
(växelriktard
rift)

Inspänning
(AC-ingång)

Utspänning Kontinuerlig effekt

E5240197 Inv/Ladd Multi 
24V 500VA 10A

19-33VDC 187-265 VAC / 
45 – 65 Hz

230VAC +/- 2% 500VA (430W)

Laddspänning 
(absorption

Laddspänning 
(float)

Laddspänning 
(storage)

Laddström Mått kapsling Vikt

28,8VDC 27,6VDC 26,4VDC 10A 311x182x100mm 4,4kg
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Kombinerad batteriladdare och växelriktare för laddning av batterier och omriktning av batterispänning till 
230VAC växelström 50 Hz. Användningsområdena är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och 
mobila applikationer. Växelriktaren löser problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det 
fasta elnätet inte är tillgängligt. Batteriladdning görs då det fasta elnätet finns tillgängligt eller vid t.ex. drift av 
elverk. Kan användas som UPS.

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. Kan parallell kopplas för högre 
effekt eller sammankopplas för att leverera 3p(trefas)-400VAC. 

Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, överlast, under och 
överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +50 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN60335-2-29 / EN55014-1 / EN55014-2 / EN61000-3-3 / 2004/104/EC. 

Garantitid: 5 år.

INVERTER/LADDARE KOMBINERAD VICTRON MULTIPLUS, 24V 
BATTERISPÄNNING 2000VA VÄXELRIKTARE, 50A LADDARE, 30A TRANSFERRELÄ 
INV/LADD MULTIC 24V 2000VA 80A

INVERTER/LADDARE

E-nummer Benämning Inspänning
(växelriktard
rift)

Inspänning
(AC-ingång)

Utspänning Kontinuerlig effekt

E5260285 Inv/Ladd MultiC
24V 2000VA 50A

19-33VDC 187-265 VAC / 
45 – 65 Hz

230VAC +/- 2% 2000VA (1600W)

Laddspänning 
(absorption

Laddspänning 
(float)

Laddspänning 
(storage)

Laddström Mått kapsling Vikt

28,8VDC 27,6VDC 26,4VDC 50A 520x255x125mm 12kg
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Kombinerad batteriladdare och växelriktare för laddning av batterier och omriktning av batterispänning till 
230VAC växelström 50 Hz. Användningsområdena är många, enheten lämpar sig för installation i stationära och 
mobila applikationer. Växelriktaren löser problemet med drift av utrustning som kräver 230VAC trots att det 
fasta elnätet inte är tillgängligt. Batteriladdning görs då det fasta elnätet finns tillgängligt eller vid t.ex. drift av 
elverk. 

Enheterna genererar ren sinusvåg och kan under en kort tid belastas dubbla märkeffekten. Egenskapen att 
växelriktaren kan överbelastas medför att även ”besvärliga” laster med en hög startström kan drivas av 
invertern utan att behöva överdimensionera effekten vid val av växelriktare. Kan parallell kopplas för högre 
effekt eller sammankopplas för att leverera 3p(trefas)-400VAC. 

Möjlig att fjärrstyra via reläingång. Inbyggt skydd mot: kortslutning på utgången, överlast, under och 
överspänning på DC sidan samt övertemperatur. Drifttemperaturen är -40 till +50 °C. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN60335-2-29 / EN55014-1 / EN55014-2 / EN61000-3-3 / 2004/104/EC. 

Garantitid: 5 år.

INVERTER/LADDARE KOMBINERAD VICTRON MULTIPLUS, 24V 
BATTERISPÄNNING 3000VA VÄXELRIKTARE, 70A LADDARE, 16A TRANSFERRELÄ 
INV/LADD MULTI 24V 3000VA 70A

INVERTER/LADDARE

Laddspänning 
(absorption

Laddspänning 
(float)

Laddspänning 
(storage)

Laddström Mått kapsling Vikt

28,8VDC 27,6VDC 26,4VDC 70A 362x258x218mm 18kg

E-nummer Benämning Inspänning
(växelriktard
rift)

Inspänning
(AC-ingång)

Utspänning Kontinuerlig effekt

E5240195 Inv/Ladd Multi 
24V 3000VA 70A

19-33VDC 187-265 VAC / 
45 – 65 Hz

230VAC +/- 2% 3000VA (2400W)
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Blue Power IP67 är en adaptiv 4-stegsladdare som är enkel att använda, den sköter sig själv. Två LED-dioder på 
ovansidan indikerar status. Enheten kan också användas som strömförsörjning(PSU). Laddarna har nu inbyggd 
Smart Bluetooth-teknik. Det går trådlöst att läsa av spänning och ström, ändra inställningar och uppdatera 
laddaren när fler funktioner kommer. 

Laddarens elektronik är ingjuten och dess hölje tillverkat i aluminium klarar vatten, olja och smuts. Dess tåliga 
och ruggade design med kappslingsklass IP67 medför att den är vattentät och tål stötar. 

Laddaren har en hög verkningsgrad på 92%. Hög verkningsgrad medför att laddaren inte ger ifrån sig speciellt 
mycket onödig värme. Dessutom går laddarens effektförbrukning ner till mindre än en Watt när den laddat 
klart, det är fem till tio gånger bättre än industristandarden. Eftersom laddaren är förberedd med 
monteringshål kan den med fördel användas i en fast installation. 

Inbyggt skydd mot: omvänd batteripolaritet(säkring), kortslutning på utgången samt övertemperatur. 

Drifttemperaturen är -20 till +60 °C 
(maxeffekt upp till +40°C därefter derating 3% per °C). 

Levereras med 1,5 meter AC-kabel och 1,5 meter svart och röd batterikabel. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN60335-2-29 / EN55014-1 / EN 61000-6-3 / EN 61000-3-2 / EN 55014-2, EN 
61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-3-3. 

Garantitid: 5 år.

BATTERILADDARE BLUE SMART IP67, 12V, 7A

LADDARE

E-nummer Benämning Inspänning Max laddström Mått kapsling Vikt

E5200315 Batteriladdare IP67 12V 7A 180-265 VAC 
(45-65 Hz)

7A 85x211x60mm 1,8kg
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Blue Power IP67 är en adaptiv 4-stegsladdare som är enkel att använda, den sköter sig själv. Två LED-dioder på 
ovansidan indikerar status. Enheten kan också användas som strömförsörjning(PSU). Laddarna har nu inbyggd 
Smart Bluetooth-teknik. Det går trådlöst att läsa av spänning och ström, ändra inställningar och uppdatera 
laddaren när fler funktioner kommer.

Laddarens elektronik är ingjuten och dess hölje tillverkat i aluminium klarar vatten, olja och smuts. Dess tåliga 
och ruggade design med kappslingsklass IP67 medför att den är vattentät och tål stötar. 

Laddaren har en hög verkningsgrad på 93%. Hög verkningsgrad medför att laddaren inte ger ifrån sig speciellt 
mycket onödig värme. Dessutom går laddarens effektförbrukning ner till mindre än en Watt när den laddat 
klart, det är fem till tio gånger bättre än industristandarden. Eftersom laddaren är förberedd med 
monteringshål kan den med fördel användas i en fast installation. 

Inbyggt skydd mot: omvänd batteripolaritet(säkring), kortslutning på utgången samt övertemperatur. 

Drifttemperaturen är -20 till +60 °C 
(maxeffekt upp till +40°C därefter derating 3% per °C). 

Levereras med 1,5 meter AC-kabel och 1,5 meter svart och röd batterikabel. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN60335-2-29 / EN55014-1 / EN 61000-6-3 / EN 61000-3-2 / EN 55014-2, EN 
61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-3-3. 

Garantitid: 5 år.

BATTERILADDARE BLUE SMART IP67, 12V, 13A

LADDARE

E-nummer Benämning Inspänning Max laddström Mått kapsling Vikt

E5200316 Batteriladdare IP67 12V 
13A

180-265 VAC 
(45-65 Hz)

13A 85x211x60mm 1,8kg
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Blue Power IP67 är en adaptiv 4-stegsladdare som är enkel att använda, den sköter sig själv. Två LED-dioder på 
ovansidan indikerar status. Enheten kan också användas som strömförsörjning(PSU). Laddarna har nu inbyggd 
Smart Bluetooth-teknik. Det går trådlöst att läsa av spänning och ström, ändra inställningar och uppdatera 
laddaren när fler funktioner kommer.

Laddarens elektronik är ingjuten och dess hölje tillverkat i aluminium klarar vatten, olja och smuts. Dess tåliga 
och ruggade design med kappslingsklass IP67 medför att den är vattentät och tål stötar. 

Laddaren har en hög verkningsgrad på 95%. Hög verkningsgrad medför att laddaren inte ger ifrån sig speciellt 
mycket onödig värme. Dessutom går laddarens effektförbrukning ner till mindre än en Watt när den laddat 
klart, det är fem till tio gånger bättre än industristandarden. Eftersom laddaren är förberedd med 
monteringshål kan den med fördel användas i en fast installation. 

Inbyggt skydd mot: omvänd batteripolaritet(säkring), kortslutning på utgången samt övertemperatur. 

Drifttemperaturen är -20 till +60 °C 
(maxeffekt upp till +40°C därefter derating 3% per °C). 

Levereras med 1,5 meter AC-kabel och 1,5 meter svart och röd batterikabel. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN60335-2-29 / EN55014-1 / EN 61000-6-3 / EN 61000-3-2 / EN 55014-2, EN 
61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-3-3. 

Garantitid: 5 år.

BATTERILADDARE BLUE SMART IP67, 12V, 17A

LADDARE

E-nummer Benämning Inspänning Max laddström Mått kapsling Vikt

E5200317 Batteriladdare IP67 12V 
17A

180-265 VAC 
(45-65 Hz)

17A 99x219x65mm 2,4kg
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Blue Power IP67 är en adaptiv 4-stegsladdare som är enkel att använda, den sköter sig själv. Två LED-dioder på 
ovansidan indikerar status. Enheten kan också användas som strömförsörjning(PSU). Laddarna har nu inbyggd 
Smart Bluetooth-teknik. Det går trådlöst att läsa av spänning och ström, ändra inställningar och uppdatera 
laddaren när fler funktioner kommer. 

Laddarens elektronik är ingjuten och dess hölje tillverkat i aluminium klarar vatten, olja och smuts. Dess tåliga 
och ruggade design med kappslingsklass IP67 medför att den är vattentät och tål stötar. 

Laddaren har en hög verkningsgrad på 95%. Hög verkningsgrad medför att laddaren inte ger ifrån sig speciellt 
mycket onödig värme. Dessutom går laddarens effektförbrukning ner till mindre än en Watt när den laddat 
klart, det är fem till tio gånger bättre än industristandarden. Eftersom laddaren är förberedd med 
monteringshål kan den med fördel användas i en fast installation. 

Inbyggt skydd mot: omvänd batteripolaritet(säkring), kortslutning på utgången samt övertemperatur. 

Drifttemperaturen är -20 till +60 °C 
(maxeffekt upp till +40°C därefter derating 3% per °C). 

Levereras med 1,5 meter AC-kabel och 1,5 meter svart och röd batterikabel. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN60335-2-29 / EN55014-1 / EN 61000-6-3 / EN 61000-3-2 / EN 55014-2, EN 
61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-3-3. 

Garantitid: 5 år.

BATTERILADDARE BLUE SMART IP67, 12V, 25A

LADDARE

E-nummer Benämning Inspänning Max laddström Mått kapsling Vikt

E5200318 Batteriladdare IP67 12V 
25A

180-265 VAC 
(45-65 Hz)

25A 99x219x65mm 2,4kg
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Blue Power IP67 är en adaptiv 4-stegsladdare som är enkel att använda, den sköter sig själv. Två LED-dioder på 
ovansidan indikerar status. Enheten kan också användas som strömförsörjning(PSU). Laddarna har nu inbyggd 
Smart Bluetooth-teknik. Det går trådlöst att läsa av spänning och ström, ändra inställningar och uppdatera 
laddaren när fler funktioner kommer.

Laddarens elektronik är ingjuten och dess hölje tillverkat i aluminium klarar vatten, olja och smuts. Dess tåliga 
och ruggade design med kappslingsklass IP67 medför att den är vattentät och tål stötar. 

Laddaren har en hög verkningsgrad på 94%. Hög verkningsgrad medför att laddaren inte ger ifrån sig speciellt 
mycket onödig värme. Dessutom går laddarens effektförbrukning ner till mindre än en Watt när den laddat 
klart, det är fem till tio gånger bättre än industristandarden. Eftersom laddaren är förberedd med 
monteringshål kan den med fördel användas i en fast installation. 

Inbyggt skydd mot: omvänd batteripolaritet(säkring), kortslutning på utgången samt övertemperatur. 

Drifttemperaturen är -20 till +60 °C 
(maxeffekt upp till +40°C därefter derating 3% per °C). 

Levereras med 1,5 meter AC-kabel och 1,5 meter svart och röd batterikabel. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN60335-2-29 / EN55014-1 / EN 61000-6-3 / EN 61000-3-2 / EN 55014-2, EN 
61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-3-3. 

Garantitid: 5 år.

BATTERILADDARE BLUE SMART IP67, 24V, 5A

LADDARE

E-nummer Benämning Inspänning Max laddström Mått kapsling Vikt

E5200319 Batteriladdare IP67 24V 5A 180-265 VAC 
(45-65 Hz)

5A 85x211x60mm 1,8kg
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Blue Power IP67 är en adaptiv 4-stegsladdare som är enkel att använda, den sköter sig själv. Två LED-dioder på 
ovansidan indikerar status. Enheten kan också användas som strömförsörjning(PSU). Laddarna har nu inbyggd 
Smart Bluetooth-teknik. Det går trådlöst att läsa av spänning och ström, ändra inställningar och uppdatera 
laddaren när fler funktioner kommer.

Laddarens elektronik är ingjuten och dess hölje tillverkat i aluminium klarar vatten, olja och smuts. Dess tåliga 
och ruggade design med kappslingsklass IP67 medför att den är vattentät och tål stötar. 

Laddaren har en hög verkningsgrad på 96%. Hög verkningsgrad medför att laddaren inte ger ifrån sig speciellt 
mycket onödig värme. Dessutom går laddarens effektförbrukning ner till mindre än en Watt när den laddat 
klart, det är fem till tio gånger bättre än industristandarden. Eftersom laddaren är förberedd med 
monteringshål kan den med fördel användas i en fast installation. 

Inbyggt skydd mot: omvänd batteripolaritet(säkring), kortslutning på utgången samt övertemperatur. 

Drifttemperaturen är -20 till +60 °C 
(maxeffekt upp till +40°C därefter derating 3% per °C). 

Levereras med 1,5 meter AC-kabel och 1,5 meter svart och röd batterikabel. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN60335-2-29 / EN55014-1 / EN 61000-6-3 / EN 61000-3-2 / EN 55014-2, EN 
61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-3-3. 

Garantitid: 5 år.

BATTERILADDARE BLUE SMART IP67, 24V, 8A

LADDARE

E-nummer Benämning Inspänning Max laddström Mått kapsling Vikt

E5200321 Batteriladdare IP67 24V 8A 180-265 VAC 
(45-65 Hz)

8A 99x219x65mm 2,4kg
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Blue Power IP67 är en adaptiv 4-stegsladdare som är enkel att använda, den sköter sig själv. Två LED-dioder på 
ovansidan indikerar status. Enheten kan också användas som strömförsörjning(PSU). Laddarna har nu inbyggd 
Smart Bluetooth-teknik. Det går trådlöst att läsa av spänning och ström, ändra inställningar och uppdatera 
laddaren när fler funktioner kommer.

Laddarens elektronik är ingjuten och dess hölje tillverkat i aluminium klarar vatten, olja och smuts. Dess tåliga 
och ruggade design med kappslingsklass IP67 medför att den är vattentät och tål stötar. 

Laddaren har en hög verkningsgrad på 96%. Hög verkningsgrad medför att laddaren inte ger ifrån sig speciellt 
mycket onödig värme. Dessutom går laddarens effektförbrukning ner till mindre än en Watt när den laddat 
klart, det är fem till tio gånger bättre än industristandarden. Eftersom laddaren är förberedd med 
monteringshål kan den med fördel användas i en fast installation. 

Inbyggt skydd mot: omvänd batteripolaritet(säkring), kortslutning på utgången samt övertemperatur. 

Drifttemperaturen är -20 till +60 °C 
(maxeffekt upp till +40°C därefter derating 3% per °C). 

Levereras med 1,5 meter AC-kabel och 1,5 meter svart och röd batterikabel. 

Godkänd enligt EN60335-1 / EN60335-2-29 / EN55014-1 / EN 61000-6-3 / EN 61000-3-2 / EN 55014-2, EN 
61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-3-3. 

Garantitid: 5 år.

BATTERILADDARE BLUE SMART IP67, 24V, 12A

LADDARE

E-nummer Benämning Inspänning Max laddström Mått kapsling Vikt

E5200322 Batteriladdare IP67 24V 
12A

180-265 VAC 
(45-65 Hz)

12A 99x219x65mm 2,4kg
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Skylla-IP44 är en adaptiv 7-stegsladdare som också kan användas som strömförsörjning(PSU). Laddaren har två 
separat isolerade utgångar. Den andra utgången är begränsad till ungefär 3A samt med en något lägre 
utspänning, avsedd för att ladda upp ett startbatteri. Utrustad med en LCD-display för statusövervakning och för 
att kunna anpassa laddningsalgoritmen. 

IP44 gör att laddaren kan monteras i en krävande miljö. Den klarar värme, fukt, saltluft och vattenstänk. 
Inbyggda temperaturgivare säkerhetsställer att komponenterna alltid fungerar inom angivna gränser, vid 
extrema miljöförhållanden reduceras automatiskt strömmen ut för att undvika att komponenter skadas. 

Laddaren har CAN-bus interface. Med hjälp av RJ45-kabel kan flera laddare parallellkopplas och synkroniseras. 
Utrustad med ”voltage sense” för att kompensera spänningsfall i kablarna, för att garantera att batterierna får 
rätt ladd spänning. 

Inbyggt skydd mot: omvänd batteripolaritet(säkring), kortslutning på utgången samt övertemperatur. 

Drifttemperaturen är -20 till +60 °C 
(maxeffekt upp till +40°C).

Godkänd enligt EN60335-1 / EN60335-2-29 / EN55014-1 / EN 61000-6-3 / EN 61000-3-2 / EN 55014-2, EN 
61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-3-3. 

Garantitid: 5 år.

BATTERILADDARE SKYLLA-IP44 IP67, 12V, 60A

LADDARE

E-nummer Benämning Inspänning Max laddström Mått kapsling Vikt

E5200289 Laddare Skylla 12V 60A 90-265 VAC 
(45-65 Hz)

60A 401x300x165mm 6kg
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DC/DC-OMVANDLARE(ICKE-ISOLERAD) 24/12-20 

DC/DC

E-nummer Benämning Inspänning Utspänning Strömstyrka
(kontinuerligt/max) 

Mått 
kapsling/vikt

E5240211 DC/DC-OMV(icke-iso) 
Tr 24/12-20.

18-35VDC 12,5VDC 20A/25A 73x94x45mm 
0,25kg

Orion-TR DC/DC är en icke-isolerad omvandlare med hög verkningsgrad som vid full belastning överstiger 95%. Enkel 
att installera med skruvplintar. När enheten monteras med skruvplintarna riktade nedåt är den IP45-klassad.

Drifttemperaturen är -20 till +55 °C där maxeffekten kan levereras upp till temperaturen +40°C därefter är derating
3% per °C.

Godkänd enligt EN 60950 / EN 61000-6-3 / EN 55014-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-1 / EN 55014-2 / ECE R10-4.

Garantitid 5 år.
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DC/DC-OMVANDLARE(ICKE-ISOLERAD) 12/24-10 

DC/DC

Orion-TR DC/DC är en icke-isolerad omvandlare med hög verkningsgrad 95%. Utspänningen är justerbar mellan 20-
30V(levereras fabriksinställd på 26,4V). Eftersom spänningen är justerbar kan omvandlaren även användas som en 
batteriladdare, exempelvis för att ladda ett 12V startbatteri i en applikation som i övrigt drivs med 24V. Denna modell 
kan även parallellkopplas för att öka strömstyrkan(max 5st enheter).

Drifttemperaturen är -20 till +55 °C där maxeffekten kan levereras upp till temperaturen +40°C därefter är derating
3% per °C.

Godkänd enligt EN 60950 / EN 61000-6-3 / EN 55014-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-1 / EN 55014-2 / ECE R10-4.

Garantitid 5 år.

E-nummer Benämning Inspänning Utspänning Strömstyrka
(kontinuerligt/max) 

Mått 
kapsling/vikt

E5240212 DC/DC-OMV(icke-iso) 
Tr 12/24-10.

9-18VDC 26,4(20-30)VDC 10A/20A 45x90x125mm 
0,4kg
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DC/DC-OMVANDLARE(ISOLERAD) 12/12-18 

DC/DC

Orion-TR DC/DC är en isolerad omvandlare med verkningsgrad på 87%. Enkel att installera med hjälp av 
skruvterminaler. Monteras skruvterminalerna nedåt är IP-klassen 43. 

Utspänningen är justerbar mellan 10-15V(levereras fabriksinställd på 12,2V). Enheten har remote on-off som 
förenklar styrning av omvandlaren.

Eftersom spänningen är justerbar kan omvandlaren även användas som en batteriladdare, exempelvis för att ladda 
ett 12V startbatteri i en applikation som i övrigt drivs med 24V. Denna modell kan även parallellkopplas för att öka 
strömstyrkan(obegränsat antal), de har kortslutningsskydd. På ingången finns en säkring(ej ersättningsbar). 

Drifttemperaturen är -20 till +55 °C där maxeffekten kan levereras upp till temperaturen +40°C därefter är derating
3% per °C.

Godkänd enligt EN 60950 / EN 61000-6-3 / EN 55014-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-1 / EN 55014-2 / ECE R10-4.

Garantitid 5 år.

E-nummer Benämning Inspänning Utspänning Strömstyrka
(kontinuerligt/max) 

Mått 
kapsling/vikt

E5240213 DC/DC-OMV(iso) Tr
12/12-18.

8-17VDC 12,2(10-15)VDC 18A/25A 130x186x70 mm 
1,3kg
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DC/DC-OMVANDLARE(ISOLERAD) 24/12-20 

DC/DC

Orion-TR DC/DC är en isolerad omvandlare med verkningsgrad på 88%. Enkel att installera med hjälp av 
skruvterminaler. Monteras skruvterminalerna nedåt är IP-klassen 43. 

Utspänningen är justerbar mellan 10-15V(levereras fabriksinställd på 12,2V). Enheten har remote on-off som 
förenklar styrning av omvandlaren.

Eftersom spänningen är justerbar kan omvandlaren även användas som en batteriladdare, exempelvis för att ladda 
ett 12V startbatteri i en applikation som i övrigt drivs med 24V. Denna modell kan även parallellkopplas för att öka 
strömstyrkan(obegränsat antal), de har kortslutningsskydd. På ingången finns en säkring(ej ersättningsbar). 

Drifttemperaturen är -20 till +55 °C där maxeffekten kan levereras upp till temperaturen +40°C därefter är derating
3% per °C.

Godkänd enligt EN 60950 / EN 61000-6-3 / EN 55014-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-1 / EN 55014-2 / ECE R10-4.

Garantitid 5 år.

E-nummer Benämning Inspänning Utspänning Strömstyrka
(kontinuerligt/max) 

Mått 
kapsling/vikt

E5240214 DC/DC-OMV(iso) Tr
24/12-20.

16-35VDC 12,2(10-15)VDC 20A/25A 130x186x70 mm 
1,3kg
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DC/DC-OMVANDLARE(ISOLERAD) 24/24-12 

DC/DC

Orion-TR DC/DC är en isolerad omvandlare med verkningsgrad på 89%. Enkel att installera med hjälp av 
skruvterminaler. Monteras skruvterminalerna nedåt är IP-klassen 43. 

Utspänningen är justerbar mellan 20-30V(levereras fabriksinställd på 24,2V). Enheten har remote on-off som 
förenklar styrning av omvandlaren.

Eftersom spänningen är justerbar kan omvandlaren även användas som en batteriladdare, exempelvis för att ladda 
ett 12V startbatteri i en applikation som i övrigt drivs med 24V. Denna modell kan även parallellkopplas för att öka 
strömstyrkan(obegränsat antal), de har kortslutningsskydd. På ingången finns en säkring(ej ersättningsbar). 

Drifttemperaturen är -20 till +55 °C där maxeffekten kan levereras upp till temperaturen +40°C därefter är derating
3% per °C.

Godkänd enligt EN 60950 / EN 61000-6-3 / EN 55014-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-1 / EN 55014-2 / ECE R10-4.

Garantitid 5 år.

E-nummer Benämning Inspänning Utspänning Strömstyrka
(kontinuerligt/max) 

Mått 
kapsling/vikt

E5240217 DC/DC-OMV(iso) Tr
24/24-12.

16-35VDC 24,2(20-30)VDC 12A/15A 130x186x70 mm 
1,3kg
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E-NUMMER SORTIMENT FRÅN INKOM


