
USB зарядка
Вихідна потужність 

230 В змінного струму

Вхідпотужність 
230 В змінного 

струму

Вхід 9-36 В 
постійного 

струму

тільки свинцева 
кислотаОбережно Небезпека 

ураження електричним 
струмом

12 В постійного 
струму 

вхід/вихід

потрібен 
спеціальний 

кабель

Додаткові 
батареї

Вихідна потужність 
12 В постійного струму

Вихідна 
Сонячна

Одна лише сонячна енергія не забезпечить 
живлення BOS 500

встановлювати зв’язки

електрична 
енергія

змінний 
струм

сонячний

зарядка 
через usb

свинцево-кислотний акумулятор
12 вольт постійного струму

55 ампер годину

Акумулятор

фотоелектричні

електричний 
вихід

електричний 
вхід

16.5–37 В постійного струму

9–36 В постійного струму
150 Вт максимум

230 в змінного струму
50 герц 50 герц

230 в змінного струму

250 Вт максимум

240 Вт максимум

150 Вт максимум

5 В постійного струму
2 ампера максимум

12 в постійного 
струму номінальний

150 Вт максимум

Межі / 
технічні характеристики



Негайно зарядіть батарею при напрузі 11,5 В 
постійного струму

• Зарядити батарею повністю використовуючи або 230 VAC 
(вольт змінного струму) вхід, abo вхід сонячної батареї, або 
9-36 VDC (вольт постійного  струму) перед застосуванням 
БОС (BOS). 

• BATT DISC (БАТАРЕЯ ВІД’ЄДНАНА) Повинен бути 
ввімкнутим щоб зарядити БОС (BOS) батарею. 

• Ввімкнути диск (батарея від’єднана) щоб активувати 
БОС (BOS), ввімкнути 4 перемикача щоб полегшити 
використання БОС (BOS). 

• Електричнa енергія доступне на всіх вихідних портах коли 
БОС (BOS) підключений до 230 ВАС (вольт змінного струму) 
і всі 4 перемикачa УВІМКНЕНІ. 

• Сонячна енергія сам по собі НЕ активує РК-інтерфейс. 
БОС (BOS) повинен бути підключений до 12 VDC (12 вольт 
постійного струму). Уувімкніть BATT DISC (від’єднайте 
акумулятор). 

• Подача енергії на вихідні порти 12 VDC  (12 вольт постійного 
струму) припиняється, коли напруга акумулятора падає 
до 11,5 VDC (постійного струму). Зарядіть акумулятор, щоб 
відновити вихід постійного струму. 

• Подача енергії на вихідні порти AC (змінний струм) 
припиняється, коли напруга акумулятора падає до 10,4 VDC 
(постійного струму). Зарядіть акумулятор, щоб відновити 
вихід змінного струму. 

• За допомогою смартфона дотримуйтесь QR-код до 
інструкцій українською мовою.

Інструкція із застосування

сонячний вхід

сонячний вхід

Вхід постійного 
струму

12 В 
постійного 

струму 
вхід/вихід

Вихід 
змінного 
струму

вихід 
постійного 

струму

від’єднати 
акумулятор

технічна підтримка

дзвінки з-за меж Америки

вимкнено

на

УВАГА

Якщо головний екран не вмикається, батарея небезпечно 
низька. Можливо, можна відновити акумулятор.

Зарядіть акумулятор BOS
230 В змінного струму або
9-36 В постійного струму

Заряджання від сонячних батарей не працюватиме, доки 
напруга акумулятора не перевищить 9,0 В постійного 
струму

Затініть BOS, щоб зберегти прохолоду. Тепло вбиває 
акумулятор.



автоматичний 
вимикач

vymykach номер

Основні електричні схеми

230 В змінного 
струму схемотехніка

12 В постійного струму 
схемотехніка

12 В 
постійного струму

230 В 
змінного струму

9 - 36 В 
постійного струму

230 В 
змінного струму

сонячна 
енергія

30 ампер

50 ампер 50 ампер

Сонячний 
зарядний 
пристрій

Зарядний 
пристрій

9-36 В постійного 
струму

Зарядний пристрій

Інвертор 
постійного 
струму в 
змінний

12 В постійного 
струму

Свинцева кислота
Акумулятор 20 ампер

USB 5 В 
постійного струму

12 В 
постійного струму

12 В 
постійного 

струму 
вхід/вихід

Вихід 
змінного 
струму

вихід 
постійного 

струму

від’єднати 
акумулятор

вимкнено

на
1

1

2

2

3

3

4

4



во
ль

т

стан заряду

напруга 
акумулятора

Світлодіод горить = ланцюг активний

моніторинг системи
ЧИСТА ЗАРЯДКА
(+) = зарядки
(-) =  розрядження

сонячний вхід

сонячний вхід

Вхід постійного 
струму

12 В 
постійного 

струму 
вхід/вихід

Вихід 
змінного 
струму

вихід 
постійного 

струму

від’єднати 
акумулятор

вимкнено

на

стан 
сонячного 

заряду

Головний екран і сонячна 
зарядка не працюватимуть, 
якщо напруга акумулятора 
менше 9 В постійного струму


