Indicador LED

Possíveis Causas

O inversor não
A bateria pode estar danificada.
funciona e o LED
não acende.
Conexão de bateria pode não estar correta.

Solução
Substitua a bateria.
Conecte a bateria de forma correta.

LED do modo de O inversor opera no modo proteção de sobrecarga
Diminua a carga ou elimine outras possíveis razões para
proteção e falha quando a carga total for maior que a saída de energia
curto circuito. Então, desligue e ligue o inversor novamente.
determinada para o aparelho.
do inversor está
A potência de partida do equipamento ligado ao inversor Carga de indução tem uma potência de partida muito alta.
aceso.
Escolha inversores com potência 10 vezes maior que a
é maior que a potência máxima suportada.
potência informada.
A tensão da bateria está muito baixa. O inversor está
do abaixo da tensão de proteção.

Recarregue ou troque a bateria.

A tensão de alimentação está muito alta. O inversor está
operando com tensão de alimentação acima do valor de
tensão de proteção.

Verifique se a tensão da bateria ou dispositivos responsáveis
pela recarga da bateria estão com a tensão correta. (ex:
Alternadores, carregadores, controladores de carga, etc.)

A temperatura do inversor está muito alta.

Quando o
inversor não
funciona com
100% de sua
capacidade.

O cabo utilizado para alimentação do inversor está muito
longo ou a bitola não é compatível com a corrente
necessária.
A conexão dos cabos da bateria não está correta.

Desligue o inversor e deixe-o funcionar por 15 minutos
sem cargas conectadas a sua saída. Limpe os ventiladores
e seus arredores, mantenha o inversor ventilado,
coloque-o à sombra ou longe de fontes de calor e então o
inicie novamente.
Instale o inversor o mais próximo possível da bateria,
diminuindo assim a extensão dos cabos ou utilize
cabos com bitolas maiores.
Limpe e retire toda oxidação dos polos da bateria. Aperte
corretamente todas as conexões.

