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1.0 Všeobecné  
1.1 Popis produktu a použitie  
Dometic AC / DC konvertor sa 
používa pre napájanie 12V 
zariadení v trvalej prevádzke. 
Vstupné napätie je buď 230V AC zo 
siete alebo napájací zdroj 12V DC, 
230V AC má prednosť. 

1.2 Poznámky k tomuto 
návodu  

Pred použitím AC / DC konvertora si 
pozorne prečítajte návod. 
Táto príručka vám poskytne potrebné 
informácie pre správne použitie AC / DC 
konvertora. Venujte zvláštnu pozornosť 
bezpečnostným pokynom. Dodržiavanie 
pokynov a inštrukcií je dôležité pre 
bezpečnú manipuláciu s vaším AC / DC 
meničom a chráni vás a AC / DC menič 
pred poškodením. Návod musí byť 
prečítaný a pochopený pred začatím 
práce. 
Túto príručku starostlivo uchovajte v 
blízkosti prístroja, aby ste ju mohli 
kedykoľvek použiť  

1.3 Ochrana autorských práv  
Informácie, texty a ilustrácie v tomto návode 
sú chránené autorským právom a podliehajú 
právam duševného vlastníctva. Žiadna časť 
tejto príručky nesmie byť reprodukovaná bez 
písomného súhlasu Dometic Light Systems 
GmbH, kopírovaná, či akýmkoľvek iným 
spôsobom využívaná. 
 

1.4 Vysvetlenie použitých 
symbolov  
Upozornenie  
Varovania sú označené symbolmi. 
Doplňujúci text vysvetľuje mieru rizika. 
Vezmite na vedomie tieto varovania 
veľmi zodpovedne. Tým ochránite 
seba, ostatných ľudí a prístroj pred 
poškodením. 

∆Varovanie! 
Varovanie označuje potenciálne 
nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla 
mať za následok smrť alebo vážne 
zranenie, pokiaľ uvedené pokyny nie sú 
dodržiavané 
∆Pozor! 
UPOZORNENIE označuje potenciálne 
nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať 
za následok ľahké alebo stredne ťažké 
poranenia v prípade, že uvedené 
pokyny nie sú dodržané 
Pozor! 
UPOZORNENIE bez výstražného 
bezpečnostného symbolu označuje 
potenciálne situáciu, ktorá môže viesť k 
poškodeniu zariadenia, ak uvedené 
pokyny nie sú dodržiavané. 
 
INFORMÁCIE 

  i 
INFORMÁCIE vám dáva ďalšie a 
užitočné informácie o manipulácii so 
zariadením. 

1.5 Záruka  
Záručný servis je  vykonávaný v súlade s 
Európskou smernicou 44/1999/EC 
a obvyklými zvyklosťami. Na poruchy, 
ktoré sú spôsobené chybami obsluhy, sa 
nevzťahuje záruka. 

1.6 Obmedzenie zodpovednosti  
Všetky informácie a pokyny v tejto 
príručke boli vytvorené s ohľadom na 
príslušné normy a predpisy . Dometic si 
vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať 
akékoľvek zmeny na výrobku, v záujme 
zlepšovania výrobku a zvyšovania 
bezpečnosti.  
Dometic nenesie žiadnu zodpovednosť 
za škody, ktoré vzniknú : 

-  Nedodržanie návodu na použitie  
 -  Nesprávne použitie  
-  Použitie iných náhradných dielov ako 
originálnych  
-   Zmeny a zásahy na prístroji  
-  Vplyvy okolitého prostredia, ako: 
        Teplotné zmeny  
         Vlhkosť 

 

 

 

 

2.0 Bezpečnosť 

2.1 Účel použitia  
Dometic AC / DC menič sa používa pre 
napájanie 12V zariadení v trvalej 
prevádzke. 

2.2 Zodpovednosť užívateľa  
Osoby, ktoré pracujú s Dometic AC / DC 
meničom, musia byť oboznámení s 
bezpečnou manipuláciou a dokonale 
pochopiť pokyny v tomto návode na 
obsluhu. Nedodržanie nasledujúcich 
bezpečnostných opatrení môže mať za 
následok vážne poškodenie prevodníka 
Dometic AC / DC a okolia. 

∆Varovanie 
Nevykonávajte žiadne zmeny, 
dodatočné inštalácie alebo opravy na 
meniči Dometic AC / DC alebo zariadení 

dodávanom výrobcom vozidla. 
 
∆Varovanie 
Dometic AC / DC sa nesmie používať v 
oblastiach, kde hrozí nebezpečenstvo 
výbuchu plynu alebo prachu.  
 
 
Pozor! 

Dometic AC / DC smie byť zakrytý pred 
vplyvom prostredia len prikrývkami, 
ktoré neovplyvňujú ventiláciu jednotky. 



3.0 Prevádzka AC / DC meniča 
3.1 Zapnutie 
- Zariadenie typu 1 (pozri obr 4, str 33) 
je možné zapnúť a vypnúť pomocou 
prepínača ON / OFF. Keď zelené svetlo- 
LED pod ON / OFF spínačom je vstupné 
napätie 230 V k dispozícii. Ak zelená LED 
nesvieti, nie je 230V AC vstupné napätie 
na jednotke, alebo je prístroj vypnutý v 
dôsledku prehriatia (pozri oddiel 3.2.1).  
- Zariadenie typu 2 + b (obr. 5 a 6, str 34 
a 35) sa zapne, ako náhle je na prívode 
pripojené napätie 230 V. 
- Spotrebitelia môžu nezávisle od 230 
V napájať spotrebiče cez napájací zdroj 
12 V DC (napr. batérie), v prípade, že je 
pripojený k prevodníku. Vnútorný 
prioritný obvod odpojí 12VDC - zdroj 
energie automaticky pri zapnutí 230VAC  
AC / DC menič nie je nabíjačka.     
Všimnite si, že na základe vysokého 
špecifického výkonu,  zariadením 
pretekajú vysoké prúdy hoci 
produkuje iba 12V napätie.  
Uistite sa, že výkon jednotlivých 
zariadení pripojených do príslušných 
výstupov je v súlade s požiadavkami 
uvedenými v bode 3.2.4. Zmeny na 
zariadení musia byť vykonávané len 
oprávnenými osobami schválenými 
výrobcom vozidla 

3.2  Bezpečnostné zariadenia 

 Kvôli vašej bezpečnosti ú meniče 
Dometic AC/DC vybavené rôznymi bezp. 
funkciami. 

3.2.1 Ochrana proti prehriatiu  
■ V prípade prehriatia tepelná ochrana vypne 
zariadenie. Ak chcete znova zapnúť menič, 
odpojte ho od 230V – buď elektrické ističe do 
polohy OFF alebo 230VAC napájanie odpojte 
od vozidla). 
230VAC napájanie  
Akonáhle je istič (v poistkovej skrinke)   v 
polohe ON a zdroj napätia 230VAC bol 
pripojený k vozidlu, AC / DC menič je 
pripravený na prevádzku. 

Napájanie 12VDC  
Ak 230VAC nie je k dispozícii, ale na AC / DC 
konvertor je pripojený zdroj 12V DC 
napájania (napr. batérie) , tak je spotreba 
pokrytá týmto spôsobom. 

Ak je tepelná ochrana proti preťaženiu 
opakovane vypnutá,  príčinou môže byť 
nedostatočné vetranie. Ak je to váš prípad, 
zabezpečte lepšiu ventiláciu a znova spustite 
jednotku.  
Ak sa ochrana proti tepelnému preťaženiu 
stále vypína zariadenie, obráťte sa na 
autorizovaného servisného partnera 
Dometic. 

 3.2.2 Ochrana proti preťaženiu a 
skratu  
Ochrana proti preťaženiu pracuje za 
nasledovných podmienok:  
■ Opatrenia pre stredné preťaženie, čo vedie 
k zvýšeniu vnútornej teploty s rastúcou 
dobou prevádzky a následnou aktiváciou 
tepelnej ochrany je uvedené vyššie. Tým sa 
znižuje výstupné napätie a podpäťová 
ochrana vypína zariadenie.  
Jednotka je vybavená interným 
monitorovaním skratu. Keď sa dosiahnu 
nastavené hodnoty,  zaznie z prístroja 
varovný signál a spustí sa táto ochrana z bez 
toho, aby vypadli poistky. V tomto prípade sa 
odporúča opatrnosť. 

3.2.3 Ochrana proti prepätiu  
Dometic ochrana proti prepätiu (OVP 
jednotka, obr 1) odpája napájací zdroj. 
Odpája prívodné vedenie, ak je vstupné 
napätie vyššie ako 270 V ~. Pripojené 
zariadenia sú chránené. Červená LED 1 
ukazuje, že vzniklo prepätie.  
Ochrana proti prepätiu Dometic sa resetuje, 
keď sa napätie vráti na normálnu úroveň. LED 
svetla svieti ešte 20 až 30 minút po tom, ako 
sa napätie vráti na bezpečnú úroveň. 

 
3.2.4 Poistky  
Napájacie zdroje môžu byť vybavené 
rôznymi poistkami. Pri inštalácii sa 
uistite, že individuálne pre každú 
poistku odoberaný max. výkon nesmie 
prekročiť 75% menovitej hodnoty každej 
poistky. Vyšší výkon vedie k vyššiemu 
prúdu a  môže viesť k prehriatiu a 
poškodeniu v dôsledku prehriatia. 
Spálená poistka signalizuje všeobecne 
skrat alebo preťaženie 12 V výstupu. 
Tento stav je indikovaný červenou 
blikajúcou LED vedľa poistky (pozri 
obrázok 2), ak je pripojená záťaž. 
Chýba poistka v držiaku poistiek je tiež 
indikovaná iba pri pripojení spotrebiča. 
V prípade chybnej poistky v 12 V okruhu 
skúste nájsť a podľa možnosti odstrániť 
poruchu. Pred výmenou poistky vypnite 
AC/DC menič alebo odpojte zariadenie 

od 230 V. Nahraďte spálenú poistku iba 
poistkou typu ATO Typ - Littlefuse. 
Znovu zapnite prístroj (pozri obrázok 4). 
Ak poistka vyhorí znova, obráťte sa na 
servisného zástupcu Dometic AC / DC 
konvertora. 
 
3.3 Opatrenia pri poruche  
1  230 V a 12 V výstupy nie sú pripojené 
k sieti, zelená LED nesvieti.  
a. Skontrolujte, či je pripojenie k sieti 
odpojené, v prípade potreby znovu 
pripojte. Skontrolujte, či je istič vypnutý. 
 

2   12 V výstupy nie sú pripojené k 
sieti 
a. Skontrolujte, či sú 12 V poistky vadné  
signalizácia červenou LED . Ak je to 
nutné, vymeňte poistku za novú  
rovnakého typu a prúdu. 
b Skontrolujte, či sa prístroj nevypol 
kvôli prehriatiu, zelená LED  
nesvieti. Vypnite prístroj  
a počkajte asi 2 minúty pred  
opätovným zapnutím prístroja 
 
3. 12 V výstupy v batériovej  prevádzke 
nefungujú  
a. Skontrolujte 12 V poistky, vadné 
poistky sú označené červenou LED . Ak 
je to nutné, vymeňte poistku za novú  
rovnakého typu a prúdu  
b . Skontrolujte batériu a batériové 
vývody na meniči. 

 

 

 



4.0Inštalácia 

4.1 Zabudovanie 

∆Varovanie! 
Dometic AC/DC je od výrobcu pevne 
zabudovaný a zaistený.Je neprípustné 
káble na menič pripájať, odpájať alebo 
inštaláciu inak meniť. 

- AC/DC menič inštalujte na dobre 
vetrateľnom a proti vlhkosti chránenom 
mieste. Pre optimálny odvod tepla 
počítajte s tým, že zariadenie musí byť 
namontované vertikálne (obr.2). 
- Pri montáži dodržiavajte určené 
odstupy. 
V tomto priestore nesmú byť žiadne 
ľahko zápalné látky ako textílie, papier,.. 
- Dbajte, aby cirkulácia vzduchu nebola 
obmedzovaná krytom alebo inými 
rušivými vplyvmi. 
- AC/DC menič môže pracovať len so 
sínusovým sieťovým napätím 230 V AC 

4.1.1 Vertikálne zabudovanie 

Optimálna pozícia pre montáž AC/DC 
meniča je vertikálna (Obr.2).Max. 
teplota okolia smie byť 50 0C. 

A: stena 
B: bočná stena 
C: strop 
D: podlaha 
E:min. 200 mm odstup od sieťového 
napájania 

 

 

4.1.2  Horizontálne zabudovanie 

Druhá možnoať ako zabudovať AC/DC 
menič je horizontálne zabudovanie na 
podlahu alebo na podestu. Max. teplota 
okolia smie byť 40 0C. 
(40-50 0C je OK pri 75% výkone). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


