
Teritoriální rozsah a podmínky záruky 
Firma TATAREK zajišťuje řádnou funkci výrobku shodně s technicko-uživatelskými podmínkami, které jsou připojeny k záruce. Záruka zahrnuje 
konstrukční a materiálové vady výrobků. Současná záruka platí na území ČR. 
Záruční nároky nabývají platnosti dnem nákupu výrobku. Zanikají  po uplynutí posledního dne záruční lhůty daného výrobku od data výroby nebo nákupu, 
tak jak je uvedeno výše v souvislosti s konkrétními výrobky. Současná záruka nevylučuje, neohraničuje ani neruší pravomoci kupujícího v případě, že zboží 
neodpovídá  smlouvě.     
Výjimky:   
Záruka nezahrnuje závady vzniklé:  
- působením mechanických sil 
-znečištěním 
-předělávkami 
-konstrukčními změnami 
-činnostmi svázanými s konzervací a čistěním výrobku 
-nehodami 
-živelnými pohromami 
-působením chemických činitelů 
-působením atmosférických vlivů (odbarvení atd.) 
-nesprávným přechováváním 
-neautorizovanými opravami 
-transportem prostřednictvím spediční firmy nebo pošty 
-nesprávnou instalací zařízení 
-nesprávným užitím výrobku (viz technicko-uživatelské podmínky)  
Nároky na záruku budou za těchto podmínek zamítnuty. 
Záruka krom ě toho nezahrnuje záru ční  nároky  vzniklé vinou chybných propo čtů kupujícího či subdodavatele p ři výb ěru technických parametr ů. 
 
 

 
 

 

     NÁVOD K POUŽITÍ  

HAVARIJNÍ NAPÁJE Č STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ 
MODEL A200WAC 

 

 
Zdroj 200WAC vytvá ří napětí ve tvaru tzv. aproximované 

sinusoidy, proto je t řeba se p řed použitím ujistit, zda 
napájené za řízení může být p řipojeno  

Realizace práv zákazníka nastupuje prostřednictvím: 
-opravy nebo bezplatné výměny částí uznaných firmou TATREK jako vadné  
-odstranění jiných vad výrobku 
-pojem „oprava“ nezahrnuje  činnosti, u nichž se v návodu k použití předpokládá, že k nim je zavázán sám uživatel (konzervace, čištění)  
Záru ční list je platný, pokud:  
-byl správně vyplněn 
-je předložen spolu s paragonem  nebo kopií faktury (doklad o nákupu) 
 -datum nákupu na záručním listu souhlasí s datem nákupu na paragonu nebo kopii faktury 
Reklamovaný výrobek musí být: 
-doručen do specializovaného, autorizovaného servisu – preferovaného firmou TATAREK, obchodnímu konsultantovi firmy TATAREK nebo poslán 
bezprostředně do firmy TATAREK prostřednictvím spediční firmy SERVISCO nebo POŠTOU  jako balík  
-musí obsahovat přiložený, kompletní a správně vyplněný záruční list. 
Závady, které se objevily v záruční lhůtě, budou odstraněny v co možná nejkratším termínu, který by neměl překročit 21 dní od data doručení výrobku do 
servisního střediska. 
Reklamovaný výrobek bude vyměněn za nový, pokud:  
-firma TATAREK uzná, že odstranění vady není možné nebo jsou náklady na odstranění vady příliš vysoké 
-pokud je opravován počtvrté ( v záruční lhůtě)  kvůli té samé výrobní vadě 
Pokud není daný výrobek dosažitelný, může být klientovi vydán nový – s podobnými rozměry a technickými parametry. Po výměně výrobku za nový je 

obnoven  termín záruky. Provedená oprava výrobku není důvodem prodloužení záruční lhůty.. 
Záru ční náklady:  
-Náklady na doručení výrobku do servisu, ke konzultantovi nebo výrobci hradí osoba, která využívá záručních podmínek. 
-Náklady na opravu v celé výši hradí firma TATAREK 
-V případě, že firma TATAREK odmítne nároky na záruku, je reklamovaný výrobek   odeslán zpět na místo poslání na náklady adresáta.. 
O způsobu odstranění vad či nedostatků rozhoduje firma TATAREK. Rozhodnutí firmy TATAREK ohledně záručních odškodnění jsou považována za konečná.  
Duplikáty záručního listu se nevydávají. 
Firma TATAREK nemusí dodržet termíny oprav, pokud jsou procesy probíhající ve firmě TATAREK narušeny živelnými pohromami, společenskými nepokoji či 
jinými činiteli, které mohou mít vliv na realizaci reklamace v termínu nebo pokud  z důvodu nedostupnosti  montážních dílů nemůže být vada v termínu 
vymezeném zárukou odstraněna. TATAREK nenese odpovědnost  za případné tiskové chyby, které se mohou objevit v současném záručním listu/listu technicko-
uživatelském. 

k takovému napájecímu zdroji.  
 
 
 

tvar  
výstupního 
napětí 

 
1.Princip fungování 
Záložní zdroj se skládá ze třech základních modulů: 
 

• Konvektoru 12VDC/230VAC 200Wmax 

• Nabíječky 13,8V/1,5A 

• Přepínacího systému s čas. zpožděním asi 5s/1s 

Přejeme spokojenost při užívání 
TATAREK 
 
Seznámil/a jsem se se záručními podmínkami a  akceptuji je. 
 
…...................................................... 
datum a podpis kupujícího 

 

Po zapnutí zdroje do napájecí sítě začíná nabíjení akumulátoru- 
napětí je doručeno do výstupní zásuvky asi po 5-ti sek. 
Po výpadku proudu se systém přepíná na práci z konvektoru se 
zpožděním 1s a napájí zařížení napětím přetvořeným z akumulátoru. 
Čas práce z akumulátoru závisí na celkovém napětí a objemu   
akumulátoru, a orientačně je při plném zatížení: 200VA 

   Váš dodavatel v ČR:    METERS spol s r.o. 
541 01 Trutnov, Spojenecká 51    

tel. +420 499 819 125-6, fax: +420 499 819 247                                           
E-mail: meters@volny.cz, www.meteras.cz                                            
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Akumulátor je zabezpečen před přílišným vybitím pomocí signalizačně
zabezpečujícího systému. 
Pokud v akumulátoru dochází k nízkému stavu napětí, začíná to konvektor   
při  napětí asi  11V akusticky signalizovat (pískáním). 
Při dalším snížení napětí akumulátoru dochází asi při 10,5V k vypnutí 
konvektoru  pro napětí akumulátoru. 
Po obnovení síťového napětí nastává asi při 1,5A nabíjení akumulátoru 
proudem.Čas  nabíjení závisí na objemu akumulátoru  a pro výše 
uvedené objemy se pohybuje orientačně od 30-ti do do 85-ti  hod. 

Datum příjmu Datum provedení    Podpis                 PŘIPOMÍNKY  

2. Technické parametry  
 
Napětí sítě     ~230VAC ±10%  50Hz/1A/230VA 

Napětí akumulátoru    12V( 10,5V÷15V) 

Výstupní napští ( práce ze sítě)   ~230VAC±10% 50Hz 

Výstupní napětí (práce z akumul.)   NJ  230VAC±10% 50Hz±2% 

Maximální výkon zařízení    200W 

Maximální proud akumulátoru   19A  

(pro práci z akumulátoru) 
Čas přepnutí na práci z akumulátoru   asi 1s 

Návrat k práci ze sítě    asi 5s 

Teplota okolí     0÷40°C 

Zabezpečení  primární strany   Pojistka 1,6A/250V libovolná  2ks. 

Zabezpečení akumulátoru    Pojistka 30A/32V automobilom 

Odolnost izolace vstup-výstup   1500VAC/2 sek. 

Třída izolace     Kl. I 

Materiál skříně     ABS 

Barva      černá 

Hmotnost zdroje     1,5kg 

Třída hořlavosti     UL94-V1 

Krytí      IP30 

Stupeň ochrany skříně    PEN 

Výstupní zásuvky                    2 ks 45 x 45mm s uzeměním 

Vstupní vedení     3 x 0,5mm2 L=1,7m s rohovou zástrčkou  

Vedení akumulátoru                                                 2 x 2mm2 dl.90cm s krokosvorkami  

                                                                                                červeno-černé (+červené) 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
1. Výrobce poskytuje záruku na dobu 24 měsíců od data nákupu zdroje. 
2. Výrobce nezodpovídá za mechanická poškození zaviněná uživatelem.  
3. SVÉVOLNÉ PROVÁDĚNÍ OPRAV ČI PŘEDĚLÁVEK UŽIVATELEM NEBO JINÝMI 

OSOBAMI NEOPRÁVNĚNÝMI K VYKONÁVÁNÍ ZÁRUČNÍCH OPRAV VEDE K 
NEPLATNOSTI ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK. 

4. Záruční list je platný pouze s vyplněným datem prodeje, potvrzeným razítkem a 
podpisem prodejce.  

5. Záruční i pozáruční opravy provádí výhradně výrobce, na jehož adresu je třeba 
doručit vadné exempláře. 

 

 

POZOR! 

VEŠKERÉ SAMOSTATNĚ PROVEDENÉ ÚPRAVY REGULÁTORU MOHOU 
BÝT PŘÍČINOU ZHORŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PODMÍNEK JEHO 
UŽÍVÁNÍ, MOHOU ZP ŮSOBIT ZRANĚNÍ UŽIVATELE ELEKTRICKÝM 
PROUDEM NEBO VÉST K POŠKOZENÍ NAPÁJENÝCH ZA ŘÍZENÍ. 

3. Schéma zapojení  
 

Síťová zásuvka 
 

230V AC 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
AKUMULATOR 

12V 60Ah 
 
 

     TRAKČNÍ 
AKUMULÁTOR 

12V 60Ah 

ZASILACZ  
AWARYJNY 
NAPIĘCIA 

PRZEMIENNEGO
12VDC/230VAC 

200W max 

STEROWNIK 
PIECÓW 

C.O. 
200VA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAVARIJNÍ  OSVĚTLENÍ  

200VA 

 ORIENTAČNÍ ČASY PRÁCE 
HAVARIJNÍHO NAPÁJE ČE PŘI 

MAX. VÝKONU  

12V 45Ah 60Ah 90Ah    125Ah

Datum prodeje  Razítko a podpis prodejce 

PRÁCE ~2h ~3h ~4,5h ~6,5h

ČERPADLO 
200VA 

           Váš dodavatel v  ČR:         METERS spol. s r.o. 
                       541  01, Trutnov, Spojenecká 51 

tel. +420 499 819 125-6, fax +420 499 819 247                                           
E-mail: meters@volny.cz, www.meters.cz 

Havarijní nápáječ střídavého napětí 230VAC   200VA max. je přístrojem,  
který přetváří elektronickou metodou  stálé napětí z  akumulátoru  12VDC 
na napětí střídavé 230VAC 200VA. Akumulátor se nabíjí z havarijního 
napaječe.  
Napájče se používá všude tam, kde často dochází k výpadkům v 
dodávce elektrické energie.  
K napáječi je možné připojit libovolné elektrospotřebiče  
230VAC 200VA max. 
 

 

POZOR! 

 
     Nepoužívat k napájení po čítačů  
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4. Připojení napáje če A200WAC ke zdroj ům napájení  
1  Připojit k akumulátoru 
ČERVENÁ 

3  Spot řebiče připojit k  napáje či o max výkonu 200 VA 
 
ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA 
S UZEMĚNÍM 

ČERNÁ 
ČERVENÁ 

ČERNÁ 

 
230V AC/50Hz 

+ 
AKUMULATOR  

12V 60Ah 

POZOR! 

ZASILACZ  
AWARYJNY 

 
 
 
 
 

Zásuvky k připojení 
spotřebičů 230VAC max 

200VA 

+ 
AKUMULATOR  

12V 60Ah 

ZASILACZ  
AWARYJNY

Používat bezobslužné akumulátory  50Ah např.ACUMAX,AML 65-12,TP12-
65, Energuard 6FM 65, SSB SBL 60-12i, Panasonic LC-X1265P či jiné 

Vzhledem k bezpe čnostním podmínkám nepoužívat akumulátory automobilo vé 
(startovací) v uzav řených prostorách  (kotelny), 

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!! 

2  Zapojit vodi č do energetické sít ě  230V AC 50Hz 
ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA  POZOR! 

npř. 15W 

ČERVENÁ 
ČERNÁ 

S UZEMĚNÍM  
230V AC/50Hz 

Spojovací vodiče tohoto napáječe může vyměnit pouze  výrobce  
nebo jím autorizované servisní cetrum  

+ 
AKUMULATOR  

12V 60Ah 

ZASILACZ  
AWARYJNY 

 
 
 
 
 

Zásuvky k připojení   
spotřebičů 230VAC max 

200VA 

�napáječ je určen k užití uvnitř místností 
�vypnout napájení před připojením nebo odpojením k akumulátoru  
�k havarijnímu napájení nepoužívat NENABÍJECÍCH baterií 

 
 
 
 
 
Po  přádném připojení k energické síti  a patřičnému akumulátoru minimum
50Ah  pracuje napáječ  automaticky. 
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