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Версія D червень 2022 

Відмова від відповідальності та модифікації 
 
Жодна частина цього посібника не може бути відтворена або передана в будь-якій формі для будь-яких 
цілей, крім особистого використання покупця, без чіткого письмового дозволу компанії «New Use Energy 
Inc.»(«Нью Юз Енерджі, Інк.»), яка доклала всіх зусиль, щоб надати вичерпні відомості про продукт у 
цьому посібнику, але не дає жодних гарантій щодо цього матеріалу, включаючи, але не обмежуючись, 
неявні гарантії товарності /комерційної спроможності чи відповідності певній меті. Компанія «New Use 
Energy, Inc.» жодним чином не несе відповідальності за будь-які випадкові, окремі, непрямі або 
природні/консеквентні збитки, які включають, але не обмежуються, упущеною вигодою, що випливає з 
помилок або упущень у цьому посібнику або з інформації, що міститься тут. 
Продукти компанії «New Use Energy, Inc.» не є розроблені, призначені, дозволені чи гарантовані для 
використання в якості компонентів в інших застосунках, призначених для підтримки життя, або в будь-
якому іншому застосунку, в якому несправність продукту New Use Energy, Inc. може створити ситуацію, 
яка може призвести до тілесного ушкодження / травми, смерті, серйозної шкоди майну або 
навколишньому середовищу. Компанія «New Use Energy, Inc.» залишає за собою право призупинити 
виробництво або внести зміни до своєї продукції в будь-який час без попередження. 
New Use Energy /Нью Юз Енерджі та логотип «New Use Energy», а також їх комбінації є зареєстрованими 
торговими марками компанії «New Use Energy, Inc.» Усі інші назви продуктів, назви компаній, логотипи 
або інші позначення, згадані тут, є торговими марками відповідних власників. 
 

Гарантія 
 
Для того, щоб детальніше ознайомитися з гарантійними зобов’язаннями компанії «New Use Energy», 
будь ласка, перейдіть за посиланням на наш веб-сайт: http://www.newuseenergy.com 
 
Контакти 
New Use Energy, Inc. /Нью Юз Енерджі, Інк. 
941 S. Park Lane, Unit 104/ С. Парк Лейн, Блок 104 
Tempe, AZ 85281 USA / Темпе, США 

 
Технічна підтримка  
онлайн: http://www.newuseenergy.com 
Зміни або модифікації цього пристрою, які не були чітко схвалені Нью Юз Енерджі, призведуть до втрати 
права користувача на оперування цим пристроєм. Інформація в цьому посібнику може змінюватися без 
попередження. Виробник не несе відповідальності за будь-які помилки, які можуть виявитися в цьому 
посібнику. 

Дата Версія ким Коментар  

жовт-2021 A CR Попередній випуск 

груд-2021` B CR Друге покоління 

бер-2022 C CR Третє покоління 

черв-2022 D LF Четверте покоління 
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Загальний огляд 
 
 

 
 

 
ЕЛЕМЕНТ ФУНКЦІЯ ПРИМІТКА 

1. 12В вихідний порт 
постійного струму (ПС) 

12 В ПС, 20A Захисний ковпачок повинен бути на місці, коли 
пристрій не використовується 

2. USB вихідні порти 5 USB-C портів, 5 USB-A портів 
Захисний ковпачок повинен бути на місці, коли 
пристрій не використовується 

3. Вихідний порт 
змінного струму (ЗС) 

2 x 120 В ЗС 8A  
1500 Вт @ 120 В ЗС тривала максимальна потужність 
електрообладнання цих двох вихідний портів ЗС 110В 
не може перевищувати 1000Вт/120В 

4. Вимикач Master 
Breaker (брейкер) 

Вмикає живлення від акумулятора для 
роботи системи та вихідних портів ПС 

Усі вихідні порти ПС будуть живитися 
електроенергією (буде видно слабке блакитне світло), 
коли цей «брейкер» перемикається у положення 
УВІМКН.  

5. Відображення рівня 
заряду акумулятора 

Показує рівень заряду акумулятора, коли 
перетворювач (7) увімкнено 

І перемикач «брейкер» (4), і  перемикач живлення 
перетворювача (7) повинні бути у положенні УВІМКН. 

6. Вхідний порт 
швидкого заряджання 
сонячної 
фотоелектричної 
системи 

Дозволяє користувачу напряму 
підключити принаймні одну сонячну 
панель (макс. 55В постійного струму) 
через цей порт для того, щоб розпочати 
заряджання акумулятора.  

Цей порт під’єднано до внутрішнього регулятора 
заряду 20А (макс. 55 ПС), який заряджає акумулятор 

ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 
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7. Перемикач 
УВІМКН./ВИМКН. 
перетворювача  

Живить перетворювач, який забезпечує 
вихідну напругу ЗС в 120В (або 240В)   

Примітка: вимикач акумулятора повинен також бути 
увімкнений 

8. Телескопічна ручка Висувна ручка для перекочування 
пристрою 
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ЕЛЕМЕНТ ФУНКЦІЯ ПРИМІТКА 

9. Засувки корпусу  

Засувки для відкривання кришки корпусу 
для доступу до зарядних портів для 
заряджання від сонячних батарей високої 
потужності. 

Кришка повинна бути відкрита під час використання 
внутрішніх портів  

10. Вентиляційний 
клапан для розсіювання 
тепла 

Клапани, що роблять можливим 
охолодження перетворювача  

Не перешкоджати. Недостатній потік повітря може 
призвести до перегріву та зупинки роботи 
перетворювача 
 

 11. Коліщата 
Дозволяють перекочування на рівних 
поверхнях. 

Не призначено для використання на дуже грубих 
/нерівних поверхнях 

 
12. Ручка для 
перенесення  
 

Полегшує підйом пристрою Застереження: пристрій важкий (понад 22 кг) 

13. Порт /роз’єм 
зарядного пристрою ЗС 
або 
Вхідний порт / роз’єм 
сонячної 
фотоелектричної 
системи високої 
потужності  

З’єднання для зовнішнього зарядного 
пристрою ЗС для використання з 
електромережею або портативними 
генераторами. 
(100-240В ЗС) 
Дозволяє підключати до 1000Вт (120В ПС 
або макс. 40A) сонячних фотоелектричних 
панелей, використовуючи зовнішній 
регулятор заряду  

Зауважте, що вхідна напруга цієї вилки не може 
перевищувати 30В ПС, а сила струму не може 
перевищувати 30A. Будь ласка, зверніть увагу, що 
вище вказане зображення показує підключений 
зарядний пристрій ЗС. Зарядний пристрій потрібно 
від’єднати, щоб закрити та закріпити корпус /валізку 
для транспортування. 
 
Примітка: цей порт під’єднано безпосередньо до 
батареї 24 В і може також бути використаний для 
живлення зовнішнього обладнання 24В ПС  

14. Резервний вхідний 
порт швидкого 
заряджання сонячної 
фотоелектричної 
системи  

Дозволяє користувачу напряму 
підключити принаймні одну сонячну 
панель (макс. 55В ПС) через цей порт, для 
того щоб розпочати заряджання 
акумулятора.  
 

Цей порт під’єднано до внутрішнього регулятора 
заряду силою 20А (макс. 55В ПС), який заряджає 
акумулятор 

15. Зарядний пристрій 
змінного струму  

Зарядний пристрій ЗС в комплекті  
 

Див. “13. Порт зарядного пристрою” 

16. Зовнішній основний 
(фотогальванічний) 
вхідний кабель 

 
Синій роз’єм SB50 Андерсон до роз’ємів 
MC4 (сонячна панель) 
 

Призначений для прямого під’єднання одиничної  
«стандартної» сонячної панелі (пот. до 55В ПС) з метою 
заряджання системи PowerPac. 

ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Загальна вага та габарити продукту  
 
Вага 33 кг / 72 фунти 

 
Розміри (ДxГxВ) мм / дюймів 597 x 419 x 241 / 23.5 x 16.5 x 9.5  

 
 
Захисні функції: захист від надмірної осили струму, захист від короткого замикання на 
виході, захист від зворотного підключення  

 
 
Характеристики перетворювача 
 
Параметр Значення  
 
Номінальна вхідна напруга 

 
24 В ПС 

 
Діапазон вхідної напруги 

 
21.6 – 32.0 В ПС 

 
Вихідна напруга 

 
120 або 240В AC (+/- 3%)** 

 
Вихідна частота 

 
50 або 60Гц (+/- 0.1Гц)** 

 
Вихідна потужність (безперервна) 

 
1500Вт 

 
Вихідна потужність (максимальна) 

 
2000Вт (5 секунд) 

 
Вихідна форма сигналу 

 
Чиста синусоїда 

 
Коефіцієнт нелінійних спотворень виходу 

 
< 3% 

 
Максимальна вихідна ефективність 

 
92.5% 

 
Струм без навантаження 

 
0.5A 

 
 

 
**в залежності від моделі 

 

ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 
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Характеристики акумулятора 
 

Номінальна напруга 24В ПС 

Хімія LiFePO4/літій-залізо-фосфатний акумулятор 

Потужність 2200 Вт/год 

Швидкість заряджання /розряджання акумулятора Обмежено до 1C 
 
 
Характеристики зарядного пристрою змінного струму 
 

Модель  29.2В 30A 

Вхідна напруга 100-120В ЗС 

Постійна напруга заряджання 29.2В ПС 

Постійний струм заряджання 30A+/-10% 

Вага нетто  3.17 кг / 7 фунтів 
 
 
Технічні характеристики внутрішнього регулятора сонячного заряду 
 

Рейтинг підсилювача 20 A 

Максимальна фотоелектрична напруга (VoC) 55 В 

Відрізання низької фотоелектричної напруги  30 В 

 
 
  



10 

 
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
Заряджання від мережі змінного струму (ЗС)  

● Відкрутіть бокові затискачі пристрою шестигранним ключем. За цим відкрийте засувки, щоб 
відкрити пристрій.  

● Вставте зарядний пристрій змінного струму в агрегат, використовуючи роз’єм акумуляторної 
батареї сірого кольору на внутрішній стороні пристрою. ПРИМІТКА: СПОЧАТКУ НЕОБХІДНО 
ВИКОНАТИ ПІД’ЄДНАННЯ, НЕ ВСТРОМЛЯЮЧИ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ. 

● Після безпечного підключення, під’єднайте зарядний пристрій ЗС до будь-якої стандартної 
розетки, стабілізатора напруги, джерела (електро)живлення тощо, після того, як розмотаєте 
кабель.  

● Зарядний пристрій ЗС має два індикатори. Ви можете визначити, що пристрій повністю 
заряджено, за індикатором батареї, коли всі смужки зелені. Будь ласка, пам’ятайте, що не можна 
перезаряджати пристрій (не залишайте зарядний пристрій увімкненим всю ніч).  

Заряджання від мережі ПС / сонячної енергії  
● Переведіть вимикач «брейкер» у положення увімкнено, це активує внутрішній регулятор заряду. 
● Тепер у вас є два варіанти сонячного заряджання. 
● Зовнішнє швидке заряджання 

○ Вставте кінець синього кабелю ПС з роз’ємом Андерсон у вхідний порт швидкого 
заряджання сонячних батарей. Під’єднайте роз’єми MC4 на іншому кінці кабелю до 
відповідних роз’ємів MC4 на сонячній панелі, яку ви використовуєте. Пам’ятайте, що ви 
повинні підтримувати вхідну напругу сонячної фотоелектричної системи в межах до 55В 
ПС 

● Внутрішнє заряджання високої потужності  
○ Використовуючи потужність до  1000Вт сонячної фотоелектричної енергії, під’єднайте 

СІРИЙ роз’єм Андерсон (який також виконує функцію роз’єму для зарядки ЗС)/ порт до 
зовнішнього регулятора заряду від компанії НЮЕ.  Сонячну фотоелектричну батарею  (що 
складається з кількох сонячних панелей) необхідно під’єднати до зовнішнього регулятора 
заряду, і вона повинна відповідати вхідним характеристикам регулятора заряду (НЮЕ 
зазвичай постачає регулятор заряду силою 40A з максимальною вхідною напругою 
сонячної фотоелектричної системи в 120В ПС). 

Використання пристрою в режимі акумулятора 
● Розташуйте пристрій PowerPac подалі від джерел підвищеного тепла або тих місць, де вода 

може проникнути у отвори / клапани чи відкриті порти  
● За потреби увімкніть/вимкніть вимикач («брейкер») батареї перемикач перетворювача  
● За потреби використовуйте вихідні джерела живлення ЗС та ПС (див. стор. 7) 
● Перевірте рівень заряду на дисплеї 

○ Якщо ваш пристрій PowerPac має дисплей з індикатором напруги, не допускайте падіння 
напруги нижче рівня 24В, або зробіть так, щоб індикатор заряду батареї показував лише 
одну червону смужку. Момент досягання цієї точки сигналізує про те, що PowerPac 
потрібно зарядити.  

Використання пристрою у режимі збереження  
● Тримайте електроніку та інші необхідні пристрої весь час підключеними до PowerPac. 
● Підключіть зарядний пристрій змінного струму, щоб зарядити пристрій, і використовуйте його 

так само, як джерело безперебійного живлення (ДБЖ). У цьому режимі не буде часу передачі 
від акумулятора до (зворотного) перетворювача. 

ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 
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ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  & 
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 
Полум’я або висока температура небезпечні для літій-іонних акумуляторів (Li-ion); не використовуйте поблизу 
полум’я або при температурах вище 131⁰F (55⁰C). Електростанції ПауерПак (пристрої PowerPacs) та зарядні 
пристрої змінного струму не слід зберігати або використовувати під прямими сонячними променями. Корпуси 
повинні бути закриті панелями та/або зберігатися в тіні. Незважаючи на те, що ця валізка є стійкою до погодних 
умов, вона не є водонепроникною, а літій-іонні акумулятори реагують вибухово на воду. 
 
НЕ розбирайте пристрій. Це закритий пристрій. Жодних додаткових налаштувань або конфігурацій не 
вимагається. 
 
НЕ використовуйте пристрій із ознаками фізичного пошкодження або деформації.  
 
НЕ проколюйте та не відкривайте елементи акумулятора. 
 
НЕ зберігайте АГРЕГАТ АБО ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ у вологому місці або в місці з ризиком затоплення. 
 
НЕ наливайте воду на пристрій. 

 
НЕ використовуйте зарядний пристрій поблизу джерела тепла. 
 
НЕ прикривайте будь-яку частину зарядного пристрою ЗС, зокрема, отвір для випускання повітря. 
 
Якщо PowerPac впав або якщо його було пошкоджено, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЙОГО. Проконсультуйтеся з 
фахівцем, щоб переконатися у відсутності небезпеки. 
 
Компанія НЮЕ не несе відповідальності за збитки, спричинені використанням, що відрізняється від 
використання за призначенням або використання, зазначеного в цьому посібнику, або ж у випадку нехтування 
рекомендаціями виробників компонентів. Компанія NUE не несе відповідальності за обслуговування або 
ремонт, виконаний будь-якою неуповноваженою особою, нестандартне використання або неправильне 
встановлення. 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Неправильне використання призведе до ризику ураження 
електричним струмом! 
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ВИЯВЛЕННЯ / УСУНЕННЯ 
НЕСПРАВНОСТЕЙ & ПІДТРИМАННЯ 
ТЕХНІЧНОГО СТАНУ 
 
 

ПРОБЛЕМА ВИЯВЛЕННЯ / УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 

Не подається 
живлення з 
розеток USB 
(ПС). 

● Перевірте, чи увімкнено вимикач батареї («брейкер»)  
(повинна бути позиція ON) 

● Оцініть віконечко «Стан заряду батареї», щоб 
переконатися, що пристрій заряджено. 

Не подається 
живлення від 
розеток ЗС. 

● Перевірте і переконайтеся, що обидва перемикачі 
(брейкер батареї та перемикач перетворювача) 
знаходяться у положенні «увімкнено» (ON). 

● Оцініть віконечко «Стан заряду батареї», щоб 
переконатися, що пристрій заряджено. 

Ви не можете 
заряджати від 
джерела живлення 
змінного струму   

● Брейкер батареї повинен бути увімкнений (ON)  
● Перевірте, чи горить червоним другий індикатор 

зарядного пристрою змінного струму праворуч. Якщо 
це не так, пристрій не заряджається. Якщо він 
зелений, пристрій повністю заряджено  

● Якщо лівий світлодіодний індикатор увімкнено, і він  
світиться червоним, щось не так з пристроєм. 

● Якщо індикатор зарядного пристрою ЗС не світиться, 
спробуйте під’єднати зарядний пристрій ЗС до іншої 
розетки, щоб встановити, чи проблема із зарядним 
пристроєм, або ж із джерелом живлення ЗС.  

● Якщо несправний зарядний пристрій ЗС, відкрутіть 
скляний запобіжник із зарядного пристрою ЗС (збоку) 
та замініть скляний запобіжник. Якщо запобіжник 
перегорить, зарядний пристрій ЗС не працюватиме. 

● Якщо жоден із цих варіантів не працює, будь ласка, 
зверніться до компанії NUE (Нью Юз Енерджі). 

ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 
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ПРИМІТКА ДЛЯ КРИСТУВАЧА ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ НАПРУГИ ДО СТАНУ ЗАРЯДУ  
 
Однією з характеристик літій-залізо-фосфатних (LIFEPO4) акумуляторів є те, що 90% або навіть більше їх корисної 
ємності існує у вузькому діапазоні напруги (напр., 24.0В до 26.5В), незважаючи на те, що фактична мінімальна та 
максимальна напруга акумулятора знаходиться в набагато ширшому діапазоні (напр., 20.0В до 29.0В). Інші змінні, 
такі як швидкість та умови розряджання акумулятора (включаючи температуру) також впливають на фактичну 
корисну ємність акумулятора.    
 
Враховуючи вищезазначене, будь ласка, зауважте, що значок/індикатор рівня заряду (піктограма акумулятора із 
червоними та зеленими смужками) – це загальний індикатор стану заряду акумулятора, але він може здаватися 
«повним» протягом тривалого періоду часу, а потім різко впасти.  Найточніший метод оцінення рівня заряду 
акумулятора – це зчитування його напруги. Використавши пристрій PowerPac кілька разів і розрядивши акумулятор 
до кінця, ви отримаєте краще відчуття і розуміння того, з якою швидкістю це відбувається.   
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