
Ako vybrať vhodný menič napätia (striedač) ? 

 

Tento článok sa venuje meničom napätia, ktorých presnejším názvom je striedač. Ide o meniče, ktoré 

"vyrábajú" z jednosmerného napätia 12V, alebo 24V striedavé napätie o veľkosti 230V pri frekvencii 50Hz. 

Užívateľ tak môže mať k dispozícii 230V-50Hz pre napájanie AC spotrebičov aj v miestach, kam káble 

energetických distrbučných spoločností ešte nedorazili, alebo ani nikdy nedorazia. 

 

K čomu je určený menič napätia (stiedač) ? 

Úlohou meniča napätia je umožniť napájanie bežných sieťových AC spotrebičov, ako sú televízory, 

svietidlá, elektrické náradie (vŕtačky, rozbrusovačka a pod.), PC, notebooky, videorekordéry, satelity, 

mikrovlnky, variče, rýchlovarné kanvice, chladničky, malá čerpadlá a pod. Všetky spotrebiče sú určené pre 

napájanie z striedavej elektrickej siete AC230V-50Hz (zásuvky), v miestach kde nie je klasická elektrická 

prípojka.  

Kde se používa menič napätia ? 

Použitie meničov napätia je v dnešnej dobe naozaj veľmi široké, pretože prakticky: koľko je 

najrôznejších zariadení, strojov a prístrojov dnes napájaných z AC230V-50Hz striedavej elektrickej siete, 

toľko máte aj možnosťou napájať tieto spotrebiče prostredníctvom meničov napätia. Pre bežných 

užívateľov, je to použitie v miestach, kde nie je k dispozícii prípojka distribučnej spoločnosti a teda 

striedavý elektrický prúd, ako sú chaty, chalupy, kempy a pod., v poslednej dobe je to hlavne v malých 

ostrovných solárnych fotovoltaických elektrárňach. Ďalej použitie je možné v automobiloch a to ako 

osobných tak nákladných, na lodiach, v poľnohospodárskych strojoch a pod. Meniče napätia s funkciou 

UPS možno použiť všade tam, kde potrebujete mať zaistený prevádzku sieťového spotrebiča aj pri 

výpadku sieťového napätia - záložný zdroj pre obehové čerpadlá, záložný zdroj pre PC a servery, záložný 

zdroj pre použitie v akvaristike, pri zabezpečovacej techniky, záložný zdroj pre liahne atď. 

 

Na použitie meničov napätia pri solárnych fotovoltaických systémov: 
Nielen veľmi výhodné, ale väčšinou aj nutné je použitie meniče napätia v súvislosti so získavaním 

elektrickej energie zo solárnych fotovoltaických panelov, s jej uskladňovaním v akumulátoroch a následným 

využitím. Tu majú meniče napätia úplne zásadnú úlohu.. 

 

Voľba vhodného meniča napätia 

Pred výberom vhodného typu meniča napätia, je dôležité spočítať celkový príkon všetkých spotrebičov, 

ktoré budú z meniča napájané. Jednoduchým súčtom celkového príkonu všetkých spotrebičov, by ste sa 

mali dostať k hodnote trvalého výkonu meniče napätia, ktorý môžete použiť. Avšak v praxi to tak 

jednoduché nie je, a je potrebné počítať s určitými obmedzeniami. 

Odporúčame, aby ste si, ak chcete použiť menič napätia, dobre prečítali nasledujúce odseky: 
Meniče napätia s modifikovanou sinusovkou majú spravidla problémy s napájaním výbojok. Čo sa týka 

bežných úsporných žiaroviek a LED žiaroviek, tu väčšinou žiadne problémy nehrozia. Čo sa týka použitia 

meničov s počítačmi a všeobecne sa spínanými napájacími zdrojmi, väčšinou sa jedná o bezproblémové 

spolužitie, avšak aj tu sa občas môže objaviť problém, kedy si spínacie napájací zdroj nedokáže poradiť s 

modifikovanou sinusovka na výstupe meniča ktorý nie je sínusový. Avšak týchto problému je relatívne 

málo. Každopádne odporúčame u bežných spotrebičov, dostatočne dimenzovať výkon meniča oproti 

maximálnemu príkonu spotrebičov (mimo motorov, o nich neskôr v článku). Ak vysvetľujeme zákazníkom, 

prečo je potrebné, aby bola vytvorená rezerva medzi maximálnym príkonom spotrebičov a 

maximálnym výkonom meniča, uchyľujem sa často k príkladu, ktorý je snáď každému človeku, ktorý kedy 

riadil automobil celkom jasný. Teda: ak vlastníte automobil, ktorý má otáčkomer, vidíte na otáčkomere 



rozsah, ktorý je vyznačený na čierno a vpravo od neho potom rozsah, ktorý je vyznačený na červeno a ktorý 

vyznačuje otáčky, v ktorých by už motor nemal pracovať, a ak áno, tak len po veľmi krátku dobu. Každý 

rozumný človek, ktorý nejde automobilom prvýkrát, vie, a spozná už podľa sluchu, že ak sa ručička 

otáčkomera približuje k červenému rozsahu, tak motor už evidentne '' trpia '' a je nutné otáčky motora znížiť, 

buď znížením rýchlosti, alebo preradením na vyšší rýchlostný stupeň. Menič napätia Vás síce svojím 

zvukom neupozorní, že sa pohybuje na hranici červeného rozsahu, však môže trpieť rovnako ako onen 

preťažený motor. Prevádzkovanie meniče na hranici jeho možností samozrejme výrazne skracuje jeho 

životnosť a pravdepodobnosť závady meniča je niekoľkonásobne vyššia, ako keď je menič prevádzkovaný s 

dostatočnou rezervou vo výkone. Táto rezerva by mala byť aspoň 20%. Pokiaľ je teda celkový príkon 

spotrebičov 500W, mali by ste použiť menič s max. Trvalým výkonom aspoň 600W. Toto odporúčanie platí 

pre použitie meniča so spotrebičmi, ktoré majú výrazne odporový charakter (vykurovacie telesá, 

svietidlá a pod.), A sú teda z hľadiska meničov napätia ideálnym spotrebičom. Pri spotrebičoch, ktoré 

používajú spínané napájacie zdroje, teda PC, notebooky, nabíjačky a pod. odporúčame na základe 

praktických skúseností, vybrať menič napätia s min. dvojnásobným výkonom, než je príkon uvedených 

spotrebičov. Nejedná sa z našej strany o snahu '' prinútiť '' zákazníka, aby si zbytočne kúpil výkonnejšie a 

drahšie menič, ale o obmedzenie počtu reklamácií a sklamaných zákazníkov. Avšak zákazník má vždy právo 

voľby a môže si objednať taký menič aký uzná za vhodné, ak sa ale rozhodne objednať si vzhľadom k 

použitým spotrebičom poddimenzovaný menič, boli by sme radi keby si ho objednal u našej konkurencie a 

až si v praxi overí, že naše odporúčania nie sú '' marketingové bláboly '' môže si menič s potrebnou 

výkonnostný rezervou objednať u nás.   

Rozdelenie meničov napätia  

Meniče napätia sa v zásade delia na typy určené pre pripojenie k 12V, alebo 24V akumulátoru. Ďalšími 

zásadnými parametre pre rozdelenie meničov do rôznych kategórií je tvar výstupného napätia a výstupný 

výkon. Ďalej môžeme meniče napätia ešte rozdeliť na typy, ktoré pracujú len ako menič napätia, alebo tzv. 

Menič napätia s UPS. 

Rozdelenie z hľadiska použitého vstupného napätia: 
Meniče napätia sa z hľadiska použitého vstupného napätia delia na meniče, ktoré môžete použiť s 

batériami s nominálnym napätím 12V, alebo meniče určené pre pripojenie k batériám s nominálnym 

napätím 24V, resp. Aj kombinované akumulátory s výsledným napätím 48V. Pretože napätie na batérii 

kolíše v pomerne širokom rozsahu, sú meniče konštruované tak aby boli schopné pracovať v určitom 

rozsahu napätia. U 12V typov je to spravidla: 10V až 16V, u 24V typov meničov je to potom 20V až 32V. 

Tieto hodnoty sa môžu u rôznych typov meničov samozrejme líšiť. 

Rozdelenie z hľadiska tvaru výstupného napätia: 

Meniče napätia s modifikovanou sinusovkou: 

Tento typ meniče produkuje výstupné napätie, ktoré nemá tvar '' hladké '' sínusoidy, ale sínusový priebeh je 

ľudovo povedané mierne '' kostrbatý '' (viď obr.). Tento typ meniča je možné bez problémov použiť s 

väčšinou elektrických spotrebičov a elektronických zariadení. 

 

Meniče napätia s čistou sinusovkou: 
Tento typ meniče produkuje výstupné napätie, ktoré má tvar takmer dokonalej sínusoidy. Tento typ 

meniča napätia využijete ak potrebujete napájať citlivé, alebo presné elektronické zariadenia, ako 

rádiostanice, lekárske prístroje, meracie prístroje a pod., resp. ak požadujete úplne tichý chod pripojeného 

elektromotora. Tento typ meničov je výrazne drahší, než meniče s modifikovanou sinusovkou, v praxi ale 

máte istotu, že sa nestretnete s žiadnym problémom, ktorý môže v niektorých prípadoch nastať u meničov 

s modifikovanou sínusovkou. 

 



Rozdelenie meničov napätia z hľadiska výstupného výkonu: 

U meničov napätia sú uvádzané spravidla dva typy výkonu a to trvalý výkon a špičkový výkon. Trvalý 

výkon uvedený u meniča je maximálny výkon, ktorý môžete z meniča odoberať dlhšiu dobu. Špičkový 

výkon, je výkon meniča, ktorý je menič schopný dodávať po dobu niekoľkých stoviek milisekúnd. Špičkový 

výkon teda môžete využiť len po veľmi krátky okamih, predovšetkým v čase spustenie spotrebiča, kedy 

spotrebič pre svoj rozbeh potrebuje aj niekoľkonásobok prevádzkového príkonu. Špičkový výkon meniča 

teda využijete najmä pre spustenie elektronických zariadení, kde je napäťová špička veľmi krátka. Špičkový 

výkon nemožno spravidla využiť pre rozbeh motorov, čerpadiel a pod., kde je doba rozbehu relatívne 

dlhá. Ak chcete použiť menič pre asynchrónny motor (čerpadlo a pod.), Je nutné počítať s tým, že príkon 

takéhoto motora je v okamihu spustenia na úrovni piatich až osemnásobku jeho štítkové spotreby. Bežné 

(trvalé) výkony meničov sú: 100W, 150W, 300W, 600W, 1000W, 1500W, 2000W, 2500W, ďalej sú to 

meniče s výstupným výkonom 5000W a 10 000W. Nad hranicou 10 000W sa využívajú meniče s výkonom 

10 000W, ktoré sú zaradené v reťazci, alebo sa využívajú trojfázové meniče. 

 

Zákazníci pomerne často prichádza so dotazom, ako je to s odberom prúdu meniča z batérie pri čiastočnom 

zaťažení. teda: 

Máte menič s trvalým maximálnym výkonom 600W, a pripojený máte spotrebič s príkonom 300W. 

Zákazníci sa občas domnievajú, že menič s trvalým výkonom napr. 600W, pri akomkoľvek zaťažení 

odoberá zo zdroja 600W. Samozrejme to tak nie je. Ak je menič s trvalým výkonom 600W zaťažený 

spotrebičom, ktorý má príkon 300W, potom menič odoberá z batérie 300W (+ cca 15% straty meniča) a ak 

je menič zaťažený spotrebičom s príkonom iba 100W, potom menič odoberá z batérie iba 100W (+ cca 15% 

straty meniča). 

Rozdelenie meničov napätia na meniče s funkciou UPS a bez funkcie UPS: 
Meniče bez funkcie UPS: 
Tieto meniče slúžia iba k zmene napätia z 12Vjs (24Vjs) na 230V-st.50Hz a okrem ochrán nemajú 

zabudované žiadne ďalšie funkcie. 

Meniče napätia s funkciou UPS: 
Ak potrebujete, aby bol niektorý z pripojených AC sieťových spotrebičov v prípade výpadku dodávky 

elektriny v sieti napájaný zo záložného zdroja (batérie), pripojíte spotrebič do zásuvky v meniči, sieťový 

kábel meniča pripojíte do bežnej zásuvky a pomocou krokosvoriek pripojíte menič k autobatérii. Spotrebič 

je pri bežnej prevádzke napájaný zo siete (v meniči je zapnutá funkcia Bypass, kedy je menič vlastne len 

predĺžením klasické zásuvky). Akonáhle ale nastane výpadok napájania v elektrickej sieti, v okamihu dôjde 

k automatickému prepnutiu spotrebiče na záložné napájanie z batérie cez menič. A akonáhle je opäť 

obnovená dodávka prúdu, prepne menič zase na napájanie spotrebiča zo siete a spustí automatické dobíjanie 

pripojeného akumulátora tak, aby bol akumulátor opäť v pohotovosti pre prípad ďalšieho výpadku napätia v 

sieti. Tento typ meniča je možné samozrejme využívať aj ako bežný menič v miestach kde nie je zavedená 

elektrina, samozrejme potom ale nemôžete využiť funkciu UPS. Meniče napätia s funkciou UPS sú veľmi 

často používané ako záložné zdroje pre obehové čerpadlá, záložné zdroje pre PC a servery, záložné zdroje 

pre zabezpečovaciu techniku, v akvaristike a pod.   

Ďalšie vlastnosti meničov napätia 

Vstupné a výstupné napätie meničov a výstupné kmitočet: 
Nominálne vstupné napätie meničov je 12Vss, alebo 24Vjs. 12V meniče pracujú spravidla v rozsahu 
napájacích napätí od 10V, do cca 16V. Meniče s nominálnym vstupným napätím 24V pracujú spravidla v 

rozsahu napájacích napätí od 20V do cca 32V. Nominálne výstupné napätie meničov je 230Vst. pri kmitočte 

50Hz. Je potrebné počítať s tým, že s vyšším zaťažením meniča dôjde k určitému poklesu výstupného 

napätia, tento pokles nemá ani pri znížení výstupného napätia o cca 10% žiadny významný vplyv na činnosť 

spotrebičov. Nominálny výstupný kmitočet meničov je 50Hz. Súčasné kvalitné meniče napätia majú 

pomerne veľmi presný výstupný kmitočet a to aj pri rôznych úrovniach zaťaženia. Týka sa to najmä 

meničov napätia s vyšším výkonom, kde kontrolu a riadenie celého meniča zaisťuje mikrokontrolér, ktorého 



beh je riadený kryštálom. 

 

Kľudový prúd meničov napätia: 
Kľudový prúd meniče napätia, je prúd, ktorý tečie z napájacieho zdroja (batérie) do meniča napätia v čase, 

keď na menič nie je pripojený žiadny spotrebič. Ide o vnútornú spotrebu meniče napätia, v kľudovom 

stave. Dá sa povedať, že táto spotreba je priamo úmerná max. Výkonu meniča napätia. Meniče napätia s 

menším trvalým max. výkonom majú teda logicky aj menšiu spotrebu naprázdno, než väčšie riešenia. U 

neznačkových meničov napätia je ale možné sa dočkať aj prekvapenia v podobe napr. Dvojnásobného 

odberu prúdu bez pripojenej záťaže, oproti vyrábaným značkovým typom.   

Ochrany měničov napätia 

Kvalitné meniče napätia majú bežne vstavané viacero typov ochrán pre vlastné zabezpečenie, a pre zabezpečenie 
pripojeného akumulátora. 
 
Ochrana proti preťaženiu: 
V prípade, že dôjde k preťaženiu meniča napätia, vplyvom príliš vysokého odberu prúdu spotrebiča, je menič od 
spotrebiča automaticky odpojený. 
 
Ochrana proti prepätiu meniča na výstupe: 
Indukčná záťaž (motorická) sa po vypnutí napájania chová na veľmi krátky čas ako zdroj napätia, ktorý pôsobí na 
výstup už vypnutého napájacieho zdroja. V tomto okamihu, ktorý trvá napr. Len niekoľko milisekúnd si napájací zdroj 
a spotrebič akoby vymení svoje role. Toto môže mať pre nezabezpečený napájací zdroj (v tomto prípade menič 
napätia) fatálne následky a mohlo by dôjsť k zničeniu meniča. Ochrana proti prepätiu na výstupe meniča napätia 
tomuto zabraňuje. 
 
Ochrana proti vysokému jednosmernému napätiu na vstupe: 
Ide o ochranu, ktorá odpojí menič napätia od napájacieho zdroja v prípade, že napätie zdroja (batérie) je vyššia, než 
prípustné. V transformátoroch s nominálnym vstupným napätím je to hodnota spravidla okolo 16V. V 
transformátoroch s nominálnym vstupným napätím 24V, je to potom hodnota spravidla okolo 32V. 
 
Ochrana proti skratu na výstupe: 
Táto ochrana je určená na to, aby nedošlo k zničeniu meniča napätia DC/AC v prípade krátkeho spojenia (tzv. skratu) 
na výstupe meniča napätia. 
 
Ochrana proti prepólovaniu na vstupe: 
Zaistenie, proti zničeniu meniča napätia v prípade prepólovaniu vstupných napájacích svoriek (+ batérie na - meniča). 
 
Tepelná ochrana: 
Ochrana proti prehriatiu meniče napätia AC/DC vypne menič ak jeho vnútorná teplota presiahne povolenú hodnotu. 
Ochrana batérie proti hlbokému vybitiu batérie: 
 
Ochrana batérie proti hlbokému vybitiu batérie: 
Olovené batérie (najmä bežné štartovacie typy) sú citlivé na tzv. Hlboké vybitie, resp. v anglickej skratke DOD. Ide o 
stav, kedy je batéria úplne vybitá. Uvádzanie batérie do tohto stavu výrazne skracuje jej životnosť a ak sa toto 
podvybití pravidelne opakuje, stačí relatívne krátky čas a batérie už sa nemusí spamätať z tohto stavu vôbec. 
Ochrana proti hlbokému vybitiu batérie vstavaná v meniči napätia monitoruje priebežne napätie napájacieho 
akumulátora a ak napätie poklesne pod cca 10V (u 12V akumulátorov), alebo pod cca 20V (u 24V akumulátorov) 
automaticky odpojí akumulátor od meniča. Meniče majú spravidla vstavanú ešte výstrahu, ktorá pri napätí okolo 
10,5 (u 12V akumulátorov), alebo okolo 21V (u 24V akumulátorov) akusticky (spravidla pískaním) upozorní na nízke 
napätie batérie, tak aby mal používateľ dostatok času vypnúť spotrebiče, než dôjde k automatickému odpojeniu 
batérie a vypnutie meniča. 
 
Chladenie meniča: 
Kvalitný menič napätia s výkonom od 300W, by mal mať zabezpečené kvalitné pasívne chladenie, cez obal vyrobený 
z masívneho hliníkového profilu. Meniče napätia AC/DC s výkonom nad cca 300W majú tiež aktívne chladenie, 



pomocou vstavaného ventilátora. Ventilátor sa spravidla spúšťa, ak teplota vo vnútri meniče napätia presiahne 
povolenú hranicu. Táto hranica je u meničov napätia samozrejme individuálne a záleží na jeho konštrukciu a 
východiskové odolnosti voči vyšším teplotám, však bežná hraničné teplota vnútri meniča napätia pre zapnutie 
ventilátora je 35 - 40 st.C. Niektoré typy meničov nespínají ventilátor len pokiaľ je prekročená povolená vnútorná 
teplota v meniči napätia, ale tiež, ak sa odber z meniča napätia vysoký. Nečakajú teda až sa teplota v meniči zvýši nad 

povolenú hranicu, ale pri vysokom odbere už s predstihom zopnú chladenie pomocou ventilátora.   

 

Prídavné funkcie meničov napätia 

Okrem funkcie UPS, ktorá bola už popísaná skôr, môžu mať niektoré typy meničov napätia ďalšie funkcie. 

Niektoré meniče, hlavne typy s vysokým výkonom majú vstavaný funkciu Softstart. Jedná sa o vlastnosť 

meniče napätia, ktorá zaisťuje mäkké spustenie spotrebiča, bez veľkého prúdového nárazu. Prúdový náraz 

pri zapnutí spotrebiča, je jednoducho rozložený do dlhšieho časového úseku, čo umožňuje meničmi spustiť 

aj spotrebiče, ktoré by sa mu z dôvodu veľkého odberu prúdu v čase spustenia bez funkcie Softstart 

nepodarilo rozbehnúť. SoftStart je v podstate pozvoľný nárast napätia na výstupe meniča po jeho 

zapnutí vypínačom. S rastúcim napätím na výstupe potom pozvoľna rastie aj prúd do spotrebiča. Funkciu 

SoftStart je možné využiť len vtedy, keď pripojený spotrebič na menič napätia spúšťame vypínačom na 

meniči napätia! Ak menič najprv zapneme a až potom zapneme spotrebič vypínačom na spotrebiči nie je 

možné funkciu SoftStart využiť! Diaľkové ovládanie: Súčasťou dodávky niektorých meničov napätia s 

vysokým výkonom je diaľkový káblový ovládač, alebo je možné k niektorým typom meničov napätia tento 

ovládač dokúpiť. Ovládač je určený pre zapnutie a vypnutie meniča z iného miesta, než kde je umiestnený 

samotný menič. 

   

Účinnosť meničov napätia  

Účinnosť súčasných kvalitných meničov napätia je 85 - 90%. Znamená to teda, že 10 - 15% celkovo 

spotrebovanej energie ide na vrub vnútornej spotrebe meniča (jedná sa o tepelné straty) 

Akumulátor (Batéria) pre použitie s meničmi napätia 

Ako zdroj napätia pre meniče napätia (striedače), je možné použiť rôzne typy olovených akumulátorov. 

Najčastejšie používané batérie sú bežné štartovacie autobatérie, alebo trakčné batérie. Štartovacie batérie 

síce nie sú ideálne pre použitie ako zálohovacie batérie, pretože ich ich konštrukcia je optimalizovaná pre 

použitie ako prúdový zdroj, ktorý je schopný dodať naozaj veľký prúd v krátkom čase (ideálne napr. pre 

štartovanie automobilu), však ich zásadnú výhodou je ich veľmi nízka cena, takže sa bežne v spojení s 

meničmi napätia napätia používajú a pre bežné použitie sú plne dostačujúce. Ďalším typom batérie je 

trakčná batéria. Tento typ batérie je pre použitie s meničmi napätia vhodnejšie, jedná sa o špeciálne batérie 

navrhnuté aj pre hlboké vybitie, ktoré oveľa menej podliehajú opotrebovaniu elektród pri vybíjaní a 

nabíjaní a používajú sa tam, kde sa batérie pravidelne vybíjajú a nabíjajú - fotovoltaické systémy, 

zálohovacie systémy , elektrické automobily atď. Tieto batérie majú hrubé elektródy, ktoré nie sú schopné 

dodať tak veľký prúd, ako štartovacie batérie, ale vydržia časté a hlboké vybíjanie. U bežného oloveného 

akumulátora, sa stáva, že sa v akumulátore pri nabíjaní vytvoria plyny, ktoré ''vyfúknu'' v priebehu nabíjania 

elektrolyt von z akumulátora a navyše sa tieto plyny uvoľňujú do priestoru, kde je akumulátor umiestnený. 

Ak používate akumulátor v obytných priestoroch, je rozhodne vhodnejšie použiť akumulátor typu VRLA 

(z anglického Valve Regulated Lead Acid batteries) čo sú ventilom riadené olovené akumulátory, ktoré 

vytvorené plyny odvádza späť do elektrolytu, takže sa neuvoľňujú do priestoru kde je umiestnený 

akumulátor, ani sa nemôže stať, že by sa z akumulátora dostal von elektrolyt. Sú to rekombinačné batérie, v 

ktorých sa kyslík vzniknutý u kladnej elektródy znovu zmieša s vodíkom u zápornej elektródy a vytvorí sa 

tak znova voda. Tým sa predíde vysýchaniu elektrolytu, čo umožňuje bezúdržbovú prevádzku. Ventily sú 

u týchto batérií iba z bezpečnostných dôvodov.   



Pripojenie meničov napätia k akumulátoru (batérii) 

Meniče napätia do trvalého výkonu 300W sú spravidla dodávané s káblom ukončeným autokonektorom 

pre zasunutie do autozásuvky. Meniče s výstupným výkonom 300W, sú bežne dodávané s dvoma typmi 

káblov a to: káblom ukončeným autokonektorom a káblom ukončeným krokosvorkami. Vyšší odber 

prúdu z batérie pri zaťažení meničov s trvalým výkonom nad 300W potom už neumožňuje pripojenie 

meniča napätia cez autokonektor. Meniče s výkonom nad 300W, sú teda už dodávané iba s káblami 

zakončenými krokosvorkami, pre pripojenie k batérii. Meniče napätia s najvyššími výkonmi už nemajú 

krokosvorky, ale očka pre pripojenie k batérii pomocou skrutkového spoja.   

Dodržovanie bezpečnosti pri použití meničov napätia 

Je potrebné si uvedomiť, že na výstupe meniča napätia je rovnaké napätie ako v bežnej zásuvke a že menič 

je schopný (podľa výkonu) dodať výstupný prúd v poriadku jednotiek až desiatok ampér. Kontakt s 

výstupným napätím z meniča napätia, teda môže u meničov s malým výkonom znamenať veľmi nepríjemný 

zážitok a u meničov napätia s vysokým výkonom môže skončiť aj tragicky. Doporučujeme u meničov 

napätia, ktoré nemajú ochranu výstupu voči skratu alebo prepätiu doplniť vhodnú zásuvku s prúdovou 

ochranou vypínačom ON/OFF a pod.   

 

Zdroj poskytnutých informácií: internet portál – WWW.DERAMAX.CZ 

P.S: Preložené do slovenčiny s malými doplňujúcimi úpravami. 


