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O INVERSOR DNI - 0888 é um equipamento que inverte 12VDC para 220VAC com alta eficiência. 
         - Potência máxima 300 Watts (400W de pico).
         - Onda senoidal Pura; 
         - Proteção de Subtensão e Sobretensão na entrada;  
         - Proteção de Sobrecarga;
         - Proteção de Temperatura. 
     

        

(Fig.1) 

(Fig.3) 

(Fig.2) 

Tensão de entrada:........................12 a 15VDC
Tensão de saída:......................220Vac +/- 10%
Freqüência da tensão de saída:...60Hz +/- 3Hz
Forma de onda de saída:............Senoidal Pura
Potência máxima:...............300W (400 de pico)
Corrente em vazio:....................85mA ( aprox. )
Corrente em Stand by:............0,25uA ( aprox. )
Temperatura de Funcionamento:.......... 5~35°C
Resfriamento:..............................Cooler interno 
Eficiência:..................................................≥90%
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Automotivo
Automação Industrial
Energia Solar e Eólica
Camping, Hobby e Lazer
Computadores e Notebooks
TV, Vídeo e Câmeras
Fax e Equipamentos 
de Comunicação
Equipamentos Musicais

          INFORMAÇÕES TÉCNICAS:           APLICAÇÕES:

OBSERVAÇÕES: A potência de saída deste equipamento depende também da capacidade de  corrente 
                              da fonte (ou bateria) de 12Vdc. Sendo assim, para atingir a potência máxima de 300W  
                              de saída, será necessário no mínimo 25A. 

ENTRADA
12VDC

CONECTORES 
P/ BATERIA

GARRA JACARÉ

PORTA FUSÍVEIS

Dani Condutores Elétricos Ltda. - Rua Maestro Gabriel Migliori, 166 - Bairro do Limão - São Paulo - CEP.: 02712-140 Fone.: 3933-2120

                            Termo de Garantia 
• Este produto é garantido pelo prazo de  06  meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra  contra  defeitos  de  fabricação. Tentativas de conserto ou alterações no circuito interno do aparelho, por pessoas 

não autorizadas ou  por  uso  indevido,  faz  com  que  a   garantia  seja cancelada. O produto que apresentar defeito de fabricação deverá ser trocado no local  onde  foi adquirido, juntamente com a Nota Fiscal de compra 

(ou cópia), ficando por conta do  cliente  os custos de envio, bem como custos de seguro, embalagem, ou qualquer outro custo  incidente  no transporte do produto. Esta garantia não cobre problemas causados por falta  de 

cuidados.  Esta  garantia  não   cobre  componentes  que  se desgastam  com   o  tempo  como lâmpadas, baterias ou  fusíveis. Fora do período de garantia ou em caso  de  cancelamento  da mesma, os custos  dos  reparos 

ficarão por conta do cliente.

INVERSOR DE 12Vdc PARA 220VAC
ONDA SENOIDAL PURA
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CUIDADO
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FUSÍVEL 

40A

           INSTALAÇÃO / FUNCIONAMENTO: 
- Certifique-se que o interruptor do inversor esteja na posição OFF (Desligado);
- Com muito cuidado, levante as capas protetoras da entrada DC12V e conecte os cabos (inclusos)  através 
  do terminal olhal, a extremidade com  garras  jacaré  ligue  no  Positivo (+)  e  Negativo (-)  da  bateria 12V, 
  seguindo as polaridades: Cabo Vermelho (+) , Cabo Preto (-);
- Verifique se todas as conexões entre bateria, terminais e fusíveis estejam firmes para evitar interferências;
- Conecte a carga na tomada AC220V e ligue o inversor alterando a posição do interruptor para ON (Ligado) 
  o LED verde (Power) ficará aceso permanente e o LED vermelho  (Fault)  acenderá  por  ± 1 seg. emitindo 
  um bip por esse mesmo tempo. Essas ações indicam que o inversor está funcionando corretamente.  
           DICAS E CUIDADOS PARA INSTALAÇÃO:
Observe atentamente as informações descritas neste manual, para evitar danos irreversíveis  ao inversor  e 
não cobertos pela garantia: *Instale seu Inversor DNI 0888 em um local protegido de água e bem  ventilado   
* Instale um fusível ou disjuntor próximo ao terminal Positivo (+) da  bateria. *Atenção para a bitola dos  fios 
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utilizados  na  instalação, utilize  somente  fios  de  boa  qualidade  com  no  mínimo  4,00mm   de  bitola  e 
aumentando conforme a potência a ser utilizada *Ao  utilizar  um  cabo  de  extensão  do  inversor  para  um 
aparelho (VAC), o cabo não deve ter mais de 15m.*Instale o inversor o mais próximo  possível  da  fonte  de 
alimentação de 12VDC *Caso você  deseje  ligar  mais  de um  aparelho, certifique-se  de  ligar  o  de  maior 
potência primeiro. *Não trabalhe próximo a baterias de chumbo-ácido. As baterias geram  gases  explosivos 
durante a operação normal.*Não instale e / ou opere em compartimentos que contenham materiais  inflamá-
veis   ou em locais que exijam equipamentos protegidos contra ignição. 
*Não coloque o inversor acima das baterias, os gases de uma bateria irão corroer e danificar o inversor. 
*Não coloque uma bateria em cima do inversor *Nunca desmonte o inversor, este  equipamento  opera  com 
tensões superiores a 200V que oferecem risco de choque elétrico.*Não obstrua as aberturas para ventilação,
cooler de resfriamento e nem ultrapasse os limites da potência máxima especificadas pelo equipamento.

           PROTEÇÕES: 

LEGENDA:
LED verde aceso ‘’POWER’’ = Inversor Ligado / Energizado. 
LED vermelho aceso continuamente ‘’FAULT’’ = Falha ( verificar tabela abaixo )

(Fig.1) 

(Fig.1) 

(Fig.3) 

(Fig.4) 

(Fig.2) 

ABERTURAS
P/ VENTILAÇÃO

Aciona Alarme sonoro 
(som contínuo baixo tipo ruído) 

Se a tensão na entrada 
cair para: 10,5 +/- 0,5 VDC:

Desligue o inversor, 
verifique a tensão 

da bateria, se 
necessário 

substitua e ligue 
novamente.

Desligue o inversor, reduza 
ou retire a carga que está 

ocasionando o curto-circuito 
e ligue novamente.

Desligue o inversor, desconecte
os cabos  de  alimentação abra 
o  porta  fusíveis  e  troque  por 
outro de mesmo valor. Conecte 
corretamente  os  cabos obede-
cendo suas polaridades e ligue 
o inversor novamente.

Sobretensão 
na Entrada

Sobrecarga e
Curto-circuito na saída

 
Temperatura 
( Potência )

Aciona alarme sonoro (som continuo alto), 
acende o LED Fault continuamente e 

corta a tensão de saída.

A tensão de saída é cortada.

Ocorre a abertura ( queima ) do 
fusível de proteção da entrada.

Se a tensão de entrada 
cair para: 9,5 +/- 0,5 VDC:

Acende o LED Fault continuamente 
e corta  a tensão de saída. Se a tensão de entrada

subir para: 15,5 +/- 0,5 VDC:

Cargas acima de 300W ou
se ocorrer um curto-circuito

na saída do inversor:

Conexão incorreta 
das polaridades (+) e (-)

Polaridade Reversa

Cargas >50W: O cooler será acionado automaticamente.

Cargas 35~50W:  Podem ocorrer acionamentos do cooler. 

Subtensão 
na Entrada

(Fig.4) 

PROTEÇÃO SOLUÇÃO
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