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7-stopniowa impulsowa ładowarka automatyczna
sterowana mikrokontrolerem
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed uruchomieniem ładowarki prosimy o przeczytanie
niniejszej instrukcji obsługi !!!

GWARANCJA

Ładowarka jest objęta 2 letnią gwarancją. Postępowanie niezgodne z niniejszą instrukcją obsługi
może doprowadzić do uszkodzenia ładowarki i utratę gwarancji. Prosimy zapoznać się z instrukcją
przed uruchomieniem urządzenia. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej należy przesłać
urządzenie z dowodem zakupu do sklepu, w którym ładowarka została zakupiona.
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1. Ostrzeżenia
T Podczas ładowania mogą się wydzielać z akumulatora gazy wybuchowe. Ładowanie należy
przeprowadzać w miejscach z dala od ognia i dobrze wentylowanych.
TPrzed ładowaniem należy przeczytać instrukcję obsługi.
TŁadowarka jest przeznaczona do użytku domowego.
TDo ładowania 12V lub 24V stosować tylko akumulatory kwasowe.
TPrzed odłączeniem akumulatora wyłączyć zasilanie sieciowe 110V/220-240V AC
TŁadowarka musi być podłączona do gniazda z uziemieniem
TPodłączenie ładowarki do sieci zasilającej musi spełniać wymogi okablowywania danego
kraju.
TNie ładować baterii (TYLKO akumulatory)
TNie ładować akumulatorów, które były wystawione na działanie niskich temperatur.
TKabel zasilający nie może być uszkodzony.
TPodczas ładowania mogą ulatniać się substancje korozyjne, które mogą uszkodzić delikatne
powierzchnie. Ładować w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.
TPrzed ładowaniem należy wyłączyć wszelki osprzęt samochodowy (nagrzewnice, światła, etc)
TŁadowarka nie powinna być używana przez osoby niepełnoletnie, chyba że odbywa się to pod
nadzorem osób starszych (np..rodziców).

2. Właściwości

ŁADOWANIE 7-STOPNIOWE
Ładowarka jest w pełni automatyczna z 7 fazami ładowania.
Automatyczne ładowanie zabezpiecza akumulator przed przeładowaniem. Po naładowaniu
ładowarkę można pozostawić podłączoną do akumulatora bez ryzyka jego uszkodzenia.
Ładowanie 7 stopniowe zapewnia akumulatorowi dłuższy czas eksploatacji i lepszą sprawność w
stosunku do ładowania tradycyjnego.
Ładowanie 7-stopniowe można stosować do ładowania akumulatorów żelowych, AGM i
wapniowych. Może ono również zregenerować akumulatory zasiarczone lub zdrenowane.

W skład 7 stopni ładowania wchodzą:
Odsiarczanie, miękki start, ładowanie główne (stałym prądem), ładowanie absorpcyjne (stałym
napięciem), test akumulatora, regeneracja i ładowanie buforowe.

Napięcie

Prąd
(A)

1. ODSIARCZANIE   2. MIĘKKI START 3. ŁADOWANIE      4. ABSORPCJA 5. TEST AKU.         6. REGENERACJA 7. ŁADOWANIE
MASOWE                                                                                                               BUFOROWEObniża

zasiarczenie
akumulatora

Ładowanie
wstępne Ładowanie

szybkie

Ładowanie
końcowe

Analiza
poziomu
akumulatora

Podtrzymanie
stanu
akumulatora

Regeneracja
głęboko
rozładowanych
akumulatorów

1.

Odsiarczanie

2.

Miękki

start

3.

Ładowanie

główne

4.

Absorpcja

5.

Test

akumulatora

6.

Regeneracja

7.

Ładowanie

buforujące

Pełne

naładowanie

Ładowanie

- lampka świeci ciągłym światłem

- lampka miga

----- - lampka wyłączona

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

P.:Kiedy  będzie wiadomo, że akumulator jest naładowany ?
A: Lampka naładowania (FULLY CHARGED LED) świeci ciągłym światłem. Ewentualnie
można użyć hydrometru, odczyt 1,250 lub większy dla każdej celi oznacza pełne naładowanie
akumulatora.

P.:Podłączyłem  prawidłowo ładowarkę ale lampka ładowania (Charging LED) się nie
świeci ?
A: W niektórych przypadkach akumulator może mieć bardzo małe lub zerowe napięcie. Dzieje
się tak gdy mała moc jest używana przez długi czas, np.lampka  do czytania jest włączona przez
tydzień lub dłużej. Ładowarka 7-stopniowa jest tak zaprojektowana, aby ładować akumulator od
napięcia 2V (ładowarka 12V) lub 4V (ładowarka 24V). Jeżeli napięcie jest poniżej 2V lub 4V ,
należy użyć pary kabli rozruchowych do połączenia 2 akumulatorów w celu dostarczenia
napięcia powyżej 2V lub 4V do ładowanego akumulatora.. Ładowarka może wtedy rozpocząć
ładowanie a kable rozruchowe można usunąć.

P.:Czy  można  użyć ładowarki jako źródła zasilania ?
A: Ładowarka 7-stopniowa zasila akumulator, tylko gdy jest on prawidłowo podłączony. Ma to
na celu uniknięcie powstania iskier podczas podłączania akumulatora lub gdy jest on
nieprawidłowo podłączany. Gdy ładowarka nie jest podłączona do akumulatora, na wyjściu
panuje zerowe napięcie, dlatego ładowarka nie może być używana jako źródło zasilające.

P.:Skąd wiadomo na jakim etapie znajduje się ładowanie ?
A: Poniżej przedstawiono w tabeli wzorce świetlne lampek ładowarki, które wskazują na bieżącą
fazę ładowania.
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Odsiarczanie
Faza odsiarczania może przełamać zasiarczenie akumulatora, które występuje w akumulatorach,
które w pełni rozładowane pozostawały przez długi czas. Faza ta może przywrócić taki akumulator
do pełni sprawności. Zasiarczenie następuje gdy siarczan ołowiu twardnieje i zatyka cele
akumulatora.
Miękki start
Wstępne ładowanie, które stopniowo dostarcza energię do akumulatora, zabezpiecza go i zapewnia
długi czas jego eksploatacji.
Ładowanie masowe/główne (stałym prądem)
Ładowanie masowe odbywa się z maksymalnym tempem stałym prądem w krótkim okresie. Faza ta
ładuje akumulator do 80% pojemności, do napięcia 14,4V dla ładowarki 12V lub do 28,8V dla
ładowarki 24V.
Faza miękkiego startu trwa dopóki napięcie akumulatora nie przekroczy ustalonej wartości. Gdy to
się stanie ładowarka przechodzi do ładowania głównego. Jeśli nie, ładowarka przechodzi w tryb
awarii (lampka 3 świeci ) i kończy ładowanie. Wskazuje to na wadliwy akumulator lub jego
pojemność jest za duża.
Absorpcja
Tempo ładowania spowalnia, żeby akumulator mógł zaabsorbować (przyjąć) więcej mocy i
osiągnąć 100% naładowania. Napięci ładowania jest stałe 14,4V dla ładowarki 12V lub 28,8V dla
ładowarki 24V. Prąd ładowania stopniowo maleje dopóty, dopóki akumulator nie jest w stanie
wchłonąć więcej energii bez ryzyka jego przeładowania.
Test akumulatora
Test akumulatora jest przeprowadzany zaraz po fazie absorpcji. Test monitoruje napięcie aku. przez
90s, aby określić czy ładowanie przebiega prawidłowo:
P Ładowarka 12V - jeżeli napięcie spadnie poniżej 13,2V (błąd), ładowarka inicjuje fazę
regeneracji
P Ładowarka 12V - jeżeli napięcie przekroczy 13,2V (ok), ładowarka inicjuje ładowanie
buforujące.
P

P Ładowarka 24V - jeżeli napięcie spadnie poniżej 26,4V (błąd), ładowarka inicjuje fazę
regeneracji
Ładowarka 24V - jeżeli napięcie przekroczy 26,4V (ok), ładowarka inicjuje ładowanie buforujące.
Regeneracja
PFaza regeneracji jest włączana automatycznie w przypadku gdy akumulator nie przejdzie testu.
Nie zaliczenie testu oznacza, że faza absorpcji nie była w stanie w pełni naładować akumulatora.
Tryb regeneracji podaje niski prąd przez okres 4 godzin potem ładowarka włącza ładowanie
buforujące.
Faza regeneracji regeneruje akumulatory z głębokiego stanu rozładowania, wydłużając czas ich
eksploatacji i ich sprawność. W fazie tej wysokie napięcie może powodować utratę wody. Napięcie
16V / 32V normalnie nie stanowi problemu dla elektroniki w systemach 12V/24V. Czas życia
żarówek zmniejszy się przy wysokim napięciu. Najlepiej odłączyć oświetlenie od akumulatora
podczas tej fazy. Maksymalny efekt i minimalne ryzyko dla elektroniki uzyskuje się przy ładowaniu
odłączonego akumulatora.
Ładowanie buforujące
Faza ta utrzymuje akumulator w pełnym naładowaniu 100% bez jego przeładowywania. Ładowarka
może być podłączona do akumulatora w tej fazie.
Cykl ładowania jest automatyczny. Cykl ten powtarza się. Jeżeli napięcie akumulatora spadnie
poniżej dolnej granicy, ładowarka automatycznie powraca na początek cyklu ładowania.
P

18. Kody alarmów

Kody alarmów są wyświetlane w następujący sposób:

Kod alarmu Lampka ładowania

(Charging LED )

Lampka naładowania

(Fully charged LED)

Lampka awarii

(Fault LED)

Przyczyna Rozwiązanie

problemu

Odwrotna

polaryzacja/

Zwarcie

wyjścia

----- -----

Zwarcie lub

odwrotne

podłączenie

przewodów

Sprawdzić czy

zaciski

/końcówki

przewodów

nie dotykają

się lub

sprawdzić czy

są one

prawidłowo

podłączone

Nie

podłączony

akumulator

----- -----

Brak

akumulatora

Dobrać

właściwy typ

akumulatora

Wadliwy

akumulator

-----

Ładowanie

masowe

(główne)

zatrzymało

się po 24h

Akumulator

jest wadliwy i

należy go

wymienić

Przepięcie

----- -----

Dla

akumulatora

12V –

napięcie

powyżej

17,5V

Dla

akumulatora

24V –

napięcie

powyżej 35V

Odłączyć

ładowarkę i

sprawdzić

napięcie

akumulatora.

Ładowarka

jest

przeznaczona

tylko dla

akumulatorów

12V lub 24V

Zbyt wysoka

temperatura

----- -----

Temperatura

w ładowarce

jest za

wysoka

(powyżej

65oC +/-5oC)

Wyłączyć

ładowarkę i

odczekać aż

ostygnie.

- lampka świeci ciągłym światłem

- lampka miga

----- - lampka wyłączona
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3. Technika impulsowa
Ładowarka impulsowa konwertuje napięcie 110V/220-240VAC na napięcie 12V/24V DC przy
pomocy techniki impulsowej w odróżnieniu od ładowarek tradycyjnych bazujących na ciężkich i
dużych transformatorach. Dzięki tej technice ładowarki te są lekkie i kompaktowe.

4. Zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją.
Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu.
Zabezpieczenie przed podłączeniem innego urządzenia niż bateria.
Wadliwy akumulator
Ładowanie główne zakończyło się po 24h. Akumulator jest uszkodzony i należy go wymianić
Zabezpieczenie przepięciowe
Ładowarka 12V włączy to zabezpieczenie jeżeli napięcie przekroczy 17,5V
Ładowarka 24V włączy to zabezpieczenie jeżeli napięcie przekroczy 35V.
Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą
Temperatura w ładowarce przekroczy 65 C +/-5 C

o o

Wentylator chłodzący
Ładowarka wyposażona jest w wentylator sterowany termostatycznie do chłodzenia elektroniki i
utrzymania optymalnych warunków ładowania. Wentylator włączy się automatycznie kiedy
wystąpi duże obciążenie lub wzrośnie temperatura w ładowarce.

5. Opis ogólny ładowarki
7-stopniowa ładowarka składa się z następujących elementów:

Wyłącznik/włącznik  zasilania

Wentylator chłodzący sterowany
termostatycznie

Przewód zasilający

Zaciski DC

Lampka awarii

Lampka zasilania

Kołnierz montażowy

Otwór montażowy
5,0 mm

Lampka stanu ładowania akumulatora

16. Regulacja czasu ładowania (akumulator 12V)

Prąd ładowania      akumulator 12V

Cykl głęboki
Deep Cycle

pojemność(Ah)
Czas ładowania (godz.)

Prąd ładowania      akumulator 24V

Cykl głęboki
Deep Cycle

pojemność(Ah)

Czas ładowania (godz.)

16. Regulacja czasu ładowania (akumulator 24V)
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6. Lampka stanu naładowania
Zachowanie tej lampki zmienia się ze zmianą fazy i stanu naładowania akumulatora według
poniższej tabeli:

Lampka czerwona Lampka żółta Lampka zielona Lampka czerwona

Wyłączone zasilanie ----- ----- ----- -----

Włączone zasilanie ----- ----- -----

Ładowanie 1. Odsiarczanie ----- -----

2. Miękki start ----- -----

3. Główne

ładowanie
----- -----

4. Absorpcja ----- -----

5. Test

akumulatora
----- -----

6. Regeneracja ----- -----

7. Ładowanie

buforujące
----- -----

Akumulator naładowany ----- -----

Nie podłączony akumulator ----- -----

Odwrotna polaryzacja ----- -----

Zwarcie wyjścia ----- -----

Przepięcie ----- -----

Uszkodzony akumulator -----

Nadmierna temperatura ----- -----

- lampka świeci ciągłym światłem

- lampka miga

----- - lampka wyłączona

Lampka czerwona świeci gdy zasilanie jest włączone
Lampka żółta miga podczas 7-stopniowego cyklu ładowania
Lampka zielona świeci gdy akumulator jest naładowany w 100%
Lampka czerwona miga. Może to oznaczać:

1. odwrotną polaryzację podłączenia
2. zwarcie na wyjściu
3. brak podłączonego akumulatora
4. ładowarka 12V podłączona do akumulatora o napięciu powyżej 17,5V lub
ładowarka 24V podłączona do akumulatora o napięciu powyżej 35V
5. przekroczenie temperatury wewnętrznej ładowarki 70 C

o

6. jeśli lampka czerwona miga a żółta świeci ciągłym światłem oznacza to, że ładowanie główne
(masowe) zatrzymało się po 24h.

Podłączenie:
1. Odciąć zaciski przewodów łączących ładowarkę z akumulatorem (Nie należy przedłużać
przewodów DC ładowarki, ponieważ wzrośnie spadek napięcia na przewodach, co będzie miało
negatywny wpływ na proces ładowania).
2. Zamocować pierścieniowe przyłącze do czarnego przewodu (-).
3. Podłączyć bezpiecznik do czerwonego przewodu (+)
4. Podłączyć pierścieniowe przyłącze po drugiej stronie  bezpiecznika
5. Podłączyć czerwony przewód ( z bezpiecznikiem i przyłączem) do dodatniego bieguna
akumulatora (+)
6. Podłączyć czarny przewód ( z przyłączem) do ujemnego bieguna akumulatora (-)
7. Dobrać odpowiedni bezpiecznik.

Bezpiecznik Przyłącze pierścieniowe

Czerwony
Czarny

Jeżeli ładowarka jest połączona z akumulatorem na stałe (jak wyżej) a pojazd nie jest używany przez
dłuższy czas najlepiej pozostawić ładowarkę podłączoną do zasilania, aby akumulator był w pełni
naładowany.
Jakiekolwiek zmiany przewodu zasilającego 110V/220-240V AC powinny być wykonywane przez
osobę wykwalifikowaną a samo podłączenie z siecią zasilającą powinno spełniać normy danego
kraju w zakresie okablowania.
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7. Specyfikacje

MBC 1204 MBC 1205 MBC 1207 MBC 1210

Typ ładowarki 7-stopniowa 7-stopniowa 7-stopniowa 7-stopniowa

Napięcie wejściowe 220V/240VAC

50/60Hz

220V/240VAC

50/60Hz

220V/240VAC

50/60Hz

220V/240VAC

50/60Hz

Moc wejściowa 123W 154W 215W 307W

Napięcie wyjściowe 12V DC 12V DC 12V DC 12V DC

Prąd wyjściowy 4A 5A 7A 10A

Minimalne napięcie

startu

2V 2V 2V 2V

Bezpiecznik 250VAC; T3,15A 250VAC; T3,15A 250VAC; T3,15A 250VAC; T3,15A

Odsiarczanie Ładowanie

impulsowe do 11V

Ładowanie

impulsowe do 11V

Ładowanie

impulsowe do 11V

Ładowanie

impulsowe do 11V

Miękki start Połowa ustalonego

prądu nominalnego

do 12V

Połowa ustalonego

prądu nominalnego

do 12V

Połowa ustalonego

prądu nominalnego

do 12V

Połowa ustalonego

prądu nominalnego

do 12V

Ładowanie główne

(masowe)

4A (do 14,4V) 5A (do 14,4V) 7A (do 14,4V) 10A (do 14,4V)

Absorpcja Stałe napięcie do

czasu gdy prąd

spadnie do 0,6A

Stałe napięcie do

czasu gdy prąd

spadnie do 0,75A

Stałe napięcie do

czasu gdy prąd

spadnie do 1,05A

Stałe napięcie do

czasu gdy prąd

spadnie do 1,5A

Test akumulatora Mopnitoring

napięcia przez 90s

Mopnitoring

napięcia przez 90s

Mopnitoring

napięcia przez 90s

Mopnitoring

napięcia przez 90s

Regreneracja Stały prąd (0,6A)

przez 4 godz.

Ograniczenie do 16V

Stały prąd (0,75A)

przez 4 godz.

Ograniczenie do 16V

Stały prąd (1,05A)

przez 4 godz.

Ograniczenie do 16V

Stały prąd (1,5A)

przez 4 godz.

Ograniczenie do 16V

Ładowanie

buforujące

13,8V impulsowo 13,8V impulsowo 13,8V impulsowo 13,8V impulsowo

Sprawność Około 85% Około 85% Około 85% Około 85%

Zabezpieczenie

termiczne
65oC +/-5oC 65oC +/-5oC 65oC +/-5oC 65oC +/-5oC

Wentylator

chłodzący

Sterowany

temperaturowo

Sterowany

temperaturowo

Sterowany

temperaturowo

Sterowany

temperaturowo

Temperatura

otoczenia

-20oC do +50oC, przy

wysokich

temperaturach moc

wyściowa jest

automatycznie

ograniczana

-20oC do +50oC, przy

wysokich

temperaturach moc

wyściowa jest

automatycznie

ograniczana

-20oC do +50oC, przy

wysokich

temperaturach moc

wyściowa jest

automatycznie

ograniczana

-20oC do +50oC, przy

wysokich

temperaturach moc

wyściowa jest

automatycznie

ograniczana

Ochrona

przepięciowa

Ładowarka 12V

włączy to

zabezpieczenie jeżeli

napięcie przekroczy

17,5V

Ładowarka 12V

włączy to

zabezpieczenie jeżeli

napięcie przekroczy

17,5V

Ładowarka 12V

włączy to

zabezpieczenie jeżeli

napięcie przekroczy

17,5V

Ładowarka 12V

włączy to

zabezpieczenie jeżeli

napięcie przekroczy

17,5V

AKUMULATORY

Cykl głęboki

(Deeep cycle)

30-80Ah 35-100Ah 50-140Ah 70-200Ah

Typ Kwasowe, żelowe,

wapniowe i AGM

Kwasowe, żelowe,

wapniowe i AGM

Kwasowe, żelowe,

wapniowe i AGM

Kwasowe, żelowe,

wapniowe i AGM

Wymiary

(dł. x szer. x wys.)

195x115x62mm 195x115x62mm 195x115x62mm 195x115x62mm

Waga 1,0kg 1,03kg 1,05kg 1,07kg

11

14. Instrukcja montażu ładowarki
Ładowarka jest przeznaczona do użytku domowego, wewnętrznego. Należy upewnić się, że
zarówno ładowarka jak i akumulator znajdują się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu podczas
ładowania. Ładowarka posiada kołnierz dla łatwiejszego montażu. Jeśli ładowarka ma być
zamontowana na stałe, to powinna być mocowana do pionowego lub poziomego panelu z
zachowaniem minimalnej odległości 10cm od strony, w której znajduje się wentylator dla uzyskania
odpowiedniej wentylacji.

Otwór mocujący 3,5mm

ŹLE

DOBRZE

15. Podłączeni akumulatora “na stałe”
Można trwale podłączyć akumulator z ładowarką. Potrzebne są 2 zaciski obrączkowe, uchwyt
bezpiecznikowy i bezpiecznik o wartości zależnej od ładowarki:obciążenia

4A = bezpiecznik 8A
5A = bezpiecznik 10A
7A = bezpiecznik 15A
10A = bezpiecznik 20A
12A = bezpiecznik 25A
15A = bezpiecznik 30A
20A = bezpiecznik 40A
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8. Specyfikacje

MBC 1212 MBC 1215 MBC 1220

Typ ładowarki 7-stopniowa 7-stopniowa 7-stopniowa

Napięcie wejściowe 220V/240VAC

50/60Hz

220V/240VAC

50/60Hz

220V/240VAC

50/60Hz

Moc wejściowa 332W 415W 554W

Napięcie wyjściowe 12V DC 12V DC 12V DC

Prąd wyjściowy 12A 15A 20A

Minimalne napięcie

startu

2V 2V 2V

Bezpiecznik 250VAC; T3,15A 250VAC; T3,15A 250VAC; T5A

Odsiarczanie Ładowanie

impulsowe do 11V

Ładowanie

impulsowe do 11V

Ładowanie

impulsowe do 11V

Miękki start Połowa ustalonego

prądu nominalnego

do 12V

Połowa ustalonego

prądu nominalnego

do 12V

Połowa ustalonego

prądu nominalnego

do 12V

Ładowanie główne

(masowe)

12A (do 14,4V) 15A (do 14,4V) 20A (do 14,4V)

Absorpcja Stałe napięcie do

czasu gdy prąd

spadnie do 1,8A

Stałe napięcie do

czasu gdy prąd

spadnie do 2,25A

Stałe napięcie do

czasu gdy prąd

spadnie do 3A

Test akumulatora Mopnitoring

napięcia przez 90s

Mopnitoring

napięcia przez 90s

Mopnitoring

napięcia przez 90s

Regreneracja Stały prąd (1,8A)

przez 4 godz.

Ograniczenie do 16V

Stały prąd (2,5A)

przez 4 godz.

Ograniczenie do 16V

Stały prąd (3A) przez

4 godz. Ograniczenie

do 16V

Ładowanie

buforujące

13,8V impulsowo 13,8V impulsowo 13,8V impulsowo

Sprawność Około 85% Około 85% Około 85%

Zabezpieczenie

termiczne
65oC +/-5oC 65oC +/-5oC 65oC +/-5oC

Wentylator

chłodzący

Sterowany

temperaturowo

Sterowany

temperaturowo

Sterowany

temperaturowo

Temperatura

otoczenia

-20oC do +50oC, przy

wysokich

temperaturach moc

wyściowa jest

automatycznie

ograniczana

-20oC do +50oC, przy

wysokich

temperaturach moc

wyściowa jest

automatycznie

ograniczana

-20oC do +50oC, przy

wysokich

temperaturach moc

wyściowa jest

automatycznie

ograniczana

Ochrona

przepięciowa

Ładowarka 12V

włączy to

zabezpieczenie jeżeli

napięcie przekroczy

17,5V

Ładowarka 12V

włączy to

zabezpieczenie jeżeli

napięcie przekroczy

17,5V

Ładowarka 12V

włączy to

zabezpieczenie jeżeli

napięcie przekroczy

17,5V

AKUMULATORY

Cykl głęboki

(Deeep cycle)

80-240Ah 100-300Ah 134-400Ah

Typ Kwasowe, żelowe,

wapniowe i AGM

Kwasowe, żelowe,

wapniowe i AGM

Kwasowe, żelowe,

wapniowe i AGM

Wymiary

(dł. x szer. x wys.)

195x115x62mm 215x115x62mm 215x115x62mm

Waga 1,2kg 1,25kg 1,3kg

11. Uziemienie dodatnie  auta
Podłączyć czarny przewód ładowarki z zaciskiem (-) akumulatora.
Podłączyć czerwony przewód ładowarki z podwoziem auta z dala od przewodu paliwowego i
ruchomych części.

CZARNY

CZERWONY

13. Uziemienie obudowy ładowarki
Zacisk uziemiający ładowarki należy podłączyć do uziemienia. W pojeździe podłączyć zacisk
uziemiający z podwoziem auta. Na zewnątrz z podłożem.

Kołek uziemiający 1,2m

KROK 3 PODŁĄCZENIE ŁADOWARKI Z ZASILANIEM 110V/220-240V AC
Podłączyć ładowarkę z gniazdem zasilającym i włączyć zasilanie 110V/220-240V AC

KROK 4 ŁADOWANIE
Podczas ładowania świecą się lampki, które wskazują jaka jest bieżąca faza ładowania.
(Dokładny opis w rozdziale Pytania i Odpowiedzi - pytanie: Jak poznać w jakiej fazie pracuje w
danej chwili ładowarka ?). Po naładowaniu akumulatora, można pozostawić ładowarkę
podłączoną bez ryzyka uszkodzenia akumulatora lub ładowarki.
KROK 5 ROZŁĄCZENIE
Upewnić się, że zasilanie 110V/220-240V AC jest wyłączone (przełącznik on/off) i ładowarka
jest odłączona od głównego zasilania 110V/220-240V AC.
Akumulator poza samochodem
Odłączyć czarny przewód od akumulatora.
Odłączyć czerwony przewód od akumulatora.
Akumulator w samochodzie
Odłączyć podłączenie z podwoziem
Odłączyć podłączenie z akumulatorem
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9. Specyfikacje

MBC 2405 MBC 2410

Typ ładowarki 7-stopniowa 7-stopniowa

Napięcie wejściowe 220V/240VAC

50/60Hz

220V/240VAC

50/60Hz

Moc wejściowa 296W 547W

Napięcie wyjściowe 24V DC 24V DC

Prąd wyjściowy 5A 10A

Minimalne napięcie

startu

4V 4V

Bezpiecznik 250VAC; T3,15A 250VAC; T5A

Odsiarczanie Ładowanie

impulsowe do 22V

Ładowanie

impulsowe do 22V

Miękki start Połowa ustalonego

prądu nominalnego

do 24V

Połowa ustalonego

prądu nominalnego

do 24V

Ładowanie główne

(masowe)

5A (do 28,8V) 10A (do 28,8V)

Absorpcja Stałe napięcie do

czasu gdy prąd

spadnie do 0,75A

Stałe napięcie do

czasu gdy prąd

spadnie do 1,5A

Test akumulatora Mopnitoring

napięcia przez 90s

Mopnitoring

napięcia przez 90s

Regreneracja Stały prąd (0,75A)

przez 4 godz.

Ograniczenie do 32V

Stały prąd (1,5A)

przez 4 godz.

Ograniczenie do 32V

Ładowanie

buforujące

27,6V impulsowo 27,6V impulsowo

Sprawność Około 85% Około 85%

Zabezpieczenie

termiczne
65oC +/-5oC 65oC +/-5oC

Wentylator

chłodzący

Sterowany

temperaturowo

Sterowany

temperaturowo

Temperatura

otoczenia

-20oC do +50oC, przy

wysokich

temperaturach moc

wyściowa jest

automatycznie

ograniczana

-20oC do +50oC, przy

wysokich

temperaturach moc

wyściowa jest

automatycznie

ograniczana

Ochrona

przepięciowa

Ładowarka 24V

włączy to

zabezpieczenie jeżeli

napięcie przekroczy

35V

Ładowarka 24V

włączy to

zabezpieczenie jeżeli

napięcie przekroczy

35V

AKUMULATORY

Cykl głęboki

(Deeep cycle)

35-100Ah 70-200Ah

Typ Kwasowe, żelowe,

wapniowe i AGM

Kwasowe, żelowe,

wapniowe i AGM

Wymiary

(dł. x szer. x wys.)

215x115x62mm 215x115x62mm

Waga 1,2kg 1,3kg
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10. Instrukcja ładowania
KROK 1 SPRAWDZENIE POZIOMU ELEKTROLITU
Przed ładowaniem akumulatora, zdjąć zaślepki wentylacyjne i sprawdzić poziom elektrolitu (krok
ten nie jest wymagany dla akumulatorów bezobsługowych lub uszczelnionych). Poziom elektrolitu
powinien wynosić 6mm ponad elektrodami (płytkami) akumulatora. Jeśli poziom jest za niski dolać
wody destylowanej do wymaganego poziomu i zamocować ponownie zaślepki wentylacyjne.

KROK 2APODŁĄCZENIE POZASAMOCHODEM
Podłączyć czerwony przewód ładowarki z zaciskiem (+) akumulatora.
Podłączyć czarny przewód ładowarki z zaciskiem (-) akumulatora.

CZERWONY CZARNY

KROK 2B PODŁĄCZENIE W SAMOCHODZIE
Sprawdzić czy auto jest uziemione z polaryzacją dodatnią czy ujemną.
Pojazdy uziemione ujemnie posiadają wmontowany przewód (zwykle czarny), który łączy biegun
ujemny akumulatora z podwoziem samochodu.

11. Uziemienie ujemne auta (dot. większości pojazdów)
Podłączyć czerwony przewód ładowarki z zaciskiem (+) akumulatora.
Podłączyć czarny przewód ładowarki z podwoziem auta z dala od przewodu paliwowego i
ruchomych części.

CZARNY

CZERWONY


