ELEKTROTECHNICZNA SPÓ£DZIELNIA INWALIDÓW “ELSIN”
57-200 Z¹bkowice Œl. • ul. B. Prusa 10

ŒWIADECTWO JAKOŒCI - DEKLARACJA ZGODNOŒCI
Zespó³ prostownikowy - ³adowarka baterii BNW 12/6 oraz BNW 12/8 odmiany AV
Wykonano zgodnie z: PN-EN 60335-1; PN-EN 60335-2-29; PN-EN 55014-1.
Spe³nia nastêpuj¹ce dyrektywy:
- LVD 2014/35/UE - niskonapiêciowa w sprawie zasadniczych wymagañ dla sprzêtu elektrycznego.
- EMC2014/30/WE - kompatybilnoœæ elektromagnetyczna
Wykonane badania produkcyjne
NJ
1. Wytrzyma³oœæ elektrycznej izolacji:
- miêdzy obwodem zasilania i obwodem pr¹du wyprostowanego: 3750V
- miêdzy obwodem zasilania i obudow¹: 3750V
2. Parametry wyjœciowe wg danych technicznych

Dzia³ Sprzeda¿y: 690 478 429

Nr serii

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym, wyrób ten
podlega wymaganiom w zakresie jego usuwania po zakoñczeniu u¿ytkowania. W przypadku zu¿ycia
wyrobu, nie powinien byæ on wyrzucany na œmieci wraz z innymi odpadami, a oddany do specjalnego
punktu zajmuj¹cego siê przetwarzaniem elektrycznego i elektronicznego surowca. Przedstawia to
symbol przekreœlonego kontenera ko³owego, umieszczony na wyrobie lub instrukcji obs³ugi.
Pozbywaj¹c siê zu¿ytego sprzêtu zgodnie z zaleceniami, nie dopuszczasz do negatywnego oddzia³ywania na
œrodowisko naturalne oraz ludzi, jakie mog³o by mieæ w przypadku nieprawid³owego utylizowania tego odpadu.
Elementy wchodz¹ce w sk³ad wyrobu zostan¹ powtórnie wykorzystane, w procesie odzysku, recyklingu, np.: z³om
stalowy, elementy z tworzyw sztucznych, opakowania. Recykling materia³ów zmniejsza zu¿ycie naturalnych
zasobów ziemi, a tym samym chroni nasze œrodowisko przyrodnicze. Zu¿yty (niepotrzebny) wyrób odstawia siê do
wyspecjalizowanych firm zbieraj¹cych zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny.
W przypadku zakupu nowego wyrobu, zu¿yty sprzêt (tego samego rodzaju) mo¿na oddaæ nieodp³atnie do sklepu lub
bezpoœrednio do producenta celem dalszego odzysku i przetworzenia. Proces odzysku i przetworzenia (recyklingu)
jest wykonywany przez specjalistyczne firmy z którymi producent ma podpisane odpowiednie umowy.

http://www.elsin.pl
e-mail: elsin@elsin.pl
marketing@elsin.pl

ZESPÓ£ PROSTOWNIKOWY
£ADOWARKA AKUMULATORÓW

BNW 12/6 AV
BNW 12/8 AV
IP20

PRODUKT

POLSKI

PN-EN 60335-1
PN-EN 60335-2-29

Instrukcja obs³ugi
Charakterystyka techniczna

Wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, Kupuj¹cemu przys³uguje prawo do reklamacji na podstawie rêkojmi.
Podmiotem odpowiedzialnym jest Sprzedawca, do którego nale¿y skierowaæ pismo reklamacyjne. Okres trwania
rêkojmi wynosi 2 lata od daty wydania/sprzeda¿y wyrobu.
1. Producent - E.S.I. "ELSIN" oœwiadcza, ¿e wyrób jest wolny od wad i udziela gwarancji na okres 2 lat od daty
sprzeda¿y wyrobu.
2. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne elementów zewnêtrznych (rozbicia, urwanie
elementów, itp.) z winy u¿ytkownika oraz za przepalenie topikowego bezpiecznika zw³ocznego.
UWAGA! Niedopuszczalne jest u¿ytkowanie wyrobu z uszkodzonym przewodem zasilaj¹cym i uszkodzon¹
obudow¹. Wszystkie dokonywane we w³asnym zakresie przeróbki wyrobu jak te¿ u¿ytkowanie
z uszkodzonymi elementami zasilania mo¿e byæ przyczyn¹ pogorszenia warunków bezpieczeñstwa, co
mo¿e doprowadziæ do pora¿enia pr¹dem elektrycznym, awarii akumulatora lub po¿aru.
3. Samowolne wykonywanie napraw przez u¿ytkownika lub inne osoby nieuprawnione do œwiadczenia napraw
gwarancyjnych powoduje utratê uprawnieñ z tytu³u gwarancji oraz rêkojmi.
4. Karta gwarancyjna jest wa¿na, je¿eli posiada wpisan¹ datê sprzeda¿y potwierdzon¹ piecz¹tk¹ i podpisem
sprzedawcy bez skreœleñ i poprawek. Do karty gwarancyjnej nale¿y do³¹czyæ kopiê dokumentu zakupu z dat¹
sprzeda¿y wyrobu.
5. Naprawa zostanie wykonana w terminie 14 dni roboczych licz¹c od dnia przyjêcia wyrobu do Serwisu.
Producent zastrzega sobie prawo do wyd³u¿enia czasu naprawy ze wzglêdu na nieprzewidziane okolicznoœci
uniemo¿liwiaj¹ce wykonanie naprawy lub zaistnienie si³y wy¿szej. W sytuacjach wymienionych powy¿ej
termin nie powinien przekraczaæ 30 dni roboczych.
6. Napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych (serwis) dokonuje producent:
E.S.I. “ELSIN”; 57-200 Z¹bkowice Œl; ul. Boles³awa Prusa 10.
DATA SPRZEDA¯Y

PIECZ¥TKA i PODPIS SPRZEDAWCY

Zespo³y prostownikowe BNW odmiany AV s¹ przeznaczone do ³adowania 12V akumulatorów
kwasowych z ciek³ym elektrolitem obs³ugowych, bezobs³ugowych, wapniowych Ca/Ca, metod¹
malej¹cego pr¹du z kontrol¹ stanu na³adowania i automatycznym od³¹czaniu.
Zespo³y prostownikowe BNW odmiany AV
posiadaj¹ uk³ad elektronicznej kontroli napiêcia
akumulatora, który ma ustawione odpowiednie krañcowe wartoœci za³¹czania i wy³¹czania ³adowania
przewidziane do pracy cyklicznej. Na zamówienie realizujemy wykonanie prostownika przystosowanego
do pracy buforowej.
W stanie za³¹czonym do sieci zasilaj¹cej napiêcie na wyjœciu zespo³u prostownikowego nie wystêpuje
poniewa¿ od³¹cza go uk³ad automatyczny. Do uruchomienia uk³adu, ³adowany akumulator powinien mieæ
napiêcie co najmniej 10V.
Zespo³y prostownikowe s¹ odporne na odwrotne pod³¹czenie do akumulatora, ale pod³¹czenie
do akumulatora powinno byæ wykonane w pierwszej kolejnoœci, przed pod³¹czeniem do sieci
zasilaj¹cej ~230V/50Hz. Pozwala to okreœliæ stan roz³adowania akumulatora na podstawie
œwiecenia diód LED testera napiêcia .
Zespo³y prostownikowe BNW odmiany AV s¹ wykonane jako przenoœne w obudowie z tworzywa
sztucznego, w II klasie ochronnoœci elektrycznej - symbol
, w drugim stopniu ochrony przed
dotkniêciem i przedostaniem siê cia³ obcych do wnêtrza oraz zerowym stopniem ochrony przed
przedostaniem siê wody do wnêtrza (brak ochrony) - informuje symbol IP20.
Do sieci pr¹du przemiennego s¹ przy³¹czane za pomoc¹ przewodu przy³¹czeniowego d³ugoœci 1,5m.
Akumulator do ³adowania jest przy³¹czany za pomoc¹ 2 przewodów o biegunowoœci rozró¿nionej: „+” przewód czerwony, “-” - przewód czarny. Przewody zakoñczone s¹ zaciskami typu “krokodyl” lub
wtykiem wg uzgodnienia.

Oœwiadczam, ¿e zapozna³em siê i akceptujê warunki niniejszej gwarancji
Imiê, nazwisko, adres i podpis klienta

Ogólne wymagania i badania wykonano zgodnie z PN-EN 61558-2-6, PN-EN 60335-1+Ark -2-29
PN-EN 55014-1

oraz

z up³ywem czasu bêdzie mala³, a napiêcie akumulatora odpowiednio rosn¹æ.
Tester odpowiednio wskazuje wy¿szy poziom napiêcia w rodzaju pracy “STAN £ADOWANIA”.
Po osi¹gniêciu przez akumulator napiêcia górnego progu 14,8V-0,4V uk³ad elektroniczny roz³¹czy obwód
³adowania - pr¹d ³adowania przestanie p³yn¹æ, dioda LED - “£ADOW.” przestanie œwieciæ.
Zespó³ prostownikowy BNW przejdzie w stan oczekiwania do momentu a¿ napiêcie akumulatora
zmniejszy siê do wartoœci poni¿ej 12,6V. Wtedy uk³ad elektroniczny spowoduje ponowne za³¹czenie
obwodu ³adowania akumulatora - dioda LED - “£ADOW.” zacznie œwieciæ. Cykle ³adowania i przerwy
bêd¹ siê powtarzaæ z wyd³u¿aj¹cym siê okresem oczekiwania. Je¿eli po wy³¹czeniu ³adowania dioda LED
- “£ADOW.” nie w³¹czy siê po up³ywie ok. 1godz. oznacza to, ¿e akumulator jest w pe³ni na³adowany.
Diody LED testera bêd¹ wskazywaæ odpowiednio w rodzajach pracy “STAN £ADOWANIA” - ³adowanie;
“STAN NA£ADOW. BATERII” - stan na³adowania akumulatora.
Od³¹czenie obwodu ³adownia od akumulatora w czasie ³adowania spowoduje wy³¹czenie uk³adu
elektronicznego na wskutek przyrostu napiêcia w stanie ja³owym do poziomu powy¿ej 14,8V-0,4V - zgaœnie
dioda LED - “£ADOW.”. Od³¹czenie obwodu zasilania od gniazda sieciowego ~230V/50Hz w czasie
³adowania spowoduje zgaœniêcie diody LED - “ZASIL.” i podtrzymanie obwodu ³adowania (œwieci siê
dioda LED “£ADOW.”). Przy³¹czenie sieci spowoduje za³¹czenie procesu ³adowania, zaœwiecenie diody
LED - “ZASIL.” .
UWAGA! Od³¹czaæ zasilanie przed ka¿dym przy³¹czeniem lub od³¹czeniem zacisków od akumulatora.
Przy³¹czenie i od³¹czenie zacisków od akumulatora znajduj¹cego siê w pojeŸdzie wykonywaæ w
nastêpuj¹cej kolejnoœci:
• przy³¹czenie - najpierw zacisk “+”, a nastêpnie zacisk “-” ( masa pojazdu), zwracaj¹c uwagê aby
miejsce pod³¹czenia “-” (masy) znajdowa³o siê z dala od przewodu paliwowego.
• od³¹czenie - zacisk “-” (masa), a nastêpnie zacisk “+”.

Dane techniczne
Typ zespo³u prostownikowego

Odmiana

BNW 12/6

BNW 12/8

AV

AV

~230V/50Hz

Napiêcie zasilania sieci:
Moc pobierana z sieci:

70VA

100VA

20-60Ah

40-80Ah

Pojemnoœæ ³adowanych akumulatorów

Zakres napiêæ wyjœciowych ³adowanego
4,5Aszczyt./2,8Askut.
VN=12,6V
akumulatora oraz pr¹d ³adowania
dla krañcowych wartoœci za³¹czenia
VH=14,8V-0,4V 2,5Aszczyt./1,8Askut.
i wy³¹czenia

7,9Aszczyt./5,6Askut

4,8Aszczyt./3,4Askut

Napiêcie zaœwiecenia siê diody LED
(kolejnej z szeregu)
Dioda
Stan na³adowania Stan ³adowania
• ¿ó³ta
20%-25%
15%-25%

12,2V

• zielona
• zielona

12,4V
12,7V

• czerwona

45%-50%
95-100%

25%-30%
30%-60%

-

60%-100%

Pr¹d up³ywu:

14,9V
£0,25mA

Wytrzyma³oœæ elektryczna izolacji:

3750V

Masa:

~1,5 kg

4. Zespo³y prostownikowe BNW nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach o temp. +5°C do +40°C
i wilgotnoœci wzglêdnej powietrza do 80% wolnego od wyziewów ¿r¹cych.

Tabela stanów pracy testera

Eksploatacja i obs³uga

Stan œwiecenia

1. Przeprowadziæ przegl¹d techniczny akumulatorów przewidzianych do ³adowania. Sprawdziæ stan,
ewentualnie oczyœciæ z osadu klemy. Sprawdziæ obudowê czy nie ma pêkniêæ i wycieków - akumulatory
z uszkodzonymi obudowami nie mog¹ byæ ³adowane, powinno siê je oddaæ do naprawy.

STAN £ADOWANIA
15%

1

Akumulator kwasowy przeznaczony do ³adowania, je¿eli ma dostêp do elektrolitu, nale¿y przygotowaæ
w nastêpuj¹cy sposób:
- odkrêciæ lub odetkaæ korki od cel akumulatora,
- sprawdziæ szklan¹ rurk¹ poziom elektrolitu. Powinien on siêgaæ 5mm powy¿ej poziomu p³yt,
a je¿eli jest ni¿szy to uzupe³niæ elektrolit wod¹ destylowan¹.

2. Za³¹czyæ przewód przy³¹czeniowy zespo³u prostownikowego do gniazda sieciowego ~230V/50Hz zaœwieci siê dioda LED “ZASIL.”oraz dioda LED “£ADOW.”. Diody LED testera wskazuj¹ stan
³adowania w rodzaju pracy “STAN £ADOWANIA” wed³ug tabeli.
3. Pocz¹tkowy pr¹d ³adowania przy roz³adowanym akumulatorze bêdzie maksymalny, a nastêpnie

25%

Rodzaj pracy: STAN NA£ADOW. BATERII
Akumulator ma napiêcie 12,2V lub wiêksze

STAN £ADOWANIA

Rodzaj pracy: STAN £ADOWANIA
Napiêcie ³adowania wiêksze od 12,4V ale nie przekracza 12,7V.

25% 50%

STAN NA£ADOW.
BATERII

STAN £ADOWANIA
15% 25% 50%

3
1000-049/11.07.2018 r.

Pod³¹czyæ przewody wyjœciowe BNW do zacisków akumulatora. Przewody wyjœciowe z zaciskami
wyjœciowymi typu “krokodyl” s¹ oznaczone “+” przewód czerwony, “-” przewód czarny.
Pod³¹czenie powinno byæ wykonane odpowiednio do tak samo oznaczonych biegunów akumulatora.
Je¿eli pod³¹czenie zosta³o wykonane poprawnie, a akumulator ma napiêcie minimalne oko³o 12,2V to
zaœwieci siê przynajmniej jedna dioda LED testera w rodzaju pracy “ STAN NA£ADOW. BATERII”
(Tabela stanów pracy testera).

2

25% 50% 100%

STAN NA£ADOW.
BATERII

STAN £ADOWANIA
15% 25% 50% 100%

4

Rodzaj pracy: STAN £ADOWANIA
Akumulator w trakcie ³adowania. Napiêcie ³adownia wiêksze od 12,2V ale nie
przekracza 12,4V.

STAN NA£ADOW.
BATERII

15% 25%

UWAGA! Roztwór kwasu znajduj¹cego siê wewn¹trz akumulatora jest silnie ¿r¹cy. W przypadku kiedy
jego krople dostan¹ siê na powierzchniê skóry, ubrania lub do oczu nale¿y natychmiast zmyæ je bie¿¹c¹
wod¹, a w ostatnim przypadku poddaæ siê kontroli lekarskiej. £adowanie akumulatorów kwasowych
tradycyjnych oraz bezobs³ugowych powinno odbywaæ siê w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
z dala od Ÿród³a ognia.

Oznaczenie

25% 50% 100%

STAN NA£ADOW.
BATERII

Rodzaj pracy: STAN NA£ADOW. BATERII
Napiêcie akumulatora 12,4V lub wiêksze
Rodzaj pracy: STAN £ADOWANIA
Napiêcie ³adowania wiêksze od 12,7V ale nie przekracza 14,9V
Rodzaj pracy: STAN NA£ADOW. BATERII
Napiêcie akumulatora 12,7V lub wiêksze
Rodzaj pracy: STAN £ADOWANIA
Napiêcie ³adowania 14,9V.Uk³ad automatycznej kontroli powinien przerwaæ
³adowanie akumulatora. Gaœnie dioda “£ADOW.” oraz czerwona dioda LED.
Pojawia siê stan poprzedni 3,a je¿eli napiêcie na akumulatorze obni¿y siê poni¿ej
12,6V zaœwieci siê dioda £ADOWANIE. Cykl ten powtarza siê z wyd³u¿aj¹c¹
przerw¹ w ³adowaniu.

