ŒWIADECTWO JAKOŒCI - DEKLARACJA ZGODNOŒCI
ZESPÓ£ PROSTOWNIKOWY - £ADOWARKA AUTOMATYCZNA BNW 12/16 oraz BNW24/16 -WA
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
-EMC 2014/30/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

ELEKTROTECHNICZNA SPÓ£DZIELNIA INWALIDÓW “ELSIN”
PRODUKT

POLSKI
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.

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. Mocowanie wyrobu w po³o¿eniu innym ni¿ podane w instrukcji. U¿ytkowanie wyrobu z
uszkodzonym przewodem zasilaj¹cym lub 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.
DATA SPRZEDA¯Y

57-200 Z¹bkowice Œl. • ul. B. Prusa 10
Telefon: 690 478 429 (Sprzeda¿)
www.elsin.pl • e-mail: elsin@elsin.pl

ZESPÓ£ PROSTOWNIKOWY
- £ADOWARKA AKUMULATORÓW

AUTOMATYCZNA

Akumulator 12V

BNW 12/16 -WA
Akumulator 24V

BNW 24/16 -WA

PIECZ¥TKA i PODPIS SPRZEDAWCY

IP30
Oœwiadczam, ¿e zapozna³em siê i akceptujê warunki niniejszej gwarancji
Imiê, nazwisko, adres i podpis klienta

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

Instrukcja obs³ugi

Informacje ogólne

Eksploatacja i obs³uga

Prostownik-³adowarka automatyczna /A/ jest przeznaczona do uzupe³niaj¹cego ³adowania
akumulatorów kwasowych: z ciek³ym elektrolitem, ¿elowych o napiêciu znamionowym 12V
(BNW 12/16 -WA) lub 24V (BNW 24/16 -WA), zamontowanych w pojazdach specjalnych np.
ambulansach sanitarnych, ruchomych warsztatach, przyczepach kempingowych, itp.

1.Przy³¹czenie prostownika do sieci zasilaj¹cej oraz do akumulatorów
powinien wykonywaæ wykwalifikowany elektryk zgodnie z krajowymi
przepisami wykonania instalacji elektrycznych.

Sposób ³adownia akumulatora jest automatyczny i nie wymaga nadzoru.
W³aœciwoœci ³adowarki:
1. Kontrolowane ³adowanie akumulatora w okreœlonych przedzia³ach napiêciowych.
2. Wyrównywanie napiêæ na poszczególnych ogniwach.
3. Konserwacja i zapobieganie zasiarczeniu akumulatora w okresie bezczynnoœci.
4. Monitorowanie rezystancji wewnêtrznej akumulatora.
Prostownik do zamocowania posiada odpowiednie wsporniki mocuj¹ce. Podczas ³adowania prostownik
znacznie siê nagrzewa, dlatego powinien byæ montowany w dobrze wentylowanych miejscach. W czasie
³adowania nie mo¿e byæ przys³oniêty lub zakryty ¿adnymi przedmiotami wyposa¿enia. Je¿eli jest nale¿ycie
umocowany to jest odporny na normalne wstrz¹sy transportowe. £adowane w pojeŸdzie akumulatory powinny
posiadaæ odpowiedni¹ wentylacjê oraz znajdowaæ siê z dala od Ÿróde³ otwartego ognia.
Prostowniki BNW wykonano zgodnie z normami bezpieczeñstwa: PN-EN 60335-1 oraz PN-EN 60335-2-29,
w drugiej klasie ochronnoœci elektrycznej - symbol oraz w stopniu ochrony IP 30.

Dane techniczne
Typ zespo³u prostownikowego:
Referencja wyrobu:
Moc pobierana z sieci dla napiêcia zasilania ~230V/50Hz
Maksymalny pr¹d ³adowania przy napiêciu baterii
akumulatorów:
Maksymalne napiêcie wyjœciowe w stanie ja³owym
(bez akumulatora)
Pr¹d konserwuj¹cy akumulator po wy³¹czeniu
automatycznego ³adowania
Zakres napiêæ wyjœciowych ³adowanego akumulatora
oraz pr¹d ³adowania dla krañcowych wartoœci w pracy
automatycznej
Pojemnoœæ ³adowanych akumulatorów:
Odpornoœæ na wibracje:

Wymiary gabarytowe:
Masa:

BNW 12/16 WA
3004-358-012

BNW 24/16 WA
3004-461-003

Max. 300VA

Max. 600VA

11V: 16A
12V: 12A

22V: 18A
24V: 14A

16V

UWAGA! £adowanie akumulatorów kwasowych tradycyjnych oraz
bezobs³ugowych powinno odbywaæ siê w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu, z dala od Ÿród³a ognia.
Bie¿¹ca obs³uga akumulatorów powinna byæ zgoda z zaleceniami
producenta akumulatora.
Prostownik nale¿y umocowaæ do œcianki wewn¹trz pojazdu, w pozycji
pionowej, za pomoc¹ wkrêtów metrycznych lub blachowkrêtów.
Wkrêty powinny byæ co najmniej œr 5mm, zabezpieczone przed
rozkrêcaniem siê od wstrz¹sów.
Przy³¹czenie obwodu zasilania powinno byæ wykonane do z³¹cza
zewnêtrznego pojazdu o stopniu ochrony co najmniej IP 44,
98
przewodami min. 0,75mm2 w izolacji podwójnej przez bezpiecznik
sieciowy odpowiednio do mocy pobieranej z sieci.
Samochód specjalny powinien mieæ zainstalowany uk³ad blokady uruchomienia silnika kiedy jest
przy³¹czony przewód zasilania sieciowego.
231

Prostownik powinien byæ zamocowany w pozycji pionowej, na œciance (tablicy), wewn¹trz pojazdu.
Przy³¹czenie do sieci zasilaj¹cej ~ 230V/50Hz powinno byæ wykonane za pomoc¹ odpowiedniego z³¹cza
zgodnie z krajowymi przepisami dotycz¹cymi instalacji elektrycznej.
£adowarkê nale¿y pod³¹czyæ do akumulatora poprzez obwód zabezpieczaj¹cy (bezpiecznik topikowy 25A),
je¿eli nie wystêpuje w ³adowarce (opcja). Przewód wyjœciowy czerwony do “+” akumulatora, a przewód czarny
do “-” akumulatora.

Rozstaw wkrêtów mocuj¹cych
na pionowej œciance (tablicy)

2. £adowanie akumulatorów rozpoczyna siê po zgaszeniu silnika i przy³¹czeniu do z³¹cza pojazdu sieci
zasilaj¹cej ~230V/50Hz pod warunkiem ¿e napiêcie na akumulatorze bêdzie poni¿ej wartoœci:
- 12,6V dla akumulatora 12V
- 25,2V dla akumulatora 24V.
Jeœli napiêcie na akumulatorze bêdzie powy¿ej 12,6V lub 25,2V pop³ynie pr¹d konserwuj¹cy. Poobni¿eniu
napiêcia na akumulatorze nast¹pi za³¹czenie trybu automatycznego ³adowania.
W przypadku bardzo g³êbokiego roz³adowania akumulatorów pok³adowych pojazdu specjalnego mog¹
wyst¹piæ trudnoœci uruchomienia ³adowania przez uk³ad automatyczny. Wówczas nale¿y rozpocz¹æ
³adowanie przez naciœniêcie przycisku “Servis”.
Miernik elektroniczny s³u¿y do pomiaru pr¹du ³adowania oraz aktualnego napiêcia na akumulatorze
podczas procesu ³adowania. Wskazania napiêcia wyjœciowego s¹ jednoczeœnie wielkoœci¹ napiêcia na
akumulatorze ale tylko przy ma³ych pr¹dach ³adowania (oko³o 3A).
Przy wiêkszych pr¹dach ³adowania, wskazania napiêcia s¹ wiêksze o wartoœæ 0,1Vdo oko³o 0,6V od
wartoœci rzeczywistej akumulatora.

36V

ok. 80mA

ok. 80mA

VN=12,6V - 10A
VH=14,6V - 3,2A

VN=25,2V - 12A
VH=29,0V - 6A

70Ah-180Ah

70Ah-200Ah

Wibracja pionowa: amplituda - 0,35mm,
zakres czêstotliwoœci - 10Hz-55Hz.
Czas trwania - 30min.
180x245x130mm
5,3kg

3. £adowanie akumulatorów w cyklu automatycznym przebiega nastêpuj¹co. Pocz¹tkowy pr¹d ³adowania
przy roz³adowanym akumulatorze bêdzie maksymalny, a nastêpnie z up³ywem czasu bêdzie mala³,
a napiêcie akumulatora odpowiednio rosn¹æ. Po osi¹gniêciu przez akumulator napiêcia górnego progu odpowiednio 14,6V±0,2V (akumulator 12V) lub 29V ±0,2V (akumulator 24V) uk³ad elektroniczny roz³¹czy
obwód ³adowania, pr¹d ³adowania przestanie p³yn¹æ, zielona dioda LED- £ADOWANIE przestanie œwieciæ.
Cykle ³adowania i przerwy bêd¹ siê powtarzaæ z wyd³u¿aj¹cym siê okresem oczekiwania. Je¿eli po
wy³¹czeniu ³adowania zielona dioda LED - £ADOWANIE nie w³¹czy siê po up³ywie 1h - oznacza to, ¿e
akumulator jest w pe³ni na³adowany. Od³¹czenie zasilania sieciowego w czasie ³adowania, a nastêpnie
ponowne jego za³¹czenie powoduje ponowne za³¹czenie ³adowania.
UWAGA:Podczas ³adowania prostownik zacznie sie nagrzewaæ, dlatego nale¿y zapewniæ odpowiednie
warunki pracy i swobodny przep³yw powietrza.
4. Prostownik BNW automatyczny do zamocowania nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach o temp.:
0°C do +40°C i wilgotnoœci wzglêdnej powietrza do 80% wolnego od wyziewów ¿r¹cych lub wewn¹trz
pojazdów na wolnym powietrzu.
16.04.2018 r.

