
 

 

PSB-PSC töltők 
 
Használati útmutató 
 
Figyelmeztetés 
 

1. Használat előtt figyelmesen olvassa el a PSB/PSC töltőkről szóló használati utasítást. 
2. A töltő kizárólag 12V, ólom-savas akkumulátorokhoz használatos. 
3. Tilos a töltőket nedves, vizes környezetben használni. 
4. A töltő környezete jól szellőző kell, hogy legyen. 
5. A töltő tisztítását kizárólag száraz törlővel végezze, a töltőt természetesen 

áramtalanítsa.  
6. Hozzá nem értőknek tilos a töltő szétszerelés, javítása – Az áramütés veszélye áll 

fenn! Lehetőleg szakemberekkel végeztesse az előforduló javításokat. 
 
A töltő jellemzése 
 

1. A töltő lehetővé teszi az akkumulátor háromfázisú, feszültségalapú töltését. E módnak 
köszönhetően az akkumulátor gyors töltése nem csökkenti az akkumulátor 
élettartamát. 

a. Állandó árammal való töltés: a töltő állandó árammal tölt, az akkumulátor 
feszültsége növekszik. 

b. Állandó feszültséggel való töltés: a töltő állandó feszültséggel tölt, az 
áramerősség fokozatosan csökken. 

c. Hullámzó feszültség (FLOAT): a hullámzó feszültség alapú töltés 
megakadályozza az akkumulátor önkisülését. 

2. Háromszínű LED kijelző. 
3. Ólom-savas akkumulátorok töltésére használatos. 
4. Védve a túlterheltség, túlmelegedés, polaritás felcserélése és zárlat által okozott hibák 

ellen. 
 
Töltési grafikon – PSC1210 esetén 10A, PSC1206 esetén 6A, PSC1204 esetén 4A a töltőáram 

 



 

 

 
Töltési jellemzők 
 
Használati utasítás 
 

1. A töltőt mindenképpen hagyja szabadon. Ne takarja, fedje le! 
2. A töltő csatlakozóit csatlakoztassa a 12V akkumulátor saruihoz, amelyet tölteni 

szeretne. Ügyeljen a helyes polaritásra. 
3. Ellenőrizze a csatlakozók polaritását és csatlakoztassa a töltő hálózati csatlakozóját a 

hálózathoz. 
4. A csatlakozás után a sárga és a piros LED fog világítani, jelezve, hogy a töltés 

folyamatban van. Sárga LED jelzi, hogy az akkumulátor helyesen lett csatlakoztatva a 
töltő kimenetéhez. Piros LED jelzi, hogy az akkumulátor bemenete a hálózathoz van 
csatlakoztatva és a töltés folyamatban van. 

5. A piros LED zöldre váltása jelzi, hogy az akkumulátor fel lett töltve. Húzza ki a töltő 
hálózati csatlakozóját, szedje le a töltő csatlakozóit és az akkumulátort használhatja. 

6. Amennyiben a töltést a zöld LED világítása után is rajta szeretné hagyni az 
akkumulátoron, megteheti. A töltő ezáltal megakadályozza az akkumulátor önkisülését 
– karban tartja akkumulátorát. 

 
 
Specifikáció 

 
 

AC bemenet 230VAC/50Hz 
 

 


