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PN-EN 60335-1 + Ark.-2-29IP30 

ZESPÓ£ PROSTOWNIKOWY
- £ADOWARKA AKUMULATORÓW

ZESPÓ£ PROSTOWNIKOWY
- £ADOWARKA AKUMULATORÓW

Zespó³ prostownikowy BNW 12/16 -PT
zakresy pr¹dowe - P
zabezpieczenie termiczne - T, prze³¹czalne
Oznaczenie równowa¿ne - Prostownik PBN 1612

Zespó³ prostownikowy BNW 12/16 -TPR
zabezpieczenie termiczne - T, prze³¹czalne
zakresy pr¹dowe - P, p³ynna regulacja
pr¹du ³adowania - R

Zespó³ prostownikowy BNW 12/16 -TR
zabezpieczenie termiczne - T, p³ynna regulacja
pr¹du ³adowania - R

Zespó³ prostownikowy BNW 12/16 -TPG
zabezpieczenie termiczne - T, prze³¹czalne
zakresy pr¹dowe - P, gniazdo zapalniczki
samochodowej - G

Zespó³ prostownikowy BNW 12/16 -TPS
zabezpieczenie termiczne - T, prze³¹czalne
zakresy pr¹dowe - P, samoczynnie dzia³aj¹ce
zabezpieczenie przed zwarciem przewodów
wyjœciowych - S

ELEKTROTECHNICZNA SPÓ£DZIELNIA INWALIDÓW “ELSIN”

57-200 Z¹bkowice Œl.  •  ul. B. Prusa 10

Tel: 690 478 429 (dz. Sprzeda¿y)

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

odmianyodmiany

PRODUKT

P O L S K I

ŒWIADECTWO  JAKOŒCI  -  DEKLARACJA  ZGODNOŒCI

Zespo³y prostownikowe - ³adowarki baterii  BNW 12/16 odmiany: PT, TPR, TR, TPG, TPS

Wykonano  zgodnie z:  PN-EN 60335-1; PN-EN 60335-2-29; PN-EN 55014-1.

Spe³nia nastêpuj¹ce dyrektywy:                    

Wykonane badania produkcyjne

LVD 2006/95/EC - niskonapiêciowa w sprawie zasadniczych wymagañ dla sprzêtu elektrycznego.

2004/108/WE - kompatybilnoœæ  elektromagnetyczna

1.  Wytrzyma³oœæ elektrycznej izolacji:
     - miêdzy obwodem zasilania i obwodem pr¹du wyprostowanego: 3750V
     - miêdzy obwodem zasilania i obudow¹: 3750V
2.  Parametry wyjœciowe wg danych technicznych

NJ 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.

PIECZ¥TKA i PODPIS SPRZEDAWCYDATA SPRZEDA¯Y

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

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.



Prostownik-³adowarka BNW 12/16 jest przeznaczona do ³adowania pojedynczych akumulatorów kwasowych 

na napiêcie znamionowe DC 12V wg charakterystyki “W” -  malej¹cym pr¹dem.
W odmianie BNW 12/16 -TPG z gniazdem DC jak do zapalniczki samochodowej jest mo¿liwoœæ zasilania 
przenoœnych urz¹dzeñ samochodowych na napiêcie DC 12V - lodówka sprê¿arkowa, odkurzacz, telewizor.

Odmiana BNW 12/16 -TPG pozwala przy³¹czaæ Prostowniki s¹ wykonane jako przenoœne, w obudowie z tworzywa sztucznego, w II klasie ochronnoœci 
akumulator do ³adowania za pomoc¹ dodatkowego zespo³u przewodów zakoñczonych wtykiem elektrycznej - symbol      , w trzecim stopniu ochrony przed dotkniêciem i przedostaniem siê cia³ obcych do 
zapalniczkowym oraz zaciskami typu “krokodyl”.wnêtrza oraz zerowym stopniem ochrony przed przedostaniem siê wody do wnêtrza (brak ochrony) - 

informuje symbol IP30. Do sieci pr¹du przemiennego s¹ przy³¹czane za pomoc¹ przewodu 

przy³¹czeniowego d³ugoœci 1,5m.

Transformator bezpieczñstwa - 120VA zespo³u prostownikowego w obwodzie zasilania posiada samoczynny 

wy³¹cznik termiczny oraz prze³¹cznik klawiszowy zakresów pr¹dów ³adowania 16A-8A, który zmienia 
skokowo wartoœæ napiêcia wyjœciowego. Dla odmian “PT”,”TPR”,“TR”,“TPG”: przepalenie bezpiecznika topikowego

Akumulator do ³adowania jest przy³¹czany za pomoc¹ zespo³u przewodów zakoñczonych zaciskami typu 
“krokodyl”o biegunowoœci rozró¿nionej: zacisk „+” - przewód czerwony, zacisk “-” - przewód czarny.       
W obwodzie ³adowania znajduje siê wychy³owy wskaŸnik pr¹du - amperomierz. Obwód wyjœciowy jest 
zabezpieczony dostêpnym do wymiany bezpiecznikiem samochodowym 15A.

W odmianie BNW 12/16 -TPG ³adowanie akumulatora jest mo¿liwe za pomoc¹ dodatkowego zespo³u 
3. Ustawiæ prze³¹cznik zakresów pr¹du ³adowania 16A-8A wg pojemnoœci ³adowanych akumulatorów (Dane przewodów, zakoñczonych wtykiem zapalniczkowym oraz zaciskami typu “krokodyl”.
techniczne - tabela). Wszystkie odmiany spe³niaj¹ wymagania bezpieczeñstwa PN-EN 60335-1 oraz PN-EN 60335-2-29. 
4. Za³¹czyæ sieciowy przewód przy³¹czeniowy prostownika BNW 12/16 do gniazda sieciowego ~230V/50Hz. 

Nast¹pi rozpoczêcie ³adowania akumulatora, o czym sygnalizuje wychylenie wskazówki amperomierza do 

wartoœci pr¹du ³adowania. Do gniazda DC typu zaplaniczkowego mo¿na przy³¹czaæ samochodowe odbiorniki 

DC 12V z wtykiem zapalniczkowym do zasilania ich w warunkach stacjonarnych, takich jak np.: lodówka 

sprê¿arkowa, radioodbiornik jednak pobór pr¹du nie powinien przekraczaæ wartoœci okreœlonych w Danych 

technicznych. Prze³¹cznik zakresów pr¹dowych 16A-8A pozwala dopasowaæ pobór pr¹du do mocy 

odbiornika. UWAGA! W przypadku urz¹dzeñ posiadaj¹cych uk³ady automatycznej kontroli poziomu napiêcia 

zasilania nale¿y  wy³¹czyæ w/w uk³ad kontroli. 

Odmiana BNW 12/16 -TR oraz TPR z p³ynn¹ regulacj¹ pr¹du ³adowania pozwala na zmniejszenie pr¹du 

³adowania odpowiednio do pojemnoœci, szczególnie dla akumulatorów z elektrolitem ¿elowym, który nie 

powinien przekraczaæ wartoœci w [A] 0,1 pojemnoœci akumulatora [Ah]. 

W przypadku zwarcia lub przeci¹¿enia prostownika BNW 12/16 nastêpuje:

Dla odmian “PT”,”TPR”,“TR”, “TPG”: przepalenie bezpiecznika topikowego 

6. Prostownik BNW nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach o temp.+5°C do +40°C i wilgotnoœci wzglêdnej 
do 80%, wolnych od wyziewów  ¿r¹cych.   

2. Przy³¹czyæ prostownik do akumulatora w ten sposób, ¿e zacisk “+”  z przewodem koloru czerwonego 

po³¹czyæ z “+” akumulatora, natomiast zacisk “-”  z przewodem koloru czarnego po³¹czyæ z “-” akumulatora. 
Je¿eli  akumulator  jest  umieszczony  w  samochodzie  to  najpierw  po³¹czyæ  zacisk do “+” akumulatora,       

a nastêpnie zacisk do “-”, który jest po³¹czony z mas¹ pojazdu. Zwróciæ uwagê aby miejsca po³¹czenia 

znajdowa³y siê z dala od przewodu paliwowego. Je¿eli zaciski zosta³y przy³¹czone prawid³owo w  prostowniku 

zaœwieci siê sygnalizacyjna dioda  “WYJŒCIE DC”. 

UWAGA!  W przypadku braku oznak poprawnego przy³¹czenia sprawdziæ po³¹czenie koñcówek-klemy 

akumulatora z zaciskami “krokodyl” prostownika  lekko poruszaj¹c je bez naciskania sprê¿yn. W razie potrzeby 

oczyœciæ koñcówki akumulatora z osadu.

W przypadku odwrotnego pod³¹czenia biegunowoœci przewodów do akumulatora nastêpuje:
! wyjœciowego , umieszczonego            

w oprawie dostêpnego do wymiany. Po od³¹czeniu przewodów od akumulatora nale¿y wymieniæ go na tak¹ 
sam¹ wartoœæ opisan¹ na tabliczce znamionowej, a nastêpnie poprawnie pod³¹czyæ przewody do 
akumulatora.

! Dla odmiany ”TPS”: nie zaœwieci siê dioda sygnalizacyjna LED - “WYJŒCIE DC”. Nale¿y zamieniæ 
biegunowoœæ przewodów przy³¹czeniowych a¿ do zaœwiecenia diody “WYJŒCIE DC” .

! wyjœciowego, umieszczonego            
w oprawie dostêpnej do wymiany. Przy niewielkim przeci¹¿eniu ok. 1,2 wartoœci pr¹du znamionowego  
nast¹pi zadzia³anie zabezpieczenia termicznego (T), o czym sygnalizuje zmniejszenie siê do zera pr¹du 
³adowania. Po och³odzeniu siê podzespo³ów, które trwa ok. 5 min zasilanie zespo³u prostownikowego 
za³¹cza siê . Cykl ten mo¿e siê powtarzaæ.

! Dla odmiany ”TPS”: zwarcie obwodu wyjœciowego w stanie nie pod³¹czonym do akumulatora, ale przy 
za³¹czonym zasilaniu do sieci ~230V/50Hz powoduje zadzia³anie uk³adu zabezpieczenia i od³¹czenie 
napiêcia wyjœciowego - gaœnie dioda sygnalizacyjna “WYJŒCIE DC” . Stan ten mo¿e trwaæ dowolnie d³ugo. 
Usuniêcie stanu zwarcia powoduje po kilku sekundach samoczynne za³¹czenie napiêcia na wyjœciu             
i zaœwiecenie siê diody sygnalizacyjnej “WYJŒCIE DC”.  W przypadku niewielkiego przeci¹¿enia ok. 1,2 

wartoœci pr¹du znamionowego mo¿e nast¹piæ zadzia³anie zabezpieczenia termicznego (T)  jw.

5. Czas pe³nego na³adowania  akumulatora  zale¿y od  stopnia  roz³adowania i przyjmuje siê, ¿e wynosi       
8-12h. Oznak¹ pe³nego na³adowania akumulatora jest jego silne gazowanie /za wyj¹tkiem 

1. Akumulator kwasowy przeznaczony do ³adowania, je¿eli ma dostêp do elektrolitu, nale¿y przygotowaæ w 
akumulatorów gazoszczelnych/, dlatego nie nale¿y nigdy wykonywaæ ³adowania w obecnoœci  

nastêpuj¹cy sposób:
otwartego ognia, ani w pobli¿u  urz¹dzeñ iskrz¹cych,  poniewa¿ mieszanina  wytwarzanych  gazów  

- odkrêciæ lub odetkaæ korki od cel akumulatora,
jest  wybuchowa. Zakoñczenie procesu ³adowania akumulatora objawia siê zmniejszeniem pr¹du ³adowania 

- sprawdziæ szklan¹ rurk¹ poziom elektrol i tu. Powinien on siêgaæ 5mm powy¿ej 
do wartoœci minimalnych wskazañ. Stan ten mo¿e byæ utrzymywany przez d³u¿szy okres czasu. W celu 

poziomu  p³yt, a je¿eli  jest  mniejszy  to  uzupe³niæ  elektrolit  wod¹  destylowan¹.
przerwania procesu ³adowania akumulatora lub zasilania urz¹dzeñ nale¿y od³¹czyæ prostownik BNW 12/16 od 

UWAGA! Roztwór kwasu znajduj¹cego siê wewn¹trz akumulatora jest silnie ¿r¹cy. W przypadku kiedy, jego 
sieci zasilaj¹cej, a nastêpnie od³¹czyæ zaciski z przewodami od akumulatora.

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. 1000-073/21.12.2015 r.

Napiêcie zasilania sieci / maksymalna moc obci¹¿enia ~230V/50Hz / 240VA

Zakres 16A Zakres 8A

Pojemnoœæ ³adowanych akumulatorów DC 12V 70÷150Ah 20÷70Ah

Znamionowy pr¹d obci¹¿enia (³adowania)
- wartoœæ szczytowa 16A 11A

- wartoœæ skuteczna 11A 8A

Znamionowe napiêcie wyjœciowe pod obci¹¿eniem
akumulatorem ³adowanym pr¹dem znamionowym 12V

Znamionowe napiêcie wyjœciowe pod obci¹¿eniem
rezystancyjnym - V dla pr¹du znamionowego - A

10V/10A

Pr¹d up³ywu

Wytrzyma³oœ elektryczna izolacji

£0,25mA

3750V

Napiêcie wyjœciowe DC bez obci¹¿enia

14,5V 13V

12V

10V/5A

Objêtoœæ czynna lodówki turystycznej dla odmiany
prostownika TPG 

40-60l 30-40l

Charakterystyka  techniczna

Eksploatacja i obs³uga

Dane techniczne

Masa: ok. 2,3 kg (2,7 kg - PBN 1612)
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