
Napiêcie zasilania: 230V/50Hz

Moc maksymalna pobierana z sieci w rodzaju pracy:
- : 450VA

- : 800VA-5s; przerwa-15s.

Maksymalny czas w³¹czenia w rodzaju pracy : 5 sek.

Maksymalny pr¹d obci¹¿enia w rodzaju pracy Zakres napiêcia: 12V
- : 25A max
- : 120A/5s max

Pr¹d ³adowania w rodzaju pracy:
³adowanie na podzakresach:

5A-10A
10A-15A
15A-25A

Wymiary zewnêtrzne: 180x260x160 mm

Masa: ok. 6,2 kg

CHARGE (£ADOWANIE)

BOOST (ROZRUCH)

BOOST

CHARGE (£ADOWANIE)
BOOST (ROZRUCH)

- CHARGE
I+I MINI
I+II MIDI
II+II MAX

Znamionowa pojemnoœæ ³adowanych akumulatorów: DC 12V
30 250Ah¸

DANE TECHNICZNE

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

Tel.: 690 478 429 (Dzia³ Sprzeda¿y)
https://elsin.pl • e-mail: elsin@elsin.pl

Instrukcja obs³ugi

MAX 120A/5s

Wspomaganie rozruchu
dla instalacji

elektrycznej 12V

BOOST

PROSTOWNIK ROZRUCHOWY

BOOSTER 340BOOSTER 340

PN-EN 60335-1+Ark.-2-29 • PN-EN 61558-2-6

T
130•C

CHARGER

BNW 12/25-PTBNW 12/25-PT

CHARGER

ZESPÓ£ PROSTOWNIKOWY-£ADOWARKA AKUMULATORÓW

MAX 25A

12V

£adowanie
akumulatorów12V

/30-250Ah/

CHARGE

PRODUKT

P O L S K I

ŒWIADECTWO JAKOŒCI - DEKLARACJA ZGODNOŒCI
ZESPÓ£ PROSTOWNIKOWY - £ADOWARKABATERII BNW 12/25-TP BOOSTER 340
Wykonano zgodnie z: PN-EN 60335-1; PN-EN 60335-2-29; PN-EN 55014-1.

Spe³nia nastêpuj¹ce dyrektywy:

Wykonane badania produkcyjne

LVD 2014/35/UE - niskonapiêciowa w sprawie zasadniczych wymagañ dla sprzêtu elektrycznego.

EMC2014/30/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. Elementy wchodz¹ce w sk³ad wyrobu zostan¹ powtórnie wykorzystane, w procesie recyklingu, np.: z³om

stalowy, tworzywa sztuczne, opakowania. Recykling materia³ów zmniejsza zu¿ycie naturalnych zasobów, a tym

samym chroni nasze œrodowisko przyrodnicze. 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.

3. Samowolne wykonywanie napraw przez u¿ytkownika lub inne osoby nieuprawnione do œwiadczenia napraw
gwarancyjnych powoduje .

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 dokonuje producent: E.S.I. “ELSIN”; 57-200 Z¹bkowice Œl¹skie,
ul. B. Prusa 10.

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.

utratê uprawnieñ z tytu³u gwarancji oraz rêkojmi

UWAGA! Wyrób nale¿y wys³aæ w opakowaniu zapewniaj¹cym jego ochronê przed
uszkodzeniem w transporcie, zabezpieczonym, np.: foli¹ pêcherzykow¹, a nastêpnie w dodatkowym
opakowaniu kartonowym. Nale¿y wype³niæ wszystkie wolne przestrzenie, tak aby zabezpieczyæ wyrób
przed swobodnym przemieszczaniem siê w opakowaniu zbiorczym.



PRZEZNACZENIE i ZASTOSOWANIE

W rodzaju pracy

W rodzaju pracy

£ADOWANIE (BATTERY CHARGE)

30-250Ah

ROZRUCH (BOOST)

do ³adowania kwasowych akumulatorów

rozruchowych 12V o pojemnoœci , metod¹ malej¹cego pr¹du (charakterystyka „W”) .

do wspomagania pracy rozrusznika samochodowego (samochodu

osobowego, dostawczego) dla napiêcia w instalacji 12V

Wspomaganie rozruchu jest ograniczone w czasie zw³ocznym dzia³aniem wy³¹cznika nadmiarowopr¹dowego

do oko³o 5s, który zapewnia równie¿ odpornoœæ na zwarcie i przeci¹¿enie w rodzaju pracy £ADOWANIE

(BATTERY CHARGE) .

Transformator bezpieczeñstwa wykonany zgodnie z PN-EN 61558-2-6 jest warunkowo odporny na zwarcie
oraz

Przygotowaæ do ³adowania akumulator w nastêpuj¹cy sposób (za wyj¹tkiem gazoszczelnych):
- odkrêciæ lub odetkaæ korki 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. Roztwór kwasu znajduj¹cego siê wewn¹trz akumulatora jest silnie ¿r¹cy.
W przypadku kiedy jego krople dostan¹ siê na powierzchniê skóry, ubrania lub oczu nale¿y natychmiast
zmyæ je wod¹, a w ostatnim przypadku poddaæ siê kontroli lekarskiej.

przeci¹¿enie przez zamontowanie wy³¹cznika termicznego T-130°C w obwodzie napiêcia sieci.

Zespó³ prostownikowy BNW 12/25 -PT jest wykonany zgodnie z PN-EN 60335-1+Ark-2-29, w II klasie
ochronnoœci elektrycznej - symbol i w trzecim stopniu ochrony przed dotkniêciem i przedostaniem siê cia³
obcych oraz zerowym stopniem ochrony przed przedostaniem siê wody do wnêtrza (brak ochrony)-informuje
symbol Zespó³ prostownikowy BNW 12/25 -PT jest zbudowany jako przenoœny w estetycznej metalowej
obudowie (1) z rêkojeœci¹. Na przedniej œciance s¹ umieszczone: wskaŸnik pr¹du - amperomierz (2) ³¹cznik
klawiszowy (3) w³¹czenia sieci ~230V/50Hz i rodzaj pracy „ON BOOST” - „ON CHARGE”, podwójny ³¹cznik
klawiszowy podzakresów (4) “I + I”, “I + II”, “II + II”. Na tylnej stronie obudowy znajduje siê: sieciowy bezpiecznik
topikowy WTA 6,3A (5), wy³¹cznik nadmiarowopr¹dowy zw³oczny obwodu obci¹¿enia (6) 25A. Ponadto jest
wyposa¿ony w przy³¹czeniowy przewód sieciowy (7) d³ugoœci 1,5 m oraz dwa przewody wyjœciowe d³ugoœci 2 m
zakoñczone zacis

”.

IP 30.

kami uniwersalnymi typu „krokodyl” (8) - przewód czerwony z zaciskiem ” ” i przewód czarny

(niebieski) z zaciskiem ”

+

-

EKSPLOATACJA I OBS£UGA

1. £ADOWANIEAKUMULATORÓW
1.1.

UWAGA!

1.2. Przy³¹czyæ zespó³ prostownikowy do akumulatora przewodami (8) w ten sposób, ¿e zacisk „ ”
z przewodem koloru czerwonego po³¹czyæ z plusem „ ” z przewodem
koloru czarnego, po³¹czyæ z minusem „ ra.

1.3. Ustawiæ podzakres pr¹du ³adowania ³¹cznikiem (4) w zale¿noœci od pojemnoœci akumulatora wed³ug
tabeli.

1.4. Sprawdziæ czy ³¹cznik klawiszowy (3) znajduje siê w po³o¿eniu (wy³¹czony 0 - po³o¿enie
œrodkowe). Za³¹czyæ zespó³ prostownikowy do sieci przez w³o¿enie wtyku przewodu przy³¹czeniowego
(7) do gniazda sieciowego ~230V/50Hz oraz ustawiæ ³¹cznik klawiszowy (3) w po³o¿enie

(za³¹czone ³adowanie).

+

+ -

-

„ON

CHARG ”

” akumulatora, natomiast zacisk „
” akumulato

C do +40

1.5. Rozpoczyna siê ³adowanie akumulatora, o czym sygnalizuje wychylenie siê wskaŸnika - amperomierza
do wartoœci pr¹du ³adowania. W przypadku przekroczenia przez pr¹d ³adowania wartoœci 1/10 pojemnoœci
³adowanego akumulatora (akumulator bardzo roz³adowany) nale¿y prze³¹czyæ ³adowanie ³¹cznikiem (4)
na ni¿szy podzakres, a po 1 godz. ³adowania prze³¹czyæ na wy¿szy podzakres i ponownie skontrolowaæ
wartoœæ pr¹du ³adowania.

1.6. Zespó³ prostownikowy jest odporny na przekroczenie maksymalnego pr¹du 25A ze zw³ok¹ oko³o 60s.
oraz na zwarcie ze zw³ok¹ oko³o 1s. Po zadzia³aniu zabezpieczenia (6) nastêpuje opadniêcie dŸwigni
samoczynnego wy³¹cznika nadmiarowopr¹dowego w po³o¿enie . Ustawienie wy³¹cznika w po³o¿enie

(za³¹czone) górne mo¿e byæ wykonane po usuniêciu zwarcia lub przeci¹¿enia (zmniejszenie
podzakresu).
Transformator bezpieczeñstwa zespo³u prostownikowego posiada zamontowany samoczynny wy³¹cznik
termiczny T-130°C w obwodzie zasilania sieci. Niewielkie, a d³ugotrwa³e przeci¹¿enie mo¿e spowodowaæ
zadzia³anie wy³¹cznika termicznego, który roz³¹cza na ok. 5 min. obwód zasilania. Objawem tego jest
zanik pr¹du ³adowania - wskazówka amperomierza odchyla siê do po³o¿enia w lewo. Po zmniejszeniu siê
temperatury uzwojeñ nastêpuje samoczynne za³¹czenie ³adowania.

1.7. Oznak¹ pe³nego na³adowania akumulatora jest jego silne gazowanie (za wyj¹tkiem akumulatorów
gazoszczelnych), dlatego nie nale¿y nigdy wykonywaæ ³adowania w obecnoœci otwartego ognia ani w
pobli¿u urz¹dzeñ iskrz¹cych, poniewa¿ mieszanina wytwarzanych gazów jest wybuchowa. W celu
przerwania procesu ³adowania akumulatora nale¿y ³¹cznik (3) ustawiæ w po³o¿enie (od³¹czone).
Napiêcie w pe³ni na³adowanego akumulatora mierzone oddzielnym woltomierzem powinno wynosiæ
2,4V na jedn¹ celê. £adowanie akumulatorów kwasowych tradycyjnych oraz bezobs³ugowych
powinno odbywaæ siê w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od Ÿród³a ognia.

2.1. Przy³¹czyæ zespó³ prostownikowy do akumulatora w pojeŸdzie zgodnie z pkt. 1.2. i 1.3. W przypadku
bardzo roz³adowanego akumulatora, prowadziæ jego ³adowanie przez kilkanaœcie minut zgodnie z pkt.
1.4.; 1.5.; 1.6. Bezpoœrednio przed uruchomieniem rozrusznika silnika prze³¹czyæ rodzaj pracy zespo³u
prostownikowego ³¹cznikiem (3) w po³o¿enie . Nastêpuje zwiêkszenie napiêcia
wyjœciowego, które mo¿e byæ utrzymywane nie d³u¿ej ni¿ 1h. Przy uruchamianiu rozrusznika nastêpuje
zwiêkszenie mocy oddawanej przez zespó³ prostownikowy, które mo¿e trwaæ oko³o 5s. W przypadku
przed³u¿ania czasu uruchamiania nastêpuje zadzia³anie wy³¹cznika nadmiarowopr¹dowego obwodu
obci¹¿enia (6).

2.2. Od³¹czyæ zasilanie sieci zespo³u prostownikowego przez ustawienie ³¹cznika (3) w po³o¿enie
(wy³¹czony 0 - po³o¿enie œrodkowe). Po czym mo¿na od³¹czyæ od akumulatora przewody (8), a nastêpnie
przewód sieciowy (7) z gniazda sieciowego i przenieœæ zespó³ prostownikowy do pomieszczenia.

Zespó³ prostownikowy ma zerowy stopieñ ochrony przed dostêpem wody dla tego w czasie
krótkotrwa³ego u¿ytkowania przy uruchamianiu samochodu na wolnym powietrzu nale¿y chroniæ go
przed opadami atmosferycznymi oraz wod¹ stoj¹c¹.

2.3. Zespó³ prostownikowy BNW 12/25 -PT nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach o temperaturze
0 C i wilgotnoœci wzglêdnej do 80% wolnego od wyziewów ¿r¹cych.

“OFF”

E

UWAGA! Podczas ³adowania akumulatora, prostownik mo¿e siê mocno
nagrzewaæ oraz wydawaæ ró¿ne dŸwiêki (delikatne lub g³oœne buczenie - niskie tony). Zale¿y to od
wielkoœci ³adowanego pr¹du. Mo¿e równie¿ (cicho lub g³oœno) brzêczeæ sam amperomierz,
proporcjonalnie do ³adowanego pr¹du.

„0”

„I”

„0”

UWAGA!

„ON BOOST”

„OFF”

UWAGA!

2. WSPOMAGANIE PRACY ROZRUSZNIKA

° °

Podzakres zespo³u prostownikowego I - I

Pojemnoœæ 12V pojedynczego 30-100Ah 100-150Ah 150-250Ah

I -II II - II

MINI MIDI MAX

akumulatora

1000-057/31.03.2023 r.

2

A

ZASILANIE
~230V/50Hz

T105 C0

ZESPÓ£ PROSTOWNIKOWY BEZPIECZNY

BNW 12/25 PT

Przed rozpoczêciem ³adowania przeczytaæ instrukcjê!
Od³¹czyæ zasilanie przed przy³¹czaniem

lub od³¹czaniem akumulatora
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6,3A/250V

WYJŒCIE DC
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ON BOOST

ON CHARGE

OFF

CHARGER BNW 12 25-PT

OOSTER 340B /

CHARGING CURRENT

I+I

I+II

II+II

[5 - 10A]

[10-15A]

[15-25A]

PN-EN 61558-2-6
PN-EN 60335-1+Ark-2-29

Wyjœcie w rodzaju pracy:

DC 9V - 120A max / 5sBOOST:

CHARGE: DC14V - 25A max.

Zasilanie: AC230V/50Hz; 600VA/1500VA-5s

5s - czas wspomagania rozruchu
15s - czas przerwy rozruchu
1h - czas w³¹czenia “BOOST”
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