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MANUAL DE UTILIZARE 
 

ACTIVATOR BATERIE PLUMB 12 V/24 V 
Cod produs: 201981 

 
 

Instrucțiuni de siguranță 
 Conectați aparatul la baterie la polaritatea corectă; roșu ( + ) negru ( - ). 

 Respectați poziția de funcționare a bateriei 

 Folosiți bateriile acide numai în spații bine aerisite 

 Folosiți ca sursă de curent doar baterii plumb. 
 

Principiu de funcționare 
Activatorul de baterie realimentează bateria la intervalele de timp setate prin energia preluată sub forma impulsurilor vârf de 
curent de cca. 80-200 A. Consumul de energie este de 4-7 mA, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din pierderile cauzate de 
autodescărcarea bateriei. Echipamentul este controlat de un microcontroler și prin valorile de tensiune. Ledurile semnalizează 
funcționarea. 
 

Avantajele produsului 
Reduce depunerile de sulfat la bateriile noi. Descompune depunerile de sulfat la bateriile uzate și regenerează bateria. Astfel, 
crește considerabil durata de viață a bateriei. 
 

Tipuri de baterii 
Potrivit pentru toate bateriile plumb de 12 V și 24 V cu o capacitate de la 10 Ah până la 200 Ah. 
  

Conectare și cablare 
Conectați firul roșu ( + ) cu polul pozitiv ( + ) și firul negru ( - ) cu polul negativ ( - ) al bateriei. Aparatul nu necesită alimentare 
externă, aceasta va fi furnizată în întregime de la baterie. Aparatul este construit cu tehnologie SMD (Surface Mounted Devices),  
fiind turnat și astfel rezistent la stropire cu apă. 
 

Lista cu funcțiile ledurilor 
 Baterie 12 V Baterie 24 V 

Ledul 12/24V și ledul impuls clipesc la 
interval de aproximativ 20 s 

Tensiune între 10 V – 16 V - 

Ledul impuls clipește la interval de 1 s Tensiune ≤ 10 V (subtensiune!) 
Tensiune între 16 V – 20 V (supratensiune) 

Tensiune ≥ 32 V (supratensiune) 

Ledul 12/24V luminează permanent, iar 
ledul impuls clipește la interval de 
aproximativ 20 s 

- Tensiune între 20 V - 32 V  

 

Date tehnice 
Tensiune de intrare:   10 V – 32 V 
Alimentare:    4 - 7 mA 
Impuls curent de încărcare:  80 - 200A 
Capacitate baterie:   10 Ah - 200 Ah 
Repetare impuls:    de la 5 sec. până la 20 sec. 
Domeniu temperatură de funcționare: de la -25 °C până la +85 °C 
Dimensiuni ( L x l x Î):   39 x 30 x 30 mm 
Greutate:    45 g 
 
 
 
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori de tipar.  
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Innovative Versorgungstechnik GmbH 
(Dienhof 14, D-92242 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 
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