
 

Savas/zselés ólomakkukhoz digitális töltésszabályozó 250Ah-áig 
 

Műszaki adatok: 

Maximum terhelhetőség (A): 10A biztosítékkal védve 

Kizárólagosan 12V-os SLA, vagy ólom-savas akkukhoz 

 

Az áramkörről: 

LED visszajelzők: 

5 db LED visszajelző van. A panelen számokkal jelölve! 

LED1 (narancs) villog, ha a hőmérséklet 0°C fölött van,  más esetben nem, hacsak a termisztor csatlakozás nem 

szakadt. 0°C alatt az áramkör letiltja az akkuk töltését, ezen a hőmérsékleten károsodhat az akku!  

LED2 (piros) jelzi a töltési fázist, míg a LED3 (narancs) és LED4 (zöld) a felszívó és lebegő/úszó fázist jelzik. Ne feledje, 

hogy van egy lehetőség, hogy a töltés LED jelezze az akkumulátor töltésének feszívó és lebegő/úszó fázisát. Ha nem 

szükséges, akkor letiltható, hogy csak a töltést jelezze.  

LED5 (zöld) jelzi, hogy az akkumulátor csatlakoztatva van, de ez nem jelenti, hogy az töltődik is. 

Hőmérsékletmérések: 

A vezérlő IC kiszámítja a hőmérsékleteket az NTC thermisztor ellenállásértékeiből és összehasonlítja a LUT-ban (Look-

Up-Table) tárolt értékekkel. Így azt is érzékeli, ha a thermiszor hibás, szakadt, vagy nincs egyszerűen az áramkörre 

csatlakoztatva. 

Tesztelés-beállítás: 

Nyomja fel a jumpereket az adott pozíciókra LK1, LK3 , vagy akár LK5 

(SLA), vagy LK6 (ólom-savas). Ne csatlakoztasson 1 Jumpert sem az S1-el jelölt pontra. Ide csatlakoztassuk a 

töltésszabályzó áramkör előlapba szerelhető kapcsolóját. (A fő beállítás menüpontban a jumperpozíciók 

értelmezése) 

Vegyük ki a vezérlő IC-t a foglalatból, figyeljük meg az irányát, nagyon fontos, hogy visszahelyezésekor ugyan ilyen 

irányban kerüljön vissza a tokba. Most csatlakoztassunk egy mutimétert, melyet kapcsoljunk 20V DC állásba. TPG és 

TP5 tesztpontok között 5,0V-ot kell beállítanunk. Utána az IC tok 5-ös és 14-es pinjén mérjük meg ugyanígy a 

feszültséget, ha itt is megvan az imént beállított 5V, akkor kapcsoljuk le a tápfeszültséget  és helyezzük vissza az IC-t 

a tokjába. Ekkor az elektronika alapjában üzemkész. 

 



 

Fő beállítások: 

 POT1-POT4- trimmer potenciométerrekkel be lehet állítani a százalékos értékét, cut-off, azaz a levágási 

feszültségnek, a lebegő, avagy az úszó feszültségnek, illetve a hőmérséklet kompenzációnak.  Az S2 nyomógomb 

megnyomásával tudjuk tárolni a beállított értékeket a memóriában. S2 alaphelyzetben nyitott, és egy belső felhúzó 

ellenállás az IC-n belül 5V-on tartja az RB5 inputot (pin 11). Amikor S2 megnyomásakor a pin 11 bemenet 0 logikai 

szintre vált (0 V), és ez tárolva az IC-ben  a POT2, POT3 és VR4,  beállításait SLA, vagy ólom-savas akkumulátorok 

esetében. Ha az értékeket lementettük, a beállított értékeket az LK5 és az LK6 jumper állással tudjuk előhívni! 

Mindkét beállítás elmentésekor az adott LK pozícióban kell legyen a jumper, majd ezután mentsük az értékeket az 

adott akkufajtára. 

Használjuk LK5-öt az SLA paraméterek beállításához, illetve LK6-ot az ólom-savas akkuk beállításának mentésére. 

Az LK1 és LK2 jumperpozíciókkal  beállíthatjuk, hogy a Töltés Vezérlő a szabványos Default (LK1) vagy Állítható 

beállítást alkalmazza. LK3 és LK4 jumperpozíciókkal  a Standard, vagy 3-lépéses töltésopciót választhatjuk ki. 

A Standard töltésopció átkapcsolja a töltést csepptöltés üzemmódba, ha a fő töltési fázis befejeződött.  

A 3-lépéses töltésopciót kiválasztva a fő töltési fázis után az abszorpciós fázis fog futni, feltéve ha a teljes feltöltés 

ideje tovább tart, mint egy óra. 

Ha a fő töltési fázis kevesebb, mint egy óra, akkor a töltés lebegőre vált. 

Fontos, hogy ezek jumper pozíció kombinációk nem használhatók együtt , csak az egyik, vagy a másik használható 

egy időben például, LK1 vagy LK2, LK3 vagy LK4 és LK5 vagy LK6. Értem ez alatt, hogy LK5-öt és LK6-ot nem lehet 

egyszerre használni, értve ezt a többi párosra is! 

Töltési fázisok: 

 



 

A paraméterek beállítása: 

 

A legtöbb akkumulátorgyártó megadja a szükséges cut-off (más néven a ciklikus feszültséget), a float(más néven a 

csepegtető feszültséget), és a hőmérséklet kompenzációt minden akkumulátornál. 

Ne feledje, hogy a cut-off (levágási) és a (float) úszó feszültség minden akkumulátornál 20°C-ra vannak megadva. 

A gyártó által előírt hőmérséklet kompenzáció egy grafikonon megjelenített feszültség/hőmérséklet görbe. Ezt át kell 

konvertálnia  mV/°C felbontásba. Nézzük a feszültséget 2 különböző hőmérsékletnél, majd osszuk el a hőmérsékletek 

különbségével.  

Például: 

Ha egy akku grafikon 0°C-ra és+ 40°C-ra mutatja a cut-off más néven a ciklikus feszültséget…  

Ha 0°C -on 14,9V.  És 40°C-on 14,2V. 

Így (14,2 – 14,9)/40   azaz -17,5mV/°C  Ez egy átlagos ólom akkunál így van! 

 
Ahol az úszó hőmérséklet kompenzáció különbözik a ciklikus hőmérséklet kompenzációtól, kompromisszum 

kell tegyünk a két érték között. Vegye figyelembe, hogy kisebbek a hőmérséklet tartományok mint amiket használni 

fog töltő. 

A paraméterek beállításához helyezze feszültség alá a töltés szabályzót egy akkuval vagy töltővel.  Majd válassza ki az 

akku fajtáját az LK5 vagy LK6-al.  Ha ez megtörtént a multimétert érintse a TP GND és TP2-höz, majd állítja be a 

kívánt leoldó feszültséget a VR2-vel. 

Minden volt 10V leoldó feszültségnek felel meg, így 1V TP2-n 10V leoldó feszültségnek felel meg;  1,44V pedig 14,4V-

nak, stb. Most csatlakoztassa a multimétert a TP3-hoz és állítsa be VR3-al a kívánt úszó feszültséget. Minden  volt 

TP3-nál 10V úszó feszültségnek felel meg.  

 

A hőmérséklet kompenzációt TP4-en figyelhető meg. VR4 segítségével pedig beállíthatja a szükséges kompenzációt. 

Itt 5V -50mV/°C, és 2V -20mV/°C. S2 megnyomásával mentheti le az értékeket.  

A termisztor, töltés és úszó visszajelzők kétszer villannak a sikeres mentéskor.  

A második akku típushoz az adatokat úgy tudja elmenteni, hogy megváltoztatja az LK5 és LK6 trimmer potikat és 

elmenti az adatokat S2-vel. Az S2 megnyomása nélkül a beállított adatokat nem menti le! 

 

 



 

 

 

Operatív ajánlások: 

 

1. Nedvességtől védendő 

2. Extrém hőmérsékletektől védjük! (Működési hőmérséklettartomány -30°C-+70°C) 

3. Védje a mechanikai sérülések ellen! 

4. A készülék üzemeltetéséhez egyen, vagy váltófeszültségű tápegységet, feszültségforrást alkalmazzon a 

megadott feszültségtartományon belül! 

5. Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős UV fényben, vagy közvetlen napfényben! 

 

 

 

Hulladékkezelés: 

 



 

Óvja környezetét! A meghibásodott készüléket ne dobja kukába, tegye szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy 

helyezze el az erre specializálódott elektronikai hulladéklerakó helyen! 

 

 

 

Figyelem! 

A 70°C feletti hőmérséklet maradandóan károsíthatja a műszert! 

 

 


