
 
 

 

Akkupakk digitális töltésszabályzó, csepptöltő 

Műszaki adatok:  

Működési feszültségtartomány: 6-37V DC  
Áramfelvétel max : 20mA, töltés nélkül  
 
Jellemzők:  
•  Töltés timout  
•  Minimum és maximum hőmérséklet figyelés  
•  dT/dt töltés figyelés  
•  Üzemjelző, töltés és thermisztor állapot visszajelző ledek  
•  Állítható timeout limit  
•  Opcionálisan állítható topup és csepptöltés  
•  START gomb  
•  A töltés folytatódik az adott ponttól áramszünet esetén  
•  Memória  
 

Fontos!!!  
 
Installáció: 
A lentebb található rajz alapján végezhetjük el a következő beállításokat:  
Legelőször szedjük ki a PIC-et a tokjából! Csatlakoztassuk a töltő adaptert az input bemenetre! Az üzemjelző led 
(POWER) ilyenkor világít! A TP5 és a TP GND csatlakozások között mérve, addig tekerjük a VR 5 potenciométert, míg 
5V-ot nem kapunk! Ezután ellenőrizzük, le, hogy az IC tok 14-es és 5-ös pinje között is tudjuk mérni ugyanezt a 
feszültséget! Ha ez megvan, akkor távolítsuk el a tápfeszültséget és nyomjuk vissza a PIC-et a tokjába.  
Nagyon ügyeljünk a megfelelő IC helyzetre! Más akkupakkhoz, illetve más táphoz, újra be kell állítani üzembe 
helyezés előtt a feszültséget! 
 
Beállítások: 
A feszültséget úgy állítsuk be, hogy a TP4 és a TP GND mérőpont között 2,5V-ot mérjünk mikor a thermisztor 
hőmérséklete 25°C  
 
2,8V 30°C-on, 2,2V 20°C-on!  
 
A timeout és a dT/dt értékek mindegyike állítható aVR1 és a VR2 potenciométerek segítségével.  
 
A time-out értékét egyszerűen 0 és 25 óra között állíthatjuk. A TP1-en mérhető feszültség a timeout értékét adja 
meg órákban mérve! Szóval, ha a VR1-et5V-ra állítjuk, és a TP1-en 5V-ot mérünk, akkor az időben 5 órát jelent.  
 
Amennyiben hosszabb időre van szüksége ennél, akkora LK1-csatolóra nyomjuk rá a Jumpert. Ez egy ötszörös (5X) 
szorzót jelent. Így például LK1-el, VR1-el, a TP1-et 5V-ra állítva a timeout 25 óra lesz.  
 
Hasonlóan, ha a TP1-et 1,2V-ra állítjuk, akkor a timeout 6 óra lesz (5x1,2). A legtöbb töltő az elektromos szerszámhoz 
megállapítja a töltési időt. 
 



 
 

 

A hőmérsékletemelkedés érzékelőt (dT/dt) állíthatjuk 0.5°C/percről 5°C/percre. Ezt beállíthatjuk VR2 használatával, 
és mérhetjük TP2-vel. A negatív csatlakozása a multiméternek csatlakozzon a TP GNDhez. Közvetlen összefüggés van 
a feszültség és a beállítás között.  
 
Például, a TP2 2,5V-ra állításával a dT/dt érték is2,5°C-ra emelkedik. Először állítsuk be a VR2-t úgy, hogy a feszültség 
TP2-nél 2,5V legyen.  
 
A top-up és csepptöltést akkor engedélyezzük, ha azLK2-re rakjuk a Jumpert. Amennyiben ez az opció van 
kiválasztva, be kell állítani a csepptöltés arányát. A top-up töltés négyszerese a csepptöltésnek, a csepptöltést a VR3 
és LK3 csatolóhasználatával lehet beállítani. Ha az LK3 nincs összezárva, akkor a VR3 segítségével állítható a 
csepptöltés egységről 1/50-re a fő töltési áramhoz képest.  
 
Ha az LK3 össze van kapcsolva, akkor a viszony az ötszöröse lesz. A csepptöltés áramigényének számolása: cellák 
teljesítménye Ah-ban / 20. Azaz 2400mAh/20=120mA. Szóval a csepptöltés értéke  
120mA lesz.  
 
A VR3 beállításához szükséges a töltő töltőáramának ismerete. Ezt általában a töltőn feltüntetik. Ezt le is mérhetjük 
egy multiméter segítségével, ha a töltő adapter és a töltő közé becsatlakoztatjuk, oly módon, hogy az akkupakk épp 
töltés alatt legyen. A VR3 és az LK3 csatoló segítségével le lehet csökkenteni a töltőáramot a csepptöltés értékére, ha 
szükséges.  
 
Például, ha a fő töltőáram 3A és mi 120mA töltést akarunk, akkor az osztás szükséglet 3/0.12 vagy 25. Így a VR3-at 
2,5V-ra kell állítani. Ha az aránynak 50-nél többnek kellene lennie, akkor az LK3 összezárásával növelni tudjuk az 
értéket 5-től maximum 250-ig. 
 

 
 



 
 

 

 
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! 


