
Carregador de Baterias

Manual do Usuário

Modelo: Top Gear

AC1024

AC1424 / AC2524

AC1212 / AC2512

AC5012 / AC0848



INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO E USO

Aviso: A não observação destas informações, poderá causar danos ao equipamento.

Aviso: Caso não seja seguido as medidas de segurança, este equipamento poderá causar :

-- Choque eléterico
-- Fogo
-- Ferimento

RECOMENDAÇÕES

-- O carregador de baterias deve ser usado, conforme especificado pelo fabricante.

-- Não manuseie o carregador de baterias quando o gabinete ou os cabos estiverem danificados.

-- O carregador de baterias deve ser fixado em um lugar seguro. O terminal GND deve ser aterrado.

-- O carregador de baterias deve ser mantido longe do alcance das crianças.

-- Não opere o carregador de baterias em ambientes úmidos.

-- O equipamento deve ser bem ventilado.

-- Qualquer reparo no equipamento, deve ser feito por uma pessoa autorizada.

CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO EM BARCOS

-- A instalação de alguns  tipos de cabos condutores podem causar corrosão no barco. A instalação
do carregador, deve ser feita por uma pessoa especializada.

SOBRE OS CABOS

-- Os cabos devem ser fixados em suas extremidades metálicas.

-- Não utilize os cabos soltos ou dobrados, pois causará perdas na condução elétrica.

-- Não puxe os cabos.

-- Não coloque o cabo ENTRADA AC, junto com o cabo SAÍDA AC (em um mesmo duto).

-- Utilize cabos próprios.

-- Coloque o cabo de tal maneira que ninguém possa tropeçar sobre eles.

-- Coloque o cabo de tal maneira que não sejam danificados.

ENTENDENDO O USO

O uso de um controlador de chaveamento preliminar, torna a instalação amigável, o carregador leve, menor e
eficiente. Por ele possuir proteção contra curto circuito, inversão de polaridade tornam-o mais seguro. Por



estas características, os carregadores de baterias são ideais para diversos usos, como em motor homes, em
barcos, em ambulâncias e em veículos de emergência e resgate.

Características:
-- Pequeno, leve e robusto.
-- Proteção de inversão de polaridades e de curto-circuito.
-- Pode ser utilizada para operação em paralelo.
-- Fácil instalação e operação.
-- Dois estágios de carregamento: carregando e carga completa.
-- LED indicador de carregamento.
-- Características de carregamento otimizadas através de um sensor de temperatura

INSTALAÇÃO

O carregador de baterias Top-Gear, deve ser instalado em local protegido e ventilado. A saída de ar do
carregador de baterias, não deve ser obstruída. SEMPRE que for conectar ou desconectar o cabo DC,
verifique se a chave liga/desliga se encontra na posição “OFF”(DESLIGADO).

INDICADORES



1. POS.+ : terminal positivo
2. NEG.- : terminal negativo
3. POWER: Indicador de carregador ligado
4. EQULIZER: Indicador de carregamento
5. ON/OFF: chave liga/desliga
6.FAN: Ventilador
7. AC INPUT: entrada AC
8. GND: terra

FUSÍVEIS

MODELO FUSÍVEL
AC1212 / AC0824 3A 250V
AC2512 / AC1424 4A 250V

AC0848 6A 250V
AC5012 / AC2524 10A 250V

RETIFICADOR

Quando for utilizado como uma única fonte de alimentação , os consumidores (equipamentos) não poderão
exceder sua corrente máxima. Recomenda-se conectar o carregador diretamente à baterias.
Esta aplicação em particular, é recomendada para equipamentos que possuem picos de corrente elevados.
(ex. Compressores – possuem um elevado pico de corrente na partida)

Máxima corrente fornecida de acordo com o modelo do carregador de bateria:

MODELO CORRENTE MÁX.
AC0824 / AC0848 8 Amperes

AC1212 12 Amperes
AC1424 14 Amperes

AC2524 / AC2512 25 Amperes
AC5012 50 Amperes

CARREGAR

Em um primeiro estágio, o carregador de baterias mantém a corrente constante e vai elevando a tensão. Com
o passar do tempo, ocorre a absorção da carga, a tensão é mantida constante e a carrente vai diminuindo
lentamente. No segundo estágio, ocorre a flutuação, a tensão e a corrente diminuem.



ESPECIFICAÇÕES

MODELO
AC1212 AC1024 AC2512 AC1424 AC5012 AC2524 AC0848

Tensão de Entrada: 127/220 Vac ± 10%
Frequência de Entrada: 50/60 Hz

Corrente de Saída: 12A 10A 25A 14A 50A 25A 8A
Tensão de Carregamento: 14.4Vdc 28.8Vdc 14.4Vdc 28.8Vdc 14.4Vdc 28.8Vdc 57.6Vdc

Tensão de Flutuação: 13.4Vdc 27.2Vdc 13.4Vdc 27.2Vdc 13.4Vdc 27.2Vdc 54.4Vdc
Dimensão(L x W x H): 230x186x76mm 230x186x76mm 270x186x76mm 270x186x76mm 410x186x76mm 410x186x76mm 270x186x76mm

Peso: 2.4kgs 2.4kgs 2.7kgs 2.7kgs 4.9kgs 4.9kgs 2.7kgs

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Problema e Sintomas Possível Causa Solução
POWER desligado, e sem tensão
na saída.

1. Sem tensão de entrada AC.
2. Defeito no carregador.

1. Verifique a fonte AC.
2. Notifique o revendedor.

POWER ligado mas o indicador
laranja(EQULIZER) desligando
quando carregando.

1. A polaridade está invertida.
2. A conexão de saída está em
curto ou aberta.
3. O fusível da saída DC está solto.
4. Defeito no carregador.

1. Verifique o cabo de saída.
2. Verifique o cabo de saída.
3. Verifique o fusível da saída DC.
4. Notifique o revendedor.

POWER ligado mas o EQULIZER
ligado na cor laranja por um longo
tempo.

1. Defeito na bateria.
2. Defeito no carregador.

1. A bateria não carrega
normalmente, pare o carregamento
e coloque outra bateria.
2. Notifique o revendedor.

O EQULIZER passa de desligado,
imediatamente para a cor laranja.

1. Bateria totalmente carregada.
2. Defeito na bateria.

Se a bateria não estiver totalmente
carregada, significa que a bateria
está com defeito, e deve ser
trocada.


