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MANUAL DE UTILIZARE 
 

ÎNCĂRCĂTOR CU FUNCȚIE DESULFATARE 
Model: PL-782B 

Cod produs: 200029 
Versiune 04/11 

 
 
Stimate client, 
 

Vă mulţumim pentru încrederea demonstrată prin cumpărarea acestui produs. Este vorba despre un încărcător compact şi fiabil, 
cu funcţia întreţinere acumulatori. 
Vă rugăm să citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizaţi produsul. 
 
Conţinut colet 
Încărcător, set adaptoare conexiune (3 buc.), manual de utilizare. 
 
ATENŢIE! Informaţii importante de siguranţă! 

• Acest aparat nu are ce căuta în mâinile copiilor! Pericol de moarte! 
• Aparatul poate fi utilizat numai pentru încărcarea şi întreţinerea acumulatorilor cu plumb de 12 V.  
• Evitaţi utilizarea aparatului în condiţii vitrege. Prin condiţii vitrege se înţelege: temperaturi ambientale de peste 50 °C, 

gaze inflamabile, solvenţi, vapori, praf, umiditate relativă de peste 80%, umezeală. 
• Aparatul poate funcţiona numai în spaţii închise şi uscate. 
• Dacă există indicii cum că aparatul nu mai poate funcţiona în siguranţă opriţi-l imediat şi asiguraţi-vă că nu poate fi 

pornit accidental. Funcţionarea sigură nu mai poate fi garantată dacă aparatul nu execută nicio funcţie, prezintă daune 
evidente, de exemplu dobândite în timpul transportului sau depozitării în condiţii nefavorabile. 

• Operaţiile de service şi reparaţii pot fi realizate numai de către personal specializat. 
• Pentru reparaţii se vor folosi numai piese originale. Folosirea altor piese de schimb poate produce daune materiale şi 

umane considerabile! 
• Separaţi aparatul de la reţeaua de alimentare înainte de a conecta sau deconecta încărcătorul la acumulator. 
• Atenţie! În timpul încărcării se generează gaze explozive. Evitaţi scânteile, flăcările! Asiguraţi ventilație 

corespunzătoare!  
 
Caracteristici 

• Funcţia desulfatare 
• Protecţie la scurtcircuit şi inversarea polarităţii 
• Indicator optic funcţionare 
• Încărcare de întreţinere 
• Compact şi uşor 
• Acumulatorul poate fi încărcat fără a fi nevoie să fie demontat 

 
Descrierea funcţionării 
Încărcătorul IVT PL poate încărca automat orice acumulator cu plumb de 12 V. Aparatul începe procesul de încărcare de la o 
tensiune foarte mică a acumulatorului de 1,5 V, ceea ce înseamnă că poate încărca şi acumulatoarele profund descărcate. 
Aparatul încarcă folosind caracteristica de încărcare UI, ceea ce înseamnă că odată cu creşterea tensiunii acumulatorului scade 
curentul de încărcare. După ce curentul de încărcare scade sub valoarea maximă (1,5 A) aparatul activează încărcarea pulsatilă. 
Atât în faza de încărcare, cât şi în cea de întreţinere aparatul trimite impulsuri scurte către acumulator cu scopul de a elimina 
depunerile de sulfat de pe plăcuţele de plumb. Astfel acumulatoarele defecte se regenerează, devin mai performante şi au o 
durată de viaţă mai lungă. Eficienţa fazei de întreţinere este cu atât mai mare cu cât aparatul rămâne mai mult timp conectat la 
acumulator. Această funcţie este avantajoasă şi în cazul acumulatorilor noi, căci astfel se previn depunerile de sulfat şi se 
menţine randamentul maxim al acumulatorilor. După ce se atinge valoarea tipică pentru tensiunea de sfârşit de încărcare – 13, 8 
V – aparatul comută la funcţia încărcare de întreţinere.  
Încărcătorul IVT PL este adecvat pentru funcţionare continuă.  
Notă: Respectaţi neapărat şi instrucţiunile de încărcare ale producătorului acumulatorului!  
 
Manevrarea aparatului 

• Conexiunea la acumulator  
Conectaţi încărcătorul la acumulator respectând polaritatea corectă. Conectaţi clema roşie a încărcătorului la polul plus 
al acumulatorului şi clema neagră la polul minus al acumulatorului. 



 

2 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o  

• Conexiunea la 230 V AC 
Conectaţi încărcătorul la reţeaua de curent (priză 230 V AC). Încărcarea începe automat.  

 
Descrierea indicatorilor led 

 

Led 1: se aprinde atunci când aparatul este conectat la reţeaua de curent  

Led 2: se aprinde atunci când acumulatorul este complet încărcat 

Led 3: clipeşte în modul de funcţionare pulsatilă 

Led 4: se aprinde atunci când acumulatorul este conectat cu polaritatea inversată 

 
 

 
Set adaptoare de conexiune 

 
 
 
 
1: fişă cu protecţie la apă 

2: adaptor conexiune cu fişă 12 V 

3: adaptor conexiune cu cleme baterie 

4: adaptor conexiune cu laţ  

 
 
 
 

 
Date tehnice 
Tip acumulator:    orice acumulator 12 V plumb-acid, plumb-gel, AGM 
Capacitate acumulator:   de la 5 Ah la 120 Ah 
Tensiune de intrare:   100-240 V AC 50/60 Hz 25 W 
Curent de încărcare:   max. 1,5 A 
Tensiune sfârşit încărcare:  tipică 13,8 V 
Caracteristică de încărcare:  UI 
Curent invers:    cca. 7 mA 
Dimensiuni 
Încărcător:    102x 64x 32 mm 
Bloc de alimentare de la reţea:  80x 48x 65 mm 
Greutate:    400 g 
Lungime cablu 
Încărcător:    180 cm 
Fişă conexiune încărcător:  10 cm 
Set adaptor conexiune 
Cu fişă 12 V:    30 cm 
Cu cleme baterie:   30 cm 
Cu laţ:     30 cm 
 
Eliminarea deşeurilor 

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor 
naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice 
punct de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.  

 
 
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru erorile de tipar. 

IVT Innovative Versorgungs-Technik GmbH, Dienhof 14, 92242 Hirschau. 
German Electronics SRL, Sucevei 14, 410078 Oradea (ediția în limba română) 


