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1. Короткий опис.

Зарядний пристрій (далі ЗП) призначений для заряду 12В акумуляторних батарей 
(далі АБ), ємністю від 7 до 250 А•год. 
Наступних типів: 
• LiFePO4 - літій-залізо-фосфатний-акумулятор 
• Pb / Sb - малосурм’янистих технологія «свинець з додаванням сурми» 
• Ca + (Hybrid) - гібридна технологія «свинець-кальцій з додаванням сурми» 
• AGM - технологія із застосуванням абсорбованого електроліту 
• GEL - технологія із застосуванням гелевого електроліту

LED екран відображає інформацію щодо реальної напруги на клемах акумулятора, 
струму і часу заряду, отриманих ампер часах, і інформує про обраний режим роботи. 

Налаштування струму заряду від 0.1 до 20.0А виконується регулятором на лицьовій 
панелі. При виборі режиму автоматичного визначення струму заряду ЗП самостійно 
обере оптимальний струм і не буде враховувати положення ручки регулятора струму.

ЗП має захист від підключення АБ зворотної полярності. У разі підключення 
ЗП до акумулятора з недотриманням полярності, робота пристрою блокується і 
відновлюється після виправлення підключення.

ЗП має захист від короткого замикання вихідних проводів.

Для запобігання перегріву в ЗП встановлений високоефективний вентилятор, 
оберти якого залежать від обраного режиму роботи пристрою.

2. Характеристики.

Модель R12-20 Smart LiFePO4

Напруга живлення (мережа) 160 - 245 В

Вихідна напруга* 9.5 - 15.0 В

Вихідний струм 0 - 20 А

Крок регулювання струму заряду 0.1 А

Крок регулювання напруги заряду 0.1 В

Розрядний струм 0.1 А - 2 А

Лічильник ампер • годин заряд / розряд так

Лічильник часу заряду так

Вага 650 г

Розмір (L x B x H) 110x115x50 мм
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3. Підключення

1. Підключіть затискач червоного кольору (на червоному дроті) до 
позитивного полюса, затискач чорного кольору (на синьому дроті) до 
негативного полюса АБ. 
 
2. Оберіть необхідний режим заряду АБ. 
 
3. Підключіть шнур живлення ЗП до мережі 220В. Рекомендується 
використовувати мережу 220В з заземлюючим контактом. 
 
4. У разі необхідності скоректуйте струм заряду за допомогою 
регулювальної ручки на лицьовій частині ЗП.

<1> - Зелений індикатор. Завершення заряду. Режим підтримки заряду. 
<2> - Червоний індикатор. Заряд АБ. Блимання 1 секунда - розряд АБ 
<3> - Кнопка без фіксації. Налаштування параметрів 
<4> - Регулятор оборотний. Регулювання струму заряду АБ 
<5> - Цифровий індикатор. Струм заряду. Режим роботи 
<6> - Цифровий індикатор. Напруга на АБ, що підключена 
<7> - Червоний індикатор. Індикація підключення до мережі 220В 
<8> - Перемикач з фіксацією. Вибір режиму роботи 
<9> - Перемикач з фіксацією. Вибір режиму роботи 
<В> - Отвори вентиляційні 
<Б1> - Бічна поверхня 1. 
<Б2> - Бічна поверхня 2
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Увага!
Бічні поверхні можуть нагріватися до 80 градусів!

4. Опис режимів роботи.

1. Автоматичний заряд з оптимальним струмом. ЗП обирає струм самостійно. 
 
2. Ручний заряд. Поріг обмеження напруги може бути встановлений 
в діапазоні від 9.5 до 15В, гістерезис між вимиканням і повторним 
включенням струму заряду може бути заданий від 0 до 4В. 
 
3. Підтримуючий заряд. ЗП буде підтримувати на АБ рівень напруги 13.6В. 
Максимальний струм даного режиму встановлюється регулятором. 
 
4. Режим «РОЗРЯД». АБ буде розряджена до встановленого порога напруги з 
заданим постійним струмом і підрахунком ампер • годин.

НАЗВА РЕЖИМУ РОБОТИ ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ 
НА ЕКРАНІ ПРИСТРОЮ

Автоматичний вибір струму

Ручний заряд

Розряд АБ

Підтримуючий заряд

Автоматичний вибір струму заряду.  

Цей режим підходить для всіх типів АБ, зазначених в пункті «1». Процес заряду 
починається з мінімального струму і поступово доводиться до максимально 
безпечнoго рівня струму АБ, що заряджається.
  
Режим не почне роботу якщо регулятор <4> знаходиться в крайньому 
лівому положенні, на екрані <5> буде виводитися напис «OFF». 
 
Для активації режиму поверніть регулятор <4> за годинниковою стрілкою і залиште в 
такому положенні. Максимальна напруга заряду в режимі LiF 14.5 В.

В даному режимі ведеться контроль за здатністю АБ приймати заряд за похідною від 
струму.

Коли АБ заряджена до рівня не менше 80%, то зелений індикатор <1> почне блимати 
з частотою близько трьох разів на секунду.
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При заряді батареї близькому до 100%, зелений індикатор <1> буде блимати з 
частотою близько одного разу на секунду. При цьому ЗУ перейде в режим підтримки 
АБ з рівнем напруги 13.6 В.

Ручний заряд  

Класичний метод заряду АБ з постійним струмом (СС) і переходом в режим з постійною 
напругою (CV) ближче до кінця заряду, за умови настройки параметра «гістерезис» 
рівним «0». Якщо гистерезис встановлений більше нуля, то заряд схожий на режим 
«гойдалки» з можливістю зміни порога між включенням і вимиканням заряду.

Необхідний струм заряду встановлюється регулятором <4>.
 
Поріг обмеження напруги може бути встановлений в діапазоні від 9.5 до 15В, 
гістерезис між вимиканням і повторним включенням струму заряду може бути 
заданий від 0 до 4В (див. Пункт 5).

Режим «РОЗРЯД» 

Основне призначення режиму - визначення реальної ємності АБ і проведення 
контрольно тренувальних циклів.

Напругу закінчення розряду можна задати в межах від 10.5 В до 14В
 
Струм розряду регулюється в діапазоні від 0.1 А до 2 А і відображається на екрані 
<5>.

Обнулення лічильника ампер • годин відбувається при перемиканні режимів роботи 
клавішами <8>, <9>.

Підтримуючий заряд 

Можна використовувати для батарей, які перебувають на зберіганні для підтримки 
робочих характеристик в разі необхідності використання цих батарей в будь-який 
момент часу. Або в системах, які повинні забезпечувати безперебійне живлення.

Напруга підтримуючого заряду 13.6В. 

Максимальний струм заряду встановлюється регулятором <4>.

Лічильник ампер • годин

Веде підрахунок заряду отриманого АБ. Скидання лічильника відбувається при зміні 
режиму роботи клавішами <8>, <9>.

Годинник

Показують час заряду АБ. Враховується тільки той час, протягом якого АБ приймає 
струм. Приклад відображення часу на екрані: 0.1h - 10 хвилин, 2h - 2 години, 124 - 
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124 години. Максимально можливе значення 999. Скидання відбувається при зміні 
режиму роботи клавішами <8>, <9> .

5. Налаштування параметрів

Виробник АБ дає рекомендації що до значення максимально допустимої напруги, до 
якої необхідно вести заряд батареї. У ЗП «R12-20 smart» можна задати верхній поріг 
напруги закінчення заряду для ручного режиму (див. Пункт 5.1).

Додана можливість налаштування різниці напруги між відключенням струму заряду і 
повторним його включенням «гістерезис» (див. Пункт 5.2).

Наприклад, ЗУ відключило заряд при досягненні напруги на АБ 14В, після цього 
напруга на батареї почне поступово знижуватися і при досягненні напруги 13В 
ЗП відновить подачу струму заряду. Це буде означати, що різниця напруг між 
відключенням заряду і його подальшим включенням становить 1В.
 
Приклад з типами АБ і застосовуваними у них напруженнями заряду наведено в 
таблиці:

Тип АБ Напруга закінчення заряду

LiFePO4 - технологія 13.7 - 14.5 В

Pb / Sb - свинець з додаванням сурми 14.4 - 14.8 В

Ca + (Hybrid) - свинець-кальцій 14.8 - 15.0 В

AGM - технологія 14.6 - 15.0 В

GEL - технологія 14.1 - 14.4 В

5.1 Налаштування верхнього порогу обмеження заряду (розряду).

• Перемикачами <8>, <9> вибрати режим заряду (або розряду).
• Натиснути та тримати кнопку <3> до моменту початку мигання цифрового 

індикатора <5>, після чого відпустити кнопку <3>.
• На цифровому індикаторі <6> буде відображатися поточне значення напруги 

відключення / обмеження заряду (розряду).
• Регулятором <4> встановити потрібний рівень напруги (контроль ведеться на 

цифровому індикаторі <6>).
• У разі якщо регулятор знаходився в одному з крайніх положень потрібно 

перевести його в середнє положення і після цього встановлювати необхідне 
значення напруги.

• Для виходу і збереження встановленого параметра досить натиснути і утримувати 
кнопку <3> до моменту припинення моргання цифрового індикатора <5>.

• На індикаторі <5> з’явиться символ «0», що обертається, після цього потрібно 
перевести регулятор <4> в крайнє ліве положення.

• Налаштування завершено.

Описані дії допускається проводити не тільки для настройки, а й для з’ясування вже 
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заданого рівня порога напруги.

5.2 Налаштування гістерезису для режиму «ручний заряд».

• Перемикачами <8>, <9> обрати режим «ручного заряду»
• Натисніть та тримайте кнопку <3> до моменту початку мигання цифрового 

індикатора <5>, після чого відпустити кнопку <3>.
• На цифровому індикаторі <6> буде відображатися поточне значення напруги 

відключення / обмеження заряду.
• Короткими натисканнями кнопки <3> (не менше шести) домогтися появи на 

цифровому індикаторі <5> відображення символу | P |.
• На цифровому індикаторі <6> буде відображатися поточне значення гістерезису. 

Змінити його можна обертанням ручки регулятора <4>. Якщо зміни не потрібні, то 
можна робити вихід з режиму налаштування.

• Для виходу з режиму налаштування потрібно натиснути і утримувати кнопку <3>.
• Якщо параметри були змінені, то на екрані <5> з’явиться символ«0», що 

обертається.
• Для завершення налаштування і збереження змін переведіть ручку регулятора 

<4> в крайнє ліве положення.
• Якщо зміни не вносилися, то під час утримування кнопки <3> ЗП повернеться в 

обраний раніше режим роботи.

6. Рекомендації з використання.

• При використанні ЗП не допускайте потрапляння всередину пристрою рідини, 
кислот і їх сумішей. Слідкуйте, щоб працюючий вентилятор не мав можливості 
втягувати всередину пристрою частки рідини.

• Не закривайте вентиляційні отвори ЗП.
• Не кладіть на корпус ЗП. Встановлюйте ЗП таким чином, щоб забезпечувалася 

вільна циркуляція повітря навколо його корпусу.
• Не допускайте попадання на працюючий ЗП прямих сонячний променів. 

Додатковий нагрів може знизити ефективність роботи.
• ЗП налаштований і враховує падіння напруги на дротах, що підключаються до АБ 

(червоному і синьому). Зміна довжини цих дротів допускається, але при цьому не 
гарантується вірність напруги на АБ.
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Гарантійний талон

Сфера застосування

Виріб придатний для використання у лабораторіях, школах і виробничих лініях.

Гарантійні зобов’язання

1) Гарантійний термін експлуатації виробу - 12 місяців з дня продажу в межах гарантійного 
терміну зберігання. 
2) Гарантійне обслуговування передбачає безкоштовний ремонт і заміну комплектуючих 
обладнання протягом гарантійного терміну експлуатації.
3) При виникненні необхідності гарантійного обслуговування виробу протягом терміну, 
зазначеного в п.1, Споживачеві необхідно звернутися в спеціалізований сервісний центр, або 
до продавця. У разі обгрунтованості претензій, дефекти виробу будуть усунені безкоштовно 
спеціалізованим сервісним центром.
4) Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:
• відсутність механічних пошкоджень виробу;
• правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням моделі, серійного номера 

виробу, дати продажу, печатками продавця, підписом покупця.
СЦ залишає за собою право відмови в гарантійному ремонті, якщо не будуть надані вищевказані 
документи.
5) Гарантія не поширюється на випадки пошкодження виробу внаслідок потрапляння в нього 
сторонніх предметів, комах, рідин, деревної тирси, кам’яної і цегляної крихти, інших твердих 
часток, а також недотримання Покупцем умов експлуатації виробу.
6) Виріб не підлягає гарантійному обслуговуванню в випадках:
• пошкоджень, що виникли внаслідок некваліфікованого використання і слідів ремонтних 

робіт;
• перевантаження вироби через неправильний вибір потужності;
• пошкодження або відсутності гарантійних пломб;
• виходу з ладу внаслідок невідповідності напруги живлення заявленому в інструкції по 

експлуатації;
• механічних пошкоджень і їх наслідків;
• дефектів, викликаних обставинами непереборної сили (стихійні лиха, пожежа, блискавка);
• неправильного підключення і установки;
• ремонту, виконаного неуповноваженими особами;
• несанкціонованих конструктивних або схемотехнічних змін.


