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Krautuvas švino akumuliatoriams 300-600W PFC Mean Well  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baterijos prijungimas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surinkimas:  

1. Prieš sujungiant sistemą, patikrinti ar krautuvas išjungtas. Pasirinkti tinkamus laidus sujungimui, 
atsižvelgiant į krovimo srovės stiprį. Krautuvo išėjimo (+) turi būti prijungtas prie akumuliatoriaus (+), 
o (-) turi būti prijungtas prie akumuliatoriaus (-). Jokiu būdu negalima sujungti (+) su (-), tai sugadins 
krautuvą ir akumuliatorių.  

2. Pasirinkti naudojamą maitinimo įtampą 230V arba 115V. Pagal gamyklinius nustatymus, 
pasirinkimo jungiklis nustatomas 230V įtampai.  

3. Perjungt įjungimo/išjungimo jungiklį (-/0) į įjungimo padėtį ir patikrinti ar veikimo LED tinkamai 
šviečia (raudonai – akumuliatorius kraunamas, žalia – akumuliatorius pilnai įkrautas).  

Veikimo pastabos:  
1. Kroviklis tinkamas tik švino akumuliatoriams.  
2. Kroviklis turi būti įrengtas sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Kontaktas sus lietuvi ar sniegu 

yra griežtai draudžiama.  
3. Laidai, naudojami sujungti akumuliatorių ir krautuvą, turėtų būti kuo trumpesni, nes įtampos kritimas 

ant laidų ilgina įkrovimo laiką.  
4. Įsitikinti, kad krovimo įtampa ir srovė yra tinkami naudojamam akumuliatoriui.  
5. Jei kraunamos akumuliatoriai turi būti sujungtos nuosekliai, rekomenduojama nejungti senų ir naujų 

akumuliatorių, nes, dėl nesubalansuoto įtampos pasiskirstymo ant naujų ir senų akumuliatorių, gali 
sutrumpėti akumuliatorių naudojimo trukmė.  

6. Būtina išjungti krautuvą prieš prijungiant arba atjungiant laidus.  
7. Garantija nepadengs gedimų atsiradusių dėl neteisingo naudojimo. 
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Krautuvo būklė darbo metu  
Darbo pradžioje, krautuvas atiduoda didžiausią galimą srovę su 14,4V įtampa 12V akumuliatoriui 
įkrauti.  

Indikacinis LED užsidegs raudonai ir įsijungs aušinimo ventiliatorius (jei yra modelyje). Po kurio laiko (galimai 
kelių valandų, priklauso nuo akumuliatoriaus talpos), krovimo srovė susilpnės iki 10% pradinio dydžio. 
Krautuvas persijungs į palaikymo režimą. Įtampa bus sumažinta iki 13,6V ir LED pradės šviesti žaliai. Žemiau 
pateiktos priklausomybės tarp krovimo įtampos ir srovės stiprio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kroviklio įtampą (VFLT) galima pareguliuoti SVR1 reguliatoriumi, tačiau kartu keisis ir įtampa 
(Vboost). Prieš keičiant kroviklio įtampą reiktų atsižvelgti į gamintojo rekomendacijas. 
 

Krovimo srovės stipris yra priklausomas nuo aplinkos temperatūros. Žemiau pateiktas procentinės 
srovės stiprio vertės priklausomybės nuo aplinkos temperatūros grafikas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tinkamo išėjimo pasirinkimas  

Būtina pasirinkti tinkamo diametro laidus, tinkančius srovės stipriui. Pagal žemiau pateiktą lentelę 
galima pasirinkti dažniau naudojamus laidus ir jiems leidžiamas sroves. Patartina naudoti raudonos spalvos laidą 
(+) sujungimui ir juodą laidą (-) sujungimui. 

AWG 
Laido skerspjūvio Maksimali 

plotas srovė  
   

10 5,262 35 
   

12 3,309 22 
   

14 2,081 12 
   

16 1,309 8 
   

18 0,823 6 
   

20 0,517 4 
   

Akumuliatorių talpos pasiūlymas  
Nieko blogo, jei akumuliatoriaus talpa yra didesnė, nei siūloma naudoti. Tokie akumuliatoriai bus kraunami ilgiau. Jei 
yra klausimų dėl tinkamos akumuliatoriaus krovimo srovės, reikia atsižvelgti akumuliatoriaus techninėse 

charakteristikose arba teirautis pardavimo vietoje. 
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Modelis Siūloma talpa Modelis Siūloma talpa 
    

PB-300-12 60-200Ah PB-360-12 80-240Ah 
    

PB-300-24 30-100Ah PB-360-24 40-125Ah 
    

PB-300-48 15-50Ah PB-360-48 20-65Ah 
    

Galimos problemos:   
   

Problema Galima priežastis Ką daryti 
   

Išėjime nėra įtampos Įjungimo/išjungimo jungiklis 
Perjungti įjungimo/išjungimo jungiklį 
į 

 netinkamoje padėtyje kitą padėtį 
   

 Perdegęs saugiklis Pakeisti saugiklį 
   

 
Pasirinkta netinkama maitinimo 
įtampa 

Pasirinkti naudojamą maitinimo 
įtampą 

   

Nepakankama krovimo įtampa 
Pasirinkta netinkama maitinimo 
įtampa 

Pasirinkti naudojamą maitinimo 
įtampą 

   

Net po labai ilgo krovimo nepavyksta 
Akumuliatorius yra pasenęs arba 
blogas Pabandyti kitą akumuliatorių 

pasiekti palaikymo režimo 
(neužsidega 

  

Nepakankamas prijungimo laidų Parinkti didesnio skerspjūvio ploto 
žalias LED) skerspjūvio plota laidus 

   

Pavojinga:    
 Krovimo metu gali išsiskirti sprogios dujos, vengti ugnies ar kitų uždegimo šaltinių. Krovimo patalpa 

turi būti gerai vėdinama. Prieš prijungiant ar atjungiant laidus būtina išjungti kroviklio maitinimą. 
Perspėjimai:  

 Krovimo metu korpusas gali stipriai įkaisti.
 Jei kroviklio maitinimo laido kontaktai blogai arba visai nekontaktuoja su įžeminimo kontaktu 

kištukiniame lizde, būtina atskirai įžeminti korpusą, nes nuotėkio srovės gali pakenkti prie korpuso 
prisilietusiam asmeniui.

 Kroviklis turi būti stabiliai padėtas darbo vietoje, arba net patikimai pritvirtintas. Aplink kroviklį turi 
būti paliekama pakankamai vietos aušinimui. (325x145x55 – ilgis x plotis x aukštis).

 Krovimo metu akumuliatorius taip pat turi būti gerai vėdinamas. 
 

 
Elektros ar elektronikos prietaisai pažymėti šiuo simboliu neturi būti išmetami su bendromis 
atliekomis.  
Atiduoti prietaisą specialioms įstaigoms arba išmesti tam skirtose vietose. 

 
 
 
 


