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ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

Χρήση-Χαρακτηριστικά: 
 
   Κύρια χαρακτηριστικά αυτού του τύπου φορτιστών, είναι η 
σταθεροποιημένη τάση εξόδου και ο ηλεκτρονικός περιορισμός του 
ρεύματος εξόδου, που τους κάνει ιδανικούς για παράλληλη τροφοδοσία 
μπαταριών και φορτίων (πηνίων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, ηλεκτρονικών 
συσκευών κ.λ.π.). 

Καμπύλη Φόρτισης UI: 
    Με την έναρξη της φόρτισης, η ένταση παραμένει σταθερή και 
περιορισμένη στην προρυθμισμένη τιμή Ι1, ενώ η τάση πέφτει στο 
επίπεδο της τάσης της μπαταρίας U1.   
  Ο Φορτιστής ‘παρέχει’ στις μπαταρίες σταθερή τάση, ακόμη και όταν η 
τάση εισόδου και η συχνότητα ποικίλει ± 10% από την ονομαστική.  
   Παρ’ ότι οι μπαταρίες μετά από ολοκληρωτική αποφόρτιση απαιτούν 
πολύ υψηλή ένταση ρεύματος, ο φορτιστής έχει ηλεκτρονική προστασία 
έτσι ώστε να περιορίζει αυτή την ένταση στην ανώτατη ονομαστική, και 
για όσο χρόνο χρειάζεται η τάση της μπαταρίας να φτάσει την 
προρυθμισμένη τιμή.  
   Μόλις η  τάση των μπαταριών φτάσει την προκαθορισμένη τιμή (U2) 
σταθεροποιείται, ενώ η ένταση μειώνεται έως πρακτικά την μηδενική 
τιμή (Ι2).  
   Η ένταση εξόδου του φορτιστή "ακολουθεί" τις απαιτήσεις των 
μπαταριών/ φορτίων. 

Προϋπόθεση Λειτουργίας: 
 

  Κατά την τροφοδοσία φορτίων οι μπαταρίες πρέπει να είναι πάντα 
συνδεδεμένες. Με την παράλληλη σύνδεση (φορτιστής, μπαταρίες και 
φορτία) επιτυγχάνεται ένα σύστημα αδιάλειπτου παροχής (UPS) προς τα 
φορτία, ακόμα και σε περίπτωση διακοπής της κύριας τάσης (A.C.). 

 

Πιστοποίηση προϊόντων  
 

σήμανση CE  και (προαιρετικά):  
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Document of Compliance) 
Έκθεση Μετρήσεων  
Πιστοποιητικό οποιουδήποτε φορέα πιστοποίησης της αρεσκείας του 
πελάτη (Lloyd's κ.λ.π) 

 

Πρότυπα κατασκευής & Ελέγχου: 
 

EN-60335-2-29  

Εγγύηση   

1 ΧΡΟΝΟΣ   

Τεχνική Υποστήριξη 
 

Περιεχόμενα 

12 V – Φορτιστές μπαταριών 
σταθερής τάσης χωρίς Μ/Σ 
(switching) 

 

12 V  – Σταθεροποιημένοι 
Φορτιστές μπαταριών. 

 

Φορτιστές μπαταριών 
αυτόματοι & χειροκίνητοι για 
μπαταρίες Pb όλων των τύπων  

 

24 V - Φορτιστές μπαταριών 
σταθερής τάσης χωρίς Μ/Σ 
(switching) 

 

24 V – Φορτιστές μπαταριών 
σταθερής τάσης 

 

24 V  – Σταθεροποιημένοι 
Φορτιστές μπαταριών 
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