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 حیمحمن الرّبسم اهلل الرّ

 با قابلیت استارتر(1236اتوماتیک )مدلردستگاه باطری شارژ مشخصات

 . IRAN  POWER  ELECTRONICS   CO. ,  LTD       قدرت ایران ساخت شرکت الکترونیکِ

 :   دستگاه * قابلیت استارترِ

صورت موقت  آمپر به 70نظر به اینکه این دستگاه قادر است تا             

عنوان  میتوان آنرا به، به باطری جریان بدهد (  وات قدرت خروجی 800)

از  تفادهه اساستارتر هم مورد استفاده قرار داد و در صورتی که نیاز فوری ب

ه های دستگا خودرو باشد الزم است فقط به مدت حدود ده دقیقه گیره

 ل کهن حابه باطری متصل نمود و در هما را شارژر ) در حالت شارژ سریع (

پس  مود واستارت زده و اتومبیل را روشن نگیره ها به باطری متصل هستند 

ز ده و اهای اتصال دستگاه را جدا نمو ، گیره خودرو راز روشن شدن موتو

 اتومبیل استفاده نمود.  

 

 دستگاه : ظاهری مشخصات *

   .  Cm 18ارتفاع    Cm  21/5عرض   Cm 29طول   : ابعاد

 .  کیلوگرم  6/8 : حدود وزن

  mm 1 بمنظور استحکام هرچه بیشتر بدنه دستگاه از ورق آهن بضخامت :*  جنس بدنه دستگاه 

 .رنگ آمیزی شده است  رنگ کوره ای انتخاب گردیده و بلحاظ دوام بیشتر با   
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دارای تجهیزات الکتریکی مطابق (  1236دستگاه شارژر )مدل   * تجهیزات جلوی دستگاه : 

 به این  شرح می باشد: ذیلتصویر

 

 

 ای خاموشاین کلید که در سمت راست در قسمت پایین قرار دارد بر  : خاموش ( –کلید اصلی )روشن  -1

 یکه به هرر صورتدفیوز هم تعبیه گردیده که  و روشن کردن دستگاه بکارمیرود در ضمن در داخل این کلید ،

 د و جریانمی افت ، از دستگاه عبور نماید این کلید بصورت خود کار پایین بخواهد جریان بیش از حدعلتی 

                          برق ورودی به دستگاه را قطع خواهد کرد و از صدمه رسیدن به دستگاه جلوگیری می کند .

2- LED   شن باشد دارد در صورتی که روکه در سمت راست نزدیک کلید اصلی دستگاه قرار   : زرد رنگ

 شارژر  روشن بوده و آماده کار می باشد . نشان میدهد که دستگاه

 

 سریع : شارژ کلید انتخاب شارژ عادی و -3

 :این کلید که در سمت راست در قسمت باال قرار دارد دارای دو وضعیت بشرح ذیل می باشد  

اده ماده استفآو  شارژ زمان کمتری را درورتیکه بخواهیم باطری در ص  وضعیت باال )شارژ سریع ( : الف(

 ین وضعیت  ر ضمن ایان بیشتری باطری شارژ شود ددر حالت باال قرار داده تا با جراین کلید را  دهیمقرار 

ولت (  195تا حداقل )ولت باشد  220برق شهر کمتر از مقدار  )شارژ سریع ( می تواند در حالتیکه ولتاژ ،کلید

 مورد استفاده قرار بگیرد . 
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را  شد کلیددر صورتیکه وقت کافی برای شارژ باطری وجود داشته با  ب( وضعیت پایین )شارژ عادی ( :

اند در حالتیکه ولتاژ میتو، دستگاه  ، کلید  در حالت پایین )شارژ عادی ( قرار میدهیم در ضمن در این وضعیت 

 ولت ( باشد مورد استفاده قرار بگیرد .250ولت )حداکثر  220برق شهر بیشتر از مقدار 

 

ا نشان ژ باطری رکه در وسط صفحه جلوی دستگاه قرار دارد همواره مقدار جریان شار  :رــآمپ 50آمپرمتر  -4

 میدهد .

 

5- LED  : این   سبز رنگLED  ( نمای شارژراهکه در قسمت باالی سمت چپ قرار دارد ودر باالی آن کلمه) 

 یازنرت صو درو نوشته شده است در صورتی که روشن باشد نشان میدهد که باطری تقریبا شارژ شده است 

 می توان آن را از دستگاه شارژ جدا نمود و مورد استفاده قرارداد . 

 

 د:نشارژ شده است که دو شرط ذیل موجود باش %100اطری کامال ًو هنگامی بعالئم شارژ کامل باطری :

 سبز رنگ راهنمای شارژ .   LEDروشن بودن  -1

 متر عبور جریان را نشان ندهد (متر حول مقدار عدد صفر. ) آمپرنوسان آمپر -2

 

دهد  نشاندی را متر نیز عدارژ روشن باشد و در این حال آمپرسبز رنگ راهنمای ش LEDدر صورتی که  :نکته 

اد اما شارژ ه قرار دستفاداری تقریبا ً شارژ شده است و میتوان آن را مورد ط) صفر نباشد ( نشانگر این است که با

ن کم شدن و بهتر آن است صبرکنند تا باطری کامال ً شارژ شود و عالمت آ نیست %100باطری کامل و 

ن نوسان دیکی آایت به سوی صفر میرود و در نزجریان شارژ است که آمپرمتر نشان میدهد که در نهتدریجی 

 میکند .

ارد وباطری  هیچگونه آسیبی به ، درصورت شارژ شدن کامل باطری اگر باطری از دستگاه جدا نگردد :توجه 

 ه حداقلبستگاه وبیشتر نیز باشد در این حالت مصرف برق د ماه شد اگر چه این زمان طوالنی حتی یکنخواهد 

 ید .حفظ می نما (نگهداری باطری را در شارژ کامل ) شارژ  ، شارژر وات( رسیده ودستگاه 15)حدود  مقدار خود

6- LED  : این   قرمز رنگLED   زیر در کهLED  د نشانسبز در سمت چپ قرار دارد چنانچه روشن باش    

م ه را با – ه + ومی دهد که گیره های اتصال بطور غلط )معکوس ( به باطری متصل شده اند و باید جای گیر

 دهد .  متر عبور جریان شارژ را نشانانجام گردد و آمپر ریـشارژ باط عمل تا عوض کرد
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ت در قسمتگاه ـین ترمینال ها در سمت چپ صفحه جلوی دسا  ( :-ترمینال های مثبت )+( و منفی ) -7

به باطری تعبیه  سیم های ارتباطی دستگاه  های فیش ال ـجهت اتص که  دنپایین برنگ قرمز و مشکی می باش

 گردیده اند . 

یده که در پشت دستگاه تعبیه گرد )دکمه( این شاسی : )دکمه مخصوص( شاسی فشاری قرمز رنگ -8

دیدی بدون مولت کمتر است و مدت  8است جهت شارژ باطری های بسیار ضعیف ،که ولتاژ اولیه آنها از 

بت و مث یره هایگتصال اصحیح بودن  ابتدا باید ازبدین ترتیب که  شارژ مانده اند مورد استفاده قرار میگیرد .

ه این بنسبت لی گونه عکس العمدستگاه هیچ کهدرصورتی منفی به این باطری ها اطمینان پیدا کرد و بعد  

 هم روشن نشود.( سبز رنگ نیز حتی ضعیف LED)آمپرمتر عبور جریانی را نشان ندهد و باطری ها انجام ندهد

ر ا آمپر متهیم تا چند دقیقه فشار میدقرمز رنگ پشت دستگاه را به مدت یک ت )دکمه(در این صورت ، شاسی

د دستگاه ا کنه پیدامعبور جریان را نشان دهد و در صورتیکه پس از رها کردن این شاسی عبور جریان اد

سی دن این شافشار دا در صورتیکه با شارژ خواهد نمود .به صورت اتوماتیک  شارژر ، از این به بعد باطری را

 نمود. را تعویض ید آننشان ندهد به احتمال بسیار زیاد باطری فاسد است و با متر عبور جریان راباز هم آمپر

 

 : ( 1236مدل )مشخصات فنی دستگاه شارژر 

 .ولت متناوب  250ولت تا  195 ( ولتاژ ورودی : الف

 .هرتز سینوسی  60تا  50:  ( فرکانس کار ب

 رسد . ب هم آمپر 4حدودتا  ممکن است موقتآمپر که حداکثر بصورت  2: تا  ( جریان ورودی ج

یل به باطری رت اتومبآمپر می تواند جهت استا  70تا  موقتمی باشد که بطور آمپر 36تا  ( جریان خروجی : د

 جریان بدهد .

 . مایدمیتواند توان تولید نوات  800تا حدود  موقتوات می باشد که بصورت  440:  ( قدرت دستگاه هـ

تا  4طری های خشک از و با ترولت اعم از باطری های  12قابلیت های دستگاه : شارژ انواع باطری های قابل شارژ  ( و

 .ساعت آمپر  1000

 

 :   1236باطری شارژر مدل   ( حفاظت های دستگاه ز



  
     5 

 
  

 

 .حفاظت در مقابل اتصال کوتاه ورودی  -1

 .حفاظت در مقابل اتصال معکوس باطری  -2

 .حفاظت در مقابل عبور جریان اضافه   -3

 .حفاظت در مقابل اضافه شارژ شدن باطری  -4

رونیک می باشد کنترل الکت و SCR تمام موج با ،سیستم شارژ باطری در این دستگاه  ( سیستم شارژ باطری : ح

 .می نماید  ولتاژ شارژ را همواره کنترل  جریان و مقدار که

 باطری ، آن شارژر طوری طراحی شده که پس از شارژ کامل گاه ـدست کامل :(  نگهداری باطری در شارژ  ط

 باطری ،رقبین مصرف گهداری این است که دستگاه با کمترن، منظور از شارژ نگهداری(( حفظ می نماید  را در)) شارژ

 ( حفظ میکند.%100در شارژ کامل)  را

 این دستگاه طوری طراحی و  فنی : مشخصه بعنوان یک  ،( مدت زمان کارکرد مداوم دستگاه ی

ته ( مورد ساع 24) موداــر و مـساخته شده که می تواند درصورتی که شرایط کار آن رعایت شود بصورت مستم

 هیچگونه مشکلی در عملکرد آن بوجود نخواهد آمد . اهلل  ءانشااستفاده قرار گیرد و 

 شرایط کار دستگاه : ک ( 

 ولت نباشد .  250ولت و بیشتر از  195کمتر از  ، ولتاژ برق ورودی -1

 زیرا گراد نباشد ،درجه سانتی 35می گیرد بیشتر از  درجه حرارت محیطی که دستگاه در آن مورد استفاده قرار -2

 .  در صورت باال بودن حرارت از این مقدار از قدرت دستگاه کاسته خواهد شد

خل ناصر داعتا امکان ورود و خروج هوا جهت خنک شدن  مچنین زیر آن پوشانده نشودـتگاه و هـدس روی  -3

 دستگاه فراهم باشد . 

م باعث گر د زیرازمان استفاده در مقابل نور مستقیم خورشید قرار نگیر تگاه درـدس سعی شود حتی االمکان -4

 .آن می گردد خروجی شدن بدنه دستگاه و کم شدن قدرت 

دد ـبرای شارژ نیاز داشته باشند الزم است یک عیان کمتری به جر ی کوچک هادرصورتیکه بعضی باطری -5

ورت سری قرار گیرد تا مقدار جریان شارژ کاهش یافته و صدمه ای به ـالمپ در مدار شارژ بص  مقاومت یا

الزم به ذکر است این مطلب شامل باطریهای اتومبیل نمیشود و همه آنها را میتوان تحت شارژ وارد نیاید. باطری 

 ا به دستگاه باطری شارژر متصل نمود.مستقیم
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طری ها ز این بااانچه گاز قابل اشتعال تولید می نمایند چن شدن ، گام شارژــنظر به اینکه بعضی باطری ها هن -6

 تهویه ه ضای بستدر ف باطری ها  فضای آزاد بوده و درصورت شارژمحل شارژ باطری ها  باید استفاده می شود

    .نجر به آتش سوزی و انفجار نگردد ـتا اجتماع گاز قابل اشتعال مباشد وجود داشته کافی 

 

هت باطریهای جنباید  ولت طراحی شده است و 12 باطریهای جهت شارژ انحصاراً  ( 1236مدل )دستگاه شارژر -7

  استفاده قرار گیرد. ولت مورد 12 کمتر از یا بیشتر

صول تنی بر امب شرکت الکترونیک قدرت ایران با یقین به طراحی صحیح و  : ر( عمر مفید دستگاه شارژ ل

 تولید لفحل مختکار انجام شده در مرا و مرغوبیت عناصر و قطعات بکاربرده شده و همچنین صحت  علمی و فنی

ین دستگاه حداقل اجهت   در ایران  اولین مرتبهبرای   مفتخر است ، 1236باطری شارژر اتوماتیک مدل  دستگاه

مذکور ، دستگاه  وشاز فر بعد  سال  30به مدت  هللاانشاءشود که عمر مفید تعیین نماید و متعهد میسال (  30)

یان محترم قرار دهد سال خدمات پس از فروش دراختیار مشتر 29شامل یکسال ضمانت )گارانتی ( و پشتیبانی آن را 

 . 

سال ضمانت نامه (  از تاریخ خرید دارای یک 1236شارژر )مدل  باطری  دستگاه  :( ضمانت )گارانتی (  م 

  .می باشد  کتبی

 درت ایران خدمات پس از فروش شامل:شرکت الکترونیک ق: ( خدمات پس از فروش)پشتیبانی( ن

 اهلل  ءانشاگارانتی (  )سال از زمان انقضای ضمانت  29مین قطعات یدکی این دستگاه را به مدت ، سرویس و تأتعمیر 

 در اختیار مشتریان محترم قرار می دهد .

گونگی چنانچه هموطنان عزیز هر گونه سوال و پرسشی راجع به چ الت فنی : أس ( پاسخگویی به سو

تماس  0912-4362289عملکرد  این دستگاه داشته باشند میتوانند مستقیما با مدیریت فنی شرکت به شماره 

 حاصل فرمایند .

                                                                   

 السالم و                                                                                                                                

 رکت الکترونیکِ قدرت ایران ش                                                                                              


