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50 آمپر آمپراژ شارژ تا  ، قدرت استارت تا 20 آمپر
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میباشد که در عین حال کهدستگاه باطري شارژر و استارتر صنعتی اتوماتیک مدل 1220 از گروه دستگاههایی

آنها را بعنوان استارتر هم مورد استفاده قرار داد. نظر به اینکه

جریان و جریانی که از باطري دریافت  مینماید قادر خواهد بود استارت کرده و

براي استفاده از خودرو باشد بهطرز استفاده از این دستگاه براي مواقعی که باطري ماشین خالی شده و نیاز فوري

سریع قرار می دهیم و گیره هاي        و         دستگاه را بهاین صورت است که ابتدا دستگاه را در حالت شارژ

باطري ماشین وصل می نمائیم و مدت حدود پانزده دقیقه صبر می کنیم تا باطري

زده و پس از روشن شدنمقداري شارژ شود سپس در همان حال که گیره ها به باطري متصل هستند استارت

این حالت ادامه شارژماشین استفاده می نماییم در

توسط دینام خودروباطري

الف) مشخصات ظاهري                                ب) مشخصات فنی

1

طول 31/2 سانتیمتر، عرض 23/8 سانتیمتر و ارتفاع از سطح زمین 21/5

به ضخامت 1 میلیمتربه منظور استحکام هر چه بیشتر بدنه دستگاه از ورق آهن

ساخته شده و به لحاظ دوام بیشتر با رنگ استاتیک کوره اي

*

تجهیزات الکتریکی در دستگاه باطري شارژر و استارتر مدل (1220) داراي *
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تصویر جلوي دستگاه باطري شارژر و استارتر مدل 1220

1

2

3

4

5

6

7
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براياین کلید که در سمت راست در قسمت پایین قرار گرفته

گردیده که در صورتی که بهروشن و خاموش کردن دستگاه بکار میرود در ضمن در داخل این کلید، فیوز هم تعبیه

بصورت خودکار پایین می افتد و جریان برقهر علتی بخواهد جریان بیش از حد ، از دستگاه عبور نماید این کلید

ورودي به دستگاه را قطع کرده و از صدمه رسیدن

LEDاین           که در سمت راست دستگاه در نزدیکی کلید اصلی و کلمهLED(Power On)

شارژ ودر صورتی که بخواهیم باطري یا باطریها در زمان کمتري

در صورتی که

وضعیت باال ( شارژ سریع )بخواهیم از دستگاه به عنوان استارتر استفاده نمائیم بهتر است که این کلید در

تولید نماید در ضمن این وضعیت کلید

کمتر از مقدار معمول 220 ولت باشد ( تا حداقل 190 ولت )
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درصورتی که زمان کافی براي شارژ باطري یا باطریها وجود

داشته باشد این کلید را در حالت پایین، شارژ عادي قرار می دهیم، در ضمن در این وضعیت کلید

دستگاه میتواند در صورتی که ولتاژ برق شهر از مقدار عادي 220 ولت بیشتر باشد

هموارهاین آمپرمتر که در وسط صفحه جلوي دستگاه قرار دارد

استارت خودرو مقدارمقدار جریان شارژ باطري یا باطریها را نشان می دهد همچنین این آمپرمتر هنگام

این            که در سمت چپ دستگاه در قسمت باال قرار دارد و در باالي

آن کلمه (راهنماي شارژ) نوشته شده است در صورتی که روشن باشد و در این حالت آمپرمتر

عبور جریان را نشان بدهد دلیل بر این مطلب میباشد که باطري یا باطریهاي تحت شارژ

LEDLED

تا اندازه اي

صبر کنند تا جریانی که

ولی کسی در

در این حالت مصرف برقمحل نباشد که آنها را از دستگاه جدا نماید یا به هر علتی از دستگاه جدا نگردند

آنها میگردد و در این حالت باطري یا باطریهاي تحتو 100% و آماده استفاده حفظ می نماید و مانع از تخلیه

LED

LEDقرار دارداین           که در سمت چپ صفحه جلوي دستگاه در زیر          سبز رنگ

باشد نشان میدهد

متصل گردیده اند و در این صورت

را با هم عوض کرد تا عمل شارژ باطري یا باطریها انجام

LEDLED
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زیر           قرمزاین کلید فیوز مینیاتور که در سمت چپ صفحه جلوي دستگاه در

و در صورتی که به هر علت بخواهدرنگ، تعبیه شده است جریان خروجی دستگاه را کنترل و حفاظت می نماید

عبور نماید این کلید به صورت خودکار پایین افتاده و

جریان خروجی را قطع می کند و از

LED

این دستگاه داراي یک ترمینال مثبت         برنگ قرمز و

یک ترمینال        برنگ مشکی می باشد که جهت اتصال فیش هاي سیم هاي رابط دستگاه به

در باالياین کلید که در پشت دستگاه در سمت چپ، قسمت باال تعبیه شده است و

ولتاژ اولیه آنها کمتر

بدین ترتیب که ابتدا ازاز 8 ولت گردیده و مدت مدیدي بدون شارژ مانده اند مورد استفاده قرار میگیرد

اطمینان حاصل نموده و سپس در

جریان را نشانفشاري ( دکمه مخصوص ) را به مدت حدود یک تا چند دقیقه فشار میدهیم تا آمپرمتر عبور

به صورت اتوماتیک انجام خواهد داد ودستگاه باطري شارژر و استارتر، از این به بعد عمل شارژ باطري را

با فشار دادن این کلید ( دکمه مخصوص )باطري تحت شارژ انشاءاهللا احیاء خواهد شد و در صورتیکه

LED

LEDشارژ به هیچوجه جریان نکشد و         سبز رنگ

موقت در هنگامج) جریان ورودي : تا 1/5 آمپر در حالت شارژ باطري که حداکثر ممکن است به صورت

جریان میتواند بصورتد) جریان خروجی : در حالت شارژ باطري در حالت مداوم 20 آمپر می باشد که این



تصویر عقب دستگاه باطري شارژر و استارتر صنعتی مدل 1220
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در حالتهـ) قدرت دستگاه : در حالت شارژ باطري حداکثر حدود 300 وات می باشد ولی این دستگاه

سیستم شارژ باطري در این دستگاه به این صورت می باشد که ابتدا برق شهر پس از عبور از

الزم به ذکر است کهمینیاتور (شماره 1) به اولیه ترانسفورماتور ایزوله با هسته سیلیسیم دار وارد میشود

شده اند پس از کاهش ولتاژ

تریستورهاي قدرت فلزي            بصورت

توسط برد الکترونیک انجام میشود که قطعات الکترونیکی

فایبرگالس مونتاژ شده اند همچنین الزم به ذکر است که در فیبر 

بهترین و مرغوب ترین قطعات و عناصر الکترونیکی استفاده شده است) و پس از

(SCR)

Over Charging

در شارژ کاملکامل باطري یا باطریهاي تحت شارژ، دستگاه جریان شارژ را قطع نموده و باطري یا باطریها را

کاهش یافته و دستگاه باطري یا باطریها را در حالت

و در این حالت به هیچ وجه صدمه اي

دستگاه طوري طراحی شده که پس از شارژ
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در صورتیکه بخواهیم از باطري شارژر و استارتر صنعتی ( مدل 1220 ) بعنوان منبع تغذیه استفاده

باشد را به گیره هاي

می توان ولتاژ حدود 13/5 ولت تا

که در صورتیکه باطري مذکور بخروجی دستگاهحداکثر 20 آمپر را از دستگاه دریافت نمود الزم به ذکر است

فعال نشده و ولتاژي در خروجی ظاهر نمیشود و نمی توان از

قطعات و

دستگاه

دستگاه متصل

میدهد بیش از (تحمل باطري)

C

معین کرده می باشد، الزم است یک عدد

حدود 6 ولت را به صورت سري با سیم هاي رابطمقاومت اهمی پر وات با یک عدد المپ با ولتاژ کم

دهیم تا مقدار جریانی که دستگاه جهت شارژ نمودن به آن باطري می دهد(بین یکی از سیم ها و باطري ) قرار

کاهش یافته و به

طراحی و

ساخته شده است و نباید جهت شارژ باطریهایی که ولتاژ آنها کمتر از 12 ولت یا بیشتر
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اتصال به

برق گرفتگی در اثر اتصالبرق شهر میباشد و این سیم جهت حفاظت استفاده کننده از این دستگاه در مقابل

شده است علی هذا می بایست پریزي

داراي اتصال زمین(ارت) مناسب و استاندارد بوده

قابل اشتعال

اگر به ناچار از فضاي بسته

و مبتنی بر اصول علمی و فنی و تجربه ساخت شارژهاي اتوماتیک از سال 1367 تا کنون و اطمینان کامل

حداقل به مدت سی سال بعد از فروش دستگاه مذکور، پشتیبانی آن را شامل یک سال ضمانت (گارانتی)

ضمانت نامهدستگاه باطري شارژر و استارتر اتوماتیک صنعتی (مدل1220) داراي

شرکت الکترونیک قدرت ایران ، خدمات پس از فروش

تعمیر، سرویس و تأمین قطعات یدکی مربوطه را انشاءاهللا حداقل به

در صورتیکه هموطنان عزیز هرگونه سؤال و پرسشی در مورد

. فرمایند
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