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90/30/5A REDRESOR INTELIGENT PENTRU ACUMULATORI             

================================================== 

Specificaţii 

Încarcă---------------------- Acumulatori ACID-PLUMB, AGM, GEL, VRLA de 12 V      

(Excluzând acumulatorii nereîncărcabili) 

Intrare------------------------------------- 220-240 V c.a. 5 A/50 Hz 

Mod ieşire încărcare--------------- 5 A şi 30 A 

Pornire motor-------------------------------------------- 90 A 

 (Timp de răcire după fiecare învârtire a motorului: Cel puţin 3 minute) 

(Timp continuu de învârtire motor: 0 - 5 secunde) 

Mod ieşire întreţinere-------------------- Încărcare în pulsuri 

Cabluri------------------------------------------------------ 183 cm 

Dimensiune-------------------------------20(L) X 20 (l) X 13 (Î) cm  

Greutate------------------------------------------------------6,3 kg 

 

 

 

 

 



REDRESOR RC530E 90/30/5A 

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ: 

1. PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI. ACEST MANUAL CONŢINE INSTRUCŢIUNI 

IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ ŞI DE UTILIZARE PENTRU REDRESORUL DE 

ACUMULATORI MODELUL RC530E. 

2. Utilizaţi redresorul RC530E numai pentru acumulatori PLUMB-ACID, AGM, GEL şi VRLA 

de 12 volţi. Nu încercaţi să utilizaţi pentru acumulatori cu alte tensiuni şi de alte tipuri 

(CELULĂ USCATĂ, NICHEL-CADMIU, NICHEL-METAL HIDRID etc.), regăsiţi de 

obicei la electrocasnicele mici.  Acest lucru poate cauza explozia redresorului RC530E şi a 

acumulatorilor, determinând deteriorări ale bunurilor şi vătămări ale persoanelor.    

3. Nu expuneţi RC530E la lumina directă a soarelui, la ploaie sau zăpadă. 

4. Nu utilizaţi RC530E pentru acumulatori aflaţi în funcţiune sau care sunt instalaţi.  Dacă este 

necesar să îndepărtaţi acumulatorii de pe vehicul, transportaţi-i în locaţia corespunzătoare de 

instalare a redresorului RC530E. 

5. Nu utilizaţi ataşamente care nu sunt recomandate împreună cu RC530E.  Ataşamentele 

nerecomandate pot cauza vătămări, electrocutare sau incendii şi anulează garanţia. 

6. Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherului şi a cablului electric, trageţi de ştecher şi nu 

de cablu atunci când deconectaţi redresorul. 

7. Un cablu prelungitor nu trebuie să fie utilizat decât dacă este absolut necesar.  Utilizarea unui 

cablu prelungitor necorespunzător poate cauza riscul de incendiu şi electrocutare. 

8. Nu utilizaţi redresorul cu un ştecher sau cablu deteriorat – înlocuiţi imediat cablul sau 

ştecherul. 

9. Nu utilizaţi redresorul dacă a suferit o lovitură puternică, dacă a fost scăpat pe jos sau dacă a 

fost deteriorat în alt fel; duceţi-l la un operator de service calificat. 

10. Nu demontaţi redresorul; duceţi-l la un operator de service calificat atunci când necesită 

service sau reparaţii.  Reasamblarea incorectă poate cauza riscul de electrocutare sau incendiu 

11. Pentru a preîntâmpina vătămarea în timpul curăţării sau întreţinerii, deconectaţi toţi 

acumulatorii şi mutaţi-i pentru a elibera zona din jurul redresorului.  Scoateţi redresorul 

RC530E din priză.  Utilizaţi o cârpă uşor umezită pentru a curăţa carcasa şi seturile de cabluri.  

Nu folosiţi solvenţi sau săpun. 



12. Aşezaţi cablurile de alimentare într-un spaţiu în care nu se va călca pe ele, în care nu vor 

împiedica trecerea sau în care nu vor fi supuse la tensionări sau abuzuri de niciun fel. 

13. Pentru înlocuirea siguranţei, contactaţi distribuitorii.  Orice modificare sau asamblare 

incorectă poate cauza incendii sau electrocutare şi anulează garanţia. 

14. Nu încercaţi niciodată să încărcaţi un acumulator îngheţat.  Lăsaţi acumulatorul să ajungă la 

temperatura camerei înainte de a-l conecta. Interval sugerat de funcţionare 32 ℉(0 ℃) - 122 

℉(50 ℃) la temperatură ambientală.   

15. Nu utilizaţi niciodată redresorul RC530E în sau pe orice fel de barcă sau ambarcaţiune.  

Trebuie să îndepărtaţi acumulatorul din barcă sau ambarcaţiune şi să îl încărcaţi în locaţia 

corespunzătoare de instalare a redresorului RC530E. 

16. Nu instalaţi redresorul RC530E acolo unde va fi expus la umezeală sau condiţii aspre de climă 

sau în apropierea materialelor combustibile precum gunoiul, lichidele sau vaporii inflamabili. 

AVERTISMENT  -- RISC DE GAZE EXPLOZIVE 

1. LUCRUL ÎN APROPIEREA UNUI ACUMULATOR PLUMB-ACID ESTE PERICULOS. 

ACUMULATORII GENEREAZĂ GAZE EXPLOZIVE ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII 

NORMALE. DIN ACEST MOTIV. ESTE FOARTE IMPORTANT CA, DE FIECARE DATĂ 

ÎNAINTEA UTILIZĂRII REDRESORULUI RC530E, SĂ CITIŢI ACEST MANUAL ŞI SĂ 

URMAŢI ÎNTOCMAI INSTRUCŢIUNILE. 

 

2. Pentru a reduce riscul de explozie a acumulatorului, urmaţi aceste instrucţiuni şi pe cele 

publicate de producătorul acumulatorului sau al oricărui alt echipament pe care intenţionaţi să 

îl utilizaţi în apropierea acumulatorului. Observaţi marcajele de avertizare de pe aceste 

articole. 

3. Nu expuneţi RC530E la lumina directă a soarelui, la ploaie sau zăpadă. 

4. CONECTAŢI ŞI DECONECTAŢI CLEMELE DE IEŞIRE C.C. NUMAI DUPĂ CE 

COMUTAŢI ÎNTRERUPĂTOARELE REDRESORULUI ÎN POZIŢIA OPRIT ŞI DUPĂ CE 

SCOATEŢI CABLUL C.A. DIN PRIZA ELECTRICĂ. NU LĂSAŢI NICIODATĂ 

CLEMELE SĂ SE ATINGĂ 

 



MĂSURI DE PRECAUŢIE PENTRU SIGURANŢA PERSONALĂ: 

1. Ar trebui ca o persoană să se afle în apropierea dumneavoastră sau să vă poată auzi vocea 

pentru a vă veni în ajutor atunci când lucraţi în apropierea unui acumulator plumb-acid. 

2. Păstraţi o cantitate mare de apă şi săpun în apropierea dumneavoastră în cazul în care acidul 

acumulatorului atinge pielea, îmbrăcămintea sau ochii. 

3. Purtaţi echipament de protecţie pentru ochi şi îmbrăcăminte de protecţie. 

4. Evitaţi să vă atingeţi ochii atunci când lucraţi în apropierea acumulatorului. 

5. Dacă acidul acumulatorului intră în contact cu pielea sau îmbrăcămintea, spălaţi imediat cu 

săpun şi apă. Dacă acidul intră în ochi, spălaţi-i imediat sub jet de apă timp de cel puţin zece 

minute şi solicitaţi imediat asistenţă medicală. 

6. Nu fumaţi sau nu permiteţi NICIODATĂ ca scânteile sau flăcările să se afle în apropierea 

acumulatorului sau a motorului. 

7. Fiţi extrem de precauţi pentru a reduce riscul de scăpare a unei unelte metalice pe acumulator. 

Acest lucru poate genera scântei sau scurtcircuitarea acumulatorului sau a altor componente 

electrice şi poate cauza o explozie. 

8. Îndepărtaţi obiectele personale metalice, cum ar fi inelele, brăţările, lănţicurile şi ceasurile 

atunci când lucraţi cu un acumulator plumb-acid. Acestea pot produce un curent de 

scurtcircuitare suficient de mare pentru a topi metalul unui inel sau al unui obiect similar, 

cauzând arsuri grave. 

9. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, 

senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe, decât dacă acestea sunt 

supravegheate sau li s-a oferit instruire privind utilizarea aparatului de către o persoană 

responsabilă pentru siguranţa acestora. 

10. Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a asigura faptul că aceştia nu se joacă cu aparatul. 

PREGĂTIREA PENTRU ÎNCĂRCARE: 

1. Asiguraţi-vă că zona din jurul acumulatorului este bine aerisită în timpul încărcării 

acumulatorului.  Gazul poate fi îndepărtat forţat folosind o bucată de carton sau din alt 

material nemetalic pentru ventilare. 

2. Curăţaţi bornele acumulatorului. Fiţi atenţi să nu lăsaţi materialele de coroziune să intre în 



contact cu ochii. 

3. Inspectaţi acumulatorul pentru a depista eventuale fisuri ale carcasei sau ale capacului şi 

eventual ruperea acestora. Dacă acumulatorul este deteriorat, nu utilizaţi redresorul. 

4. Dacă acumulatorul nu este sigilat, adăugaţi apă distilată în fiecare celulă până când acidul 

acumulatorului atinge nivelul specificat de producător. Acest lucru ajută la purjarea gazului 

excesiv din celule. Nu umpleţi prea mult. Pentru un acumulator fără capace pentru celule, 

urmaţi cu atenţie instrucţiunile de reîncărcare furnizate de producător. 

5. Dacă este necesară îndepărtarea acumulatorului de pe vehicul pentru încărcare, îndepărtaţi 

întotdeauna mai întâi borna de masă de pe acumulator. Asiguraţi-vă că toate accesoriile din 

vehicul sunt oprite pentru a asigura faptul că acestea nu vor cauza formarea arcului electric. 

6. Studiaţi toate măsuri de precauţie specifice, furnizate de producătorul acumulatorului, cum ar 

fi îndepărtarea sau lipsa îndepărtării capacelor pentru celule în timpul încărcării şi tensiunile 

nominale recomandate pentru încărcare. 

7. Determinaţi tensiunea acumulatorului consultând manualul vehiculului şi asiguraţi-vă că se 

potriveşte cu tensiunea nominală de ieşire a redresorului. 

8. Dacă acumulatorul şi bornele prezintă o crustă albă sau albăstruie, sistemul de încărcare poate 

prezenta probleme. Aceste probleme ar trebui să fie corectate înainte ca acumulatorul să fie 

montat la loc după încărcare. 

AMPLASAREA REDRESORULUI: 

1. Amplasaţi redresorul cât mai departe posibil de acumulator, în măsura în care este permis de 

cablurile c.c. 

2. Nu poziţionaţi niciodată redresorul direct deasupra acumulatorului care se încarcă. Gazele 

din acumulator vor coroda şi vor deteriora redresorul. 

3. Nu lăsaţi niciodată acidul acumulatorului să curgă pe redresor atunci când citiţi greutatea sau 

când umpleţi acumulatorul. 

4. Nu utilizaţi încărcătorul într-un spaţiu închis sau nu restricţionaţi ventilaţia în niciun fel. 

5. Nu aşezaţi acumulatorul deasupra redresorului. 

  



INSTALAREA ŞI FUNCŢIONAREA: 

1. Asiguraţi-vă că acumulatorii pot fi amplasaţi la o distanţă de cel puţin 60 cm.  De exemplu, 

dacă acumulatorii sunt amplasaţi pe podea, asiguraţi-vă că redresorul RC530E este instalat în 

siguranţă, la o distanţă de cel puţin 60 cm deasupra, însă nu mai mult decât permite lungimea 

de funcţionare a cablurilor redresorului RC530E.  Asiguraţi-vă că încăperea dispune de o 

ventilaţie bună. 

2. Montaţi redresorulRC530E departe de orice vehicul supus operaţiilor de reparaţii sau service.  

Asiguraţi-vă că nu porniţi motorul sau nu lăsaţi motorul pornit în apropierea acumulatorilor 

care sunt în curs de încărcare.   

3. Asiguraţi-vă că amperajul total utilizat de redresorul RC530E nu depăşeşte capacitatea de 

amperaj a sursei de alimentare. Dacă nu ştiţi cum se determină acest lucru, solicitaţi asistenţa 

unui electrician calificat în acest sens. 

4. Asiguraţi-vă că bornele acumulatorului sunt curate. Curăţaţi-le cu perii din sârmă, dacă este 

necesar. Prindeţi cablul negru la borna negativă a acumulatorului. Prindeţi cablul roşu la 

borna pozitivă a acumulatorului.  

※Acumulatorii montaţi lateral vor necesita introducerea unui adaptor pentru  cabluri. 

Şuruburile simple nu sunt sigure.  Acestea nu vor permite  citirea cu precizie şi nu trebuie să fie 

utilizate. 

5. Conectaţi redresorul RC530E la o priză cu împământare, care este cablată în conformitate cu 

normele electrice locale. 

 

6. Utilizaţi conexiuni de alimentare c.a. adecvate: 

Dacă priza nu dispune de o clemă de împământare, veţi avea nevoie de un adaptor de 

împământare temporară.  Asiguraţi-vă că agăţătoarea metalică de împământare este bine 

înşurubată pe plăcuţa frontală a prizei.  Utilizaţi acest adaptor numai ca un mijloc temporar 

de conectare.  Prevedeţi montarea unei prize adecvate de către un electrician calificat. 

Atenţie! 

Nu modificaţi ştecherul sau cablul redresorului RC530E.  Modificarea acestora poate 

constitui un pericol pentru siguranţă.  Trebuie să dispuneţi de o împământare adecvată pentru 



priză.  Dacă nu ştiţi cum puteţi testa dacă o priză dispune de împământare corespunzătoare, 

prevedeţi testarea acesteia de către un electrician calificat. 

7. INSTRUCŢIUNI DE CONECTARE PENTRU ÎMPĂMÂNTARE ŞI CABLUL DE 

ALIMENTARE C.A.: 

Redresorul trebuie să fie împământat pentru a reduce riscul de electrocutare.  Redresorul este 

echipat cu un cablu electric ce dispune de un conductor de împământare a echipamentelor şi 

de un ştecher de împământare.  Ştecherul trebuie să fie conectat la o priză corespunzător 

instalată şi împământată în conformitate cu toate normele şi ordonanţele locale. 

 

PERICOL – Nu modificaţi niciodată cablul sau ştecherul c.a. furnizat – dacă ştecherul nu se 

potriveşte cu priza, prevedeţi instalarea unei prize adecvate de către un electrician calificat.  

Conectarea necorespunzătoare poate cauza riscul de electrocutare. 

 

Acest redresor este destinat utilizării pe un circuit nominal de 220/240 V c.a. şi dispune de un 

ştecher de împământare care arată ca cel din ilustraţia A în FIGURA 1A.  Un adaptor 

temporar, care arată ca cel din ilustraţiile B şi C în FIGURA 1B, poate fi folosit pentru a 

conecta acest ştecher la o priză cu doi poli similară celei din ilustraţia B dacă nu este 

disponibilă o priză împământată corespunzător.  Adaptorul temporar trebuie să fie utilizat 

numai până în momentul în care se prevede instalarea unei prize împământate corespunzător 

de către un electrician calificat. 

 

PERICOL – Înainte de a utiliza adaptorul după cum s-a specificat, asiguraţi-vă că şurubul 

central al plăcuţei prizei este împământat.  Urechea sau limba rigidă, de culoare verde ce iese 

din adaptor trebuie să fie conectată la o priză împământată corespunzător – asiguraţi-vă că 

priza este împământată.  Dacă este necesar, înlocuiţi şurubul original al plăcuţei de pe priză 

cu un şurub mai lung, care va fixa urechea sau limba adaptorului şi pentru a realiza 

conexiunea masei la priza împământată. 

  



FIGURA 1A 

    

       Clemă de împământare 

 

FIGURA 1B 

                               Ilustraţia (B) 

      Împământarea este prezentată în Ilustraţia (C ) 

 

8. Atunci când se utilizează redresorul RC530E, acesta va afişa următoarele indicatoare cu 

LED: 

 

Indicatorul cu LED verde şi roşu sunt stinse: FĂRĂ Alimentare c.a. 

Nu se aplică nicio tensiune c.a. 

 

Luminează intermitent doar indicatorul verde: Standby pentru încărcarea 

acumulatorilor 

Înainte de utilizare, verificaţi următoarele aspecte: 

a. Sunt clemele bine conectate la acumulatori? 

b. Este tensiunea acumulatorului sub 1? 

c. Există vreun acumulator în curs de încărcare? 

 

Plăcuţa prizei 

împământate  

Ilustraţia (A) 

Şurub 

metalic 
Priză 



Indicatorul verde şi cel roşu luminează intermitent: Acumulatorii se încarcă 

RC530E încarcă acumulatorii. 

 

Este aprins doar indicatorul roşu: Acumulator DEFECT  

Asiguraţi-vă din nou că toate protecţiile şi bornele acumulatorului sunt curate. 

Dacă indicatorul roşu rămâne aprins: 

a. Verificaţi dacă acumulatorii sunt de 12 V sau nu. 

b. În caz afirmativ, acumulatorul nu păstrează sarcina. Acesta  

  trebuie să fie înlocuit imediat. 

 

Indicatorul verde şi cel roşu sunt aprinse: 75% Încărcat 

Acumulatorul este încărcat în proporţie de cel puţin 75% şi este pregătit pentru testul de 

sarcină sau poate fi repus în funcţiune. Continuarea încărcării va determina încărcarea 

completă a acumulatorului. 

 

※Unii acumulatori vor transfera şi accepta o sarcină, însă nu vor putea trece testul de 

sarcină. Toţi acumulatorii ar trebui să fie supuşi unui test de sarcină după încărcare. 

 

Doar indicatorul verde aprins: Acumulatorul este complet încărcat şi se află în stare de 

întreţinere 

Acesta va regla în mod automat raportul tensiune/curent pentru a menţine acumulatorul la 

nivelul de încărcare maximă. Acumulatorul este pregătit pentru testul de sarcină sau poate fi 

repus în funcţiune. Dacă tensiunea acumulatorul scade sub 12,8 volţi, redresorul RC530E 

comută în mod automat în modul de încărcare şi încarcă la OCV (tensiune în circuit deschis) 

de 13,5 volţi. 

 

 

  



Indicatorul roşu luminează intermitent: PREÎNCĂRCARE 

Un acumulator puternic descărcat sau un acumulator uşor sulfatat: 

a. Dacă acumulatorul poate fi refăcut în decurs de 24 de ore, indicatorul va comuta la ciclul 

ÎNCĂRCARE (Indicator verde aprins şi indicator roşu intermitent), 75% 

ÎNCĂRCAT (Indicator verde şi indicator roşu aprinse) şi 

ÎNCĂRCAT/ÎNTREŢINERE (Doar indicatorul verde aprins). 

b. După încărcarea timp de 24 de ore, indicatorul comută la ACUMULATOR DEFECT 

(Doar indicatorul roşu aprins).  Acumulatorul nu păstrează sarcina.  Acesta trebuie să fie 

înlocuit imediat. 

 

Doar indicatorul galben aprins: INVERSAŢI CLEMELE 

Verificaţi conexiunea polarităţii inverse.  Asiguraţi-vă că polaritatea este corectă (Clema roşie 

la borna pozitivă şi clema neagră la borna negativă). 

 

ÎNTRERUPĂTOR DE FUNCŢIONARE: PORNIRE MOTOR/VOLŢI/AMPERI 

A.PORNIRE MOTOR: Setaţi întrerupătorul de funcţionare la poziţia PORNIRE MOTOR. 

Codul LED-ului digital afişează 000.  Utilizaţi această setare pentru 

pornirea unui vehicul cu un acumulator descărcat.  Poate furniza cel 

puţin 90 A în timpul pornirii motorului. 

 

 

a. Opriţi toate luminile şi accesoriile vehiculului aflat în pană. 

b. Urmaţi instrucţiunile de INSTALARE ŞI FUNCŢIONARE şi conectaţi redresorul la 

acumulator. 

c. Setaţi întrerupătorul de funcţionare la poziţia PORNIRE MOTOR. 

d. Încărcaţi acumulatorul timp de cel puţin 5 minute înainte de a încerca să porniţi vehiculul. 

e. Porniţi vehiculul cu redresorul conectat la acumulator. 

f. Codul LED-ului digital afişează 888: Redresorul RC530E încarcă acumulatorii. 

g. Codul LED-ului digital afişează 888 luminează intermitent:  

După învârtirea motorului, curentul de încărcare se va întrerupe în mod automat.  Dacă 

vehiculul nu pornește, deconectaţi clemele de la bornele acumulatorului şi conectaţi-le din 



nou pentru a continua încărcarea acumulatorului.  Este nevoie de cel puţin 3 minute pentru 

răcirea demarorului înainte de a încerca să învârtiţi din nou motorul. 

 

NOTĂ: Nu învârtiţi motorul mai mult de 5 secunde în decursul unei perioade de 3 minute, 

deoarece învârtirea excesivă poate supraîncălzi şi deteriora demarorul.  Dacă 

vehiculul nu porneşte, aşteptaţi răcirea demarorului şi permiteţi redresorului să 

continue încărcarea acumulatorului.  Deconectaţi redresorul înainte de a deconecta 

clemele c.c. de la acumulator    

 

B.VOLŢI: Setaţi întrerupătorul de funcţionare la poziţia VOLŢI. Afişajul LED digital 

afişează voltajul prim monitorizarea acumulatorului în timpul încărcării cu 

redresorul RC530E. 

C.AMPERI: Setaţi întrerupătorul de funcţionare la poziţia AMPERI.  Afişajul LED digital 

afişează amperajul prim monitorizarea acumulatorului în timpul încărcării cu 

redresorul RC530E. 

 

TENSIUNI REGLABILE DE ÎNCĂRCARE 13 V-16 V: MĂRIRE/MICŞORARE VOLŢI   

a. Conectaţi cablul de alimentare c.a. la priza electrică. 

b. Citiţi pe autocolantul acumulatorului tipurile de tensiuni de încărcare la diverse intervale 

de temperatură.  Înainte de a conecta clemele redresorului la bornele acumulatorului, 

selectaţi şi setaţi tensiunile maxime de încărcare prin apăsarea butonului Mărire Volţi (+) 

sau Micşorare Volţi (-).  

c. Tensiunea maximă de încărcare este 14,4 V dacă nu se setează tensiunea de încărcare. 

 

9. Deconectaţi acumulatorul de la RC530E： 

RC530E menţine în siguranţă acumulatorul la un nivel maxim de încărcare atunci când 

indicatorul verde este aprins. Acumulatorul este gata de funcţionare. Îndepărtaţi pur şi simplu 

clemele acumulatorului şi aşezaţi-le pe o suprafaţă liberă de lucru, la distanţă faţă de alţi 

acumulatori şi cleme de acumulatori. Puteţi efectua acum testul de sarcină al acumulatorului, 

dacă este necesar. 

※  1.Atunci când clemele acumulatorului se deconectează accidental în timpul încărcării, 



redresorul RC530E se va opri. Indicatorul verde va lumina intermitent. Reconectaţi 

pur şi simplu acumulatorul ce trebuie să fie încărcat. 

2. Nu deconectaţi acumulatorul în timpul încărcării. Aşteptaţi să rămână aprins 

indicatorul LED verde. 

 

 

10. De ce oferim încărcarea în 5 etape? 

 

Graficul curbei tensiune/curent 
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Etapa1: Preîncărcare: 

Pentru un acumulator puternic descărcat sau uşor sulfatat, tensiunea sa în circuit deschis este de 

11,8 V.  Redresorul porneşte o tensiune înaltă cu un curent sub 2 A pentru a încărca acumulatorul. 

Pentru a evita deteriorarea plăcilor de către curentul de înaltă tensiune, scopul acestei etape este 

salvarea unui acumulator foarte descărcat sau uşor sulfatat pentru a putea fi recuperat. 

 

Etapa2: Încărcare rapidă: 

Redresorul RC530E încarcă cu un curent de înaltă tensiune (30 A) pentru a încărca rapid 

acumulatorul, până când tensiunea atinge nivelul setat (de exemplu, 14,6 V). Curentul constant 

(30 A) încarcă rapid acumulatorul până când acesta atinge un nivel de 75%, ce poate porni un 

motor.  Scopul acestei etape este încărcarea acumulatorului în modul cel mai rapid şi cel mai 

eficient.   

 

Etapa3: Încărcare lentă: 

Redresorul RC530E dispune de un curent de joasă tensiune (5 A) pentru a încărca lent 

acumulatorul, până când acesta ajunge la nivelul de 100%.  Acest lucru este foarte util pentru 

acumulatorii sulfataţi, care vor fi, astfel, activaţi. Scopul acestei etape este încărcarea completă 

a acumulatorului în mod sigur. 

 

Etapa4: Nivel Maxim cu Oprire: 

În această etapă, redresorul RC530E se va opri în mod automat atunci când acumulatorul este 

încărcat 100%. Redresorul va monitoriza continuu tensiunea acumulatorului pentru a depista 

dacă este necesară o nouă încărcare.  Scopul acestei etape este încărcarea completă a 

acumulatorului, fără a-l solicita excesiv.  

 

Etapa5: Menţinere Variaţie: 

Dacă tensiunea scade sub nivelul presetat (12,8 V) prin descărcarea acumulatorului, redresorul 

RC530E porneşte încărcarea cu un curent de joasă tensiune (5 A) pentru a menţine 

acumulatorul în starea de încărcare completă. Ciclul este repetat atâta timp cât redresorul se 

află în modul „Menţinere Variaţie”.   

 



CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE 
 

Capacitate acumulator RC530E (30 A/12 V) 

APLICAŢII Amplificare c.c. 
Perioadă de încărcare 

(Ore) 

 100 Nerecomandat 

 
120 Nerecomandat 

 
200 Nerecomandat 

 
300 Nerecomandat 

 
400 1,5 ore 

          
500 2 ore 

 
600 2,5 ore 

 
750 3 ore 

 
1000 4 ore 

    
Ciclu prelungit Încărcare 

 

TERMENII ŞI CONDIŢIILE GARANŢIEI 

Orice redresor pentru acumulatori, ce prezintă defecţiuni legate de materiale sau manoperă va fi 

reparat sau înlocuit conform procedurilor publicate pentru reparaţia, testarea şi returnarea 

produselor defecte. Existenţa unui defect va fi determinată de vânzător conform procedurilor 

publicate. Procedurile publicate de testare sunt disponibile la cerere. 

Această garanţie nu este valabilă pentru nicio unitate care a fost deteriorată ca urmare a unui 

accident, abuz, modificare, utilizare în alt scop decât domeniul de utilizare sau ca urmare a 

nerespectării instrucţiunilor de utilizare. Această garanţie se limitează exclusiv la cumpărătorii 

iniţiali cu amănuntul. Această garanţie nu este cesibilă sau transferabilă. Este necesară 

prezentarea documentului de achiziţie pentru toate reclamaţiile pretinse. garanţia nu poate fi 

autorizată fără prezentarea documentului ce atestă achiziţia. Cererile în garanţie trebuie să fie 

trimise după efectuarea plăţii, împreună cu documentul datat de confirmare a plăţii. Deteriorările 

survenite în timpul expedierii intră în sarcina expeditorului (unitatea returnată a clientului). Dacă 

unitatea returnată se califică pentru garanţie, expeditorul va suporta doar costul expedierii. 

 



Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a substitui sau oferi opţiuni alternative de garanţie, la 

latitudinea sa. 

Singura şi exclusiva remediere a oricărei unităţi ce a fost constatată defectă este reparaţia sau 

înlocuirea, la latitudinea vânzătorului.  Vânzătorul nu va fi în niciun caz responsabil pentru 

niciun fel de daune directe, indirecte, speciale, incidentale şi conexe (inclusiv profitul nerealizat), 

fie că se bazează pe garanţie, pe contract, pe un fapt ilicit sau orice alt temei legal. 

 

RETURNAREA BUNURILOR: 

Împachetaţi în ambalaj suficient pentru a preîntâmpina deteriorarea în timpul expedierii. 

Deteriorările survenite în timpul expedierii produselor returnate nu sunt acoperite de această 

garanţie.  Costurile de reparaţie pentru astfel de daune cad în sarcina expeditorului. 

 

OBSERVAŢIE: 

LA RETURNAREA BUNURILOR, ÎNSCRIEŢI TEXTUL „RETURNARE BUNURI” PE 

TOATE FACTURILE ŞI DOCUMENTELE AFERENTE DE EXPEDIERE PENTRU A 

PREÎNTÂMPINA SUPORTAREA ORICĂREI TAXE SUPLIMENTARE.” 
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