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Tagage alati piisav ventilatsioon laadimise ajal.

Ärge katke laadijat kinni.

Ärge püüdke kunagi laadida mittelaetavaid ega 
külmunud akusid.

Ärge kunagi asetage laadijat laadimise ajaks aku peale.

Vältige sädemete teket aku läheduses. Laetav aku võib 
eraldada plahvatavaid gaase.

Akuhape on söövitav. Happe sattumisel nahale loputage 
see koheselt maha.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks väikestele 
lastele ega isikutele kes ei suuda lugeda ega mõista 
kasutusjuhendit, kui nad ei tegutse vastutava isiku 
järelevalve all, kes tagab nende ohutuse. Hoidke ja 
kasutage akulaadijat lastele kättesaamatus kohas ja 
jälgige, et lapsed ei saaks sellega mängida.

Kasutatav võrguvoolu ühendus peab vastama 
kehtivatele riiklikele elektripaigaldiste nõuetele. 
Voolujuhtme kahjustumise korral võtke ühendust tootja 
või hooldusfirmaga.

Ohutuseeskirjad
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1. Lühikasutusjuhend

A. Ühendage laadija akuga.

B. Ühendage laadija vooluvõrku. Märgulamp TEST näitab, et voolujuhe on 
ühendatud vooluvõrguga.
Kõik laadimisaja märgulambid vilguvad, kui ühendamisel on tegemist vale 
polaarsuse või lühisega või kui 12 V laadija on ühendatud 24 V akuga. 
TEST-märgulamp vilgub seni, kuni laadimisimpulss ei ole tõstnud aku 
pinget kõrgemaks kui 12,5 V (25 V).
Kui TEST-märgulamp pidevalt põleb, liikuge edasi punkti C juurde.
C. Valige vajadusel teine laadimisprogramm vajutades nuppu MODE 
(olek).
Laadija annab märku, kui RECONDITION (parandamine) on valitud koos 
seadega NORMAL (normaalne) - või HIGH (kõrge). Sellisel juhul on see 
kaks märgulampi ja  RECONDITION (parandamine) märgulamp vilgub 
korrastamise ajal.
Laadija olekuks saab valida madala voolu oleku (vt tehnilisi andmeid) 
hoides all MODE (olek) nuppu kolme sekundi vältel. MODE (oleku) 
märgulamp vilgub madala voolu olekus.
Madala voolu olek jääb aktiveerituks seni, kuni MODE (oleku) nuppu 
hoitakse uuesti kolm sekundit all.
D: Aku laetus on ligikaudu 80% ja aku on kasutamiseks valmis, kui lülitub 
sisse absorbtsiooni märgulamp.
E. Aku on täielikult laetud, kui sisse lülitub märgulamp FLOAT (hooldus) - 
või STORAGE (säilitamine).
F. Laadimise saab mis tahes ajal lõpetada eemaldades peavoolujuhtme
vooluvõrgust.
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2. Tähtsad omadused ja faktid
2.1 Ülitõhus „roheline“ akulaadija
Kuna laadija kasutegur on kuni 95%, tekitavad sellised 
seadmed oma ala kehtiva standardiga võrreldes neli korda 
vähem soojust.
Kui aku on laaditud, väheneb võimsustarve tasemele 0,5 W, mis 
on oma ala standardist 5–10 korda parem.

2.2 Vastupidav, ohutu ja vaikne
- Elektriosadel on madal soojuskoormus.
- Kaitstud tolmu, vee ja kemikaalide sissepääsemise eest.
- Kaitse ülekuumenemise vastu: väljundvool väheneb, sest   
 temperatuur tõuseb kõige rohkem tasemele 60 °C,    
 kuid laadijas ei esine tööhäireid.
- Laadijad on täiesti vaiksed: ei ole jahutusventilaatorit ega   
 muid liikuvaid osi.

2.3 Vale polaarsuse kaitse
Pärast aku ühendamist teeb laadija koheselt kindlaks pinge ja 
polaarsuse. Kui aku on valesti ühendatud, hakkavad kõik oleku 
märgulambid vilkuma. Sädemeid ei teki.

2.4 Taastamisfunktsioon täielikult tühjenenud akudele
Paljud vale polaarsuse kaitsega akud ei hakka laadima akusid, 
mis on tühjenenud päris nulli või selle lähedale. Blue Power 
laadija püüab siiski madalal pingel uuesti täis laadida ka 
täiesti tühjenenud aku ning läheb üle tavalaadimisele, kui aku 
klemmidele on tekkinud piisav pinge.

2.5 Temperatuuri osas kompenseeritud laadimine
Pliiaku optimaalne laadimine muutub pöörvõrdeliselt 
temperatuurile. Blue Power IP65 laadija mõõdab ümbritsevat 
temperatuuri testimisfaasi ajal ja kompenseerib temperatuuri 
laadimisprotsessi ajal. Temperatuuri mõõdetakse uuesti, kui 
laadija on madala voolu olekus hoolduslaadimise või säilitamise 
ajal. Seepärast ei ole külma või kuuma keskkonna eriseaded 
vajalikud. 
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2.6 Kohanduv aku laadimine
Pliiakusid tuleb laadida kolmes etapis, milleks on [1] pea- 
või püsilaadimine, [2] absorptsioon- või lisalaadimine ja [3] 
hoolduslaadimine.
Aku täielikuks laadimiseks ja enneaegse sulfateerumise1 
vältimiseks on vajalik mitu tundi kestev absorbtsioonlaadimine.
Suhteliselt kõrge pinge absorbtsiooni ajal siiski ei kiirenda aku 
vananemist positiivsete plaatide võrgu sööbimisel. Kohanduv 
aku hooldus piirab sööbimist vähendades absorbtsiooni aega, 
kui see on võimalik ehk olukorras, kui aku on juba (peaaegu) 
täielikult laetud.

2.7 Säilitusolek: vähem positiivsete plaatide sööbimist
Juba madalam absorbtsiooni perioodile järgnev 
hoolduslaadimise pinge põhjustab võrgu sööbimist. Seepärast 
on esmatähtis vähendada laadimispinget veel rohkem, kui aku 
on laadijaga ühendatud kauem kui 48 tundi.

2.8 Parandamine
Ebapiisavalt laaditud või päevadeks või nädalateks tühjaks 
jäetud pliiaku olukord halveneb sulfateerumise1 mõjul. 
Sulfateerumise õigeaegsel avastamisel saab mõnikord olukorda 
parandada laadides akut madala vooluga kõrgemale pingele. 
NB!
a) Parandamist võib kasutada vaid aeg-ajalt sileda plaadiga VRLA   
 (geel ja AGM) akude puhul, sest tekkiv gaasistumine kuivatab   
 elektrolüüti.
b) Silindrilised VRLA-akud tekitavad enne gaasistumist rohkem    
 sisest survet ja kaotavad seepärast korrastamise ajal vähem   
 vett. Mõned silindriliste akude tootjad soovitavad seepärast    
 korrastamist tsüklilise kasutamise korral.
c) Korrastamist võib kasutada akude elementide ühtlustamiseks ja   
 happe moodustumise vältimiseks.
d) Osad akulaadijate tootjad soovitavad sulfateerumise     
 parandamiseks impulsslaadimist. Paljud akueksperdid on siiski   
 arvamusel, et impulsslaadimise paremuse osas püsipingega    
 laadimise suhtes ei ole kindlaid tõendeid. Meie testid     
 on seda arvamust kinnitanud.
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2.9 Li-ion (LiFePO4) akud
Li-ion-akudes sulfateerumist ei teki.
Kuid li-ion-akud on väga tundlikud ala- või ülepingele2. 
Li-ion-akudes on seepärast tihti integreeritud elementide 
tasakaalustus ja alapingekaitse (UVP).
Mõned vale polaarsuse suhtes kaitstud laadijad ei tunne akut 
ära, kui UVP on vallandunud.
Blue Poweri laadija lähtestab UVP ja saab alustada laadimist.
 
Oluline märkus!
ÄRGE KUNAGI püüdke laadida li-ion-akut, mille 
temperatuur on alla 0 °C.

2.10 Madala voolu olek
Teatud plii-happeakud võivad üle kuumeneda, kui neid laadida 
vooluga, mis ületab 0,3 C (C on mahtuvus (Ah). Näiteks 12 
Ah akut ei tohi laadida vooluga, mis ületab 0,3 x 12 = 4 A). 
Seepärast tuleb väikese mahtuvusega pliiakude laadimisel 
kasutada madala voolu olekut (laadimisvool piiratud väärtusele 
4 A või alla selle, vt tehnilisi andmeid).

1Vt lisateavet akude kohta.
meie raamatust „Energy Unlimited“ (saab laadida
aadressilt www.victronenergy.com),
või
http://batteryuniversity.com/learn/artide/sulfation_and_how_to_
prevent_it

2Vt lisateavet Li-ion-akude kohta aadressilt 
http://www.victronenergy.com/batteries/lithium-battery-12,8v/

http://www.victronenergy.com
http://
http://
http://www.victronenergy.com/batteries/lithium-battery-12,8v/
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3. Laadimisalgoritmid
3.1 Nutikas laadimisalgoritm valikulise korrastamisega 
pliiakudele

Laadimispinged toatemperatuuril:

OLEK ABS
V

FLOAT
(hooldus)

V

STORAGE
(säilitamine)

V

RECONDITION
(parandamine)
V väärtusel % 
/nom

NORMAL
(normaalne)

14,4 13,8 13,2 16,2 väärtusel 8%, 
max 1 t

HIGH
(kõrge)

14,7 13,8 13,2 16,5 väärtusel 8%, 
max 1 t

LI-ION 14,2 13,5 13,5 Ei ole kasutusel

24 V laadijate puhul korrutage kõik pingeväärtused kahega.

NORMAALNE (14,4 V): soovitatakse lahtistele sileplaat-
antimoni-akudele (käivitusakudele), sileplaat-geel-ja AGM-
akudele. KÕRGE (14,7 V): soovitatakse lahtistele plii-kaltsium-
akudele, Optima-spiraalelement- ja Odyssey-akudele.

Seitsme etapiga laadimine pliiakudele:

1. LAADIMINE/TEST
 Testitakse, kas aku suudab laadimist vastu võtta ka juhul,   
 kui aku on täiesti tühjenenud (klemmidel 0 V või peaaegu   
 0 V).
 Kõik laadimisoleku märgulambid vilguvad, kui     
 ühendamisel on tegemist vale polaarsuse või lühisega või  
 kui 12 V laadija on ühendatud 24 V akuga.
 TEST-märgulamp vilgub seni, kuni laadimisimpulss ei ole   
 tõstnud aku pinget kõrgemaks kui 12,5 V (25 V).    
 Kui vilkumine kestab mitmeid minuteid, on alu     
 ilmselt jäädavalt kahjustunud (seesmine lühis). Sellisel   
 juhul eemaldage laadija.
 Valehäire võidakse esitada juhul, kui koormus
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tühjendab väga nõrgalt laetud või täiesti tühjenenud akut 
samaaegselt testimisetapiga. Sellisel juhul eemaldage koormus 
ja korrake testi uuesti.
Laadija olekuks saab valida madala voolu oleku (vt tehnilisi andmeid) 
hoides all MODE (olek) nuppu kolme sekundi vältel. MODE (oleku) 
märgulamp vilgub madala voolu olekus.
Madala voolu olek jääb aktiveerituks seni, kuni MODE (oleku) nuppu 
hoitakse uuesti kolm sekundit all.

2. BULK (põhietapp) 
 Akut laaditakse maksimumvooluga, kuni jõutakse    
 absorbtsioonipingeni. Aku on seejärel umbes 80% täis ja   
 kasutamiseks valmis.
3. ABS - absorbtsioon
 Akut laaditakse püsipingel või väheneva vooluga, kuni   
 see on täielikult laetud.
 Vt eespool toodud tabelist absorbtsioonipinget    
 toatemperatuuril.
 Kohanduv aku laadimine:
 Absorbtsiooniaeg on lühike (vähemalt 30 minutit), kui   
 aku oli (peaaegu) täis laaditud ja pikeneb 8 tunnini,    
 kui aku oli tugevalt tühjenenud.
4. RECONDITION (parandamine)
 valikuline parandamine tugevalt tühjenenud pliiakudele.
 Korrastamist tuleb kasutada laadimisalgoritmidega    
 NORMAL (normaalne) ja HIGH (kõrge) ning seda saab   
 valida vajutades MODE (oleku) ühe korra uuesti pärast   
 vajaliku algoritmi valimist.
 RECONDITION (korrastamise) olekus laaditakse akut   
 madala vooluga kõrgemale pingele absorbtsioonietapi   
 lõpus.
 RECONDITION (korrastamise) märgulamp on laadimise   
 ajal sees ja vilgub. Korrastamise ajal      
 on maksimumvool 8% nimivoolust kuni maksimumpinge   
 saavutamiseni. Parandamine lõpetatakse ühe tunni pärast  
 või kui maksimumpinge on saavutatud      
 (kumb saabub enne). Vt tabelit.
 Näide.
 12/15-laadija korrastamisvool on 15 x 0,08 = 1,2 A.
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5. FLOAT (hooldamine)
 Hoiab aku püsipinget ja täielikku laetust.
6. STORAGE (säilitamine)
 Hoiab aku vähendatud püsipingel positiivsete plaatide   
 gaasistumise ja sööbimise piiramiseks. Aeglane    
 iseenesest tühjenemine on välditud aku automaatse   
 iganädalase ergastamise abil lühikese      
 absorbtsioonlaadimise teel.
7. READY (valmis)
 Aku on täielikult laetud, kui sisse lülitub märgulamp    
 FLOAT (hooldus) - või STORAGE (säilitamine).

3.2 Li-ion (LiFePO4) akud
Li-ion-akude laadimisel kasutab laadija Blue Power li-ion-
akude spetsiaalset laadimisalgoritmi, et saavutada ideaalne 
sooritusvõime. Valige vastavast nupust LI-ION olek.

3.3 Kui aku on koormuse all
Aku võib laadimise ajal olla koormuse all, kui voolukulu on 
väiksem kui laadija nimivõimsus.

NB!
a) Enne täielikult või väga suures osas tühjenenud pliiaku   
 laadimist eemaldage kõik koormused. Koormuse    
 võib uuesti ühendada, kui on alustatud laadimise    
 põhietappi.
b) Eemaldage kõik koormused ka enne li-ion-aku laadimist,
 kui li-ion-aku alapingekaitse (UVP) on vallandunud.
 Koormuse võib uuesti ühendada, kui on  alustatud    
 laadimise põhietappi.

3.4 Uue laadimisperioodi alustamine
Uus laadimisperiood algab, kui:
a) laadija on jõudnud hooldus- või säilitusolekusse ning vool   
 kasvab koormuse mõjul maksimumvooluni rohkem kui   
 nelja sekundi jooksul.
b) laadimise ajal vajutatakse MODE (oleku) nuppu.
c) laadija on vooluvõrgust eemaldatud ja uuesti ühendatud.
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3.5 Laadimisaja hindamine
Pliiaku laetus on absorbtsiooniperioodi alguses umbes 80%.
Laadimisaja väärtusest T väärtuseni 80% saab arvutada 
järgmiselt:
T = Ah / I 
Kus:
I on laadimisvool (= laadija väljund miinus koormusvool). 
Ah on laetav Ah-väärtus.

Aku laadimiseks väärtusele 100% on vaja max 8 tundi 
absorbtsiooniaega.

Näide.
Laadimisaeg, kui täiesti tühjenenud 100 Ah laaditakse tasemele 
80% 10 A Blue Power laadijaga: T = 100 /10 = 10 tundi

Laadimisaeg väärtusele 100%: T = 10 / 8 = 18 tundi

Li-ion-aku laetus on rohkem kui 95% absorbtsiooniperioodi 
alguses ja saavutab väärtuse 100%, kui absorbtsioonilaadimine 
on toimunud 30 minutit.

3.6 Kõrge seesmine takistus
Kui aku jõuab oma kasutusea lõppu või kui see eemaldatakse 
kasutusest enneaegselt sulfateerumise või sööbimise tõttu, siis 
aku mahutavus oluliselt langeb ja seesmine takistus kasvab. 
Laadija ei tunne sellist akut enam testimisfaasis ära (tegemist 
võib olla isegi peaaegu täis laaditud akuga).
Väga lühike põhietapp laadides oletatavalt põhjalikult 
tühjenenud akut ei tähenda siiski veel, et aku on jõudnud oma 
kasutusaja lõppu.
Märkus! Sulfateerumist saab mõnikord osaliselt parandada 
korduva PARANDUSOLEKU abil.

3.7 Saab kasutada vooluallikana
Kui laadija ei ole akuga ühendatud, on laadija klemmidel 
alalisvool.
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4. Tehnilised andmed

Laadija Blue Power, IP65 12 V 5/7/10/15 A 24 V 5/8 A
Sisendpinge kõikumisvahemik 180-265 V AC
Kasutegur 94% 95%
Valmidusoleku võimsuskulu 0,5 W
Aku miinimumpinge Alustab laadimist väärtuselt 0 V

Laadimispinge „absorbtsioon“
Normaalne: 14,4V 

Kõrge: 14,7 V 
Li-ion: 14,2 V

Normaalne: 28,8 
Kõrge: 29,4 V 
Li-ion: 28,4 V

Laadimispinge „hoidmine“
Normaalne: 13,8 

Kõrge: 13,8 V 
Li-ion: 13,5 V

Normaalne: 27,6 
Kõrge: 27,6 V 
Li-ion: 27,0 V

Laadimispinge „säilitamine“
Normaalne: 13,2 

Kõrge: 13,2 V 
Li-ion: 13,5 V

Normaalne: 26,4 
Kõrge: 26,4 V 
Li-ion: 27,0 V

Laadimisvool 5/7/10/15A 5/8A
Laadimisvool madala voolu olekus 2/2/3/4A 2/3 A
Temperatuuri kompensatsioon (vaid 
pliiakud) 16 mV/°C 32 mV/°C
Saab kasutada vooluallikana Jah
Lekkevool 0,7 Ah/kuus (1 mA)

Kaitsefunktsioon Polaarsus    Väljundi lühis
Ülekuumenemine

Töötemperatuuri vahemik -20..+50°C (täielik nimivõimsus max 30°C)
Niiskus (mitte kondenseeruv Max

KORPUS 
Akuliitmik 1,5 m puna-must kaabel

230 V voolujuhe
1,5 m kaabel

CEE 7/7, BS 1363 pistikuga (UK) või 
AS/NZS 3112 pistikuga

Kaitseklass IP65 (pritsme- ja tolmukindel)
Mass 0,9 kg 0,9 kg

Mõõtmed (K x L x S)
12/7:47 x 95 x 190 mm 
Muu: 60 x 105 x 190 

mm

24/5:47 x 95 x 190 mm 
24/8:60 x 105 x 190 

mm
STANDARDID

Turvalisus EN 60335-1, EN 60335-2-29
Saaste EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
Immuniteet EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3
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Viis aastat piiratud garantiid
Piiratud garantii puudutab toote materjali- ja tootmisvigu ning 
see kehtib viis aastat alates toote algsest ostukuupäevast. 
Klient peab tagastama defektse toote koos ostutšekiga 
ostukohta.
Piiratud garantii ei hõlma kahjustusi, muudatustest tingitud 
häireid ega töö halvenemist, muundamist, valet või lubamatut 
kasutamist, üleliigse niiskuse kätte jätmist, tulekahju, 
vale pakendamist, pikselööki, voolukõikumisi ega muid 
loodusjõududest tulenevaid kahjustusi.
See piiratud garantii ei hõlma ka kahjusid, defekte või 
tööhäireid, mis tulenevad Victron Energy volitusi mitteomavate 
isikute tehtud remonditöödest.
Victron Energy ei vastuta ühegi käesoleva toote kasutamisest 
tuleneva kaudse kahju eest.
Käesoleva piiratud garantii alla kuuluv Victron Energy suurim 
vastutus ei või ületada toote ostuhinda. 
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