
BOSCH C3 PROSTOWNIK
Ładowarka C3 jest mniejszym z nowych modeli, przeznaczonym do
ładowania akumulatorów w samochodach osobowych i motocyklach

o napięciu nominalnym 6 i 12 V. Urządzenie jest w pełni automatyczne, a
użytkownik może wybrać jeden z czterech trybów działania. Funkcją

specjalną jest przełączanie w tryb ładowania podtrzymującego. Prostownik
C3 jest przeznaczony dla akumulatorów o pojemności od 1,2 do 14 Ah

w wersji 6 V oraz dla akumulatorów o pojemności od 14 do 120 Ah w wersji
12 V. W obydwu przypadkach nie ma znaczenia, czy chodzi o akumulatory
ołowiowe z elektrolitem wykonane w technologii WET, AGM, GEL czy VRLA.

 

Większym modelem wśród nowych ładowarek jest urządzenie oznaczone symbolem C7, przeznaczone do ładowania
akumulatorów w samochodach osobowych i ciężarowych. Napięcie nominalne akumulatorów ładowanych przy pomocy
tego prostownika wynosi 12 i 24 V, natomiast pojemność akumulatorów 12 V może wynosić od 14 do 230 Ah, a 24 V –
od 14 do 120 Ah. Proces ładowania jest w pełni zautomatyzowany, użytkownik ma do wyboru jeden z sześciu trybów
pracy. Funkcją specjalną jest możliwość ładowania podtrzymującego akumulatorów wykonanych w technologii WET,
AGM, GEL lub VRLA (akumulator ołowiowy z elektrolitem). Prostownik jest podłączany do sieci przy pomocy płaskiej,

standardowej wtyczki europejskiej, jego obsługa jest w pełni interaktywna, a jedną z ważnych funkcji jest
zabezpieczenie zasilania. Prostownik może być wykorzystywany do zasilania elektrycznych systemów pojazdu w czasie,

gdy doładowywany jest akumulator. Wszystkie tryby ładowania sygnalizowane są użytkownikowi przy pomocy kilku
kolorowych diod LED. Po zakończeniu ładowania automatycznie włączany jest tryb ładowania podtrzymującego prądem

o natężeniu 1,5 A.
Prostownik posiada automatyczny tryb ładowania impulsowego przy napięciu akumulatora od 7,5 do 10,5 V, które

pomaga zregenerować głęboko rozładowane akumulatory.

Opis producenta

Niemieckie przedsiębiorstwo z siedzibą w Gerlingen, zajmujące się m.in. produkcją techniki motoryzacyjnej
i przemysłowej.
Technika motoryzacyjna to największy dział przedsiębiorstwa w grupie Bosch.

Bosch należy do największych na świecie producentów części i akcesoriów samochodowych. W dziale jest
zatrudnionych około 160 tys. pracowników na całym świecie.


