
TANINMIŞ AKÜ ŞARJ CİHAZI

WSC 720
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KULLANICI KILAVUZU

12V / 24 V Kurşun-asit aküler 40-500 Ah
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EXIDE TECHNOLOGIES'DEN BU ŞARJ 
CİHAZINI SEÇTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR 
EDERİZ.

WSC720'niz Exide Technologies'den kaliteli bir üründür.

WSC720 kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır ve akü performansını 
ve servis ömrünü optimize edecek en son şarj teknolojisini içerir.

WSC720 tamamen şarj edilmiş aküler sağlar ve aynı zamanda araç servisi 
sırasında teşhis için bir güç kaynağı görevi görür.

Güvenlik talimatlarını ve kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Talimatları 
izlerseniz, uzun yıllar boyunca mükemmel hizmet verecek yüksek 
performanslı bir şarj cihazından ve güç kaynağından yararlanacaksınız. 
Atılan ambalaj geri dönüştürülebilir.

Exide ve ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret 
edin: www.exide.nu (İsveççe)

Saygılarımla
Exide Technologies
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BAŞLANGIÇ
1. Şarj cihazının kırmızı kablo kelepçesini akünün pozitif terminal 
direğine (+) ve siyah kablo kelepçesini akünün negatif terminal 
direğine (-) bağlayın.
2. Şarj cihazının elektrik fişini topraklı bir prize takın.
3. “Mod” düğmesine basarak doğru işlevi seçin.

Doluyor:
• Gerilim seçin: 12 V veya 24 V
• Akü teknolojisi seçin: Standart veya AGM / Jel

Güç kaynağı:
• 13,7 V Güç Kaynağı
• NOT! Bu işlev yalnızca 12 V sistemi içindir

4. Seçim modu LED'i yeşil yandığında, pil tamamen şarj olmuştur. 
Elektrik fişini ve kablo kelepçelerini çıkarın.

5. Yanlış voltaj veya polarite seçilirse, şarj cihazı çalışmaz.
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BİLGİ

• WSC720 servis istasyonları için güçlü bir şarj cihazıdır.

•  WSC720 aşağıdakiler için kullanılabilir:
 1. 12 V ve 24 V aküler için bir şarj cihazı olarak
 2. 12 V ve 24 V sistemlerde voltajı korumak için
 3. 12 V sistemi için Güç Kaynağı Olarak

• Şarj modlarında (12 V ve 24 V) WSC720 başlangıçta aküyü şarj 
eder ve bağlı olduğu sürece sabit akım şarjı (şamandıra şarjı) ile 
tam şarjı korur.

• Şarj modlarında (12 V ve 24 V) WSC720, Diyagnostik Güç 
Kaynağı olarak işlev gören ve 70 A'e kadar sistem voltajını 
koruyacaktır.

• ”13,7 V Güç Kaynağı” nda WSC 720, 12 V ekipmanı için Güç 
Kaynağı görevi görecektir. Bu mod, aşağıdakiler için yararlı olan 
70 A'ya kadar bir akım verecektir:
- 12 V pillerin değiştirilmesinde Güç Kaynağı
- 12 V sistemlerde Güç Kaynağı
- Teşhis için Güç Kaynağı

• WSC720, sıcaklıktan bağımsız olarak mümkün olan en iyi şarjı 
sağlayacak bir sıcaklık dengeleyici ile donatılmıştır.
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Wsc720 user guide

1. Güvenlik notlarını okuyun ve belirtilen önlemlere uyun.

2. Kırmızı kablo kelepçesini akünün pozitif terminal direğine (+) ve 
siyah kablo kelepçesine bağlayın. Kabloların konumu, bkz. Sayfa 11.

3. Elektrik fişini topraklı bir prize takın.

4. Kablolar yanlış bağlanırsa veya yanlış sistem voltajı (12 V veya 24 
V) seçilirse, kırmızı LED bir arızayı belirtmek için yanar. Öyleyse, 
bağlantıyı kontrol edin ve uygun şekilde ayarlayın.

5. WSC720, en son kullanılan modda şarj olmaya başlayacaktır. Gerekirse, 
istenilen mod seçilene kadar ”Mod” düğmesine art arda basın.

Mode:

• 12 V piller için: Standart veya 

AGM / Jel Şarjı

• bkz. sayfa 6 *

•  24 V piller için: Standart veya 

AGM / Jel Şarjı

• bkz. sayfa 6 *

•  12 V sistemler için: Gerilim 

ve Güç Kaynağı, 13,7 V 

• Belirti:
• WSC720 doğru şekilde 
bağlanırsa, LED'in yanıp 
sönmesi durduğunda ve sabit 
bir sarıya dönüştüğünde sarı 
LED yaklaşık 4 saniye yanıp 
söner.
• “13,7 V Besleme” modunda, 
işlev bağlandığında yeşil LED 
yanar.

Bir sonraki sayfada devam ediyor.
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6. Şarj tamamlanıncaya kadar LED sabit sarı gösterecektir, 
ardından LED sarıdan yeşile dönecektir.
7. Şarj işlemi tamamlandığında önce elektrik fişi çıkarılmalı, 
ardından kablo kelepçeleri çıkarılmalıdır.
8. Kablolar yerinde bırakılırsa, 13,7 V'ta sürekli şarj olur, aksi 
takdirde şarjı talimatlara göre durdurun.

Aküler Hakkında Gerçekler:

* Aküler AGM / GEL veya Standart tiptedir.
- AGM / GEL, elektrolitin (asit) emildiği veya jel formunda 
olduğu ve genellikle açıkça AGM veya GEL olarak 
işaretlendiği valf ayarlı akülerdir.

- Diğer aküler standart akülerdir.
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GÜVENLİK TALİMATLARI
• WSC720, 12 V kurşun asit aküleri şarj etmek veya 12 V ekipman 
için güç kaynağı görevi görmek üzere yapılmıştır.
Şarj cihazını başka amaçlarla kullanmayın.

• WSC720 bina içi amaç için üretilmiştir ve nemden korunmalıdır.

• Kabloları, terminal kelepçeleri veya gövdesi hasarlıysa WSC720 
kullanmayın.

• Aküler şarj olurken patlayıcı gazlar yayar. Bu nedenle, iyi 
havalandırma sağlamak ve akünün yakınında kıvılcım ve açık alevden 
kaçınmak önemlidir.

• Dikkatli olun ve kelepçeler arasında metalik temastan kaçının.

• Akülerle çalışırken koruyucu gözlük kullanın.

• Akü asidi (elektrolit) aşındırıcıdır. Gözler veya cilt asitle temas 
ederse, derhal bol miktarda suyla yıkayın ve hemen bir doktora 
başvurun.

• Asla donmuş bir aküyü şarj etmeyin.

• Akü ısınırsa şarj işlemini sonlandırın.

• Şarj sırasında WSC720'yi asla akünün üzerine yerleştirmeyin.

• WSC720'yi örtmeyin.

• Şarj cihazının “13,7 V Besleme” modunda, bazı durumlarda 
kıvılcım çıkmasına neden olabilecek 13,7 V'luk sabit bir çıkış voltajı 
sağladığını unutmayın.

• WSC720 aşırı ısınmaya karşı korumalıdır. Ortam sıcaklığı çok 
yüksekse, şarj akımı azalır.

• Şarj sırasında şarj cihazı aralıklı olarak 15,5 V şarj voltajı 
sağlayabilir. Şarj sırasında aküye bu voltaj seviyesinden zarar 
görebilecek hiçbir ekipmanın bağlı olmadığından emin olun.
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FONKSİYONLARI:
 • WSC720, Kullanıcı Kılavuzunda açıklandığı gibi aküye bağlı 
olmalıdır. Bağlandıktan sonra, aküyü şarj eder ve şebeke gücüne bağlı 
olduğu sürece sabit voltaj şarjı (şamandıra şarjı) ile tam şarj olmasını 
sağlar.

• WSC720'yi elektrik şebekesi olmadan aküye bağlı tutmayın. Bu, 
uzun vadede aküyü boşaltır.

• WSC720 tam otomatiktir ve 40 ve 500 Ah arasındaki kurşun-asit 
akülerin gelişmiş şarjı için programlanmıştır.

• 24 V modu seçilirse, akü voltajı 15,8 V'tan yüksek olmalıdır. Değilse, 
kırmızı LED bir hata olduğunu gösterir.

• Güvenlik fonksiyonları, özellikle aküler 500 Ah'den büyükse şarjı 
sonlandırarak aşırı şarjı azaltacaktır.

• WSC720, şu tuşlara basılarak Güç Kaynağı olarak kullanılabilir:
13.7 V Güç Kaynağına “Mode” düğmesine basın. Bu modda WSC720, 
13,7 V ve maks. 70 A.

• ”13,7 V Güç Kaynağı, 12 V elektrik sistemlerinde Güç Kaynağı ve 12 
V akülerin sürekli şarj edilmesi, yüzdürme şarjı için kullanılacaktır.

• 24 V sistemlerde voltajı korumak için, “24 V şarj” Modu 
kullanılacaktır.

• WSC720 sıcaklık telafisi ile donatılmıştır. Termal sensör negatif, 
siyah, terminal kelepçesine entegre edilmiştir.

• Sıcaklık kompanzasyonumuz sayesinde soğuk havalarda yetersiz şarj 
ve yüksek sıcaklıklarda aşırı şarj ile ilgili ortak problemler ortadan 
kaldırılmıştır.

• Şarj eğrisi akü teknolojisine uyarlanmış beş adımdan oluşur.

• Yanlış tipte bir aküyü aşırı şarj etme riskini en aza indirgemek için 
WSC720, 7 saat sonra işlemi kesintiye uğratan bir kesme fonksiyonu 
ile donatılmıştır ve arıza, sabit kırmızı renkte yanan LED ile gösterilir. 
NOT: Bu alarm, önerilen pil boyutunu aşan kapasiteye sahip pilleri 
şarj ederken veya şarj sırasında pile bağlı olan diğer ekipman çekme 
akımı (paralel yükler) ile bağlantılı olarak tetiklenebilir.
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• Yüksek sıcaklıklarda şarj edildiğinde aküler zarar görür. Bu 
nedenle, WSC720, sıcaklık çok yüksek olduğunda şarjı sonlandıran 
bir güvenlik fonksiyonuna sahiptir, yakl. 50 ° C. Bu, sabit kırmızı 
yanan LED ile gösterilir.

ARIZA BELİRTİLERİ VE SORUN GİDERME

Arıza: Şarj cihazı kabloları akü terminallerine bağlandığında 
kırmızı LED yanar.

Olası neden 1: Kablo kelepçeleri aküye yanlış bağlanırsa, ters kutup 
koruması etkinleştirilir ve şarj işlemi başlamaz.

Yapılması Gereken İşlem: Şarj cihazının doğru 
kutupları kullanarak bağlandığını kontrol edin.

Olası neden 2: Şarj için yanlış voltaj modu. 24 V sistem için 12 V.

Yapılması Gereken İşlem: voltaj modunu ayarlayın.

Olası neden 3: Şarj için yanlış voltaj modu. 12 V'luk bir sistem için 
24 V.

Yapılması Gereken İşlem: voltaj modunu ayarlayın.

Olası neden 4: 24 V elektrik sisteminde 15,8 V'un altında bir 
voltaj.

Yapılması Gereken İşlem: Lütfen 24V sistemindeki akülerin her 
birinde kısa bir süre (en fazla 10 dakika) “13.7V Güç Kaynağı” 
Modunu kullanmayı deneyin. Dengesiz akülerden kaçınmak için, tüm 
akülerin aynı anda şarj edilmesi son derece önemlidir.

1.

Bir sonraki sayfada devam ediyor.
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Arıza: Şarj işlemi başlamıyor, yani lamba yanmaya devam ediyor ve 
sarı LED sabit sarı ışığa geçmiyor.

Olası neden: Akü voltajı, şarj cihazını çalıştırmak için çok düşük, 7 V'den 
düşük. Bunun nedeni pilin aşınmış veya arızalı olması veya tamamen 
boşalmış olması olabilir.

Yapılması Gereken İşlem: 13,7 V Besleme modunu kısa bir süre (en fazla 10 
dakika) bağlamaya çalışın. Şarj işlemini yeniden başlatın. Bu genellikle pilin 
gerçekten çok boşalması durumunda çalışır, ancak aksi halde iyi 
durumdadır. Lütfen terminal kelepçelerinin bağlantısına dikkat edin.

Arıza: Şarj işlemi normal bir şekilde başladı, ancak tamamlanmadı. 
Kırmızı LED yanar ve şarj işlemi sonlandırılır.

Olası neden 1: Arızalı akü. Akünün şarj edilmesine izin vermeyen 
bir hatası var, örn. kısa devre.

Eylem: Aküyü değiştirin.

Olası neden 2: Paralel yük. Aküye boşaltma yapan bir ekipman aküye 
bağlanırsa, şarj cihazının kapasitesinin, güvenlik nedeniyle şarj cihazına 
yerleştirilen zaman kısıtlamaları dahilinde aküyü şarj etmek için yeterli 
olmaması riski vardır.
Yapılması Gereken İşlem: Mümkünse, paralel yükün bağlantısını 
kesin ve şarj işlemini tekrarlayın veya hem şarj hem de paralel yük 
tahliyesinin ihtiyaçlarını karşılamak için daha büyük bir şarj cihazı 
satın alın.
Olası neden 3: Akü çok büyük. Akü, şarj cihazı için önerilen boyuttan 
daha büyüktür, bu da, güvenlik nedeniyle akünün içine yerleştirilmiş 
zaman kısıtlamaları içinde şarjın tamamlanamayacağı anlamına gelir.

Eylem: şarj işlemini tekrarlayın.

Olası neden 4: Akü sıcaklığını izleyen yüksek sıcaklık kesintisi 
tetiklendi. Yüksek sıcaklığın nedeni, akünün dahili bir arızası olması 
veya ortam sıcaklığının yüksek olması olabilir.

Eylem: Şarj işlemi oda sıcaklığında yapılırsa, yüksek sıcaklığa 
muhtemelen bir akü arızası veya aşınma neden olur. Akü 
değiştirilmelidir. Şarj işlemi yüksek bir ortam sıcaklığında 
gerçekleşiyorsa, akü oda sıcaklığına soğuduğunda şarj işlemi devam 
edebilir.

2.

3.

Bir sonraki sayfada devam ediyor.
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BAKIM / AKSESUARLAR
• Şarj cihazı tamamen bakım gerektirmez.

• Şarj cihazının açılması garantiyi geçersiz kılacaktır.

• Elektrik kablosu hasarlıysa WSC720 kullanmayın. Kabloyu 
değiştirin. Kabloları, terminal kelepçeleri veya gövdesi hasar 
görmüşse şarj cihazını kullanmayın.

• Kelepçelerin plastik parçaları değiştirilebilir. NB! Kırmızı 
kelepçenin pozitif kabloya takıldığından ve siyah kelepçenin negatife 
bağlandığından emin olun.

• Kılıf yumuşak, nemli bir bez ve hafif bir deterjan kullanılarak 
temizlenebilir. Temizlenirken şarj cihazının elektrik bağlantısı 
kesilmelidir.

Ürün, denetlenmedikçe veya ürünün güvenliğinden sorumlu bir 
kişiden nasıl kullanılacağı hakkında bilgi almadığı sürece bilgi veya 
deneyime sahip olmayan kişiler tarafından kullanılmaya uygun 
değildir.

Çocukların ürünün herhangi bir parçasıyla oynamasına izin 
vermeyin.

GÜÇ

nEG.
KABLO

POS. KABLO

TERMAL SENSÖR RJ45
İÇİN İLETİŞİM

ETKİN DEĞİL
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model exide Wsc720 
WSC720, birincil anahtarlamalı, bilgisayar kontrollü bir şarj 
cihazı ve bir Güç Kaynağıdır.

190-255 VAC, 45-400 Hz 90-190 
VAC arasında güç azaltılır. 90VAC% 
50 güç verir.

≤2,5	mA/12	V,	≤5	mA/24	V

13,7	-	15,5	VDC	at	25ºC

27,4	–	31,0	VDC	at	25ºC

13,7	–	14,4	VDC	at	25ºC

27,4	–	28,8	VDC	at	25ºC

13,7	VDC

Max.	70	A	

Max.	60	A	

Giriş Gerilimi

Çıkış Akımı

Şarj Gerilimi                 12 V FV	

Şarj Gerilimi                 24 V FV	

Şarj Gerilimi                12 V VR	

Şarj Gerilimi                24 V VR	

Şarj Gerilimi                Supply	

Şarj Akımı                            12 V	

Şarj Akımı                            24 V	

Ortam sıcaklığı        	

Soğutma      

Şarj Türü

Kurşun-asit akü tipleri	  

Akü kapasitesi  	 

Boyutlar                (BxGxY)	

-25	/	+50	ºC

Fan

IU1U2U3U4  
Beş adımda tam otomatik teknoloji 
uyarlanmış şarj profili, alt. 13,7V Güç 
Kaynağı / şamandıra şarjı.

Standard	and	AGM/Gel

40	-	500	Ah

258	x	136	x	89	mm

Uluslararası Koruma Derecesi 	IP20,	(IP21	yatay yerleşim için)	 

Koruma sınıfı

Ağırlık	

1,	topraklı

2,3	kg	kablosuz ve	 
4,5	kg	kablolu
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CE ÜRETİCİ BEYANI
Ürün: EXIDE WSC720 Akü şarj cihazı

Üretici:  
EXIDE Technologies, Bultgatan 40A, Kungälv, Sweden and  
Primepower AB, Idavägen 11, Växjö, Sweden

Üretici, ünitenin ilgili standartlara uygun olduğunu garanti eder. 
Intertek Semko tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.

LVD-Standard
EN 60335-2-29:2004 + A11:97 (IEC335-2-29:2002 modified)
EN 60335-1:2002 + A11:2004#A1:2004-A12:2006+A2006 
EN50366:2003 + A1:2006

EMC-Standard
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3



14

GARANTİ
Bu ürünün en yüksek kalite spesifikasyonlarına göre üretildiğini 
ve en iyi endüstriyel standarda göre üretildiğini garanti ediyoruz. 
Ürünün arızalı olduğu veya üretim veya dağıtım ile ilgili 
olabilecek bir hasarı varsa, zorunlu garanti hakları geçerlidir.

Garanti (NL 2010, 2 yıl) artık geçerli olmayacaktır.
şarj cihazı doğru kullanılmamış veya Exide Technologies veya 
yetkili temsilcileri dışında bir kişi tarafından açılmamış veya 
onarılmamıştır.

Exide Technologies, yukarıda belirtilen maliyetlerden başka 
maliyetlerden sorumlu değildir, yani potansiyel sonuç maliyeti 
yoktur. Exide Technologies de bundan daha başka bir garanti 
kapsamında sorumlu değildir.




