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            WT Serien IUOU Multi 
          intelligent batteriladdare 

 
 

    SW Exergon art: 
         27-6600 15A (WT-1215-TB) 
         27-6700 25A (WT-1225-TB) 
        27-6800 45A (WT-1245-TB) 

 
       Användarmanual 

 
 

Läs noggrannt denna manual innan installation och 
användning! 
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1. Allmänna säkerhets-och 
installationsanvisningar 
 
 

1,1 Använda enheten på ett säkert sätt. 
Underlåtenhet att följa denna instruktion 
kan orsaka materiella skador, enhets- 
fel, eller risk för kroppsliga skador. 
Grundläggande säkerhetsåtgärder ska 
iakttas vid användning av elektrisk 
utrustning för att undvika risken för: 
 

• Elektrisk chock 
• Brandrisk 
• Kroppsskada 

 
1,2 Säkerhetsutrustning installation 
 
• Hantera varsamt batterier, batterisyra är 
frätande 
 
• Undvik kontakt med batterisyra. Men 
om du utsätts för batterisyra, skölj 
kroppen och kläder med rikliga mängder 
rent vatten och kontakta läkare 
 
• Se till att enheten är på en stabil yta 
 
• Använd inte hårda eller vassa föremål för 
att rengöra enheten. De kan skada 
laddaren 
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1,3 Elkablar 
 

• Om kablar måste matas genom 
metall väggar eller andra väggar 
med vassa 
kanter, använder kanaler eller 
bussningar för att förhindra 
skador. 

• Lägg kablarna så att andra 
människor inte kommer att 
snubbla över dem. 

• Lägg inte lösa eller böjda kablar 
nära ledande material. 

• Dra inte i kablarna. 
• Fäst kablarna ordentligt 
• Placera kablarna så att de inte 

skadas. 
• Använd alltid uttag som är 

jordade och säkrade genom 
jordfelsbrytare 

• Lägg aldrig kablar för 230V och 
12V i samma kabelkanal. 

• Använd alltid minimum 
rekommenderad kabelarea 

• Låt en behörig elektriker göra 
den elektriska installationen 

 
1,4 Installation på båt 
• Felaktig användning eller 

installation av laddaren på båten 
kan leda till korrosion av 
båten. Låt kvalificerad personal 
utföra installationen av 
laddare. 
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2. Varningar 
 

 
 
Varning! 
Läs noga om följande 
försiktighetsåtgärder. 
 Skador orsakade av 
underlåtenhet att följa instruktionerna 
nedan täcks inte av garantin. 
2,1 Använd laddningen bara som avsett. 
2,2 Använd inte laddaren om den chassit 
eller kablar är skadade. 
2,3 Laddaren får inte användas för att 
ladda någon annan typ av batterier än de 
som anges.  
2,4 Använd inte enheten i en fuktig eller 
våt miljö. 
2,5 Ladda inte ett fruset batteri, det finns 
risk för explosion. 
2,6 Förvara laddaren på ett säkert ställe, 
utom räckhåll för barn. 
2,7 Endast kvalificerad personal som är 
förtrogna med de risker och 
tillämpliga bestämmelserna bör 
genomföras underhålls-eller 
reparationsarbeten. 
2,8 Enheten ska fixeras och installeras på 
ett sådant sätt att den inte kommer att 
tippa omkull eller 
falla ner. 
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3. Applikationer, beskrivningar  
Laddaren genererar ström för att ladda 
batterier som används ombord på fordon 
eller båtar 
Laddaren kan kontinuerligt ladda 
batterier eller startbatterier, vilket gör att 
batterierna bibehåller en hög 
kapacitetsnivå. 
 
Laddaren kan användas för att ladda 
följande typer av batterier: 

• GEL/AGM 
• Bly-syra startbatterier 
• Underhållsfria batterier 

 
Kontakta din batterileverantör för uppgift 
om maximal kapacitet på dina bly-syra 
batterier. 
 
Laddaren är utrustad med skydd för 
felaktig polaritet; detta förhindrar att 
laddaren skadas om polariteten förväxlas. 
 
En temperatursensor (TF-500, tillval) som 
placeras I batteriernas närhet skyddar 
batterierna mot skada orsakad av 
varierande temperaturer genom att 
förändra laddstatus beroende på 
temperaturen vid batteriet. Koppla två 
ändar av TF-500 (figur 13 sid 8)- ena änden 
till ”T.S” uttaget baktill och andra änden 
till batteriet. 
En fjärrkontroll (900-RC, tillval) kan 
anslutas för att manövrera enheten. 
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4. Specifikationer av olika 
modeller 
 
IUOU laddaren levereras I en mängd olika 
varianter. Den kan ladda batterier upp till 
en kapacitet som indikeras i specifikations 
avsnittet. Identifikation av specifikationen 
för din modell, se följande tabeller: 
 
Bakre vy (se figure 6-8, sid 5-6) 

1. Anslutning för tempsensor 
2. Säkring 
3. Av/På knapp 
4. 230V anslutning 
5. Ventilationshål 

 
Främre vy; WT-1280-TB, WT-2440-TB. 
WT-1260-TB, WT-2430-TB, WT-1245-TB, 
WT-2425-TB (se figure 1, sid 3) 
Enheterna kan ladda två separata 
batterier. 

1. Halv effektläge 
2. Anslutning för fjärrkontroll (900-

RC, tillval) 
3. Kontroll lampa 
4. Switchar för val av volttal och 

tidsbegränsning (se också figure 12, 
sid 8) 

5. “+” (plus) anslutning batteri 
6. “+” (plus) anslutning batteri 
7. “-“ (minus) anslutning batteri 
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Främre vy; WT-1260-TC, WT-2430-TC, 
WT-1245-TC, WT-2425-TC (se figure 2, 
sid 3) 
Enheterna kan ladda tre separata 
batterier. 

1. Halv effektläge 
2. Anslutning för fjärrkontroll (900-

RC, tillval) 
3. Kontroll lampa 
4. Switchar för val av volttal och 

tidsbegränsning (se också figur 12, 
sid 8) 

5-7. “+” (plus) anslutning batteri 
8.  “-“ (minus) anslutning batteri 

 
Främre vy; WT-1225-TB, WT-2415-TB (se 
figure 3, sid 4) 
Enheterna kan ladda två separata 
batterier. 

1. Halv effektläge 
2. Anslutning för fjärrkontroll (900-

RC, tillval) 
3. Kontroll lampa 
4. Switchar för val av volttal och 

tidsbegränsning (se också figur 12, 
sid 8) 

5. “+” (plus) anslutning batteri 
6. “+” (plus) anslutning batteri 
7. “-“ (minus) anslutning batteri 
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Främre vy; WT-1225-TC, WT-2415-TC (se 
figure 4, sid 4) 
Enheterna kan ladda upp till tre separata 
batterier. 
 

1. Halv effektläge 
2. Anslutning för fjärrkontroll (900-

RC, tillval) 
3. Kontroll lampa 
4. Switchar för val av volttal och 

tidsbegränsning (se också figur 12, 
sid 8) 

5. “+” (plus) anslutning batteri (1A )  
6. “+” (plus) anslutning batteri 
7. “+” (plus) anslutning batteri 
8. “-“ (minus) anslutning batteri 

 
Främre vy; WT-1215-TB (se figure 5, sid 
5) 
Enheterna kan ladda två separata 
batterier. 

1. Halv effektläge 
2. Anslutning för fjärrkontroll (900-

RC, tillval) 
3. Kontroll lampa 
4. Switchar för val av volttal och 

tidsbegränsning (se också figur 12, 
sid 8) 

5. “+” (plus) anslutning batteri 
6. “+” (plus) anslutning batteri 
7. “-“ (minus) anslutning batteri 
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5. Tillbehör 
 

5.1 Temperatursensor 
Temperatursensorn mäter 
temperaturen på batteriet och runt 
omkring och överför informationen till 
laddaren. Laddningen ökar eller 
minskar beroende av temperaturen. 
 
5.1.1 Dra kabeln från batteri till 

laddaren. 
5.1.2 Anslut tempsensorn på 

baksidan av laddaren med 
kontakten 

5.1.3 Fäst sensorns huvud direkt på 
batteriet med t ex 
dubbelhäftande tape. (Se figur 
13, sid 8) 

5.1.4 Slå av/på laddaren för att 
aktivera sensorn. 

 
5.2 Fjärrkontroll 

 
 

Fjärrkontrollen kan användas för att 
slå av/på laddaren och för 
funktionskontroll. 
Notera! Placera fjärrkontrollen på en 
lätt tillgänglig plats för att säkerställa 
tillgängligheten av laddaren. 
 
Varning! Vid dragning av kabeln, se 
till att den inte skadar annat kablage 
eller övriga komponenter. 
 

 20

5.2.1 Reservera en yta på 
5,0*5,5*2,3cm för 
fjärrkontrollen. 

5.2.2 Anslut fjärrkontrollen till 
laddaren. Modular kontakt I 
bägge ändar. 

5.2.3 Placera fjärrkontrollen och 
skruva fast den ordentligt. 

 
230V anslutning 
Anslut stickkontakten för 230V I ett jordat 
uttag med jordfelsbrytare. 
 
Notera! Av/på knappen måste stå I läge 
“ON” för att fjärrkontrollen ska fungera. 
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6. Inställningar 
 

6.1  Laddningstid och volttal 
Med switcharna kan man ändra tiden och 
volttalet som batteriet laddas upp till. (Se 
figur 12) 
 

 
 
VARNING! Säkerställ att switch 1 och 2 
eller switch 3 och 4 aldrig är tillslagna 
samtidigt som laddaren används. Följ 
nedanstående tabeller för korrekt 
användning: 
 
 
 
 
 
Inställningar för laddning med följande modeller:  WT-1280-TB, 
WT-1260-TB, WT-1260-TC,WT-1245-TB, WT-1245-TC, WT-1225-
TB, WT-1225-TC and WT-1215-TB: 

12V 
laddningsspänning Switch 1 Switch 2 Batterityp 

13,8 V OFF OFF 
Äldre startbatterier 
underhållsladdning 

14,4 V ON OFF Våta och GEL 
14,8 V  OFF ON AGM 
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 Inställningar för laddning med följande modeller:  WT-2440-TB, WT-2430-TB, WT-
2430-TC, WT-2425-TB, WT-2425-TC, WT-2415-TB and WT-2415-TC: 
24V 
laddningsspänning Switch 1 Switch 2 Batterityp 

27,6 V OFF OFF 
Äldre startbatterier 
underhållsladdning 

28,8 V ON OFF Våta och GEL 
29,6 V  OFF ON AGM 

 
Tidsinställningar för laddfunktioner, alla modeller: 

 
Tidsbegränsning 
för laddningsfas Switch 4 Switch 3 Batterityp 
4 timmar ON OFF Syrabatterier 
8 timmar OFF ON GEL 
Ingen begränsning OFF OFF   

  
 

6.2 Halv effektläge 
Om knappen “Half power mode” är intryckt 
reduceras laddningen till laddarens halva 
kapacitet och lampan “Half on” lyser.  
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7 Anslutningar 
 
Refererar till figur 1-4 

7.1 Placera laddaren på en torr, sval, 
ren väl ventilerad plats. 

7.2 Sätt av/på knappen i läge ”OFF” 
innan du ansluter strömmen och/-
eller batterierna. 

7.3  Anslut minus “-“ batteripolen med 
en kabel till minus ”-” på laddaren. 
(se figur 9 sid 7) 

7.4  Anslut plus “+” batteripolen med 
en kabel till plus “+” på laddaren. 
(se figur 9 sid 7) 

7.5  Fixera kablarna mellan batteri och 
laddare. 

7.6  Vid anslutning av kablar se till att 
de sitter ordentligt åtdragna! 

7.7  Vid anslutning av startbatteri, 
anslut enligt figur 11 sid 8. 

7.8  Vid anslutning av kabelskor, 
pressa ordentligt med en tång. (Se 
figur 10, sid 7) 

 
Säkerställ rätt polaritet innan anslutning! 

 
 

Varning! 
Kortslutna batterier får inte laddas! 
Explosiva gaser kan bildas vid 
överhettning. 
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Notera 
Använd endast kablar med korrekt area: 
 
Modell             Kabelarea 
WT-1280-TB                      25-35 
 
WT-1260-TB/TC                      16-25 
 
WT-2440-TB,WT-1245-TB/TC            10-16 
WT-1225-TB/TC,WT-2425-TB/TC, 
 
WT-2430-TB/TC                       6-10 
 
WT-1215-TB,WT-2415-TB/TC               4-6     
 
Montera laddaren nära batterierna, 
normalt inom 1-2 meter. Annars måste 
grövre kablar användas. 
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8 Använda laddaren 
 

8.1 Använda fjärrkontrollen 
Av/På knappen på laddaren måste stå I 
läge “ON” för att fjärrkontrollen ska 
fungera.. 
8.2 Laddegenskaper 
Laddegenskaperna är generellt 
designade som en IUOU karakteristik. 
 

 
8.2.1 I-fasen 
I laddningens första fas laddas 
batteriet konstant med samma 
mängd laddström tills spänningen 
når 13,8V (27,6V i 24V system) När 
batteriet når denna nivå, går 
gradvis laddningen ner I styrka. 
När strömmen är nere i 80% går 
laddaren över till till det högre 
volttalet, 14,4/14,8V (28,8/29,6V i 
24V system) 
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Notera: Laddningens volttal och                       
tid kan justeras med switcharna. 

 
8.2.2 UO-fasen 
Denna huvudladdningsfas är 
begränsad till max 4/8 timmar och 
laddströmmen stiger åter till 
maximum. Laddströmmen är 
konstant så länge volttalet är under 
14,4/14,8V eller 28,8/29,6V. Efter att 
max volttal uppnåtts, är detta 
konstant. Men, strömmen minskar 
igen. Inom denna fas, vilken är 
begränsad till 4/8 timmar, är 
batteriet fulladdat. 
 
8.2.3 U-fasen 
Om strömmen minskar till 10% 
eller under det nominella värdet 
eller om tidsbegränsningen på 4/8 
timmar överskrids går laddaren 
automatiskt över till 
ekonomiladdning (13,8/27,6V) 
Notera: 
Batterierna kan laddas separat från 
varandra om laddaren har 2 eller 3 
utgångar. Utgångarna är 
separerade från varandra av dioder, 
vilket gör att det svagare batteriet 
alltid sätts till samma nivå  som det 
starkare batteriet. 
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Varning! 
Den maximala batterikapaciteten 
ska inte överskrida den 
specificerade kapaciteten, annars 
kan funktionerna i de individuella 
laddningsfaserna påverkas. 
 
Enheter med temperatursensor 
En temperatursensor kan anslutas 
för att optimera laddfunktionen. 
Laddningens volttal, som du kan se 
i diagrammet, varierar, beroende 
på temperatur. 

 
 
Notera: 
Modellerna WT-1215-TB, WT-1225-
TC och WT-2415-TC har en 
laddström utgång för startbatteri. 
Utgående volttal är mellan 13,2 
(26,4) och 13,8 (27,6)V och kan 
ladda med 1A och hålla batteriet på 
en hög kapacitet. 
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8.3 Funktionskontroll 

8.3.1 Laddfaser 
LED kontrollampan på fronten kan 
användas för att kontrollera 
laddningens status. 
Notera: 
Fjärrkontrollen (tillval) kan också 
användas för att kontrollera 
laddprocessen. LED lamporna 
indikerar med olika färger. 
 

LED Laddfas Laddstatus 
RÖD I-fasen Mellan 10-50%  
GUL UO-fasen Mellan 50-90% 
GRÖN U-fasen över 90 % 

 
 
 

 
 

9 Montering 
9.1.1 För att montera din laddare 

på vägg eller plan yta, se 
sida 9 och 10 för storlek och 
lokalisering av 
monteringspunkter. 
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10 Felsökning 
 
10.1 Efter anslutning och laddning, 

volttalet stiger inte. 
10.1.1 Om möjligt, mät med en 

multimeter under laddning, 
för att se om volttalet stiger 
på batteripolerna. 

10.1.2 Kontrollera om kablarna är 
ordentligt anslutna vid 
polerna. Om nödvändigt, 
rengör polerna för att 
säkerställa bra kontakt. 

 
10.2 Efter 20 timmars laddtid är 

batteriet inte fulladdat. 
10.2.1 Dra ur stickproppen. 
10.2.2 Ta loss batteriet från 

kablarna, vänta ett par min. 
10.2.3 Mät sedan volttalet med 

multimetern. 
 

Om multimetern visar 10V (20V vid 24V system) 
eller lägre, är batteriet defekt och går inte längre 
att använda. 

 
10.3 Batteriet urladdas på kort 

tid utan att ha använts 
10.3.1 Mät volttalet på batteriet 

med en multimeter. Om 
volttalet är under 12V (24V i 
24V system) är batteriet för 
svagt för att bibehålla 
laddningen. 
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11. Teknisk specifikation 
 
 

Modell WT-1215-TB WT-1225-TB WT-1245-TB 
Batteri anslutning 1+startbatteri (1A) 2 2 
Ingående V  
(230V) 

207-253 V AC / 50-
60 Hz 

207-253 V AC / 50-
60 Hz 

207-253 V AC / 50-
60 Hz 

Slutladdspänning 
12V 14,4 V / 14,8 V 14,4 V / 14,8 V 14,4 V / 14,8 V 
Ekonomiladdning 
12V 13,8 V 13,8 V 13,8 V 
Max rek 
batterikapacitet 150 Ah 300 Ah 500 Ah 
UO-fas 
tidsbegränsning 

 
        4-8 timmar 

 
     4-8 timmar 4-8 timmar 

Max 
laddström 15 A 25 A 45 A 
Drifttemperatur 0˚C - 50˚C 0˚C - 50˚C 0˚C - 50˚C 
Mått (mm) 200 x 60 x 260 240 x 77 x 310 230 x 108 x 325 
Säkring 230V T2A / 250 V T4A / 250 V T6,3A / 250 V 
Vikt 2,3 kg 3,2 kg 4,9 kg 

Skydd 

1. Kortslutning        
2. Överbelastning          

3. Förväxlad 
polaritet                    

4. Överhettning 

1. Kortslutning   
2. Överbelastning 

3. Förväxlad 
polaritet     

4. Överhettning                                                   

1. Kortslutning   
2. Överbelastning 

3. Förväxlad 
polaritet     

4. Överhettning                                                   
 


