
ANVISNING FÖR 12V, 80A LADDNINSDELARE. 

Tillverkare: IVT, Tyskland, artikel 90003 för 2st blybatterier. 

 

Läs anvisningen före anslutning av apparaten. 

 

SÄKERHET 

Läs noga genom följande avsnitt för att skydda apparaten från felaktig användning och 

användaren från hälsofara. Tillverkaren eller försäljaren ansvarar inte för skador som kan ske p.g.a. 

apparaten. Apparatens garanti gäller inte vid felaktig installation och användning. 

 

 Inga modifikationer av apparaten får göras, öppna inte locket på den. 

 Använd apparaten endast till det ändamål den är till för och beskrivs i denna anvisning. 

 Använd inte apparaten under svåra förhållanden som temperaturer över +50°C, nära 

brandfarliga gaser, lösningsmedelsångor, damm eller relativ luftfuktighet över 80%. 

 Om man är osäker på om apparatens skick är sådant att den tryggt kan användas, bör den 

frånkopplas och inte användas mer. Detta gäller också om apparaten har synliga skador 

eller har förvarats under dåliga eller skadliga förhållanden. 

 Installera apparaten enligt denna anvisning. Använd yrkesman om du är osäker på hur den 

ska anslutas korrekt eller behöver hjälp med säker installationen. 

 Förpackningsmaterialet ska hållas utan räckhåll för barn. 

 Tillverkaren eller försäljaren ansvarar inte för skador som sker då installationen inte är 

gjord enligt denna anvisning. Apparatens garanti gäller inte heller i sådant fall. 

 

FUNKTION OCH ANVÄNDNING 

Apparaten rekommenderas för användning i husbilar, båtar eller andra fordon där man vill 

prioritera att startbatteriet laddas fullt först före bruksbatteriet laddas. 

 

När man kör med fordonet, laddas fordonets startbatteri. När fordonets startbatteri är fullt, börjar 

bruksbatteriet att laddas. Båda batterierna laddas samtidigt av fordonets generator. Om 

batteriernas spänning sjunker under 12,8V, slutar laddningen av bruksbatteriet. 

Förbrukningar ska så långt som möjligt anslutas till bruksbatteriet för att garantera att fordonet 

alltid kan startas även efter längre perioder utan laddning. Bruksbatteriet kan även laddas via 

solsystem parallellt med laddning från generatorn. 

Apparaten fungerar med alla 12V blybatterier. Generatorns laddningsström är generellt ungefär 

25% av batteriets kapacitet, alltså 25A om batteriet är 100Ah. 

Laddningsdelaren fördelar laddningsströmmen till båda batterierna. 

Den är tillräcklig för batterier upp till 500Ah. 

 
 

 



MONTERING 

Laddningsdelaren kan eftermonteras till ett system med startbatteri och ett bruksbatteri för 

förbrukning när fordonet är parkerat. Då hålls startbatteriet fullt så att man kan starta vid behov. 

Om man endast parallellkopplar två batterier kommer deras spänning att sjunka så lågt att man 

inte kan starta fordonet. 

 Montera laddningsdelaren på en bra plats för trafiksäkerheten och fordonets stabilitet. 

 Montera den inte på ett trångt eller varmt ställe eftersom apparaten blir varm vid 

användning. Se till att det finns 5cm rum på sidorna om apparaten. 

 Före man borrar hål i fordonet för montering av apparaten ska man kontrollera att inga 

elledningar, rör eller andra känsliga saker kan skadas vid borrningen. 

 Använd inte lödning vid anslutning av apparaten eftersom lödningar kan försvagas av 

vibrationer och ge kontaktproblem senare. Använd hellre skruvkopplingar och pressade 

kopplingar. 
 

ANSLUTNING AV APPARATEN 

 Anslutning av apparaten ska endast utföras av sakkunnig person. 

 Som laddningskälla ska användas ett 12V startbatteri som laddas av generatorn. Anslut 

aldrig laddningsdelaren till ett spänningsaggregat av annans sort än beskrivet ovan. 

 Båda batteriernas MINUS-ledningar bör lösgöras från batterierna under anslutning av 

PLUS-ledningarna för att undvika kortslutning eller skada för apparaten eller andra 

apparater. MINUS-polerna ansluts igen efter att båda batterierna PLUS-ledningar anslutits 

till laddningsdelaren, laddningsdelarens MINUS-ledning är ansluten till fordonet (-) och allt 

är granskat så att det är korrekt anslutet. 

 Anslut laddningsdelarens röda PLUS-ledning direkt till startbatteriets PLUS-pol. Blå ledning 

till bruksbatteriets PLUS (+) och svart ledning till startbatteriets MINUS (-) eller fordonets 

ram som är ansluten till MINUS (-). 

 Ledningarna ska monteras på sådant sätt att de inte hamnar i kläm och är skyddade från 

yttre skador, använd genomföringar vid behov. 

 Använd så tjocka ledningar som möjligtvid anslutning av PLUS-ledningarna. Ledningsarean 

bör vara minst 10mm2 men helst större. Vid underdimensionerade ledningar kan de 

överhettas och det blir även förluster i ledningarna. 

 MINUS-ledningen till laddningsdelaren behöver inte vara tjockare än 0,75mm2 eftersom 

strömmen genom denna är låg. Batteriernas huvudström leds genom fordonet till 

batteriernas MINUS-poler genom tjocka kablar (eller eventuell kabel (som ska vara tjock) 

som sammanbinder båda batterierna MINUS-poler) och inte genom laddningsdelaren. 

 Som skydd mot kortslutning i ledningarna bör båda batteriernas PLUS-ledningar till 

laddningsdelaren förses med minst 100A säkring som placeras fysiskt nära batterierna. 
 

Röd ledning:  Ansluts till PLUS (+) på starbatteriet 

Blå ledning:  Ansluts till PLUS (+) på bruksbatteriet 

Svart ledning: Ansluts till MINUS (-) på startbatteriet eller fordonets jordade ram. 

 

 



 

TEKNISKA DATA 

Batterispänning  12V DC 

Laddningsström  80A (max. 5 minuter.)    

Kontinuerlig laddning  60A 

Maximal spänning  16V DC 

Spänningsfall vid full effekt max. 0,6V 

Viloström  5mA 

Ström vid belastning  300mA 

Laddning till bruksbatteriet startar vid 13,6V 

Laddning till bruksbatteriet slutar vid 12,8V 

LED-märklampan lyser  Extrabatteriet laddas 

Mått (L x B x H)  125 x 62 x 50mm 

 

Endast för inomhusbruk. 

 

 

 

     
När produkten är förbrukad, får den inte slängas i vanligt hushållsavfall. 

 Återvinns som elektronikavfall, den ska sorteras som elektronikavfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svensk anvisning: 

MG Engineering 

Klubbvägen 8 

68600 Jakobstad 

www.mg-engineering.fi 

 

http://www.mg-engineering.fi/

