
3031

Batteriladeren er i samsvar med:
Batteriladdaren överenstämmer med:
Batteriladeren er i overensstemmelse med:
The batterycharger complies to following regulation:

93/42/EEC Medical device directive

IEC 601-1 Medical electrial equipment, safety

IEC 601-1-2 Medical electrial equipment, EMC

IEC 12184 Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers

IEC 529-IPX1 Ingress protection

NS-EN1441 Risk analysis

ISO 7176-14 Power and control systems for electric wheelchairs
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Bruksanvisning Ladac 3031 batterilader til rullestol

Laderen skal stå på gulv eller henge i veggbraketten. Koble til ladeplugg og nettkontakt.
Laderen starter/stopper automatisk ved til/frakoblig av rullestolen. Derfor kan nettkontak-
ten alltid stå i.

Feilsøking 
Nettkontakt og ladeplugg tilkoblet:
Ingen lamper lyser: Kontroller nettkontakt og ladeplugg
Rød lampe blinker: Tilkall servicetekniker

Laderen må ikke tildekkes!!

Laderen kan benyttes til:
Ventilregulerte rekombinasjonsbatterier
Gelébatterier
Åpne bly/syre batterier

Ladeforløpet tilpasses automatisk batteriet i rullestolen.

Miljøvern:
I konstruksjonen av laderen er det lagt vekt på å oppnå en høy virkningsgrad.
Laderen er resirkulerbar.

ADVARSEL:

GASS - Under lading kan det utvikles knallgass som er meget eksplosjonsfarlig og en
liten gnist er nok til å antenne den. Hold derfor aldri sigaretter, glør eller lignende i nær-
heten av batteriet.

SYRE - Syren i batteriet er etsende og angriper tøy, metall og lakk. Hvis man søler syre,
skal man vaske og skylle rikelig med vann. Syresprut i øynene er skadelig, skyll rikelig
med vann å oppsøke lege.

GIFT - Bly og andre kjemikalier som blir brukt i batterier er meget farlige. Vask hud og
hender godt etter arbeid med batterier

Tekninske data

Nettspenning 230 VAC
Nettfrekvens 50 Hz
Ladestrøm 10 A
Ladespenning 28,8 - 32 VDC
Vedlikeholdsspenning 26,6 VDC
Anbefalt batteristørrelse 24 - 90 Ah
Effektforbruk 350 W
Dimensjoner (HxBxD) 210x250x100 mm
Tetthetsgrad IPX1
Vekt inkl. veggbrakett 2,7 kg

N
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Punkt Benevnelse Forklaring

1 Ladeplugg: Pluggen er tilpasset rullestol  

2 Festebrakett: Festes på vegg

3 Nettindikator: Lyser grønt når laderen er i drift

4 Batteri indikator: Gul - Lader
Grønn - Sluttlading
Grønn blinkende - Ferdigladet
Rød - Feil

5 Nettkontakt (støpsel): Tilkobles 230V/50 Hz stikkontakt
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