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Zarządzanie energią dla profesjonalistów 
            Awaria zasilania lub przetwornicy napięcia oznacza 
awarię całego układu. Wrażliwość nowoczesnej 
elektroniki na zmienne napięcie wejściowe sprawia, 
że stabilne napięcie jest istotniejsze niż kiedykolwiek 
wcześniej. Nie bez wpływu na napięcie jest też coraz 
powszechniej stosowany system Start/Stop.

Bez wątpienia wiesz, że bez względu na to, z jakich 
akcesoriów korzystasz – czy to z komunikacji radiowej 
w wozie strażackim, z rejestratora danych w autobusie, 
z wyświetlacza w ciężarówce, czy ze sprzętu do 
nawigacji na luksusowym jachcie – nawet najlepszy 
produkt lub najnowocześniejsza technologia całkowicie 
polega na doprowadzonym zasilaniu.

Nowa, bogata gama produktów HC-CARGO Power 
Management do zarządzania energią 12V/12V, 24V/24V 
i 24V/12V zapewnia stabilne i niezawodne zasilanie 
ważnych urządzeń – nawet w warunkach zwiększonego 
obciążenia instalacji elektrycznej, np. w trakcie 
rozruchu silnika.

Zaprojektowany, aby sprostać specyfikacjom OEM.
Pozwala nam to oferować niezawodne produkty 
najwyższej jakości.

HC-CARGO 161059 
Przekaźnik ładowania akumulatorów

HC-CARGO 160342 
Izolator akumulatorów

Dlaczego warto izolować akumulatory?
W wielu pojazdach instaluje się kilka akumulatorów: 
jeden do rozruchu silnika, inne – do zasilania 
akcesoriów. Bez izolatora słabiej naładowany 
akumulator pobiera energię z akumulatora 
naładowanego w większym stopniu, co trwa aż do 
wyrównania ładunków. Rozładowywanie się kilku 
akumulatorów wiąże się z niebezpieczeństwem 
całkowitej utraty ładunku.

Stąd stosuje się izolatory akumulatorów HC-
CARGO. Pełnią one niejako funkcję zaworów 
zwrotnych: zapobiegają przepływowi prądu między 
akumulatorami. W rezultacie każdy akumulator jest 
odizolowany od pozostałych i stanowi odrębne źródło 
zasilania. Dzięki temu akumulatory przeznaczone 
do zasilania akcesoriów w żadnych okolicznościach – 

jakkolwiek byłyby rozładowane – nie zabiorą ładunku 
akumulatorowi do uruchamiania silnika.

Gdy alternator ładuje, energia może przepływać tylko 
w jednym kierunku: od alternatora do akumulatorów. 
Poszczególne akumulatory same określają ilość 
pobranego prądu na podstawie własnego stopnia 
naładowania – odpowiednio do nastawy regulatora 
napięcia.

Tak skonstruowany układ chroni alternator 
i akumulatory. Zastosowanie elektronicznego izolatora 
o zrównoważonym obwodzie to bez wątpienia najlepszy 
sposób na uzyskanie właściwej izolacji i kontroli, a tym 
samym rozwiązanie problemów z rozładowywaniem 
kilku akumulatorów.

Izolatory akumulatorów HC-CARGO

Podstawowe cechy 
• zapobieganie rozładowywaniu kilku akumulatorów 

wchodzących w skład układu
• izolacja obwodów poszczególnych akumulatorów 

przekładająca się na rozładowywanie ich odpowiednio 
do zapotrzebowania

• elektronika półprzewodnikowa wydajniejsze 
i bardziej niezawodne niż rozwiązania mechaniczne 
i elektromagnetyczne

• prąd znamionowy na każdym biegunie
• radiator z anodyzowanego aluminium
• uszczelnienie chroniące przed olejem, benzyną, słoną 

wodą i szkodliwymi czynnikami środowiskowymi
• Zaprojektowany, aby sprostać specyfikacjom OEM 
• świadectwo CE

Oferta Izolatory akumulatorów HC-CARGO
Nr art. Prąd maks. 

[A]
Napięcie 
[V]

160877 50 24
160876 70 12
160342 70 6-36
160343 z diodą 70 6-36
160742 100 24
160398 120 6-36
160399 z diodą 120 6-36
161060 140 24
161059 140 12
161955 140 12 / 24
161128 160 12
160740 180 12
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Przetwornica napięcia to urządzenie zasilane (przez 
akumulator) prądem stałym, przekształcające go w prąd 
przemienny. 

W połączeniu z właściwie dobraną przetwornicą 
napięcia odpowiednio pojemny zespół akumulatorów 
lub odpowiednio wysoki prąd na wyjściu alternatora 
pojazdu pozwala na zasilanie praktycznie 
wszelkiego rodzaju urządzeń takich jak: artykuły 
gospodarstwa domowego, np. kuchenki mikrofalowe, 
elektronarzędzia, telewizory i odtwarzacze DVD, 
oświetlenie, sprzęt audio-wideo, ładowarki do 
baterii czy komputery. Przetwornice o dużym prądzie 
rozruchowym mogą zasilać sprężarki, pompy wody, 
nagrzewnice, wentylatory i klimatyzatory. Natomiast 
przetwornice o sinusoidzie pełnej doskonale nadają się 
do aparatury pomiarowej i innych czułych urządzeń: 
oscyloskopów, wag czy systemów hi-fi i wizyjnych.

Jak dokonać właściwego wyboru?
Wybór właściwej przetwornicy zależy od 
przewidywanego obciążenia. W tym celu należy 
zsumować natężenie lub moc wszystkich zasilanych 
urządzeń. 

Nie należy używać jednocześnie dwóch urządzeń 
o dużym poborze mocy – na przykład lodówki 
z kuchenką mikrofalową czy odkurzacza razem 
z kuchenką – chyba że wybrana przetwornica cechuje 
się bardzo dużą wydajnością.

100-watowa żarówka pobiera niecały 1 amper prądu na 
godzinę (120 W odpowiada 1 A prądu przemiennego).
Pobór prądu na poziomie 8 A (9 żarówek 100-watowych) 
odpowiada w przybliżeniu 960 watom, czyli nieco 
poniżej 1 kW (1000 W mocy).

Czym jest przetwornica napięcia 
i za co odpowiada? 

Przetwornica napięcia 
HC-CARGO 161089

Porównanie 
Przetwornice napięcia HC-CARGO

Przetwornica napięcia 
HC-CARGO 161109

Przetwornica napięcia 
HC-CARGO 161948

Przetwornica napięcia 
HC-CARGO 161951

Common features overview  
HC-CARGO Voltage Inverters

Napięcie 
wyj. [V]

Zabezpieczenie przed 
przegrzaniem

Zabezpieczenie przed 
przeciążeniem

Zabezpieczenie przed 
przeciwzwarciowe

Tempe-
ratura Atest

220-240 tak tak tak 60°C±5°C CE

 

 

Nr art.                 Nr art. w Wlk. Bryt*       Napięcie wej. [V]                Moc ciągła [W]     Moc maks. [W]

Sinusoida modyfikowana - 12 V

161078 120x73x73 12 150 450
161085 155x73x73 12 300 900
161089 190x113x62 12 600 1500
161093 340x135x79 12 1000 2400
161097 400x135x79 12 1500 3000
161113 340x135x148 12 2500 5000
161952 400x135x79 12 3000 6000

Sinusoida modyfikowana - 24 V

161082 120x73x73 24 150 450
161086 155x73x73 24 300 900
161090 190x113x62 24 600 1500
161094 340x135x79 24 1000 2400
161098 400x135x79 24 1500 3000
161114 340x135x148 24 2500 5000
161953 400x135x79 24 3000 6000

Nr art.                 Nr art. w Wlk. Bryt*       Napięcie wej. [V]                Moc ciągła [W]     Moc maks. [W]

Sinusoida pełna - 12 V

161101 340x135x79 12 700 1400
161105 360x195x80 12 1000 2000
161109 430x245x85 12 1500 3000
161948 430x227x88 12 1500 3000
161949 360x200x157 12 2000 4000
161950 430x200x157 12 2500 5000
161951 430x200x157 12 3000 6000

Sinusoida pełna - 24 V

161102 340x135x79 24 700 1400
161106 360x195x80 24 1000 2000
161110 430x245x85 24 1500 3000



Your Expert in Parts Your Expert in Parts

1) 2) 3)

76

PRZETWORNICE NAPIĘCIA – DO RÓŻNORODNYCH 
ZASTOSOWAŃ

BOGATY ASORTYMENT PRODUKTÓW
Produkty dzielą się na cztery rodzaje: 
• – 12V/12V, 
• – 12V/24V,  
• – 24V/24V, 
• – 24V/12V.

Wszystkie produkty mają nowoczesną konstrukcję 
i są wykonane według koncepcji i z zastosowaniem 
technologii użytych do produkcji cieszącej się uznaniem 
gamy PowerVerter – oczywiście w zakresie zamiany 
prądu 24 V na 12 V.

Prąd jałowy wynosi w każdym przypadku poniżej 
15 mA, czyli z reguły mniej niż prąd samowyładowania 
akumulatora pojazdu.

SZYBKI MONTAŻ
Wszystkie produkty montuje się za pomocą zatrzasku 
„Click ’n’ Fit”, którego trzypunktowe mocowanie 
sprawdza się również na nierównych powierzchniach. 
Zatrzask łatwo jest umieścić nawet w trudno 
dostępnym miejscu, by w dalszej kolejności po prostu 
zamontować w nim urządzenie. Daje to pewność 
monterowi oraz przyspiesza wykrywanie usterek.

Porównanie Przetwornice napięcia HC-CARGO

Atest
Zabezpieczenie 
przed 
nadnapięciem

Zabezpieczenie
przed 
nadprądowe

Zabezpieczenie 
przed 
przegrzaniem

Zabezpieczenie 
przed odwrotnym 
podłączeniem

Zabezpieczenie 
przed zakłóceniami 
impulsowymi

CE tak tak tak tak tak
 

 

Przetwornica napięcia 
24V/12V 
HC-CARGO 160640

Ochronniki zasilania monitorują napięcie źródłowe 
i odłączają sprzęt od akumulatora w razie spadku 
napięcia poniżej nastawionego poziomu. Dzięki 
temu akumulator dysponuje zawsze napięciem 
wystarczającym do uruchomienia silnika pojazdu lub 
innych krytycznych zadań. Jest to tym ważniejsze, 
że całkowite rozładowanie akumulatora ołowiowo-
kwasowego może skutkować uszkodzeniem ogniw 
i w efekcie znacznym skróceniem okresu jego 
eksploatacji.

Ochronniki zasilania HC-CARGO można także 
skonfigurować tak, aby odłączał sprzęt przy obniżonym 
napięciu, a tym samym chronił akumulator przed 
całkowitym rozładowaniem i jednocześnie umożliwiał 
jego maksymalne wykorzystanie. 

Liczne zalety 
• prosty układ liniowy eliminujący konieczność montażu 

w podwoziu – wystarczy podłączyć i przymocować 
opaskami do istniejącego okablowania

• mocowanie trzypunktowe, przeciwdziałające 
kołysaniu elektroniki i poddawaniu jej obciążeniom 
w przypadku montażu na nierównej powierzchni

• rozpraszanie ciepła do ciśnieniowo odlewanej 
obudowy 

• możliwość własnoręcznego wyłączenia 
• funkcje alarmu i opóźnienia odłączenia
• pełna programowalność – każde urządzenie zostało 

fabrycznie zaprogramowane z myślą o różnych 
okolicznościach

Ochronniki zasilania HC-CARGO 
– do akumulatorów półprzewodnikowych 

Alarm 
napięciowy

Zabezpieczenie 
przed 
przegrzaniem

Zabezpieczenie 
przed 
przeciążeniem

Możliwość 
regulacji

Zabezpieczenie 
przeciwz
warciowe

Napięcie 
wył. przy 
12 V

Napięcie 
wył. przy 
24 V

Wyłączenie 
napięciowe

tak tak tak tak tak 11,5 23 tak
 

 

Wspólne cechy Ochronniki zasilania HC-CARGO

Nr art. Napięcie 
wej. [V]

Maks. prąd 
ciągły [A]

161014 12-24 10
161015 12-24 20
161016 12-24 40
161017 12-24 60
161018 12-24 100
161019 12-24 200

Przetwornice napięcia HC-CARGO

Ochronniki zasilania HC-CARGO
(prod. Alfatronix)

Nr art. Prąd ciągły 
[A]

Napięcie 
wej. [V]

Napięcie 
wyj. [V] Switch mode

160644 7 12 24 izolacji
160391 6 24 12 izolacji
160392 12 24 12 izolacji
160642 3 12 24 nieizolowany
160646 10 12 24 nieizolowany
161072 16 12 24 nieizolowany
161073 25 12 24 nieizolowany
160387 3 24 12 nieizolowany
160388 6 24 12 nieizolowany
160306 12 24 12 nieizolowany
161080 18 24 12 nieizolowany
160389 24 24 12 nieizolowany
160640 50 24 12 nieizolowany
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Twój internetowy sklep samochodowy
Czy znasz już nasz sklep internetowy?
Niezbędne produkty zamówisz tam łatwo i szybko  
bez względu na dzień tygodnia i porę dnia lub nocy.
www.hc-cargo.pl
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Robert Bosch Sp. z o.o. 

60-692 Poznań, ul. Firlika 20
tel. 61 8400 940 faks 61 8400 959 
cargo@cargo-pl.com 

HC-CARGO oferuje ponad 25 tys. artykułów 
– najwyższej jakości produktów na wszelkie 
potrzeby.

Aby odszukać najbliższego przedstaw-
iciela HC-CARGO oraz zapoznać się z 
naszą ofertą, odwiedź stronę 
www.hc-cargo.pl


