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Informações de segurança de instalação e operação 

Antes de utilizar qualquer aparelho elétrico/eletrônico é imprescindível a leitura do manual 
de instruções. Leia cuidadosamente as informações sobre segurança, instalação e operação 
antes de utilizar o carregador BC1.500-Plus e mantenha o manual sempre próximo do aparelho 
para uso do operador. 

Informações: 

✓ Utilizar EPI’s e seguir as instruções de segurança que são indicados nas baterias, 
onde destacam-se: o uso de óculos de segurança (obrigatório) e a não utilização de 
objetos metálicos, como anéis, pulseiras, correntes e relógios.  

✓ De acordo com as Normas de recarga de baterias, elas devem, 
OBRIGATORIAMENTE, ser realizadas em ambiente AREJADO, afastado de produtos 
inflamáveis e dentro do limite de temperatura de 60˚C. 

 

✓ A utilização do carregador de baterias em ambientes arejados, deve-se ao fato da 
geração natural de gases pela bateria, que são nocivos à saúde, corrosivos e 
potencialmente explosivos (Hidrogênio H2), normalmente gerado durante o 
processo de carga e descarga nas baterias de Chumbo-Ácido, assim como o risco 
de explosão das baterias de Lítio. 

✓ O carregador deve ser instalado em lugar protegido de sol e chuva, e ficar o mais 
longe possível das baterias em recarga (limitado pelos cabos de saída), a fim de 
que os gases gerados pela(s) bateria(s), não sejam sugados pelo sistema de 
circulação de ar do equipamento. Esses gases são corrosivos e causam danos ao 
equipamento que não são cobertos pela garantia. 

✓ Certifique-se que o aparelho seja alimentado por uma fonte de energia (tomada) 
protegida (disjuntores/fusíveis) e devidamente aterrada, dentro das especificações 
de níveis de tensão (220Vac, 50/60Hz). A ligação em tomadas não aterradas pode 
causar choques elétricos ao operador e danos ao equipamento que não são 
cobertos pela garantia. 

✓ Certifique-se que a entrada e saída de ar do equipamento não sejam obstruídas. 
Mantenha um espaço livre mínimo de 150mm em ambos os lados do equipamento 
onde existe o fluxo do ar para o resfriamento do sistema. 

✓ Certifique-se que o terminal da bateria a ser carregada esteja limpo e livre de 
oxidação. A ligação das garras do carregador em terminais sujos ou oxidados podem 
provocar faíscas, erros operacionais e danos ao equipamento. Use o dispositivo 
“Limpa Polo” se necessário.  

✓ É sempre recomendado, ao se colocar as garras nos terminais/polos da bateria, 
movimentar os mordentes sobre o terminal/polo a fim de garantir uma boa 
acomodação mecânica das garras, para que tenhamos um bom contato elétrico 
(importante!).   

✓ O equipamento foi desenvolvido para trabalhar com uma bateria por vez, não 
tendo proteção para ligação de baterias em paralelo para recarga.  
A ligação de baterias em paralelo pode gerar vários problemas, causando danos a 
bateria e ao equipamento, assim como recarga de bateria com polaridade 
invertida, causando danos ao veículo, e outros. 
 



 
 

 
 

✓ Ao carregar baterias de lítio, somente devem ser carregadas as baterias de lítio 
(Li/Fe – Lítio Ferro)  da “A123 Systems”, de 13,2V (tensão nominal), utilizadas nos 
automóveis da Mercedes-Benz. 

✓ Bateria de lítio (Li/Co – Lítio Cobalto) não podem ser recarregadas nesse 
equipamento. Pois possuem características de recarga específicas, e a recarga 
inadequada pode produzir danos a bateria e explosão da mesma. 

✓ Durante o processo de recarga, certifique-se que as garras estejam bem 
posicionadas nos terminais/polos da bateria, de forma que não possa ocorrer uma 
desconexão acidental.  
A bateria nunca deve ser desconectada do aparelho, sem antes pressionar o botão 
da função “Cancelar” para finalizar o processo, ou antes de desligar o 
equipamento. Pois se o fizer, os terminais de saída (Garras) do equipamento 
poderão continuar energizados, podendo causar:  
 

o Recarga de bateria com terminais/polos invertidos. Neste caso, pode-se 
perder a bateria ou até a perda total do veículo por conta da ligação de uma 
bateria com polaridade invertida. 
No caso de baterias de Lítio, além do possível dano a mesma, pode ocorrer 
uma explosão, inclusive com a geração de fogo. 

o Danos ao operador. 
o Danos ao equipamento. 

✓ Sempre tenha certeza de que esteja fazendo a recarga da bateria de acordo com 
suas características técnicas, como a tecnologia da mesma (Chumbo-Ácida ou 
Lítio/Ferro), tensão e capacidade. Um erro, quanto as características de recarga, 
pode causar: 

o Perda da bateria. 
o Uma explosão. 
o A geração de um incêndio com consequências indeterminadas. 

 
✓ Devido ao risco de explosão das baterias, quando em processo de recarga, esta deve 

ser feita fora do veículo, em lugar adequado e arejado, onde, havendo uma 
explosão, veículos e equipamentos não sejam danificados. A recarga no veículo é de 
responsabilidade do operador. 

✓ Devido ao potencial risco de explosão das baterias em uso, recarga ou teste, 
recomendamos que todos os equipamentos fiquem alocados de forma que 
existindo uma explosão, não exista o risco de que solução ácida das baterias, 
causem danos aos veículos e/ou equipamentos. O indicado é que os equipamentos 
e/ou veículos fiquem separados da área de recarga por uma parede.      

✓ Nunca trabalhe, ou deixe sobre a bateria, objetos metálicos ou ferramentas que 
possam causar faíscas ou curto-circuito. 

✓ Não utilize cabos de ligação/garras (alimentação e carga) que não estão 
especificados no manual do equipamento, pois podem causar acidentes. 

 

 



 
 

 
 

Apresentação do equipamento 

 

1- Teclado alfanumérico. 

2- Display de informações. 

3- Teclas para ajustes e seleção. 

4- Tecla de inicialização / cancelamento. 

5- Alça móvel. 

6- Cabo de saída do equipamento (com garras). 

7- Fusível de proteção de alimentação. 

8- Chave liga/desliga. 

9- Entrada para alimentação. 

10-  Entrada cabo Ethernet. 

11-  Entrada USB. 

12-  Roldana para posicionamento da alça. 

13-  Pé de sustentação para posicionamento vertical. 

14-  Pé de sustentação para posicionamento horizontal. 
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Prefácio  

A leitura deste prefácio tem por objetivo familiarizar o leitor com o 

conteúdo do restante do manual. 

 

A quem se destina o manual 

O manual se destina a todos responsáveis pela operação do carregador 

de baterias A&C BC1.500-Plus, sendo que a leitura, é obrigatória, antes do uso 

do equipamento. 

 

Convenções utilizadas nesse manual 

As seguintes convenções são usadas neste manual: 

✓ Lista de itens tipo como essa, são para informações ou 
recomendações não sequenciais; 

✓ Listas numeradas são para informações ou recomendações 
sequenciais ou hierárquicas; 

✓ Textos em itálico são utilizados para enfatizar. 

 

Suporte Técnico 

 Caso necessite de qualquer informação complementar ou tenha dúvidas 

referentes a qualquer um dos itens deste manual, por favor, entre em contato 

conosco. 

 

Fundamental 

 A leitura das informações de segurança, operação e instalação.  

A&C Automação e Controle 

Rua Itápolis, 84 – S.B.Campo – SP 

CEP: 09615-040 

Tel: (11) 4368-4202 

Fax: (11) 4368-5958 

e-mail: sac@aecautomacao.com.br 

mailto:aec@aecautomacao.com.br
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8 

Manual Carregador de Baterias BC1.500-Plus 
 
 

1. Introdução  

 

O carregador de baterias BC1.500-Plus é destinado a recarregar: 

• Baterias Chumbo-ácido 12V (AGM, SLI e EFB). 

• Baterias Chumbo-ácido 06V (seis) e 08V (oito). 

• Elementos de Chumbo-ácido 02V (dois). 

• Baterias Lítio 13,2V (LiFe) da A123 Systems, seguindo rigorosamente as 

especificações de recarga desta, empregadas nos veículos Mercedes-

Benz.  

Utilizando controle microprocessado, o aparelho realiza a recarga da bateria 

em até 4 estágios, ajustando e controlando automaticamente os parâmetros de 

tensão, corrente e tempo, adequados para cada modelo de bateria cadastrado 

no banco de dados para tecnologia Chumbo-ácido. 

Para as baterias de lítio, devido a criticidade do processo de recarga 

destas baterias, o equipamento só é indicado para as baterias 13,2V do 

fabricante A123 já cadastrados no banco de dados do equipamento. 

Obs: novos modelos de baterias de lítio, somente poderão ser 

programados pelo fabricante do equipamento BC1.500-Plus, com a 

apresentação dos dados técnicos originais fornecidos pelo fabricante da 

bateria, devido  as suas críticas características de recarga, e riscos inerentes a 

este processo.      

Por empregar tecnologia moderna de chaveamento em alta frequência, o 

carregador de baterias BC1.500-Plus possui alto rendimento resultando em 

economia de energia elétrica, e em um equipamento leve e compacto. 

O carregador possui uma entrada RJ45 para comunicação Ethernet. O usuário 

pode operar com o DHCP habilitado (quando o roteador fornece um valor de 

IP), ou com DHCP desabilitado (quando utiliza um IP fixo). 
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2. Especificações técnicas  

CARREGADOR DE BATERIAS BC1.500-Plus 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELO 220VAC 

ENTRADA 

ALIMENTAÇÃO 220VAC + Terra 

FREQUÊNCIA 50/60Hz 

RENDIMENTO TÍPICO Maior que 80% 

FATOR DE POTÊNCIA NOMINAL 0.75 

CORRENTE DE ENTRADA MÁXIMA 6A RMS @ 200VAC 

FUSÍVEL DE ENTRADA 8A / 20mm  

CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 x 0,75mm2 / 1,8m / NBR14136 

SAÍDA 

POTÊNCIA MÁXIMA DE CARGA  960W 

CORRENTE MÁXIMA DE CARGA  60A  

TENSÃO DA BATERIA / ELEMENTO De 2VDC (dois) até 12VDC 

TENSÃO DE CARGA EM EQUALIZAÇÃO 2VDC até 16VDC (conforme a 

seleção)  

TENSÃO DE CARGA EM FLUTUAÇÃO Conforme a seleção 

TENSÃO MÍNIMA PARA INÍCIO DE CARGA  1VDC 

CABO DE SAÍDA PP 2X10mm2 / 1,8 metros 

REGULAÇÃO 

REGULAÇÃO DE CORRENTE +/- 1A 

REGULAÇÃO DE TENSÃO  +/- 0,1V 

DIMENSÕES  

CARREGADOR 270mm X 350mm X 156mm 

CAIXA (Embalagem) 440mm X 300mm X 290mm 

PESO 6,5Kg 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -5 A 45C 

PROTEÇÕES 

CURTO-CIRCUITO NA SAÍDA (FUSÍVEL) SIM 

INVERSÃO DE POLARIDADE (ELETRÔNICA) SIM 

SOBRETEMPERATURA (ELETRÔNICA) SIM 

SOBRETENSÃO (ELETRÔNICA) SIM 

RAMPA DE PARTIDA (ELETRÔNICA) SIM 
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3. Operação 

 

Antes de iniciar o uso do equipamento BC1.500-Plus, é fundamental a 
leitura completa do seu manual, com especial atenção nas 
informações de segurança, instalação e operação do equipamento. 

Antes de iniciar a recarga da bateria, é necessário fazer o “Login” no 

equipamento, utilizando o usuário e senha cadastrado no software do 

equipamento.  

Há dois níveis de permissão de usuário, Administrador e Operador. No 

aparelho, ambos têm o mesmo modo de operação, porém o administrador terá 

acesso a mais ferramentas no software do BC1.500-Plus. 

Após a finalização do processo de recarga, é gerado um relatório com os 

dados da concessionária/fábrica, do cliente, da bateria, do processo de recarga 

e do operador. 

- Dados da concessionária: O nome, endereço, site, e-mail e o logo 

escolhido pelo Administrador; 

- Dados do cliente: O nome, endereço, telefone, e-mail e os dados do 

veículo (modelo, placa, quilometragem e VIN) caso a bateria esteja 

associada a algum; 

- Dados da recarga: A data e hora do início da recarga, dados do usuário 

que realizou a recarga, o fabricante, modelo e número da bateria, os 

valores de tensão e corrente de recarga, a tensão inicial da bateria, a 

energia absorvida pela bateria (o total de Ah da recarga), o tempo total e 

o resultado do processo de recarga. 

Obs.: Se o ciclo de recarga foi completado, irá exibir no relatório 

“Ciclo de carga completo”, porém se houver alguma interferência e 

não finalizar a recarga, irá exibir “Ciclo de carga incompleto”. 

Para acessar os relatórios e as configurações do equipamento, é necessário 

conectar o equipamento na rede Ethernet e abrir o navegador de internet 

(Google Chrome ou similar) via PC ou celular. 

Obs.: O computador ou celular devem estar na mesma rede do 

equipamento (quando habilitado o DHCP) ou conectado ao computador 

via cabo (quando desabilitado o DHCP). 

Ao utilizar o usuário com a permissão de Administrador, no software, é possível 

de gerenciar os relatórios, importar bancos de dados de baterias, gerenciar 
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usuários (alterar os níveis de acesso ou inativá-los), e configurar o 

equipamento (dados da concessionária, configurações da rede e data e hora). 

Ao utilizar o usuário com a permissão de Operador, no software, é possível 

somente gerenciar os relatórios. 



 
 

12 

Manual Carregador de Baterias BC1.500-Plus 
 
 

4. Instruções sobre o funcionamento 

4.1 Acionando o equipamento 

 

Para seu funcionamento, o BC1.500-Plus deve estar com o cabo de rede 

Ethernet conectado. Ao ligar o aparelho através da chave liga e desliga, ocorre 

um delay de aproximadamente 1 (um) minuto para iniciar seu display, devido aos 

seus processadores, após isso, aparece na tela de login, os campos para o 

operador colocar seu usuário e senha. 

 

Obs.: Caso o equipamento tenha sido desligado recentemente, o mesmo 

só deverá ser ligado novamente quando o LED em sua lateral estiver 

apagado. 

 

Para realizar o login no equipamento o operador deve digitar seu usuário e 

apertar a tecla CONFIRMAR, para assim poder digitar sua senha. Após digitada 
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a senha, pressione a tecla CONFIRMAR. Caso tenha em algum momento 

digitado errado, tecle LIMPAR VOLTAR. 

 

Caso o usuário não tenha uma conta cadastrada, será necessário acessar o 

Software da A&C para criar o cadastro. 

4.2 Acessando o Software A&C 

 

Para acessar o software A&C é necessário obter o endereço IP exibido no 

equipamento. O acesso ao endereço pode ser feito mesmo sem o usuário ter 

logado no equipamento, sendo apenas necessário pressionar 2 (duas) vezes a 

tecla + SIM, pois quando pressionado uma vez é exibido a data e hora, quando 

pressionado pela segunda vez o endereço IP será exibido na tela. 

 

Para retornar a tela de login quando se está na tela endereço IP, basta 

pressionar novamente 2 (duas) vezes a tecla + SIM, pois quando pressionado 

uma vez ele exibe o número de série e versão do equipamento, quando 

pressionado novamente ele retorna para a tela login. 

Após ter obtido o IP, abra o navegador do seu computador ou celular, e na 

barra de pesquisa, digite e pesquise o número IP que foi exibido no aparelho, 

ao finalizar a pesquisa será liberando o acesso ao software A&C Automação e 

Controle, sua página inicial apresenta o acesso para usuários e a função 

quero me cadastrar.  
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Recomendamos que o software seja acessado apenas pelo navegador 

Google Chrome ou outro navegador similar. 

 

4.2.1 Criando um usuário 

 

Ao clicar na opção QUERO ME CADASTRAR, o cliente deverá: preencher os 

campos obrigatórios, escolher um usuário podendo ser alfanumérico (conter 

letras e números, exemplo: BC1500) e escolher uma senha composta 

unicamente de números e com o mínimo de 4 dígitos, finalizado a criação do 

cadastro, clique em continuar. 
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Em seguida, aparecerá na tela do sistema a mensagem AGUARDANDO 

LIBERAÇÃO, pois seu cadastro só será finalizado quando for aprovado por um 

Administrador do sistema, caso o usuário tente realizar o login com esse 

cadastro, no equipamento ou no software, ambos aparecerão a mensagem de 

AGUARDANDO LIBERAÇÃO.  

 

4.3 Acionando o equipamento 

 

Há dois níveis de permissões de usuário, Administrador (Padrão de Fábrica, 

USUARIO: ADMIN, SENHA: 1234) e Operador. Ao fazer o “Login” no 

equipamento (independente da permissão), exibirá os modelos de baterias 

chumbo-ácido 12V (SLI, EFB e AGM) e Lítio 13,2V que estão salvos no banco 

de dados A&C.  
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O operador escolhe o modelo pressionando as teclas + SIM e NÃO -, e com o 

modelo selecionado na tela, pressione CONFIRMAR, será exibido uma 

mensagem pedindo a confirmação de que o modelo da bateria selecionado 

está correto, caso esteja, pressione + SIM. 

Obs.: A escolha errada de um modelo de bateria pode ocasionar na 

deterioração da mesma. Caso seja carregada uma bateria de lítio em um 

modelo de chumbo, ocasionará danos irreversíveis à bateria, podendo 

ocorrer a explosão da mesma. 

Depois de selecionar o modelo da bateria que será recarregada, caso a bateria 

esteja associada à um veículo, o usuário deve inserir o número de série da 

bateria e os 8 (oito) últimos números de série do veículo (VIN), antes de iniciar 

a recarga. Em caso de não estar associada a nenhum veículo apenas 

pressione CONFIRMAR. 
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Feito isso, aparecerá na tela por alguns segundos “CONFIGURANDO O 

CARREGADOR AGUARDE...”, que é o tempo gasto para o equipamento atingir 

as configurações adequadas para carregar o modelo de bateria selecionada, 

logo depois, aparecerá na tela “CONECTE BATERIA”.  

Mesmo quando conectado corretamente na bateria, a tela ainda permanecerá 

com essa mensagem por algum tempo, deste modo o operador pode garantir 

sem pressa, que a conexão foi feita corretamente. 

 

Com a conexão realizada corretamente, na tela será exibido “BATERIA 

CONECTADA PRESSIONE INICIAR” indicando que para o processo de 

recarga ser inicializado o operador deve pressionar a tecla INICIAR 

CANCELAR. 

 

Para cancelar a recarga, durante qualquer etapa, pressione a tecla INICIAR 

CANCELAR.  
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4.4  Acessando como Operador 

4.4.1 Utilizando o Software 

 

Uma vez que lhe foi concedido o acesso com o nível de operador, quando o 

usuário realizar o login no software, ele terá acesso aos relatórios gerados pelo 

BC1.500-Plus, podendo realizar a busca de um relatório em específico através 

do preenchimento das informações disponíveis no filtro (Data, Nº de 

OS/VIN/BAT e se o relatório é do tipo aberto ou gerado). 

 

 

 

Com o acesso aos relatórios, o usuário é capaz de convertê-los em PDF e 

imprimir aqueles marcados como Relatório gerado, e com seu acesso é 

possível preencher os dados do cliente nos relatórios marcados como 

Relatório em aberto, para assim eles se tornem Relatório gerado. 
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Obs.: O relatório será criado quando iniciar o processo de recarga, 

independente se for ciclo completo ou incompleto (interrompido).  

 

4.5  Acessando como Administrador 

4.5.1 Utilizando o Software 

 

Uma vez que lhe foi concedido o acesso com o nível de administrador, quando 

o usuário realizar o login no software, ele terá acesso à: USUÁRIO, 

CONFIGURAÇÕES (concessória, rede, data e hora), BATERIAS (modelos e 

importar) e RELATÓRIOS.  
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4.5.1.1 Usuários 

 

O administrador é o responsável por aprovar os usuários e determinar sua 

classificação (Administrador, operador, inativo ou aguardando aprovação) além 

de permitir que o usuário redefina a senha (quando selecionado essa opção, 

assim que o usuário tentar logar no software, a senha que ele digitar será sua 

nova senha).  

 

 

4.5.1.2 Configurações 

 

4.5.1.2.1 Concessionária 

 

O administrador pode criar os cabeçalhos dos relatórios preenchendo os 

campos e adicionando o logo.  
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4.5.1.2.2 Rede 

 

O administrador consegue habilitar e desabilitar DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol - Protocolo de Configuração Dinâmica de Endereços de 

Rede). Quando habilitado, o IP será dado pela rede de fábrica/concessionária, 

e quando desabilitado o administrador poderá alterar o enderenço IP da rede 

para aquela em deseja se conectar, assim podendo ter acesso a equipamentos 

que estão distantes e conectados a outras redes. 
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4.5.1.2.3 Data e hora 

 

A data e hora é exibida no equipamento e gravada nos relatórios gerados, sua 

alteração e realizada através do software, sendo necessário preencher todos 

os campos corretamente para a atualização ser realizada com sucesso. 

 

4.5.1.3 Baterias 

 

4.5.1.3.1 Modelos 

 

Aqui o usuário consegue visualizar todas as baterias do banco de dados A&C.   
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4.5.1.3.2 Importar 

 

É possível anexar outros bancos de baterias já criados no software,  através da 

ferramenta de importação, onde basta o administrador escolher o arquivo com 

o banco de dados, criado e enviado pela A&C, e clicar em IMPORTAR. 

 

4.5.1.4 Relatórios 

 

Assim como o operador, o administrador também pode visualizar os relatórios, 

conseguindo realizar a busca de um relatório em específico através do 

preenchimento das informações disponíveis no filtro, sendo também capaz de 

converter em PDF ou imprimir aqueles marcados como Relatório gerado, e 

com seu acesso é possível preencher os dados do cliente nos relatórios 

marcados como Relatório em aberto, para assim eles se tornem Relatório 

gerado. 

Obs.: O relatório será criado quando iniciar o processo de recarga, 

independente se for ciclo completo ou incompleto (interrompido).  
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4.6 Recarga finalizada 

 

Após a recarga ser finalizada (atingir flutuação pronto), deve ser pressionada a 

tecla INICIAR CANCELAR. Logo após, a tela do equipamento exibirá a 

mensagem para desconectar a bateria. 

 

 

Depois de a bateria ser desconectada, o display retornará a exibir a tela de 

login. 

Assim que o processo de recarga de bateria é finalizado, o relatório é enviado 

para o software, caso o carregador BC1.500-Plus não esteja conectado a uma 

rede nesse momento, seu envio será executado quando se conectar. 
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4.7 Conectando na sua rede 

 

Para garantir que computador ou celular tenham acesso ao software do 

equipamento, é necessário que o mesmo esteja conectado na mesma rede em 

que os dispositivos citados, para isso basta conectar no BC1.500-Plus.  

 

Uma vez que o administrador tenha habilitado o DHCP no software, a mudança 

do endereço IP do computador se alterada automaticamente depois do cabo 

ser conectado. 

 

 

4.8 Conectando exclusivamente a um computador 

 

Quando se deseja que o equipamento esteja conectado exclusivamente em um 

computador, conectamos um mesmo cabo Ethernet no BC1.500-Plus e no 

computador.  
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Após conectado, alterar o IP do computador. 

 

4.8.1 Alterando o IP do computador  

 

Para alterar o endereço IP, e assim ocorrer a comunicação entre equipamento 

e computador, clique no ícone de internet de seu computador e clique em 

“Abrir a Central de Rede e compartilhamento”. 

 

Com a Central de Rede e Compartimento aberta, clique na opção que aparece 

em frente a opção Conexões. 
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Obs.: Caso o computador não esteja conectado à rede Internet, irá aparecer a 

opção Conexão local, clique nela. 

 

Após o clique, irá abrir a janela de Conexão de rede, clique na opção 

Propriedades. 
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Após o clique, irá abrir uma nova janela, clique em Protocolo TPC/IP Versão 

4, após esse passo selecione Propriedades. 

 

 

Novamente será aberto uma nova janela, nela selecione a opção Usar o 

seguinte endereço IP, em seguida digite o endereço IP que aparece na tela 

do carregador, porém o final sempre deve ser alterado, colocando valor 
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máximo sub-rede 255.255.255.0, após isso clique em OK, e depois clique em 

fechar em todas as abas abertas. 

 

Para retornar seu computador a rede Ethernet do local, é necessário apenas 

que na página Propriedades de Protocolo, seja selecionado a opção Obter 

um endereço IP automaticamente e selecionar também Obter o endereço 

dos servidores de DNS automaticamente. 
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5. Modelo relatório 
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6. Estágios de recarga 

Atenção: nunca remova o carregador das baterias antes de dar o comando 
para desligar o mesmo, assim como sempre verifique uma boa conexão entre 
as garras e a bateria a ser recarregada, a fim de evitar o desligamento 
acidental destas. Veja em informações de operação e segurança 

O processo de recarga da bateria é composto por 4 estágios (Quebra de 
sulfato, Corrente máxima, Equalização e Flutuação). É possível verificar o 
andamento do processo por meio da tela do equipamento. O quadro a seguir 
relaciona as informações no display com os estágios de recarga. 

Obs.: O tempo de recarga depende da capacidade da bateria, do estado 
de carga e da corrente utilizada.  

Estágio Indicação Descrição 

 
 
 

 
QUEBRA DE 

SULFATO 

 

 

O aparelho analisa a bateria no início 
da recarga verificando a possibilidade 
de a mesma estar sulfatada. Caso 
confirme que a bateria está sulfatada, 
elevará a tensão de carga para facilitar 
a quebra do sulfato, permanecendo 
neste estágio até não haver detecção 
de sulfatação, para assim o aparelho 
seguir para o estágio seguinte. 
 

 
 
 

CORRENTE 
MÁXIMA 

 

Neste estágio, a recarga é realizada 
com a corrente máxima que foi 
programada para o tipo de bateria 
selecionada, nesse estágio é possível 
acompanhar a tensão e energia 
absorvida pela bateria em tempo real. 
 

 
 
 

 
EQUALIZAÇÃO 

 

O aparelho passa para equalização 
quando a tensão da bateria atinge a 
tensão de carga máxima programado 
para o modelo de bateria selecionada. 
Nesse estágio, a tensão é mantida 
constante nesses patamares com a 
duração de tempo também 
programadas.  
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FLUTUAÇÃO 

 
 
 

Ao entrar no estágio de flutuação a 
bateria está com aproximadamente 
90% de sua carga máxima e já pode ser 
utilizada. A tensão de flutuação também 
será de acordo com a bateria 
selecionada, e mantém essa tensão 
constante, visando uma bateria em 
plena carga.   
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7. Falhas 

O carregador de baterias BC1.500-Plus possui um sistema completo de 

verificação de falhas. As falhas são informadas através do display.  

Falha e Indicação Descrição Troubleshooting 

POLARIDADE INVERTIDA 

 

  

O aparelho não permite o início 
do processo de recarga caso a 
bateria seja  conectada com os 
polos invertidos. Para corrigir a 
falha e iniciar o processo de 
recarga, basta inverter a 
ligação dos cabos de modo a 
deixar o polo   positivo ligado à 
garra vermelha e o polo  
negativo à garra preta. 

✓ Para corrigir a falha 
e poder iniciar o 
processo de 
recarga, basta 
inverter a ligação 
dos cabos; 

 
✓ Deixar o polo   

positivo ligado à 
garra vermelha e o 
polo negativo à 
garra preta. 

SOBRETENSÃO 
 

  

O aparelho verifica 
continuamente a tensão de 
saída e desarma o estágio de 
potência assim que detecta 
tensão acima dos níveis 
normais de operação. A 
sobretensão na saída pode ser 
causada por mau contato ou 
desconexão da bateria durante 
o processo de recarga. 

 
 
 
 
✓ Verifique a conexão 

das garras com os 
polos da bateria; 

 
✓ Verifique se os 

polos da bateria 
não estão 
oxidados; 

 
✓ Caso o problema 

persista, entre em 
contato com o 
suporte técnico. 

 

SOBRECORRENTE 
 

 

O aparelho possui um sensor 
de corrente na parte de 
chaveamento em alta 
frequência e desarma o estágio 
de potência assim que detecta 
um aumento desta fora dos 
padrões normais de operação. 
Pode ser causada por picos ou 
vales na tensão de alimentação 
ou defeito no aparelho. 

CORRENTE MÁXIMA 

 

O aparelho não consegue 
atingir os patamares de 
corrente em CORRENTE 
MÁXIMA. Pode ser causada 
por defeito no estágio de 
potência, de controle ou da 
bateria. 

✓ Verifique a conexão 
das garras com os 
polos da bateria; 

 
✓ Verifique se os 

polos da bateria 
não estão 
oxidados; 
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CIRCUITO ABERTO 

 
  

O aparelho não detecta a 
presença de corrente de saída. 
A causa pode ser defeito no 
estágio de Potência do 
aparelho. 

✓ Tente iniciar o 
processo de 
recarga com outra 
bateria. 

 
✓ Caso o problema 

persista, entre em 
contato com o 
suporte técnico. 

 
 
 
 

CURTO BATERIA 

 

 

 

 

 

O aparelho verifica a tensão de 

saída e indica a falha caso esta 

esteja abaixo de um valor 

mínimo. 

A causa pode ser um curto-

circuito nos cabos de saída ou 

na bateria em carga 

 
✓ Verifique se os 

cabos de saída 
estão em curto; 

 
✓ Verifique a 

integridade das 
baterias 
carregadas; 
 

✓ Caso o problema 
persista, entre em 
contato com o 
suporte técnico. 

 
 

QUEBRA DE SULFATO 

 

 
 
O aparelho indica esta falha 
quando não consegue efetuar a 
quebra de sulfato após o tempo 
máximo programado ser 
atingido. 
 A causa pode ser uma bateria 
com um estágio avançado de 
sulfatação que não pode mais 
ser recuperada. 

✓ Verifique a 
integridade da 
bateria; 

 
✓ Tente iniciar o 

processo de 
recarga com outra 
bateria. 

 
✓ Caso o problema 

persista, entre em 
contato com o 
suporte técnico. 

 

 
 
ALTA TEMPERATURA NO DISSIPADOR 

 

 
 
O aparelho indica essa falha 
quando a temperatura interna 
está muito elevada. 
 
As possíveis causas são: O 
aparelho está exposto a 
temperaturas elevadas, ou 
falha no ventilador do aparelho. 

✓ Verifique o 
funcionamento do 
ventilador durante 
o procedimento de 
recarga; 

 
✓ Caso o problema 

persista, entre em 
contato com o 
suporte técnico. 

 
Obs.: Ventilador liga 
acima de 40°C no 

dissipador 
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ALTA TEMPERATURA NA BATERIA  

 

 
 
O aparelho indica essa falha 
quando a temperatura da 
bateria está muito elevada. 
 
As possíveis causas são: A 
bateria está exposta a 
temperaturas elevadas, ou está 
sofrendo uma sobrecarga. 

✓ Verifique a 
integridade da 
bateria; 

 
✓ Tente iniciar o 

processo de 
recarga com outra 
bateria. 

 
✓ Caso o problema 

persista, entre em 
contato com o 
suporte técnico. 

 
 
 
 
 

EQUALIZAÇÃO

 
  

 
 
 
 
 
 
 
O aparelho indica esta falha 
quando não consegue efetuar a 
equalização dentro do tempo 
máximo estipulado.  

✓ Verifique a 
conexão das 
garras com os 
polos da bateria; 

 
✓ Verifique se os 

polos da bateria 
não estão 
oxidados; 

 
✓ Tente iniciar o 

processo de 
recarga com outra 
bateria. 

 
✓ Caso o problema 

persista, entre em 
contato com o 
suporte técnico. 

 
 
 
 
 

BOOST TENSÃO 

 

 

 

 

 
 
 
 
O aparelho indica esta falha 
quando não consegue efetuar o 
Boost de tensão dentro do 
tempo máximo estipulado. 
 

 
✓ Verifique a 

conexão das 
garras com os 
polos da bateria; 

 
✓ Verifique se os 

polos da bateria 
não estão 
oxidados; 

 
✓ Tente iniciar o 

processo de 
recarga com outra 
bateria. 

 
✓ Caso o problema 

persista, entre em 
contato com o 
suporte técnico 
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ITC ALTA 

 

 
 
Falha no módulo de potência 

✓ Caso o problema 
persista, entre em 
contato com o 
suporte técnico 

 
ITC 

 

 
 
Falha no módulo de potência 
 

✓ Entre em contato 
com o suporte 
técnico 

 
TENSÃO VBUS BAIXA

 
  

 
 
O aparelho detecta a tensão 
VBUS, abaixo do esperado. 
A causa pode ser Falta de 
energia no ponto de 
alimentação VAC (220V).  

✓ Verifique se a rede 
elétrica a qual o 
equipamento está 
conectado 220v. 

 
✓ Caso o problema 

persista, entre em 
contato com o 
suporte técnico. 

 
COMUNICAÇÃO IHM E DSPIC 

 

 

 

Falha de comunicação interna 

no equipamento 

 

 

 
✓ Caso o problema 

persista, entre em 
contato com o 
suporte técnico 
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SENSOR TEMPERATURA DISSIPADOR 

 

 
 
 
Falha no sensor temperatura 
do equipamento 

✓ Caso o problema 
persista, entre em 
contato com o 
suporte técnico 

 
FAULT MOSFET 

 

 
 
Falha de módulo de potência 

✓ Caso o problema 
persista, entre em 
contato com o 
suporte técnico 
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8. Guia de solução de problemas 

Problema Causa Solução 

O LED não 
acende 

ao ligar o 
aparelho 

 
✓ Falta de energia no 

ponto de 
alimentação VAC 
(220V); 

 
✓ Tensão VAC de 

alimentação fora 
do especificado; 
 

✓ Fusível de entrada 
queimado; 
 

✓ Cabo de 
alimentação 
interrompido; 
 

✓ Cabo de 
alimentação 
desconectado. 

 

✓ Verifique se há energia 
no ponto de alimentação 
AC (220V) ao qual o 
equipamento está 
conectado; 

 
✓ Verifique se o fusível de 

entrada não esteja 
queimado. Cuidado, 
utilize o fusível descrito 
nas especificações 
técnicas; 
 

✓ Checar continuidade no 
cabo de alimentação; 
 

✓ Efetue a conexão do 
cabo de alimentação. 

O aparelho 
não inicia a 

recarga 

✓ Bateria mal 
conectada ao 
aparelho; 

 
✓ Bateria com tensão 

fora das 
especificações do 
aparelho; 
 

✓ Conexão invertida 
da bateria; 

 

✓ Verifique se os 
terminais/polos das 
baterias estão limpos e 
livres de oxidação e bem 
conectados; 
 

✓ Checar a tensão da 
bateria; 
 
 

✓ Verifique a polaridade da 
bateria. 
 
 

O aparelho 
inicia a 
recarga 

mas não sai 
do estágio 
corrente 
máxima 

✓ Bateria com 
células 
danificadas; 

 
✓ Cargas externas 

conectadas ao 
carregador; 

✓ Verifique se a bateria 
está danificada; 

 
✓ Desconecte qualquer 

carga conectada ao 
carregador 

Obs.: Caso as informações contidas no item FALHAS neste guia 

não tenham sido suficientes para a solução do problema, entre em 

contato com nosso suporte técnico. 
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Certificado de Garantia 

 

Parabéns, você adquiriu um aparelho de última geração para recarga de baterias. 

Para novos produtos, a garantia é de 1 (um) ano, da data de faturamento, contra defeitos 

de fabricação, em condições normais de operação, manutenção e conservação, sendo que 

os serviços serão realizados em nossas instalações em São Bernardo do Campo/SP. 

Para serviços, a garantia é de 03 (três) meses sobre o serviço prestado e das peças 

trocadas, a contar da data da retirada do equipamento. 

Por favor, sempre que receber o equipamento verifique as condições da embalagem e 

não aceite o recebimento caso exista algum problema. 

Caso o equipamento esteja fora de garantia ou não apresente problema, o frete será por 

conta do cliente. 

No caso de qualquer dúvida operacional ou eventual defeito de fabricação, entre em 

contato conosco em nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), que irá orientá-lo 

quanto ao equipamento ou procedimentos no caso de garantia ou serviços. 

 

Para fazer o download do manual do carregador, acesse um dos dois links abaixo: 

• http://aecautomacao.com.br/ 

• http://aecautomacao.com.br/Paginas.aspx?IdPagina=16 

 

Problemas / acidentes /custos e defeitos, não cobertos pela garantia: 

✓ Causados por acidentes mecânicos tais como: queda ou atropelamento do equipamento, 

cabos e garras. 

✓ Causados por entrada de líquidos ou por corpos estranhos como: água, óleo, ácido, 

vapores corrosivos, vapores de água, parafusos, excesso de poeira e etc. 

✓ Decorrentes de conexão ou ligação das garras de saída ou cabo de alimentação em 

tensões não especificadas no manual do equipamento, assim como a não ligação do cabo 

terra. 

✓ Causados por recargas com a especificação errada. 

✓ Causados pelo emprego de baterias com a polaridade invertida. 

✓ Causados pela recarga de baterias não especificadas no manual, ou de tecnologia/tipo 

não compatível com o equipamento. 

✓ Causados pela operação de recarga da bateria no próprio veículo. 

✓ Violação do lacre de Garantia do equipamento. 

✓ Causados pela substituição ou emprego de fusíveis ou qualquer outro componente 

diferente do original do equipamento ou não especificado no manual. 
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✓ Corrosão causada pela instalação incorreta do equipamento, próximo às baterias em 

carga.  

✓ Causados pela explosão de bateria em processo de recarga.  

✓ Causados por erros de operação ou manuseio incorreto do equipamento, por pessoas 

habilitadas ou não para o manuseio de equipamentos elétricos /eletrônicos e/ou baterias. 

✓ Causados por descarga elétrica ou picos de sobre tensão na rede elétrica. 

✓ Transporte não programado, ou por defeito não procedente. 

 

Número de série:____________________________________ 

 

Número Nota Fiscal: _________________________________ 

 


