
Camperlife

Funktion och installationsanvisningar för 

Booster WMX14630

Generella säkerhetsinstruktioner:

• Enhetens design är toppmodern och överensstämmer med säkerhetförordningar. 
Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna kan ändå leda till personskada eller 
skada på enheten.

• Använd endast enheten när den är i perfekt tekniskt skick.
• Eventuella fel som påverkar enskildas säkerhet eller att boostern fungerar korrekt, 

enheten måste repareras omedelbart av specialister.
• Utför inte underhåll eller reparationer på enheten.
• Om kablarna eller enhetens hölje är skadade ska du inte längre använda enheten 

och isolera den från strömförsörjningen.
• Se till att inga vätskor kommer in i enheten.

VARNING! Heta komponenter Brännskador:
• Byt endast säkringar som har löst ut, när enheten är helt strömlös.
• Utlösta säkringar får endast bytas ut när orsaken till felet är känd och har rättats till. 
• Koppla aldrig förbi eller reparera säkringar.
• Använd endast säkringar som är anpassade för de höga ampere styrkorna, ex. AGU och 

ALN-säkringar.
• Enheten kan bli het under drift. Rör inte vid den.
• Förvara aldrig värmekänsliga föremål nära apparaten, (t.ex. temperatur- känsliga kläder 

om enheten har installerats i en garderob).



Ansvarsbegränsning. All teknisk information, detaljer och instruktioner för installation, 
drift och underhåll var uppdaterat vid tidpunkten för utskrift och finns i i god tro och med 
vederbörlig hänsyn till vår erfarenhet och kunskap hittills. Inga krav kan härledas från 
specifikationerna, figurerna och beskrivningarna i dessa instruktioner. Tillverkaren tar inget ansvar 
för skador på grund av:

• underlåtenhet att följa dessa instruktioner,
• icke avsedd användning,
• felaktiga reparationer,
• tekniska ändringar,
• användning av icke godkända reservdelar.

Introduktion.

Denna bruksanvisning innehåller viktig information för säker användning av utrustning som 
levereras av Camperlife. Se till att du läser och följer säkerhetsinstruktionen. Bruksanvisningen 
bör alltid förvaras i fordonet. All säkerhetsinformation måste vidarebefordras till andra användare.

Barn måste övervakas så att de inte leker med enheten. 

Denna enhet är avsedd för installation i ett fordon.

Tillämpning och funktioner i detalj.

WMX14630 booster används för optimal laddning av fritidsbatterier av typen litium (LifePO4) i
fordon medan motorn är igång, (t.ex. i husbilar) med 12 V-system.
Generatorer med energibesparande laddningsstrategier är ofta monterade i EURO 6 fordon. 
Laddningsspänningen för dessa generatorer varierar mycket beroende på körläget, (mellan 12,6 V 
och 15,0 V på MB Sprinter t.ex).
Utan booster förhindrar detta optimal laddning av fritidsbatteriet. 
Med tanke på denna situation är användningen av en booster i sådana fordon absolut
nödvändighet. Här laddas det anslutna fritidsbatteriet oberoende av
generatorns spänning. För konventionella generatorer förbättras också batteriladdningen till 
fritidsbatteriet kraftigt genom att använda booster WMX14630. Laddningsströmmen är väldigt 
mycket högre, speciellt för kablar med lång laddning. Användningen av en booster är
oumbärlig för Litium-batterier som kräver en laddningsspänning på 14,6 V.

WMX14630 booster är en klockad uppåt / nedåt omvandlare som
utjämnar den fluktuerande generatorns spänning och och omvandlar generatorns flukturerande 
spänning till en jämn konstant spänning på 14,6V, som Litiumbatterier kräver. När 
generatorsignalen ”D+ (ACC)” appliceras på boostern, kommer boostern börjar fungera 
automatiskt.

Teknisk specifikation.

• WMX14630 är en 12V-likströms laddare för mobilt bruk. DC-DC-laddare.
• Endast avsedd för Litiumbatterier på 12V, (LifePO4 = Lithium Iron Phosphate).
• Utgående spänning, 14,6V likström.
• Ingående spänning, 11,8V till 15,1V likström.
• Utgående strömstyrka, 30A.
• Vid 95 % fulladdade batterier, successivt avtagande spänning och strömstyrka.
• När batteriet är fulladdat är Amperestyrkan, 0A.
• När laddningsgraden sjunker i batteriet, ökar laddaren Amperestyrkan gradvis, för att 

under 95% laddning leverera 30A. 
• On/Off funktion, (ACC). 
• Passiv kylning genom aluminiumchassi med kylflänsar.
• PH2 skruvkontakter M5, för ring- eller gaffelkabelsko med bredd upptill 13 mm.
• Skruvas fast i plant underlag, oberoende läge. 2 fästpunkter.
• Vikt: 1,5 kg.
• Dimensioner (L/B/H): 165/130/50 mm.



Installation.

• DC-DC laddaren, WMX14630, kan placeras på vägg/tak eller golv-position. 
• Välj en torr placeringsplats.
• Tillse att det kan cirkulera luft omkring laddaren. Optimal placering är, mot vägg ståendes 

på högkant med luft intag nedtill och luftutsläpp upptill i installationsutrymmet.
• Ta bort bläcket som sitter mellan ”INPUT + och ACC”. Detta för aktivera fjärrstart vid 

motor igång. (Annars töms startbatteriet vid avstängd motor).
• Mät hur långa kablar som behövs för att kopplas in på startbatteriet i husbilen. (använd 16 

mm² kabel på avstånd upp till 5 m).
• Montera en säkringshållare för 40-50A säkring på +ledaren. (Ex. AGU säkringar).
• Vänta med att sätta i säkringen.
• De båda ledarna, + och -, skall vara lika långa, till och ifrån DC-DC Laddaren.
• Montera kabelskorna på ledarna.

Följ denna ordning för att minimera risken för kortslutning.

1. Montera +ledaren i WMX14630, på position ”+ INPUT”.
2. Montera –ledaren i WMX14630 på position ”- INPUT”.
3. Montera +ledaren som skall gå till Fritidsbatteriet, på position ”+ OUTPUT”, på 

WMX14630.
4. Montera –ledaren som skall gå till Fritidsbatteriet, på position ” - OUTPUT”, på 

WMX14630.
5. Fäst +ledaren som kommer från ”+ INPUT” på WMX14630, till +polen på startbatteriet. 

(Den ledare med säkringshållare på).
6. Håll de båda ändarna av ledarna från  WMX14630 ”OUTPUT” isär.
7. Fäst –ledaren som kommer från ”-INPUT” på WMX14630, till –polen på startbatteriet.
8. Fäst +ledaren som kommer från ”+ OUTPUT” på  WMX14630 till +polen på 

fritidsbatteriet.
9. Fäst -ledaren som kommer från ” - OUTPUT” på  WMX14630 till -polen på 

fritidsbatteriet.
10. Dra en kabel med en säkring på 3A, 1,5 mm², från D+ på generatorn till ”ACC INPUT” 

på WMX14630.
11. Montera 40-50A säkringen. (Det kan nu uppstå en liten blixt, när systemet strömsätts). 

KLART.


