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IMPULSE 

Nyní máte před sebou návod k použití náležející k IMPULSU firmy De Drie 
Electronics BV. 

IMPULSE je nabíječka, která byla synchronizována pro dobíjení jak kapalinových, 
suchých tak i gelových baterií 12V nebo 24V různých kapacit. 

IMPULSE je plně automatická, počítačem řízená a zárukami garantovaná nabíječka. 
Bezpečnost IMPULSU je garantována předpisy kvality TÜV/GS. Navíc byl IMPULSE 
navrhnut s dvojitou izolací. 

Radíme vám pozorně si přečíst návod k použití stejně jako sledovat bezpečnostní 
pokyny (kapitola 2) před uvedením IMPULSE do provozu. 
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1.PROVEDENÍ / TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

Primární napětí:   230 V – 50/60Hz – 1 – fáze  

Sekundární nominální napětí:  může být nastaveno dodavatelem/distributorem: 
     12 V nebo 24 V 

Sekundární maximální napětí: 35 V 

Sekundární proud:    může být nastaveno dodavatelem/distributorem: 

     max.8 A 

Typ baterie:     může být nastaveno dodavatelem/distributorem: 

Kyselinové-olověné: gelové, vlhké, suché nebo  

yellow top 

Kapacita baterie:    může být nastaveno dodavatelem/dealerem: 

min. 20 Ah  

max.85Ah (tak, aby se nabilo 80% kapacity do 8  

hod.) 

Parametry nabíjení:   může být nastaveno dodavatelem/distributorem 

Ochranné nástroje:    chráněno proti zaměněné polaritě 

chráněno proti přepětí 

chráněno proti vysokým teplotám 

Vstupní výkon:   260 W 

Účinnost:     min. 80 % (při plném výkonu) 

Provozní teplota:    od 0 °C do  + 40 °C  

Rozměry:     výška 80 x délka 180 x šířka 220 mm 

Bezpečnostní třída:   II 

Mezinárodní ochranná třída:  IP 21 

Celková váha:   1,5 kg 
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2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 

• Pozorně si přečtěte návod a bezpečnostní pokyny. 

• IMPULSE by neměl být nikdy vystavován dešti nebo být skladován ve vlhkém 
prostředí 

• IMPULSE je určen výhradně k pokojové (interiérové) ne venkovní (exteriérové 
aplikaci 

• Nebezpečí exploze! 

• Vyhněte se jiskření či ohni v bezprostředním okolí baterie. 

• Během nabíjení by měla být baterie umístěna na dobře větraném místě. 

• IMPULSE obsahuje takové části jako spínače a relé, které mohou produkovat 
jiskry. V případě, že nabíjení probíhá v garáži či podobném místě, pak by 
nabíječka měla být umístěna tak, aby jiskření nemohlo způsobit žádné 
nebezpečí 

• Nikdy nepoužívejte nabíječku v neúplném (otevřeném) stavu. To by mohlo být 
životu nebezpečné, pokud byste se dotkli nějaké části pod napětím. 

• Pozn. :Nikdy není dovoleno pokoušet se dobít baterie, které k tomu nejsou 
určeny. 

• Nikdy se nedotýkejte svorek baterie, je-li nabíječka v provozu. 

• Nikdy nepohybujte nabíječkou, je-li v provozu. 

• Nepoužívejte nabíječku v kombinaci s vadným kabelem či zástrčkou nebo je-li 
sama nabíječka poškozena. 

• Jestliže sít‘ové vedení potřebuje vyměnit, pak to musí být provedeno 
servisním oddělením vašeho dodavatele/distributora. 

• V případě, že nabíječka nepracuje správně, pak by jste si měli nejdříve 
všimnout,  které znamení selhání pozorujete, poté až vytáhnout zástrčku ze 
zásuvky a následně kontaktovat servisní oddělení vašeho 
dodavatele/distributora. 

• Nikdy nezkoušejte rozebrat nebo opravovat nabíječku sami. Aby byla zajištěna 
spolehlivost a bezpečnost opravy radíme vám důrazně,  abyste si nechaly 
provést veškeré opravy servisním oddělením Vašeho dodavatele/distributora. 

• Pokud by tyto bezpečnostní pokyny, stejně jako návod k použití nebyl 
dodržován, potom výrobce De Drie Electronics bv nemůže zodpovídat za 
jakékoli selhání a nemůže být uplatněna záruka. 
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3. POKYNY K BATERII 

 

• Až po několika nabíjecích cyklech a užívání nabudou nové baterie plné 
kapacity. 

• Baterie mohou být nabíjeny po každém výjezdu. Nabíjení přes noc je možné. 

• Až když svítí zelená LED kontrolka mohou být baterie odpojeny od nabíječky. 
Pouze pokud je to nezbytně nutné, může být nabíjecí cyklus přerušen (nejprve 
odpojte sít‘ový kabel, potom až nabíjecí kabel). V tomto případě pamatujte, že 
baterie nejsou plně nabity a Vy byste neměli jezdit příliš daleko. 

• Jestliže zelená LED svítí a baterie nejsou odpojeny, potom je baterie 
udržována v optimálním plně nabitém stavu. 

• Jestliže nejsou baterie často užívány, doporučuje se dobíjet baterie alespoň 
jednou měsíčně (vzhledem k samo-vybíjení baterií). Je také možné ponechat 
baterie nepřetržitě připojené k nabíječce. 

• Ačkoli nabíječka je schopna dobít úplně vybité baterie, doporučuje se 
nenechat je vybít zcela, vzhledem k výraznému zkrácení jejich životnosti. 

• Avšak stane-li se tak, pak se doporučuje nechat je dobít co nejdřív, aby se 
snížilo riziko poškození baterie. 

• Nabíječka byla seřízena pouze pro jeden typ a kapacitu baterie. Jestliže tedy k 
ní připojíte jinou baterii, může být tato poškozena nebo nastat nebezpečné 
situace. Proto měníte li typ baterií musíte kontaktovat vašeho 
dodavatele/distributora, aby nastavil správný typ a kapacitu baterie. 

• V případě jakýchkoli otázek, můžete kontaktovat vašeho 
dodavatele/distributora. 
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4. NASTAVENÍ NABÍJE ČKY 

 

Při umístění nabíječky byste měli dbát na to, aby měla dostatečnou ventilaci všude 
kolem, ale hlavně na zadní a přední straně by měl být volný prostor alespoň 10 cm. 
Pokud se užívá za běžných podmínek, bude během nabíjení aktivován vestavěný 
ventilátor. Pokud nebude zajištěna dostatečná ventilace či bude-li teplota příliš 
vysoká, nabíječka sníží výstupní proud (což způsobí delší dobu nabíjení) nebo 
stoupne-li teplota nad maximální hodnotu, nabíječka sama pozastaví nabíjení. 

 

 

5. PODMÍNKY ZAPOJENÍ 

5.1 Zapojení do jednofázové sít ě 

 

Nabíječka je vhodná pro hlavní vedení o napětí 230 V — 50/60 Hz, 1- fáze a byla 
opatřena 1.9 metru dlouhým sít‘ovým vedením a zástrčkou. 

Pozn.: Ověřte si zda je napětí hlavního vedení v souladu s napětím pro které byla 
nabíječka navrhnuta. 

Zástrčka by měla být zapojena do elektrické zásuvky ve zdi. 

 

5.2 Zapojení nabíjecích kabel ů 

 

Na výstupní (sekundární) straně byla nabíječka opatřena 2,4 metrovým dvoužilovým 
kabelem, jehož jednotlivé žíly jsou označeny „+“ (hnědá) a „-„ (modrá). Pokud dojde 
ke zkrácení/přetrhnutí kabelu, není dovoleno nahradit tento kabel kabelem o jiné 
délce či průměru bez přepracování u dodavatele/distributora. Krácení kabelu proto 
není dovoleno! 

 

 

 

 

Obrazec 1 XLR-nabíjecí konektor/přípojka 

 

Nabíjecí kabel může být opatřen XLR-nabíjecím konektorem, kde kolík 1 XLR 
nabíjecího konektoru je kladný pól (+) a kolíky 2 a 3 jsou záporné póly (-) (pokud to 
nebylo pozměněno dodavatele/distributora). 

V případě že nabíjecí kabel je dodán bez nabíjecí zástrčky, tak by měl být dodán 
spolu s baterií. Při montáži této zástrčky byste měli dávat pozor na polaritu. 

(+) baterie připojte k (+) nabíječky a (-) baterie připojte k (-) nabíječky. Jestli je baterie 
připojena k nabíječce se zaměněnou polaritou, nabíječka se neuvede do provozu a 
neukazuje ani žádné znamení/hlášení selhání. 
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6. UVEDENÍ NABIJEČKY DO PROVOZU 

 

• Nejdřív ze všeho byste měli zastrčit zástrčku hlavního vedení do elektrické 
zásuvky ve zdi. 

• Po bliknutí kombinace LED kontrolek, nabíječka vstupuje do 
„POHOTOVOSTNIHO REŽIMU“. Obě LED kontrolky (žlutá a zelená) svítí. 

• Následně můžete připojit baterii a nabíjení započne automaticky. Nyní svítí 
pouze žlutá LED. Jsou-li baterie příliš vybité jsou nejdříve nabíjeny menším 
proudem (přípravné nabíjení). Poté jsou baterie nabíjeny nominálním proudem 
(hlavní nabíjení). Nakonec je baterie dobíjena slábnoucím proudem (následné 
dobíjení). Veličina těchto proudů záleží na nastaveném typu baterie. 

• Když se žlutá LED vypne a zelená LED zapne, je baterie plně dobitá může být 
odpojena. Jestliže není baterie odpojena potom je udržována v optimálním 
plném stavu velmi nízkým proudem. 

• Když baterii odpojíte, je dovoleno ponechat zástrčku sít‘ového vedení 
v elektrické zásuvce ve zdi. Žlutá a zelená LED budou svítit. 

 

7. SIGNALIZACE 

 Žlutá LED Zelená LED 

nabíječka vypnuta (sít‘ové 
vedení nezapojeno) 

� � 

nabíječka právě po 
zapnutí zjišťuje 
charakteristiku nabíjení 

� 

� 

� 

� 

pohotovostní režim � � 

pohotovostní režim � � 

Plně nabito � � 

Selhání � � 

 

� vypnuta 

� zapnuta 

� bliká 

 

8. SIGNALIZACE / HLÁŠENÍ SELHÁNÍ 

 

Jestliže nabíječka nefunguje (již nefunguje), může být znovu uvedena do provozu 
vytažením a vsunutím sít‘ové zástrčky ze a do elektrické zásuvky ve zdi.  

Nejdřív ze všeho byste, ale měli postupovat podle náznaků v následujících kapitolách 
založených na hlášeních selhání. 
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8.1 Nesvítí ani jedna LED kontrolka 

• Chybí sít‘ové napětí 

Nejdříve zkontrolujte zda je zástrčka v elektrické zásuvce ve zdi. Jestliže tak je měla 
by být zkontrolována přítomnost napětí ve zdířce. Jestliže v ní není žádné napětí 
potom byste měli zkontrolovat bezpečnostní pojistky v rozvodné skříni. Veškeré  
zásahy do elektroinstalace svěřte odbornému technikovi.  

 

8.2 Obě kontrolky LED svítí 

• Jestliže není zapojena žádná baterie, potom znamenají pouze pohotovostní 
režim a nikoli stav selhání 

• Ovšem je-li baterie zapojena, mohlo se vyskytnout jedno z následujících selhání: 

• Na baterii není přítomno napětí. 

 Zkontrolujte zda byla baterie řádně zapojena k nabíječce. 

 Jestli není, potom připojení obnovte a nabíjecí proces by se měl spustit. 

•  Polarita baterie připojené k nabíječce není správná. 

 Zkontrolujte zda polarita nabíječky odpovídá polaritě baterie. 

 Jestli je vše zapojena správně potom byste se měli poradit s vaším 
 dodavatelem/distributorem. 

 

8.3 Žlutá a zelená kontrolka LED blikají 

V případě selhání, obě LED zablikají několikrát rozděleny jednosekundovým 
klidovým stavem. 

Počet blikání naznačuje které selhání se objevilo. 

Počet zablikání LED kontrolek rozdělen krátkým klidovým stavem 

Počet bliknutí v krátkém 
časovém úseku 

Popis selhání Postup odstranění  

4 
Příliš nízká okolní teplota 

nebo chyba 
naprogramování 

1) 

5 Příliš vysoká teplota 2) 

1,2,3,6,7,8 Jiná chyba 3) 

 

1) Je nutné přenést nabíječku do prostředí, kde je okolní teplota vyšší než 0°C a 
začít proces nabíjení. Pokud je okolní teplota vyšší než 0°C a nadále je 
signalizováno hlášení o selhání je nutné kontaktovat Vašeho dodavatele/distributora. 

2) Počkejte na ochlazení nabíječky. Po ochlazení se proces nabíjení automaticky 
obnoví. Pokud je i nadále signalizováno hlášení o selhání je nutné kontaktovat 
Vašeho dodavatele/distributora. 

3) Je nutné kontaktovat Vašeho dodavatele/distributora. 
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 9. OZNÁMENÍ PORUCHY SERVISNÍ ORGANIZACI 

 

Pokud oznamujete poruchu Vašemu dodavateli/distributorovi, měli byste vždy 
nahlásit následující informace: 

a) typ nabíječky (IMPULSE)  

b) které LED blikají a které neblikají  

c) kdy jste pozorovali selhání ohlášení  

d) kdy a kde byla nabíječka zakoupena 
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 
Výrobce nebo jeho zplnomocn ěný zástupce: 
 
De Drie Electronics B.V. 
 
Adresa:  
 
Keesomstraat 4, Ede, The Netherlands. 

 
prohlašuje tím to, že  
 
výrobek:    nabíječka baterií  

model :    Impulse 

číslo výrobku:  5.38.124.0800  
 
je vyroben v úplné shod ě s následujícími evropskými sm ěrnicemi – v četně posledních 
změn – a s národními zákony, které se t ěmito sm ěrnicemi řídí:  
 
EMC direktiva 89/336/EEC 

a že následující evropské harmonizované normy jsou spln ěny:  
 
EN 50082-1, EN 50081-1, EN 55014-1 třída B, EN 61000-3 -2, EN 55014-2 

 

Nízké napětí — direktiva 73/23/EEC 

EN 30335-1, EN 60335-2-29, EN 61558-1, EN 61558-2-17, EN 12184, ISO 7176-14, EN 60529. 

 
 
 
Datum: únor 2001 
Podpis  
Vedoucí výzkumu a vývoje  
 
 
 
 
 
 
 
Váš výhradní distributor pro ČR a SR:  
 
 
INTER META Ostrava, s.r.o.   
 
702 00 Ostrava 1, Nádražní 132 
 
tel.: 596 133 923       email: intermeta@vol.cz   
fax.: 596 121 976       www.intermeta.cz   
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