
Návod na obsluhu - Li-ion akumulátor 36V a 48V s kapacitou 15,4Ah - 23,2 

Ah v plastovom obale pre montáţ do ďalšieho obalu – Ver:1.01 

 
Pouţitie akumulátora  
Lítiové články a batérie sú určené k používaniu ako nabíjateľné a opakovane použiteľné zdroje elektrickej 

energie. Technológia moderných Li-ion článkov disponuje veľkou energetickou hustotou, silou a nízkou 

hmotnosťou. Dramaticky sa pritom zlepšila odolnosť proti prebitiu a celková životnosť akumulátora. 

 

Moţné nebezpečenstvá  
 Nebezpečenstvo skratu a následného požiaru  

Nabité aj nenabité články obsahujú veľké množstvo elektrickej energie, ktorá môže pri skratovaní kontaktov 

spôsobiť elektrické iskry alebo elektrický oblúk. Samotné batérie sú nehorľavé, ale od rozžeravených 

kontaktov môže dôjsť k zapáleniu iných horľavých látok.  
 Nebezpečenstvo úrazu jednosmerným prúdom  

Pri spojení väčšieho množstva článkov a batérií do série rastie nebezpečenstvo úrazu rovnako-smerným 
prúdom. 
V ţiadnom prípade sa nedotýkajte elektrických vodičov alebo iných komponentov pod napätím! 

 
Výstrahy  
Chráňte pred neodbornou manipuláciou. Chráňte pred deťmi. Chráňte pred vniknutím vody a iných tekutín. 

Chráňte proti prebitiu a proti úplnému vybitiu (riadi integrovaný BMS modul). Batérie nerozoberajte, s 

poškodenými batériami nemanipulujte. Neodborná manipulácia môže spôsobiť zranenie elektrickým prúdom 

alebo požiar! 

 
POZOR! Pri prevádzke akumulátora sa držte limitov nabíjacieho a vybíjacieho prúdu na štítku akumulátora!  
POZOR! Akumulátor je určený na montáž do ochranného obalu / krytu, ktorý zabezpečí fyzickú ochranu 

článkov a zamedzí vniknutiu vody. 

 
 
Nabíjanie  
Prvotné nabíjanie  
Akumulátory sú z výroby nabité. Avšak pred prvým použitím je ideálne ešte pripojiť nabíjačku a nabiť batérie 

na úplne plnú kapacitu. Kapacita batérií v prvých cykloch postupne rastie. V prvých niekoľkých cykloch 

odporúčame vyhnúť sa prudkému vybíjaniu až na minimálnu kapacitu a rovnako tak neodporúčame 

rýchlonabíjanie (viac ako 5A). Po niekoľkých málo (2-3) takýchto cykloch nabíjania / vybíjania však už nič 

nebráni akumulátory používať v plnom rozsahu prevádzkového cyklu podľa špecifikácie výrobcu pre daný 

typ batérie. 

POZOR! Najprv prepojte nabíjačku s akumulátorom a následne zapojte nabíjačku do elektrickej siete. 

 
 
Bežné nabíjanie  
Keďže Li-ion akumulátory nemajú pamäťový efekt, je nabíjanie možné vykonávať kedykoľvek. Opakované 

krátke nabíjacie cykly životnosť batérie nijako výrazne nemenia (v rámci +/- 5%). 

 
Parametre nabíjačky  
Pre nabíjanie Li-ion akumulátorov používajte iba na to určenú nabíjačku. Použitie nabíjačky pre iné typy 

akumulátorov (olovených atď.) je neprípustné a znamenalo by to zničenie akumulátora, na ktoré sa 

nevzťahuje záruka! 

 



K nabitiu akumulátora 36V je vhodná nabíjačka s nabíjacím napätím 42V a nabíjacím prúdom 2A alebo 4A. 

48V akumulátory potom nabíjačkou s nabíjacím napätím 54,6V a prúdom 2A, 3A alebo 5A. Pri výbere 

nabíjačky je potrebné okrem parametrov skontrolovať tiež, či disponuje identickým nabíjacím konektorom 

(existujú cca 3 najbežnejšie varianty). Dodaný akumulátor má štandardne osadený nabíjací konektor 3-9p 

XLR (F), prípadne CINCH (F) podľa priania zákazníka. Ak si s výberom nabíjačky nie ste istý, kontaktujte 

svojho obchodníka. 

 

Integrovaný BMS (Battery Management systém) 
 
Ide o integrovaný obvod, ktorý monitoruje akumulátor a riadi jeho chod. Obsahuje ochranu proti prebitiu, 

proti úplnému vybitiu a proti skratu. Súčasťou sú aj tzv. Balančné obvody, ktoré zabezpečujú rovnakú 

úroveň nabitia všetkých článkov. BMS riadi celý proces nabíjania a vybíjania a má najväčšiu zásluhu na 

dlhej životnosti akumulátora. 

 

Ako dosiahnuť čo najdlhšiu ţivotnosť akumulátora: 
 
- v dobe dlhého nepoužívania, udržiavať akumulátor aspoň čiastočne nabitý  

- udržiavať akumulátor v suchom a stabilnom prostredí bez výrazných teplotných extrémov  

- vyvarovať sa skratovaniu alebo prepólovaniu akumulátora 

- neprekračovať maximálny povolený vybíjací prúd. 

 

 

Likvidácia pouţitých akumulátorov 
 
Výrobca týchto akumulátorov je zapojený do systému spätného odberu elektroodpadu 

SEWA Systém. Použitý akumulátor nesmie prísť do bežného odpadu, musí byť odovzdaný 

na k tomu určenom mieste (zberný dvor atď.) Viac informácií o likvidácii použitých 

akumulátorov nájdete na webe www.remabattery.cz. 

 

Li-ion akumulátory zatavené vo fólii 
 
Plastový obal akumulátora poskytuje článkom a elektronike základnú ochranu pre bežné používanie, ale je 

potrebné ju upevniť do ďalšieho obalu, odolného proti vode a proti fyzickému poškodeniu. Ideálne sú 

plastové, prípadne kovové obaly, ktoré poskytnú dostatočnú fyzickú ochranu. Obal musí tiež tesniť proti 

vode! 

 

 

Zapojenie akumulátora 
 
Váš akumulátor obsahuje riadiaci BMS obvod s elektronikou. Z neho sú vyvedené dva drôty pre nabíjanie 

(Charge + -), dva drôty pre vybíjanie (Discharge + -) a dva vodiče na signálové spínanie. Káble pre 

nabíjanie sú opatrené XLR konektorom pre pripojenie nabíjačky (prípadne CINCH F). Káble pre vybíjanie 

sú osadené faston (F) konektorom. Červený drôt je vždy "+" a čierny "-", slabé vodiče sú na signálové 

spínanie (switch). Dbajte pri zapájaní na správnu polaritu, opačné zapojenie môţe poškodiť 

pripojovaný spotrebič aj akumulátor! 

 

POZOR! Nikdy neodstraňujte izoláciu drôtov, ešte pred finálnou inštaláciou akumulátora. 

Akumulátory sú dodávané nabité a náhodné spojenie oboch drôtov alebo dotyk by mohol 

spôsobiť poškodenia akumulátora, prípadne úraz elektrickým prúdom! 

 

 
 

http://www.remabattery.cz/


Bezpečné zapojenie akumulátora 
 
Plastový aku pack neobsahuje spínaciu skrinku, odporúčame pri zapojení akumulátora spínaciu skrinku 

nainštalovať. Nabíjací vstup aj vybíjací výstup sú opatrené tavnou poistkou. Ak sa poistka vinou skratu alebo 

chyby akumulátora preruší, nikdy ju nevymieňajte a kontaktujte predajcu alebo servis firmy E-POHON s.r.o. 

 

POZOR, AKUMULÁTOR JE URČENÝ PRE MONTÁŢ DO DAĽŠIEHO OBALU, KTORÝ AKUMULÁTORU 

ZAISTÍ MECHANICKÚ OCHRANU A OCHRANU PROTI VODE! NEDOSTATOČNE RIEŠENÁ OCHRANA 

MÔŢE MAŤ VPLYV NA UZNANIE ZÁRUKY, PRETO VENUJTE MONTÁŢI AKUMULÁTORA NÁLEŢITÚ 

POZORNOSŤ A RIADNE HO ZABEZPEČTE! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma E-POHONY Šikula s.r.o., Janáčkova 513, 666 01 Tišnov, DIČ: CZ29203155 je 

výrobcom tohto produktu a vyhlasuje, že zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami 

nariadenia vlády č. 616/2006 Zb. o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska 

elektromagnetickej kompatibility (2004/108 / ES) a nariadenia vlády č. 481/2012 Zb. o 

obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických 

zariadeniach (2011/66/ES).   


