
NABÍJEČKA AKUMULÁTORU EM-1424A 
POKYNY K OBSLUZE / ZÁRUČNÍ LIST 

 
CHARAKTERISTIKA: 
Nabíječka je určena pro nabíjení olověných akumulátorů jmenovitého napětí 24V. Kompaktní provedení umožňuje nabíjení 
proudem až 14A. Doporučená kapacita akumulátorů: 100-300Ah. LED indikace stavu nabíjecího procesu. Automatické vypnutí 
při úplném nabití akumulátoru a přechod do udržovacího režimu.. 

-      vstupní napětí 230V AC/ 50Hz 
- výstupní napětí a proud se mění dle úrovně nabití akumulátoru 
- třístupňová optimální nabíjecí charakteristika IU0I : 

- základní nabíjení ( konstantní proud ) 
- saturační režim ( konstantní napětí ) 
- udržovací režim ( omezený proud i napětí ) 

- ochrana proti zkratu na výstupu  
- indikace stavu pomocí 2 LED  diod 
- síťová trubičková pojistka na vstupu 
 
SPECIFIKACE: 
 

TYP EM - 1424A 
VSTUPNÍ SÍŤOVÉ NAPĚTÍ 230 V~ 
VSTUPNÍ FREKVENCE 50 Hz 
VÝSTUPNÍ MAX. PROUD 14 A 
VÝSTUPNÍ DC NAPĚTÍ  U0 29,2 V 
VÝSTUPNÍ UDRŽOVACÍ DC NAPĚTÍ 27,4 V 
ROZMĚRY (DxŠxV) [mm] 270x186x76 
HMOTNOST NETTO  2,7 kg 

 
ZAPOJENÍ – POKYNY K OBSLUZE: 
1) Zvolte vždy vhodný typ nabíječky podle parametrů akumulátoru, který chcete nabíjet.  
2) Před připojením nabíječky vždy odpojte akumulátor od všech el. spotřebičů! Zabráníte tak možnému poškození nabíječky i 

spotřebičů. 
3) Připojte výstupní svorky nabíječky ( DC OUTPUT ) ke svorkám akumulátoru: červenou svorku  (POS. + ) (kladný pól + ) propojte 

s kladnou svorkou akumulátoru a černou svorku (NEG. - ) (záporný pól - ) propojte se záporným pólem akumulátoru. Použijte 
pouze propojovací kabely které jsou součástí příslušenství nabíječky! 

4) Při vypnutém síťovém vypínači ( poloha OFF ) nabíječky připojte síťovou šňůru do nabíječky (zásuvka AC INPUT ) a potom do 
síťové zásuvky 230V~/50Hz. 

5) Zapněte síťový vypínač nabíječky ( poloha ON ). Při správné funkci se rozsvítí zelená LED dioda ( POWER ) indukující přítomnost 
síťového napětí. 

6) Pokud není akumulátor zcela nabitý, svítí žlutá LED dioda  ( EQULIZER ) indikující nabíjení 
7) Při úplném nabití pak žlutá LED dioda zhasne a nabíječka automaticky přejde do udržovacího režimu. 
8) Před odpojením  nabíječky od akumulátoru vypněte nejdříve síťový vypínač ( poloha OFF ) a odpojte síťovou šňůru od síťové 

zásuvky 230V~/50Hz 
9)     Ventilátor chlazení se nemusí roztočit ihned po zapnutí do sítě. Závisí na  zatížení  nabíječky a vnitřní teplotě. 

 
VAROVÁNÍ! 
1) Nabíječka je určena pouze pro nabíjení olověných akumulátorů s kyselým elektrolytem vhodné pro opakované znovudobíjení. Jiné 

typy akumulátorů a baterií mohou při nabíjení explodovat a způsobit zranění osob nebo poškození okolních předmětů! 
2) Nabíječka je určena pouze pro použití v interiéru (ne pro venkovní užití ). 
3) Ke snížení rizika požáru a zásahu el. proudem se doporučuje instalovat nabíječku s akumulátorem v uzavřeném prostoru se 

sledovanou teplotou a vlhkostí , bez  znečišťujících látek v ovzduší (zejména vodivých!).  
4) Pro trvalou ochranu před rizikem požáru používejte vždy předepsanou síťovou pojistku 
5) Neodpojujte nikdy  výstupní konektory nabíječky od akumulátoru, aniž byste předtím vypnuli síťový vypínač nabíječky! 
 
ZÁRUKA      

Čtěte pozorně Pokyny k obsluze!  
Záruční doba nabíječky je 24 měsíců od dne prodeje. S případnou reklamací se obraťte na svého dodavatele, prodejce. Nárok na záruku 
zaniká v případě, že k závadě došlo přetížením, mechanickým poškozením výrobku, nevhodným skladováním, nedodržením pokynů 
k obsluze, používáním výrobku v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, vodivé, prašné, vlhké či nevětrané prostředí), nebo 
pokud byl proveden neodborný zásah do výrobku osobou, která k tomu nebyla prověřena prodejcem. Záruka se nevztahuje na závady, 
které byly způsobeny živelnou pohromou.  
 
Datum prodeje:            Prodejce: 
                   

TYP Výrobní číslo  

EM-1424A   

 

 



 
 
 
NABÍJEČKA EM-1424A: 

 
 
 

  ČELNÍ PANEL  

 

 POS. +             NEG. - 

AUTOMATIC BATTERY CHARGER 

 
 ZADNÍ PANEL 

DC OUTPUT    

EQULIZER 

POWER 
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1. Kladná svorka + 
2. Záporná svorka - 
3. Indikace síťového napětí 230V/50Hz 
4. Indikace nabíjení  
5. Síťový vypínač 
6. Ventilátor 
7. Vstup síťového napětí 230V/50Hz 
ON 
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