
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompaktní 8A nabíječ  
s charakteristikou IU 

Typ 808-012 
 
 

 
 
 
 
 
 



Přečtěte si tyto instalační a provozní pokyny dříve než zapojíte a budete používat 
Mobitronic IU-nabíječ. Výsledkem chybné manipulace může být  zranění osob nebo 
poškození výrobku. 
 
Základní bezpečnostní a instalační pokyny 
 
POZOR! Následující pokyny musí být dodržovány aby se předešlo nebezpečí: 

- elektrického výboje 
- ohně 
- zranění 

 
Základní údaje 
 

- Síťový přívod funguje zároveň jako vypínač. Proto zásuvka musí být blízko 
přístroje a musí být lehce dosažitelná. 

- Mobitronic IU nabíječ může být používán pouze k věcem určeným výrobcem. 
- Pokud pracujete na nabíječi, odpojte jej ze zásuvky. 
- Nebezpečí hrozí od všech dílů, které jsou při nabíjení pod napětím. 
- Nepoužívejte nabíječ, je-li poškozen kryt nebo kabeláž 
- Nabíječ musí být umístěn tak, aby nemohl odnikud spadnout nebo volně 

pohybovat. 
- Opravy a servis mohou provádět jen kvalifikované osoby se znalostí předpisů. 
- Zajistěte dokonalé větrání. 
- Mobitronic IU nabíječ nesmí být provozován ve vlhkém nebo mokrém prostředí. 
- Nabíječ musí být umístěn na bezpečném místě mimo dosah dětí. 
- Dejte pozor na možný zkrat svorek nabíječe cizími předměty 

 
Kabeláž 
 

- Pokud jsou kabely vedeny přes kovové stěny nebo jiné ostré materiály, použijte 
kabelové průchodky 

- Neveďte kabely volně nebo v ostrých záhybech na elektricky vodivých materiálech 
- Netahejte za kabely 
- Neveďte přívodní síťové kabely v jedné průchodce s vedením 12V 
- Dodržujte minimální doporučené průřezy kabelů 
- Pečlivě kabely upevněte 
- Veďte kabely tak aby se nemohly vzájemně pohybovat 
- Veďte kabely tak, aby nebyly vystaveny možnému poškození 

 
Doporučené použití 
 
Vzhledem k tomu, že je přístroj vybaven účinným spínaným zdrojem, je Mobitronic IU 
nabíječ praktický a silný. Jeho mechanická odolnost je doplněna ochrannými obvody proti 
tepelnému přetížení nebo zkratu. Díky těmto vlastnostem je nabíječ ideálně použitelný 
v karavanech a obytných autech, motorových nebo bezmotorových jachtách nebo 
záchranných vozidlech. 
Maximální kapacita baterie by neměla přesáhnout 100 Ah. Pro zapouzdřené olověné baterie je 
hodnota nižší a dozvíte se jí u prodejce baterie. 
Mobironic IU nabíječ může být použit jakozdroj 12V pro spotřebiče. Maximální příkon 
spotřebičů nesmí překročit 8A. 



Pokud je poškozen síťový kabel, musí se nechat vyměnit v servisu nebo kvalifikovanou 
osobou. 
 
Instalace a uvedení do provozu 
 
Mobitronic IU nabíječ musí být umístěn na suchém místě (zabezpečeném proti vlhkosti). 
Dbejte, aby místo bylo dostatečně větrané a montážní podložka vodorovná a dostatečně 
pevná. Větrací otvory na dně i na víku nesmějí být zakryty. 
 
Před připojením nebo odpojením 12V vedení, vytáhněte síťovou zástrčku. 
 
 
 
1 Pojistka 10A/250V 
2 Kontrolní LED „ON“ (zapnuto) 
3 Kontrolní LED „Charging“ (nabíjení) 
4 Přípojné svorky 
5 Napájecí síťový kabel 
 
 
 
 
Používejte pouze kabely s následujícími parametry: 
 
Délka (m)   Průřez (mm2)    
  do 2            1,5 
  do 5            2,5 
 
 
 
 

- Kabely, které budou ukončeny v nabíječi 
musí být vybaveny koncovkami 

- Upevněte koncovky dostatečně. Kabely se 
připojují do nabíječe přes dvě svorky na 
přední straně 

- Dávejte pozor na správnou polaritu připojení 
 
 
Funkce usměrňovače a napájecího zdroje 
 
IU nabíječ může být použit jako zdroj 12V pokud 
maximální příkon spotřebiče nepřesáhne 
maximální proud nabíječe (8A). Doporučujeme 
zapojení s baterií (obr.2). Spotřebiče mohou být 
připojeny přímo na baterii. Toto je extrémně 
důležité pro spotřebiče s vysokým startovacím 
proudem (vysokonapěťová zařízení). 



V případě paralelního připojení (spotřebič a baterie) musí být příkon spotřebiče nižší než 
výkon IU nabíječe, jinak se baterie vybije. 
 
 Nabíjení s Mobitronic IU nabíječem 
 
Nabíječ dodává baterii konstantní proud 8A 
dokud napětí baterie nedosáhne 14,1V. LED 
„Charging“ svítí zeleně. Následné nabíjení 
probíhá konstantním napětím. Během této fáze 
nabíjecí proud klesá. Klesne-li nabíjecí proud pod 
cca 0,5A, je baterie plně nabita a je dobíjena 
pouze udržovacím proudem. V tento okamžik 
zhasne zelená LED. 
 
POZOR! 
Baterie se zkratovaným článkem se nesmějí nabíjet. Hrozí nebezpečí výbuchu . 
NiCd, NiMH a nenabíjitelné baterie se nesmějí v žádném případě připojit k nabíječi. Obaly 
těchto baterií se mohou nafouknout a explodovat. 
 
 
 
Technická data 
 
Vstupní napětí      230V AC(střídavé) 
Vstupní proud      0,9A 
Napěťový rozsah     180 – 250V AC 
Výstupní napětí     14,1V DC (stejnosměrné) 
Výstupní proud     8A 
Nabíjecí charakteristika    IU (proud/napětí) 
Teplotní rozsah     -20 - +50stC 
Rozměry (šxvxh)     120x70x200 mm 
Hmotnost      0,8 kg 
 
Výrobce si vyhrazuje právo změn. 
 


