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Drodzy Przyjaciele, gratulujemy zakupu nowoczesnej, uniwersalnej ładowarki
SHARK 20. Wierzymy, Ŝe będziecie zadowoleni z wydajności ładowarki oraz jej prostej
i przyjemnej obsługi. JeŜeli spotkaliście się juŜ z wcześniejszą wersją ładowarki – SHARK 10,
to z pewnością menu programowe będzie Wam juŜ dobrze znane. Bądźcie pewni, wszystkie
ładowarki z serii SHARK mają tę samą logikę sterowania tzn., jeŜeli potraficie pracować
z jedną ładowarką, będziecie pracować bez problemu i z pozostałymi.
W porównaniu z wcześniejszym modelem ładowarki SHARK 10, znajdziecie w niej przede wszystkim
moŜliwość rozładowania akumulatorów aŜ dwukrotnie większym prądem, gniazdo do podłączenia
czujnika temperatury (naleŜy dokupić osobno) i złącze USB do połączenia ładowarki z komputerem.
Dzięki tej moŜliwości będziecie mogli śledzić przebieg procesu ładowania na monitorze komputera
(kabel i oprogramowanie naleŜy dokupić osobno), moŜecie równieŜ przyłączyć on-line balanser Shark
PB-5, a więc oprócz inteligentnego sterowania procesem ładowania akumulatorów Li-Pol/Li-Ion
moŜecie równieŜ śledzić na ekranie pracy ładowarki napięcia pojedynczych ogniw.
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1. PODSTAWOWE FUNKCJE I DANE TECHNICZNE
■ Napięcie zasilania 11 – 15V DC
■ Ładowarka przeznaczona jest do obsługi : 1-14 ogniw NiCd/NiMH, 1-5 ogniw Li-Ion/Li-Pol i akumulatorów
ołowiowych 2-12V

■ Pamięć 10 programów ładowanie/rozładowanie
■ Ustawiany prąd ładowania (0,1A – 5,0A)
■ Ustawiany prąd rozładowania (0,1A – 2,0A)
■ Automatyczny program ładowania akumulatorów NiCd i NiMH
■ Automatyczne zakończenie procesu ładowania po wykryciu spadku napięcia (-∆U ,minus delta peak) dla
akumulatorów NiCd i NiMH

■ Akumulatory Li-Ion, Li-Pol i Pb ładowane są metodą „stały prąd/stałe napięcie”
■ Dla akumulatorów Li-Ion i Li-Pol ustawiane napięcia 3,6/4,1V i 3,7/4,2V na ogniwo
■ Ustawianie czułości detekcji delta-peak
■ Formowanie - powtarzalny cyklicznie proces ładowanie/rozładowanie lub rozładowanie/ładowanie dla
akumulatorów NiCd i NiMH z ustawianą przerwą czasową. Wszystkie wartości energii dostarczonej i oddanej
zapisywane w pamięci
■ Zakończenie procesu ładowania po przekroczeniu maksymalnego czasu trwania procesu ładowania,
po osiągnięciu wartości zadanej pojemności lub przy przekraczaniu zadanej temperatury
■ Dwurzędowy, podświetlany wyświetlacz LCD z prostym i przejrzystym menu, regulowanym kontrastem.
Wyświetlane wszystkie parametry procesu ładowania
■ Seria ostrzegawczych komunikatów tekstowych zapewnia prawidłową eksploatację ładowarki w przypadku złej
wartości napięcia zasilania (napięcie zbyt wysokie lub za niskie), złe podłączenie, nieodpowiedni typ
akumulatora lub jego stan, odwrotna polaryzacja na wyjściu
■ Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji i zwarciem na wyjściu
■ Kompaktowa, mocna aluminiowa obudowa, małe gabaryty

2. ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI
■ NIE PRÓBUJCIE ładować innych typów akumulatorów niŜ te, do których ta ładowarka jest przystosowana
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

– tylko akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-metaliczno-wodorkowe, litowo-jonowe, litowo-polimerowe
i Ŝelowe akumulatory ołowiowe, czyli wszystkie typy ogniw, które wymienione są w specyfikacji.
Ładowarkę stawiajcie na równej, stabilnej i niepalnej powierzchni.
JeŜeli nie znacie typu lub pojemności akumulatora nie próbujcie ładować go duŜym prądem.
Do zasilania ładowarki SHARK 20 nie naleŜy stosować prostowników do ładowania akumulatorów
samochodowych .
Nie ładujcie akumulatora zaraz po wyjęciu z modelu (po zakończonym locie lub jeździe) pamiętajcie
Ŝe najpierw naleŜy go ochłodzić do temperatury otoczenia .
Nigdy nie pozostawiajcie bez dozoru akumulatorów w trakcie ładowania! Zwarcie lub przypadkowe
przeładowanie (akumulatora nieprzystosowanego do szybkiego ładowania lub ładowanie zbyt duŜym prądem )
moŜe spowodować wyciek Ŝrących substancji, eksplozję a nawet poŜar.
W trakcie ładowania dłonią kontrolujcie temperaturę akumulatora – pod koniec ładowania temperatura
akumulatora moŜe znacznie wzrosnąć (do około 40˚C, ale nie moŜe być wyŜsza – w tym przypadku proces
ładowania naleŜy natychmiast przerwać odłączając akumulator od ładowarki).
Do wnętrza ładowarki nie moŜe dostać się woda, wilgoć ani Ŝadne obce przedmioty.
Ładowarka i obsługiwany akumulator w trakcie ładowania muszą być oddalone od gorących i łatwo
palnych przedmiotów. UwaŜajcie na zasłony, dywany, obrusy itp.
Otwory wentylacyjne w obudowie ładowarki nie mogą być zasłonięte – przegrzanie elementów moŜe
spowodować uszkodzenie układu.
Pamiętajcie! Najpierw naleŜy podłączyć ładowarkę do źródła zasilania (akumulator samochodowy lub
odpowiedni sieciowy zasilacz stabilizowany) a dopiero po tym akumulator do ładowania.
Nie wolno demontować elementów ładowarki!!!
Nie naleŜy uŜytkować ładowarki w zamkniętym samochodzie i w czasie jazdy !!
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3. PRZYGOTOWANIE DO EKSPLOATACJI
■ Podłączenie do źródła zasilania
Ładowarkę podłączamy do źródła zasilania prądu stałego12V(akumulator samochodowy 12V, trakcyjny
akumulator ołowiowy 12V, sieciowy zasilacz stabilizowany 13,8V minimum 5A. JeŜeli chcecie ładować
maksymalnym prądem więcej niŜ 7 ogniw NiCd w pakiecie potrzebny będzie zasilacz o większej mocy
- patrz punkt 7).
Krokodylek czerwony podłączamy do bieguna dodatniego (+) a czarny do bieguna ujemnego (-).

Zdjęcie: Arkadiusz Szczodrowski

JeŜeli wartość napięcia zasilającego przekroczy bezpieczny zakres 10 – 15V na ekranie pracy ładowarki
ukarze się komunikat alarmowy „INPUT VOL ERR”. A jeŜeli juŜ dojdzie do tego natychmiast naleŜy
skontrolować źródło zasilania – sprawdzić czy napięcie zasilania jest prawidłowe! Alarm dźwiękowy
wyłączycie naciskając klawisz BATT TYPE/STOP.
■ Podłączenie akumulatora do ładowania
Do podłączania kabla ładowania słuŜą dwa gniazdka typu „banan” z prawej strony ładowarki. Przewód
dodatni (+) podłączamy do gniazdka czerwonego a ujemny (-) do gniazdka czarnego.

Zdjęcie: Arkadiusz Szczodrowski

JeŜeli akumulator podłączycie z odwrotną polaryzacją natychmiast na ekranie pracy ładowarki zostanie
wyświetlony komunikat ostrzegawczy „Reverse Polarity” połączony ze sygnałem dźwiękowym. JeŜeli
uruchomicie proces ładowania w momencie, kiedy na wyjściu nie był jeszcze podłączony do ładownia
akumulator na ekranie pracy ładowarki zobaczycie ostrzeŜenie „CONNECTION BREAK” i zostanie
uruchomiony sygnał dźwiękowy. JeŜeli podczas ładowania akumulator zostanie odłączony (lub obwód
zostanie przerwany w inny sposób) zobaczymy ten sam komunikat połączony ze sygnałem
dźwiękowym. Alarm zostanie natychmiast wyłączony po naciśnięciu klawisza BATT TYPE/STOP.
Więcej informacji znajdziecie w punkcie 5 tej instrukcji „KOMUNIKATY O BŁĘDACH”.
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4. EKSPLOATACJA ŁADOWARKI
Po podłączeniu do źródła zasilania na ekranie pracy ładowarki zostanie wyświetlony komunikat „ RCM
PELIKAN”. Potem ładowarka przejdzie do trybu pracy, który był uŜywany przed ostatnim wyłączeniem
urządzenia.
4.1 GŁÓWNE MENU PROGRAMOWE
■ Krótkim naciśnięciem klawisza BATT TYPE/STOP moŜecie przeglądać w propozycji programów
z manualnym ustawianiem parametrów dla pojedynczych typów ładowanych akumulatorów, pod- programu do zapisu danych w pamięci, podprogramów do wywoływania zapisanych w pamięci
programów i dla zaawansowanych ustawień uŜytkowych.
■ Po wyborze Ŝądanego programu wejdziecie do niego naciskając klawisz START/ENTER.
■ Krótkim naciśnięciem klawisza BATT TYPE/STOP w kaŜdej chwili moŜecie wrócić do głównego
menu programowego.

Program Select
Li-Ion/Li-Poly

Program do ładowania akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion)
i litowo-polimerowych (Li-Pol).

Batt type/Stop

Program Select
NiMH Batt

Program do ładowania akumulatorów niklowo- metaliczno-wodorkowych
(NiMH) potocznie nazywanych „wodorkami”

Batt type/Stop

Program Select
NiCd Batt

Program do ładowania akumulatorów niklowo-kadmowych (NiCd)

Batt type/Stop

Program Select
Pb Batt

Program do ładowania Ŝelowych akumulatorów ołowiowych (Pb)

Batt type/Stop

Program Select
Save Data

Podprogram do zapisu w pamięci (do 10) programów ładowania.

Batt type/Stop

Program Select
Load Data

Podprogram do wywoływania zapisanych w pamięci programów.

Batt type/Stop

Program Select
User Set

Zaawansowane ustawienia uŜytkowe.

Batt type/Stop

4.2 ZAAWANSOWANE USTAWIENIA UśYTKOWE „USER SET”
W tym menu programowym znajdziecie serię specjalnych funkcji, które czynią
Program Select
z
SHARKA 20 naprawdę inteligentną ładowarkę. Są to np. ustawianie napięcia
User Set
nominalnego (a w tym przypadku końcowego napięcia ładowania ) dla ogniw
Li-Pol i Li-Ion, ustawianie czułości detekcji układu dalta-peak dla akumulatorów NiCd i NiMH,
moŜliwość ustawienia granicznych wartości temperatury i pojemności ładowanego akumulatora,
maksymalnego czasu trwania procesu ładowania lub moŜliwość wyłączenia i włączenia sygnalizacji
dźwiękowej ewentualnie ustawienie kontrastu wyświetlacza.
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■ Do pętli programowej wejdziecie krótkim naciśnięciem klawisza START/ENTER.
■ Poszczególne programy w menu moŜecie przeglądać krótkim naciśnięciem klawisza DEC lub INC.
JeŜeli chcecie zmienić któryś z parametrów aktywujcie pole tego parametru krótkim naciśnięciem
klawisza START/ENTER. Parametr będzie migał, teraz moŜecie klawiszami INC (w górę) lub DEC
(w dół) dowolnie zmieniać jego wartość. Ustawioną wartość potwierdzamy krótkim naciśnięciem
klawisza START/ENTER. Tak długo jak w danym menu będziecie ustawiać więcej parametrów właśnie
tym klawiszem przejdziecie do ustawiania parametru następnego - jego pole będzie migało. Po
ustawieniu Ŝądanej wartości (klawiszami INC lub DEC) parametr zaprogramujcie naciśnięciem klawisza
START/ENTER.

4.2.1 Ustawianie napięcia nominalnego akumulatorów Li-Ion/Li-Pol
SłuŜy do ustawiania napięcia nominalnego dla akumulatorów Li-Ion i Li-Pol.
Dla akumulatorów Li-Ion ustawiamy wartość 3.6V, co daje końcowe napięcie
Li-Ion/Poly
V. Type
3.7V
ładowania 4.1V, a w przypadku ładowania akumulatorów Li-Pol ustawiamy
wartość 3.7V, co daje napięcie końcowe ładownia 4.2V.
4.2.2-3 Ustawianie czułości detekcji układu delta-peak dla akumulatorów NiMH i NiCd
NiMH Sensitivity
D.Peak
Default
NiMH Sensitivity
D.Peak
10mV/Cell

NiCd Sensitivity
D.Peak
Default
NiCd Sensitivity
D.Peak
15mV/Cell

Najpopularniejszą metodą szybkiego ładowania ogniw NiMH i NiCd jest
ładowanie stałym prądem i zakończenie procesu ładowania po wykryciu
spadku napięcia (-∆U, minus delta peak).
JeŜeli nie masz doświadczenia i nie wiesz jak ładować akumulatory lepiej
pozostaw ustawienia fabryczne (wartość „Default”). Bardziej doświadczonych
zachęcamy do eksperymentowania z ustawianiem wartości czułości detekcji
delta-peak aŜ do momentu wybrania najlepszego zapisu ładowania, który
moŜna bardzo szybko osiągnąć korzystając ze specjalnego programu kom- puterowego e-STATION (patrz punkt 6).
Zachęcamy równieŜ do ustawiania wszystkich dodatkowych zabezpieczeń
opisanych dalej w tym rozdziale.

Czułość detekcji moŜecie ustawiać w zakresie 5-20 mV/ogniwo. Dla akumulatorów NiMH rozsądnie
jest ustawiać czułość w zakresie 5-10mV/ogniwo a dla akumulatorów NiCd ustawiamy czułość
w rozsądnym zakresie 10-15mV/ogniwo. Ustawienie niŜszej wartości oznacza wyŜszą czułość detekcji
i wcześniejsze zakończenie procesu ładowania - jeŜeli wartość będzie zbyt niska moŜe dojść i do
przedwczesnego zakończenia procesu ładowania. Ustawienie wartości wyŜszej oznacza niŜszą czułość
detekcji i późniejsze zakończenie procesu ładowania. Jest to bardzo niebezpieczne, poniewaŜ spadek
napięcia na ładowanym akumulatorze będzie niŜszy niŜ została ustawiona wartość, układ delta-peak nie
zakończy ładowania w ogóle lub zakończy z duŜym opóźnieniem. A to zagraŜa przeładowaniem
akumulatora z następstwem ryzyka eksplozji. Dlatego nigdy nie zapominajcie o ustawieniu
dodatkowych zabezpieczeń – zakończenie procesu ładowania po przekroczeniu zadanej pojemności,
temperatury lub czasu.
4.2.4 Zakończenie procesu ładowania po przekroczeniu wartości zadanej temperatury
Funkcja ta umoŜliwia ustawianie maksymalnej temperatury obsługiwanego
akumulatora po przekroczeniu której nastąpi zakończenie procesu ładowania.
Temp Cut Off
ON
20C
Wymaga to podłączenia do ładowarki sprzedawanego oddzielnie czujnika tem- peratury „Teplotni senzor pro nabiječe Shark”. Czujnik temperatury moŜna
docisnąć do powierzchni pomiarowej gumką opasującą akumulator. Smarując czujnik niewielką ilością
wazeliny silikonowej zapewnimy lepsze przenikanie ciepła. Tę funkcję moŜecie w menu włączyć (ON)
lub wyłączyć (OFF). Temperaturę moŜecie ustawiać w zakresie 20–80°C, rozsądny zakres dla po- wszechnie stosowanych procesów ładowania to 35-50°C.
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4.2.5 Ustawianie przerwy czasowej między fazami ładowania i rozładowania w procesie
formowania akumulatorów
SłuŜy do ustawiania przerwy czasowej na ostygnięcie ogniw przy cyklicznym
rozładowaniu i ładowaniu akumulatorów NiMH i NiCd. Przerwę czasową
0min
moŜna ustawiać w zakresie 0 – 60 minut. JeŜeli akumulatory ładujecie a potem
rozładujecie zadanym większym prądem zalecamy ustawić przerwę trwającą kilkadziesiąt minut
– pamiętajcie o zasadzie: akumulator moŜna ładować lub rozładować tylko wtedy, gdy jego temperatura
zbliŜona jest do temperatury otoczenia. JeŜeli ustawiacie tylko jeden cykl rozładowanie/
/ładowanie dla akumulatora, który był „wylatany” lub „wyjeŜdŜony” w modelu, wystarczy krótka
przerwa między cyklami.
Waste Time
CHG>DSCH

4.2.6 Ustawianie wartości prądu podtrzymującego
Menu do ustawiania wartości prądu podtrzymującego (konserwującego) dla
akumulatorów NiCd, NiMH i Pb, na który ładowarka przejdzie po
zakończeniu procesu ładowania. Zakres ustawiania to OFF (wyłączony) i 50
- 250mA. Optymalna wartość prądu to 0,01 – 0,1C – tzn. dla akumulatora
NiMH/NiCd/Pb
o pojemności znamionowej 1700mAh będzie to 20mA (naleŜy ustawić
Trickle
50mA
50mA) – 170mA. Zawsze ustawiamy prąd o mniejszej wartości niŜ 0,1C
– a więc prąd, który nie podgrzeje akumulatora nawet wtedy, gdy pozostawimy go podłączonego do
ładowarki przez 10 i więcej godzin. JeŜeli będziecie ładować akumulator o niskiej pojemności (np.
akumulator NiCd o pojemności 350mAh lub mniejszej), wyłączcie ładowanie podtrzymujące (OFF).
NiMH/NiCd/Pb
Trickle
Off

4.2.7 Ustawianie maksymalnego czasu trwania procesu ładowania
Funkcja ta pozwala na ustawianie maksymalnego czasu ładowania i ogranicza
niebezpieczeństwo przeładowania akumulatora w przypadku kiedy akumulator
jest uszkodzony lub automatyka ładowarki z róŜnych przyczyn nie była
w stanie zakończyć proces ładowania (np. w wyniku błędnie ustawionej czułości układu delta- peak).
Funkcję tę moŜecie w menu włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF). Zakres ustawiania to 10 - 720 minut.
Dobrze jest pozostawić wystarczającą rezerwę dla pełnego naładowania (do 30%). Teoretyczny czas
ładowania akumulatora w minutach obliczamy w sposób następujący: pojemność akumulatora (w mAh)
dzielimy przez wartość prądu ładowania (w mAh) a wynik mnoŜymy przez 60. Dodanie 20 - 30%
obliczonej wartości zapewni dostateczną ilość energii, która jest konieczna. PoniewaŜ (o czym zapewne
doskonale wiecie) ładowanie nie odbywa się ze 100% sprawnością...
Safety Timer
On
10min

4.2.8 Zakończenie procesu ładowania po osiągnięciu wartości zadanej pojemności
Ta bardzo poŜyteczna funkcja umoŜliwia zakończenie procesu ładowania
Capacity Cut-off
po osiągnięciu zadanej pojemności obsługiwanego akumulatora. Wspaniałe
On
5000mAh
zabezpieczenie w przypadku kiedy automatyka ładowarki z róŜnych przyczyn
nie była w stanie zakończyć procesu ładowania. Funkcję tę moŜemy włączyć
(ON) lub wyłączyć (OFF). Zadaną pojemność akumulatora moŜecie ustawiać w zakresie 10 – 9990mAh.
Rozsądnie jest ustawić wartość pojemności o 15% wyŜszą od pojemności znamionowej akumulatora.
Po kilku pierwszych cyklach, czyli po formowaniu akumulatorów NiMh lub NiCd wskazane jest
ustawienie rezerwy 20 – 25%.
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4.2.9 Ustawianie sygnalizacji dźwiękowej
Key Beep
Buzzer

ON
ON

„Key Beep" włącza (ON) lub wyłącza (OFF) sygnalizację dźwiękową kaŜdego
naciśnięcia klawiszy programujących.„Buzzer”włącza (ON) lub wyłącza (OFF)

sygnalizację dźwiękową zakończenia procesu ładowania, rozładowania itd.

4.2.10 Ustawianie napięcia minimalnego zasilającego ładowarkę
Input Power Low
Cut-Off
10.7V

W menu tym moŜna ustawić minimalne napięcie zasilające ładowarkę
w zakresie od 10,0V do 11,0V. JeŜeli napięcie zasilające spadnie poniŜej
ustawionej wartości działanie ładowarki będzie zakłócone a na wyświetlaczu
pojawi się komunikat ostrzegawczy „ Low Input Vol”.

4.2.11 Ustawianie kontrastu wyświetlacza
Back-light
64%

Funkcja ta pozwala ustawić kontrast wyświetlacza LCD i dostosować go do
panującego w danej chwili oświetlenia. Zakres ustawiania 1 – 100%.

4.3 PROGRAM DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW Li-Ion i Li-Pol
Ładowarką Shark 20 moŜecie ładować do 5 ogniw Li-Ion lub Li-Pol w pakiecie. Akumulatory Li-Ion
i Li-Pol ładowane są metodą „stały prąd/stałe napięcie” aŜ do osiągnięcia pełnej pojemności. Proces
ładowania przebiega tak, Ŝe na początku akumulator ładowany jest ustawionym manualnie stałym
prądem (zalecamy nie przekraczać 1C – np. dla akumulatora Li-Pol o pojemności 1700mAh będzie to
1,7A). W momencie, kiedy napięcie akumulatora przekroczy 4.0V na ogniwo uruchamia się algorytm,
który zapewnia przejście na ładowanie stałym napięciem. Prąd ładowania jest stopniowo ograniczany
tak, aby nie doszło do przekroczenia maksymalnej wartości napięcia dla danego typu ogniw.
W momencie, kiedy prąd ładowania spadnie poniŜej 10% ustawionej wartości lub osiągnie 100 mA
(zgodnie z tym, co wcześniej zostało ustawione) zostaje uruchomiony algorytm, który zakończy proces
ładowania – akumulator został naładowany.
START/ENTER

Program Select
Li-Ion/Poly

DEC

Li-Poly Charge
2.0A
11.1V (3S)

DEC

Li-Poly Discharge
2.0A
9.0V (3S)

Li-Poly Bal. Chg
2.0A
11.1V (3S)
INC

INC

Aby proces ładowania przebiegał sprawnie naleŜy przed jego uruchomieniem w menu „User Setting”
ustawić odpowiednie napięcie nominalne dla ogniw Li-Pol ewentualnie Li-Ion – w zaleŜności, jaki typ
akumulatora będziecie ładować (patrz punkt 4.2). Po tym, w zaleŜności od ustawionego napięcia
nominalnego w menu do ładowania akumulatorów Li-Pol i Li-Ion pojawi się napięcie znamionowe 3,6V
na ogniwo a ładowarka pracuje z końcowym napięciem ładowania 4,1V na ogniwo dla akumulatorów
Li-Ion, ewentualnie 3,7V na ogniwo z końcowym napięciem ładowania 4,2V na ogniwo dla
akumulatorów Li-Pol. Końcowe napięcie rozładowania będzie zawsze 3,0V na ogniwo.
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4.3.1 ŁADOWANIE AKUMULATORÓW Li-Pol i Li-Ion BEZ BALANSERA
Klawiszami INC i DEC ustawcie wymagany prąd ładowania w zakresie od
0,1 – 5,0A. Naciśnięciem klawisza START/ENTER przejdziecie do wyboru
napięcia znamionowego dla akumulatora Li-Pol. Klawiszami INC i DEC
ustawicie napięcie znamionowe ładowanego akumulatora Li-Pol – 3,7V; 7,4V; 11,1V; 14,8V i 18,5V
( 3,6V; 7,2V; 10,8V; 14,4V i 18V dla akumulatora Li-Ion). Ustawioną wartość potwierdzamy naciskając
klawisz START/ENTER. Wartości napięcia znamionowego w voltach odpowiada określona liczba
ogniw akumulatora (1S, 2S ... 5S).
Li-Poly Charge
2.0A
11.1V ((3S)

Ładownie własne uruchomicie naciśnięciem (w czasie dłuŜszym niŜ 3 sekundy)
klawisza START/ENTER. Na wyświetlaczu przez moment mignie napis
- Battery Check - a po tym pojawi się Ŝądanie o potwierdzenie czy
akceptujecie ustawioną liczbę ogniw akumulatora (S:3Ser) z liczbą, którą wykryła automatyka
ładowarki (R: 3Ser). W drugim rządku migają napisy „Confirm (ENTER)” i „Cancel (STOP)”. JeŜeli
ustawiona liczba ogniw jest zgodna z liczbą ogniw wykrytych automatycznie, klawiszem
START/ENTER potwierdzamy („Confirm”) i rozpoczynamy proces ładowania. JeŜeli liczba ogniw nie
jest zgodna, klawiszem BATT TYPE/STOP kasujemy („Cancel”) polecenie do rozpoczęcia procesu
ładowania.
R: 3Ser
S: 3Ser
Confirm (ENTER)

EKRAN PRACY ŁADOWARKI
Liczba
ładowanych
ogniw

Ładowanie

Li3S

CHG

Energia
dostarczona

0713mAh

12.20V

1.0A

43m

Napięcie chwilowe
obsługiwanego
akumulatora

Prąd
ładowania

Czas trwania
procesu ładowania

W trakcie ładowania na wyświetlaczu w górnym rządku przedstawione są: typ i liczba ładowanych
ogniw akumulatora, tryb pracy ładowarki (ładowanie) i energia dostarczona w mAh. A w rządku dolnym
przedstawione są informacje o chwilowym napięciu obsługiwanego akumulatora, prądzie ładowania
i czasie (w minutach), jaki upłynął od momentu uruchomienia procesu ładowania.
Proces ładowania moŜecie zakończyć w dowolnym momencie naciskając klawisz BATT TYPE/STOP.

Li3S DSC 1095mAh
12.62V FULL 62m
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Zakończenie procesu ładowania sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym
(pipaniem).W dolnym rządku wyświetlacza w miejscu danych o prądzie
ładowania pojawi się napis „FULL” (Naładowany). Naciskając klawisz
BATT TYPE/STOP powrócicie do procesu programowania.
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4.3.2 ŁADOWANIE AKUMULATORÓW Li-Pol Z PRZYŁĄCZONYM ON-LINE
BALANSEREM SHARK PB-5
Balanser Shark PB – 5 to bardzo praktyczne urządzenie zwiększające bezpieczeństwo ładowania
akumulatorów litowo-polimerowych. W trakcie ładowania akumulatorów balanser śledzi napięcie na
pojedynczych ogniwach i natychmiast przerywa proces ładowania, jeŜeli na którymkolwiek z ogniw dojdzie
do niebezpiecznej róŜnicy napięć w zakresie 2,70 – 4,25V. W trakcie trwania procesu ładowania balanser
ciągle kontroluje napięcia na pojedynczych ogniwach i regularnie rozładowuje ogniwa, które mają wyŜsze
napięcie niŜ pozostałe, a więc ogniwa o niŜszym napięciu mają moŜliwość „dogonić” pozostałe.
Podstawowym warunkiem 100% sukcesu wyrównania napięć jest prąd ładowania, który nie moŜe być zbyt
duŜy (nie zalecamy ładować prądem wyŜszym niŜ 1C – tzn. 1,0A dla akumulatora o pojemności 1000 mAh)
a faza ładowania stałym napięciem musi być odpowiednio długa. JeŜeli ustawicie zbyt duŜy prąd ładowania,
ładowarka moŜe zakończyć proces ładowania zanim dojdzie do 100% wyrównania napięć pojedynczych
ogniw. Program „Li-poly Bal.Charge” współpracując z bezpośrednio połączonym balanserem wykorzystuje
specjalny algorytm, który zapewnia optymalne warunki dla 100% wyrównania napięć. Balanser PB-5
przyłączony on-line umoŜliwia oprócz inteligentnego sterowania procesem ładowania równieŜ przeniesienie
wartości napięcia na pojedynczych ogniwach, które są na bieŜąco przedstawiane w oknie informacyjnym
ładowarki. Do przenoszenia danych pomiędzy ładowarką a balanserem słuŜy kabel trzyŜyłowy zakończony
standardowymi serwozłączami Futaba. Jedną z wtyczek podłączamy do gniazda czujnika temperatury
(znajduje się na prawym boku ładowarki) a drugą do balansera (wtyczkę włączajcie zawsze wypustem
skierowanym w kierunku lewego naroŜnika urządzenia – zobacz symbol namalowany na głównym panelu
balansera). A jeŜeli przez pomyłkę wtyczkę podłączycie odwrotnie to natychmiast po uruchomieniu procesu
ładowania w trybie „Li-po Balanced Charge” na ekranie pracy ładowarki zostanie wyświetlony komunikat
”External balancer not found” informujący, Ŝe ładowarka nie moŜe skomunikować się z balanserem.Czujnik
temperatury podłączamy do balansera a przeniesienie danych razem z informacjami o napięciu na
pojedynczych ogniwach zapewni kabel komunikacyjny.
Kabel ładowania/
serwisowy balansera

°
°°
°
°
°
°
°

Kabel komunikacyjny

Czujnik
temperatury

.
.

Złącze
serwisowe

.
.
.

°
°
°
°
°

-

° .

°
+

+

-

+

+

-

ogniwo 1

ogniwo 2

ogniwo 3

Pakiet Li-Pol 3s E-Tec/Shark Power

Złącze
ładowania

Li-Poly Bal.Chg
2.0A
11.1V (3S)
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Po prawidłowym połączeniu ładowarki z balanserem i podłączeniu obsługiwanego akumulatora
ustawcie parametry ładowania te same jak przy ładowaniu bez balansera. Ten
Li-Poly Bal. Chg
sam jest równieŜ sposób uruchamiania procesu ładowania i potwierdzania
2.0A
11.1V(3S)
liczby ogniw, ten sam wygląd ma równieŜ w trakcie trwania procesu
ładowania ekran pracy ładowarki.
DEC
W trakcie trwania procesu ładowania na ekranie pracy ładowarki moŜecie
S-1 4.18V 4.18V
kontrolować na bieŜąco napięcia pojedynczych ogniwach. Krótkim
S-2 8.37V 4.19V
naciśnięciem klawisza DEC przedstawicie wartości napięć dwóch pierwszych
DEC
ogniw w pakiecie. W rządku podana jest zawsze informacja o kolejności
ogniw (S-1= ogniwo pierwsze, S-2= ogniwo drugie itd.), napięcie na biegunie
S-3 12.54V 4.17V
dodatnim określonego ogniwa względem masy ( dla ogniwa drugiego jest to
S-4 0,00V 0.00V
suma napięć pierwszego i drugiego ogniwa) a napięciem określonego ogniwa.
DEC
Ponownym naciśnięciem klawisza DEC przejdziecie do przedstawienia napięć
ogniw 3 i 4, kolejnym naciśnięciem klawisza przedstawicie napięcie ogniwa 5.
S-5 0,00V 0,00V
JeŜeli pakiet (tj. w przykładzie) składa się tylko z trzech ogniw wartości
napięcia 4 i 5 ogniwa będą zawsze zerowe.
DEC
Ponownym naciśnięciem klawisza DEC wywołacie ekran przedstawiający
High Vol:
4.19V
ogniwa: o napięciu najwyŜszym - High Vol:4.19V i napięciu najniŜszym
Low Vol:
4.17V
- Low Vol:4.17V.

UWAGA!! JeŜeli parametry (napięcia) pojedynczych ogniw z róŜnych przyczyn znacznie róŜnią
się od siebie, a balanser nie zawsze zdolny jest je wyrównać podczas jednego procesu ładowania to
zalecamy: ogniwa naładujecie prądem 1C a jeŜeli napięcie pojedynczych ogniw przy wejściu do fazy
ładowania stałym napięciem będą róŜnić się o więcej niŜ 0,10 – 0,20V to musicie wykonać jeden lub
więcej cykli powolnego ładowania prądem max 0,5C lub 0,5A (zgodnie z tym, co nastąpiło wcześniej).
A jeŜeli po tym napięcia ogniw nie zostały wyrównane to naleŜy takie akumulatory wyłączyć
z uŜytkowania!!!

4.3.3 ROZŁADOWANIE AKUMULATORÓW Li-Pol i Li-Ion

Li-Poly Discharge
2.0A
9.0V (3S)

Wymagany prąd rozładowania w zakresie 0,1A do 2,0A (co 0,1A) moŜecie
ustawiać przy pomocy klawiszy INC i DEC. Krótkim naciśnięciem
klawisza START/ENTER przejdziecie do wyboru napięcia końcowego
(rozładowania) dla akumulatora Li-Pol. Wartość napięcia końcowego
ustawiamy 3V na ogniwo, podana wartość napięcia w voltach jest sumą
napięć ogniw w pakiecie (3S – trzy ogniwa w pakiecie).
EKRAN PRACY ŁADOWARKI

Rozładowanie
Liczba
rozładowywanych
Energia
ogniw
oddana

Li3S DSC 0713mAh
11.20V 1.0A 43m
Prąd rozładowania
Napięcie chwilowe
obsługiwanego
Czas trwania
akumulatora
procesu rozładowania
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W trakcie trwania procesu rozładowania na ekranie w pierwszym rządku
przedstawione są : typ i liczba rozładowywanych ogniw, tryb pracy (DSC
-rozładowanie) i energia oddana w mAh. W drugim rządku wyświetlane są:
napięcie chwilowe akumulatora, wartość prądu rozładowania i czas, jaki
upłynął od momentu włączenia procesu rozładowania podany w minutach.
Proces rozładowania moŜecie zakończyć w dowolnej chwili naciskając
klawisz BATT TYPE/STOP.
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Li3S DSC 1095mAh
9.00V END 66m

Zakończenie procesu rozładowania sygnalizowane jest sygnałem
dźwiękowym (pipanie), na ekranie w miejscu danych o wartości prądu
rozładowania pojawi się napis „END”(zakończenie procesu rozładowania).
Do procesu programowania przejdziecie krótkim naciśnięciem klawisza
BATT TYPE/ STOP.

RównieŜ przy rozładowaniu akumulatorów moŜecie zrezygnować z podłączania balansera Shark PB-5.
Wprawdzie nie będziecie mieli wpływu na napięcie pojedynczych ogniw, ale moŜecie je śledzić na
ekranie pracy ładowarki. Mimo wszystko pozostaje jeszcze funkcja zabezpieczająca przed spadkiem
napięcia poniŜej 2,7V na którymkolwiek z ogniw – balanser moŜe uratować sytuację, jeŜeli suma napięć
na wszystkich ogniwach w pakiecie będzie wyŜsza niŜ zadane napięcie końcowe rozładowania, ale
napięcie jednego z ogniw z róŜnych przyczyn spadnie poniŜej bezpiecznej granicy 3,0V

• UWAGA!!! Zwracajcie maksymalną uwagę na właściwe ustawienie wartości prądu ładowania,
napięcia nominalnego, liczby ogniw w pakiecie i ogólnie na obsługę ładowarki! JeŜeli tego nie
uczynicie grozi niebezpieczeństwo powaŜnego uszkodzenia akumulatorów, które moŜe
zakończyć się eksplozją i poŜarem ogniw !!!
• Nie wystawiajcie akumulatorów na działanie ognia, wysokich temperatur, wody i wilgoci
• Nie pozostawiajcie akumulatorów w pobliŜu metalowych przedmiotów, które mogą uszkodzić

delikatną, aluminiową obudowę ogniwa lub przypadkowo zewrzeć złącza – jeŜeli nie zostały
właściwie zaizolowane!
• UWAGA!!! Wzajemne zwarcie złączy przewodów prądowych akumulatorów Li-Pol lub Li-Ion

spowoduje totalne zniszczenie ogniw – niebezpieczeństwo wybuchu i poŜaru! Eksplodujące
płyny są bardzo Ŝrące!!
• Ogniwa Li-Pol i Li-Ion nie naleŜy ładować prądem większym niŜ 1C! Producenci ogniw

dopuszczają maksymalny prąd ładowania 1C – większy wprawdzie wytrzymają ale tylko na
własne ryzyko! Niebezpieczeństwo zniszczenia ogniw!!!
• UŜytkowanie zdeformowanych lub w inny sposób (mechaniczny) uszkodzonych ogniw grozi

poŜarem!! JeŜeli nawet jedno ogniwo w pakiecie ma uszkodzoną lub zdeformowaną bardzo
delikatną obudowę z folii aluminiowej naleŜy natychmiast zaprzestać uŜytkowania takiego
akumulatora !!!

• Absolutnie niezbędne jest stosowanie elektronicznych regulatorów przystosowanych do
współpracy z ogniwami Li-Pol lub Li-Ion!

• Nie wyrzucaj zuŜytych akumulatorów do kosza na śmieci! Zawarte w nich związki chemiczne

mogą przedostać się do wód gruntowych lub gleby, a są one bardzo szkodliwe dla zdrowia.
Pamiętaj, uszkodzone lub bezuŜyteczne ogniwa są odpadem specjalnym i muszą być
w odpowiedni sposób zutylizowane (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 roku).
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4.4 PROGRAMY DO ŁADOWANIA/ROZŁADOWANIA AKUMULATORÓW NiMH i NiCd.
Programy do ładowania akumulatorów NiCd i NiMH są podobne, róŜnią się oczywiście przed- stawianiem typu NiCd lub NiMH w pojedynczym menu i wartością spadku napięcia po aktywacji
automatyki delta-peak. Czułość detekcji delta-peak dla kaŜdego typu akumulatorów moŜecie ustawiać
w odpowiednim menu pętli programowej „USER SETTING” (patrz punkt 4.2.2-3). JeŜeli nie masz
doświadczenia i nie wiesz jak ładować akumulatory lepiej pozostaw firmowe ustawienia („Default’)
czułości, które niezawodnie spełniają wymogi większości akumulatorów. W odróŜnieniu od ogniw
Li-Pol i Li-Ion akumulatory NiMH a zwłaszcza NiCd uwaŜane są za ogniwa o znacznej odporności na
„brutalne” traktowanie. Mimo to nie zalecamy stosować do ładowania prądu większego niŜ 2C dla NiCd
akumulatorów napędowych o niskiej rezystancji wewnętrznej (to typowe ogniwa wielkości 2/3sub-C,
4/5sub-C i sub-C o pojemności większej niŜ 1200 mAh). Akumulatory o wyŜszej rezystancji wewnętrz - nej (powyŜej 10 mΩ) nie mogą być ładowane prądem wyŜszym niŜ 1C. Dla akumulatorów NiMH
zalecamy stosować maksymalny prąd ładowania na poziomie 1C. Wartości rezystancji wewnętrznej dla
róŜnych typów ogniw i dalsze informacje o ładowaniu znajdziecie w katalogach rcmPelikan.
Postępowanie przy programowaniu pokaŜemy na przykładzie akumulatora NiMH.
START/ENTER

Program Select
NiMH Batt

DEC

DEC

NiMH cycle
CHG>DSCG

NiMH Discharge
2.0A
6.4V

NiMH Charge
Current
AUTO
INC

3

INC

4.4.1 ŁADOWANIE AKUMULATORÓW NiMH i NiCd.
Z właściwej strony w głównym menu programowym wejdziecie do programu dla akumulatorów NiMH
krótkim naciśnięciem klawisza START/ENTER.
Wymagany prąd ładowania (w zakresie 0,1-5A) moŜecie ustawiać klawiszami
INC i DEC. Ustawioną wartość potwierdzamy klawiszem START/ENTER.
Dopóki będziecie klawiszem DEC zmniejszać wartość prądu ładowania
ładowarka nie zakończy na zerze, ale przełączy się na tryb z automatycznie
NiMH Charge
sterowanym
prądem ładowania. Ładowarka zasygnalizuje to wyświetlając napis
Current
1,0A
AUTO, który wyświetli się w miejscu cyfrowej wartości prądu ładowania.
W trybie AUTO ładowarka na bieŜąco śledzi status akumulatora i według zaprogramowanego algorytmu
dąŜy do dostarczenia jak największej ilości energii. Wartość prądu ładowania zmienia się zazwyczaj
w zakresie 1-2,5C. Ten sposób ładowania jest bardzo przyjazny dla akumulatorów napędowych
o niskiej rezystancji wewnętrznej ( przede wszystkim NiCd) i większych pojemnościach (powyŜej 1500
mAh). Akumulatory o wyŜszej rezystancji wewnętrznej (większość NiMH) i mniejszych pojemnościach
naleŜy ładować prądem ustawianym manualnie, poniewaŜ prąd ładowania większy niŜ 1C znacznie
skraca ich Ŝywotność. Ładowanie własne uruchomimy dłuŜszym naciśnięciem(dłuŜej niŜ 3 sekundy)
klawisza START/ENTER. Na ekranie przez moment mignie napis „Battery Check” a potem ukarze się
ekran pracy ładowarki.
NiMH Charge
Current
AUTO

EKRAN PRACY ŁADOWARKI
Ładowanie
Ogniwa
NiMH

Energia
dostarczona

NiMH CHG 0520mAh
10.20V
1.8A
18m
Prąd ładowania
Napięcie chwilowe
obsługiwanego
akumulatora

Czas trwania
procesu ładowania
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W trakcie trwania procesu ładowania na ekranie w górnym rządku
zostanie wyświetlony typ obsługiwanego akumulatora (NiMH), tryb pracy
ładowarki (ładowanie) i dostarczony ładunek (0520)w mAh. Drugi rządek
informuje o chwilowym napięciu (10.20V) obsługiwanego akumulatora,
prądzie ładowania (1.8A) i czasie, jaki upłynął (18 minut) od momentu
uruchomienia procesu ładowania.
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Proces ładowania moŜecie zakończyć w kaŜdej chwili naciskając klawisz BATT TYPE/STOP.
Zakończenie procesu ładowania sygnalizowane jest sygnałem (pipanie)
dźwiękowym. W drugim rządku, w miejscu informacji o prądzie ładowania
NiMH CHG 3700mAh
12.05V FULL
65m
ukaŜe się napis „FULL”(Naładowany). Do procesu programowania wrócicie
naciskając klawisz BATT TYPE/STOP.

4.4.2 ROZŁADOWANIE AKUMULATORÓW NiMH i NiCd
Wymagany prąd rozładowania (w zakresie 0,1-2,0A) moŜecie ustawiać
klawiszami INC i DEC. Krótkim naciśnięciem klawisza START/ENTER
przejdziecie do ustawiania końcowego napięcia rozładowania. Jest to
napięcie, przy którym ładowarka zakończy proces rozładowania obsługiwanego akumulatora.
Wymagane napięcie końcowe moŜecie ustawiać (w zakresie 0,1-15,0V) klawiszami INC i DEC.
Ustawioną wartość potwierdzamy klawiszem START/ENTER. Napięcie końcowe ustawiamy zwykle
w zakresie 0,8-1,0V na ogniwo – np. dla akumulatora złoŜonego z sześciu ogniw będzie to 4,8V do
6,0V. Własny proces rozładowania uruchomicie dłuŜszym (w czasie dłuŜszym niŜ 3 sekundy)
naciśnięciem klawisza START/ENTER. Na ekranie wyświetlacza przez moment mignie napis „Battery
Check” a potem pojawi się ekran pracy.
NiMH Discharge
2.0A
6.4V

EKRAN PRACY ŁADOWARKI

Rozładowanie
Ogniwa
NiMH

Energia
oddana

W trakcie trwania procesu rozładowania na ekranie w górnym rządku
NiMH DSC 0520mAh
zostanie wyświetlony typ i liczba rozładowanych ogniw, tryb pracy
10.20V 1.0A
18m
(rozładowanie) ładowarki i energia oddana w mAh. Drugi rządek
Prąd rozładowania
informuje o chwilowym napięciu obsługiwanego akumulatora, prądzie
Napięcie chwilowe
obsługiwanego
Czas trwania
rozładowania i czasie, jaki upłynął od momentu włączenia procesu
akumulatora
procesu rozładowania
rozładowania podany w minutach.
Proces rozładowania moŜecie zakończyć w dowolnej chwili naciskając przycisk BATT TYPE/ STOP.

Zakończenie procesu rozładowania sygnalizowane jest sygnałem
dźwiękowym (pipanie). Na ekranie w miejscu danych o wartości prądu
rozładowania pojawi się napis „END”(Zakończenie procesu rozładowania).
Do procesu programowania wrócicie naciskając klawisz BATT TYPE/START.
NiMH
6.40V

DSC 0250mAh
END
15m

4.4.3 FORMOWANIE AKUMULATORÓW NiMH i NiCd
NiMH cycle
CHG >DSCH

W menu tym moŜecie ustawić cykliczną pracę ładowanie/rozładowanie
3

(„CHG>DSCH”) lub rozładowanie/ładowanie („DSCH>CHG”), maksymalnie

5 cykli. Wartości prądu ładowania i rozładowania będą takie, jakie zostały
juŜ wcześniej ustawione (patrz punkty: 4.4.1- ładowanie i 4.4.2- rozładowanie). Ustawianie przerwy
czasowej pomiędzy pojedynczymi fazami procesu formowania akumulatorów przeprowadzamy w pętli
programowej „USER SETTING”, w menu „Waste Time”– patrz punkt 4.2.5 Cykl własny uruchamiamy
dłuŜszym naciśnięciem klawisza START/ENTER. Na ekranie wyświetlacza przez moment mignie napis
„Battery Check” a potem pojawi się ekran pracy.
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Liczba porządkowa
cyklu

EKRAN PRACY ŁADOWARKI
W trakcie trwania cyklu ładowanie/rozładowanie na ekranie w górnym
C>D
1
0200mAh
rządku przedstawiony jest kolejny proces cyklu (C>D ładowanie 16.23V 3.0A
12m
- rozładowanie, D>C rozładowanie – ładowanie). Pojedyncze fazy cyklu
Prąd ładowania/
sygnalizowane są miganiem odpowiedniej litery (przy ładowaniu miga
rozładowania
Napięcie chwilowe
„C” a przy rozładowaniu miga „D”). Dalej w górnym rządku znajdziecie
obsługiwanego
Czas trwania procesu
akumulatora
ładowania/rozładowania
liczbę porządkową cyklu i dostarczoną lub oddaną energię w danym
cyklu wyraŜoną w mAh. Drugi rządek informuje o chwilowym napięciu obsługiwanego akumulatora,
prądzie ładowania lub rozładowania i czasie, jaki upłynął od momentu włączenia danej fazy cyklu
w minutach.
Proces formowania moŜecie zakończyć w dowolnej chwili naciskając przycisk BATT TYPE/ STOP.
Cykl ładowanie/
/ rozładowanie

C>D
6.40V

Energia
dostarczona/oddana

1
0200mAh
DRY 12m

W trakcie trwania przerwy czasowej między fazami cyklu, (Jeśli
ustawiliście ją wg punktu 4.2) dane o prądzie ładowania lub rozładowania
zastąpione są napisem „DRY”(dosłownie „suchy”, czyli po prostu przerwa
czasowa na ostygnięcie akumulatora), zegar odlicza czas trwania przerwy.

Po zakończeniu cyklu na ekranie w górnym rządku zostanie przedstawiona
wartość energii oddanej(DSCH) a w rządku drugim wartość energii dostar- czonej (pojemność) dla pojedynczego kroku cyklu. Naciskając klawisz
INC lub DEC moŜecie przeglądać przedstawione wartości dla pojedynczych kroków cykli.
Do procesu programowania wrócicie naciskając przycisk BATT TYPE/STOP.
DSCH
CHG

1
1

1314mAh
1430mAh

4.5 ŁADOWANIE HERMETYCZNYCH AKUMULATORÓW śELOWYCH (Pb)
Hermetyczne ołowiowe akumulatory Ŝelowe często uŜywane są jako źródła zasilania rozruszników
elektrycznych (modelarskich silników spalinowych) i do Ŝarzenia świec. Ładowanie tych akumulatorów
przebiega w dwóch fazach podobnie jak juŜ omawiane ładowanie ogniw Li-Pol. Najpierw w trybie stały
prąd a po osiągnięciu 90% maksymalnego napięcia prąd jest ograniczany do momentu, kiedy
akumulator osiągnie wartość napięcia granicznego, czyli 2,5V/ogniwo,wtedy proces ładowania zostanie
zakończony. Ogniwa tego typu zalecamy ładować prądem 0,1C – tzn. powolne ładowanie przez 10 do
12 godzin. ZAWSZE STOSUJCIE SIĘ DO ZALECEŃ PRODUCENTA AKUMULATORÓW!!!
W odróŜnieniu od klasycznych akumulatorów samochodowych (gdzie po prostu odkręcamy korki
i obserwujemy jak gotuje się elektrolit) ogniwa Ŝelowe są szczelne i jakiekolwiek przeładowanie
połączone z wyciekiem płynu do wnętrza jest oznaką powaŜnego uszkodzenia.
START/ENTER
Program Select
Pb Batt

Pb Charge
2.0A

12.0V

Wymagany prąd ładowania (w zakresie 0,1A do 5,0A) ustawiamy
klawiszami INC i DEC. Krótkim naciśnięciem klawisza START/ENTER
Pb Charge
2.0A
12.0V
przejdziecie do wyboru napięcia znamionowego. Napięcie znamionowe
(2V/ogniwo) słuŜy do automatycznego ustawiania właściwego napięcia
końcowego podczas ładowania. Wartość napięcia końcowego ustawiamy klawiszami INC i DEC
(2-12V). Ustawioną wartość potwierdzamy klawiszem START/ENTER.
Własny proces ładowania uruchamiamy naciskając dłuŜej (w czasie dłuŜszym niŜ 3 sekundy) klawisz
START/ENTER. Na ekranie wyświetlacza przez moment mignie napis „Battery Check” a potem pojawi
się ekran pracy.
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Ładowanie
Ogniwa
Pb

Energia
dostarczona

EKRAN PRACY ŁADOWARKI

Pb CHG
0090mAh
10.12V 2.0A
12m

Podczas trwania procesu ładowania na ekranie w górnym rządku
przedstawiony
jest typ ładowanych ogniw (Pb), tryb pracy ładowarki
Prąd ładowania
Napięcie chwilowe
(ładowanie) i energia dostarczona w mAh. W drugim rządku znajdziecie
obsługiwanego
Czas trwania
akumulatora
procesu ładowania
informacje o chwilowej wartości napięcia obsługiwanego akumulatora,
prądzie ładowania i czasie, jaki upłynął od momentu uruchomienia procesu ładowania w minutach.
Proces ładowania moŜecie zakończyć w dowolnej chwili naciskając klawisz BATT TYPE/ STOP.
Zakończenie procesu ładowania sygnalizowane jest sygnałem
dźwiękowym (pipanie). Na ekranie w miejscu danych o wartości prądu
ładowania ukarze się napis „FULL” (Naładowany).
Krótkim naciśnięciem klawisza BATT TYPE/ START przejdziecie do procesu programowania.
Pb CHG
4000mAh
13.82V FULL 125m

ROZŁADOWANIE AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH
W celu zaoszczędzenia miejsca w pamięci ładowarki w programie pominięto menu do rozładowania
akumulatorów ołowiowych. JeŜeli potrzebujecie kontrolnie rozładować (np. w celu ustalenia
pojemności) akumulator Pb zastosujcie program do rozładowania akumulatorów NiCd (patrz punkt 4.4.2
tej instrukcji). Ustawcie napięcie końcowe odpowiadające wartości 1,8V/ogniwo – np. dla 12V
akumulator (6 ogniw) będzie to 10,8V.

4.6 PĘTLA PROGRAMOWA DO PROGRAMOWANIA W PAMIĘCI „SAVE DATA”
PROGRAMÓW ŁADOWANIA/ROZŁADOWANIA
Menu to słuŜy do zapisu całych programów z ustawionymi parametrami do rozładowania, ładowania
i formowania akumulatorów określonego typu, liczby ogniw i pojemności. W pamięci zapisujemy
„komendy” zawierające podstawowe dane akumulatora (typ ogniw, napięcie nominalne pakietu
i pojemność znamionowa), które są konsekwencją wyŜej opisanego menu dla ładowania, rozładowania
i formowania. Dzięki temu nie musicie ustawiać ani zmieniać parametrów, gdy zdecydujecie się
ładować jakiś akumulator – tylko wywołacie z pamięci ładowarki odpowiednie dane.

START/ENTER

Program Select
Save Data

DłuŜsze naciśnięcie
START/ENTER

Sawe [01] NiMH
14.4V
3000mAh

DłuŜsze naciśnięcie
START/ENTER

Menu rozładowania/ładowania
Menu
rozładowania/ładowania
dla wybranego
typ ogniw
Menu
rozładowania/ładowania
dla wybranego
typ ogniw
dla wybranego typ ogniw

Save…

Procedura ustawiania dla wszystkich typów akumulatorów jest podobna, opiszemy ją na przykładzie
akumulatorów NiMH.
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Save
14.4V
DłuŜsze
naciśnięcie

[01]
NiMH
3000mAh
START/ENTER

NiMH Charge
Current
INC

*

1.0A
DEC

*

NiMH Discharge
2.0A
6.4V
INC

DEC

NiMH cycle
CHG>DSCH
DłuŜsze
naciśnięcie

*3

START/ENTER

Save…

W pierwszym rządku wyświetli się numer porządkowy programu w pamięci
(od 1 do 10) i pole do wyboru typu ogniw. JeŜeli wybierzecie ogniwa NiMH
dalej będzie pokazywać się menu dla akumulatora NiMH, jeŜeli wybierzecie
Li-Pol dalej będzie wyświetlało się menu dla ogniw Li-Pol itd.
W drugim rządku są dane słuŜące do identyfikacji konkretnego pakietu
- napięcie nominalne (ustawiane w zakresie 0,1V do 33,6V) i pojemność
znamionowa w mAh (ustawiana w zakresie 10mAh do 9990mAh). Dane te
naleŜy traktować informacyjnie gdyŜ w Ŝaden sposób nie odzwierciedlają
wartości zadanej pojemności ustawianej jako dodatkowe zabezpieczenie
podczas ładowania (tę wartość ustawiamy w innym miejscu - punkt 4.2.8)
DłuŜszym naciśnięciem klawisza START/ENTER przejdziecie do menu
ustawiania parametrów ładowania i rozładowania dla wybranego typu ogniw.
Menu to zostało dokładnie opisane w punktach 4.3 do 4.5.
Dla odróŜnienia od menu zwyczajnego w prawym górnym rogu zawsze miga
symbol „*”.
Jeśli jesteście zadowoleni z ustawionych parametrów, program moŜecie
zapisać w pamięci dłuŜszym naciśnięciem klawisza START/ENTER.
Programowanie sygnalizowane jest w oknie napisem „Save...” i sygnałem
dźwiękowym (trzy pipnięcia).

JeŜeli będziecie chcieli zmienić zaprogramowane parametry po prostu musicie powtórzyć wcześniej
opisaną procedurę – wywołajcie pamięć, którą chcecie zmienić. Ustawcie parametry wg potrzeby
i powtórnie wszystko zaprogramujcie.
4.7 PĘTLA PROGRAMOWA DO WYWOŁYWANIA Z PAMIĘCI „LOAD DATA”
PROGRAMÓW ŁADOWANIA
Menu to słuŜy do wywoływania programów ładowania/rozładowania, które zostały juŜ zaprogramowane
wg procedury opisanej w punkcie 4.6 (menu „SAVE DATA”).
START/ENTER

Program Select
Load Data

Load
14.4V

DłuŜsze naciśniecie
START/ENTER

[01] NiMH
3000mAh

Load…

Krótkim naciśnięciem klawisza START/ENTER przejdziecie do menu wyboru programów „ Load”.
Krótkim naciśnięciem klawisza START/ENTER aktywujecie pole do wyboru numeru programów
a klawiszami INC i DEC wybierzecie wymagany program, bardzo pomocne są dane informacyjne
o typach akumulatorów, napięciu nominalnym i pojemności znamionowej pakietu.
Po wyborze wymaganego programu wywołacie go z pamięci dłuŜszym naciśnięciem klawisza
START/ENTER. Wywołanie program sygnalizowane jest napisem „Load...” i sygnałem dźwiękowym.
4.8 DALSZE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE UZYSKANE PODCZAS TRWANIA
PROCESU ŁADOWANIA
W punkcie 4.3.2 omawiającym proces ładowania akumulatorów Li-Pol z przyłączonym on-line
balanserem Shark PB-5 zapoznaliście się ze sygnalizacją napięcia na pojedynczych ogniwach
w pakiecie, która jest dostępna w trakcie trwania procesu ładowania i rozładowania po naciśnięciu
klawisza DEC. JeŜeli balanser nie jest podłączony dane o napięciu będą oczywiście zerowe.
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Powtarzającym się naciśnięciem klawisza INC moŜemy ominąć pętlę z dalszym menu dostarczającym
pozostałe informacje o przebiegu procesu ładowania i ustawieniach ładowarki.
Menu podstawowe dla wybranego typu akumulatora przedstawia:
a) dla akumulatorów Li-Pol i Li-Ion dane o napięciu nominalnym pakietu dla wartości ustawionej
w pętli programowej „User Setting” (patrz punkt 4.2) – dla Li-Ion 3,6V/ogniwo, dla Li-Pol 3,7V/ogniwo.
Przy rozładowaniu zawsze ustawione napięcie końcowe (3V/ogniwo) a dla większej pewności jeszcze
w nawiasie liczbę ogniw w pakiecie.
b) dla akumulatorów PB napięcie znamionowe.
c) dla akumulatorów NiCd i NiMH ustawioną wartość czułości detekcji delta-peak.
INC

Select Voltage
8.4V(2S)
INC

IN Power Voltage
13.33V

Pb Select Vol
12.0V

NiMH Sensitivity
D.Peak
Default

NiCd Sensitivity
D.Peak
Default

Drugie menu przedstawia wartość napięcia zasilającego ładowarkę – moŜe
np.wcześniej ostrzegać przed rozładowaniem akumulatora samochodowego,
które mogłoby spowodować to, Ŝe nie uda się Wam uruchomić silnika auta
przed powrotem do domu z lotniska...

INC

Ext. Temp

24C

Menu to informuje o temperaturze zmierzonej czujnikiem zewnętrznym
(sprzedawany jest oddzielnie).

INC

Temp Cut Off
ON
80C

Dalsze menu informuje o tym czy był włączony (ON) lub wyłączony (OFF)
układ kończący proces ładowania po przekroczeniu temperatury
maksymalnej, przedstawiony jest ustawiony limit wartości (patrz punkt 4.2).

INC

Safety Timer
ON
120 min

Menu to informuje o tym, czy był włączony (ON) lub wyłączony (OFF)
układ kończący proces ładowania po przekroczeniu maksymalnego czasu
ładowania, przedstawiony jest ustawiony limit czasowy (patrz punkt 4.2).

INC

Capacity Cut-off
ON
5000mAh
INC

Menu to informuje o tym, czy był włączony (ON) lub wyłączony (OFF)
układ kończący proces ładowania przy przekroczeniu wartości maksymalnej
energii dostarczonej (pojemności), przedstawiony jest ustawiony limit
pojemności (patrz punkt 4.2)

5. KOMUNIKATY O BŁĘDACH
Komunikaty ostrzegawcze zwracają uwagę na błędy obsługi, uszkodzone akumulatory lub inne
problemy, które pojawią się podczas pracy ładowarki. Informacji tekstowej na wyświetlaczu towarzyszy
zawsze sygnał dźwiękowy.
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5.1 KOMUNIKATY O BŁĘDACH POWSTAŁYCH W WYNIKU DZIAŁANIA DODATKOWYCH
UKŁADÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH USTAWIANYCH W MENU „USER SETTING”
Do grupy tej naleŜy ostrzeŜenie o zbyt niskim napięciu zasilania , o przerwaniu procesu ładowania przy
przekroczeniu ustawionego progu temperatury obsługiwanego akumulatora, zadanej maksymalnej
pojemności akumulatora lub czasu trwania procesu ładowania.
Low Input Vol

Ukarze się, jeŜeli w trakcie trwania procesu ładowania lub rozładowania
napięcie zasilania spadnie poniŜej wartości ustawionej w menu „User
Setting” (patrz punkt 4.2).

NiMH CHG 1600mAh
16.42V TEMP 45m

Ukarze się, jeŜeli doszło do przerwania procesu ładowania w wyniku prze- kroczenia zadanej maksymalnej temperatury. W miejscu zazwyczaj
wyświetlanego napisu „FULL” lub „END” w drugim rządku pośrodku ukarze
się napis „TEMP” (Temperature = temperatura).

NiMH CHG 1800mAh
16.42V CAPA 70m

Ukarze się, jeŜeli doszło do przerwania procesu ładowania w wyniku prze- kroczenia zadanej maksymalnej wartości energii dostarczonej.
W miejscu zazwyczaj wyświetlanego napisu „FULL” lub „END” w drugim
rządku pośrodku ukarze się napis „CAPA” (Capacity = pojemność).

NiMH CHG 1700mAh
16.42V TIME 120m

Ukarze się, jeŜeli doszło do przerwania procesu ładowania w wyniku prze-kroczenia zadanego czasu ładowania. W miejscu zazwyczaj wyświetlanego
napisu „FULL” lub „END” w drugim rządku pośrodku ukarze się napis
„TIME” (Time = czas).

5.2 POZOSTAŁE KOMUNIKATY O BŁĘDACH
INPUT VOL ERR

Connection Break

Ukarze się, jeŜeli wartość napięcia zasilającego przekroczyła bezpieczny
zakres 10 – 15V.
Ukarze się, jeŜeli uruchomicie proces ładowania lub rozładowania ale na
wyjściu nie jest podłączony obsługiwany akumulator lub został podłączony
akumulator uszkodzony. UkaŜe się równieŜ, jeŜeli dojdzie do odłączenia
obsługiwanego akumulatora w trakcie trwania procesu ładowania.
UkaŜe się równieŜ, jeŜeli na wyjściu ładowarki nastąpi zwarcie.

Reverse Polarity

Ukarze się, jeŜeli obsługiwany akumulator został podłączony z odwrotną
polaryzacją.

Ext. Balancer
not found

Ukarze się w trakcie ładowania ogniw Li-Pol z przyłączonym on-line
balanserem („Li-Poly Bat.Charge”), jeŜeli doszło do rozłączenia kabla
komunikacyjnego łączącego ładowarkę i balanser lub urządzenia z pewnych
przyczyn nie są zdolne przesyłać danych.

Lipo Series Err
No.: 4S
1.84V

Ukarze się w trakcie ładowania ogniw Li-Pol z przyłączonym on-line
balanserem („Li-Poly Bat.Charge”), jeŜeli napięcie jednego z ogniw spadło
poniŜej dopuszczalnego napięcia progowego. Proces ładowania został
przerwany (zachowanie bezpieczeństwa). W drugim rządku ukarze się
informacja : uszkodzone 4 ogniwo, napięcie tylko 1,84V.
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Control failure

Ukarze się, jeŜeli ładowarka w trakcie ładowania nie jest zdolna z powodu
uszkodzenia obsługiwanego akumulatora kontynuować proces ładowania wg
ustawionych parametrów.

Battery Check…
Over Voltage

Ukarze się w trakcie ładowania akumulatorów Li-Pol lub Pb, jeŜeli
ustawiono wyŜszą wartość napięcia znamionowego niŜ odpowiada to
rzeczywistej liczbie ogniw – niebezpieczeństwo przeładowania. Komunikat
ten moŜe (zgodnie ze stanem naładowania określonego pakietu) ukazać się
zawsze po tym, jak (błędnie) potwierdzicie ustawienie większej liczby ogniw
i uruchomicie proces ładowania lub po 5 minutach, kiedy ładowarka znowu
testuje zgodność między zmierzonymi wartościami a ustawioną liczbą ogniw.

Battery Check…
Low Voltage

Ukarze się w trakcie ładowania akumulatorów Li-Pol, jeŜeli ustawiono niŜszą
wartość napięcia znamionowego niŜ odpowiada to rzeczywistej liczbie ogniw
- ładowarka nie moŜe w pełni naładować akumulatora. Ukarze się równieŜ
jeŜeli do rozładowania akumulatora Li-Pol ustawiono niŜszą wartość napięcia
znamionowego niŜ odpowiada to rzeczywistej liczbie ogniw – niebezpieczeń- stwo głębokiego rozładowania.

Uwaga!
JeŜeli do rozładowania ustawicie wyŜsze napięcie znamionowe niŜ odpowiada to rzeczywistej liczbie
ogniw, ładowarka przerwie proces w przeciągu kilku sekund po włączeniu czynności (ewentualnie
rozładuje akumulator na ustawione napięcie, jeŜeli jego początkowe napięcie było wyŜsze).Nie ma
Ŝadnego niebezpieczeństwa uszkodzenia lub zniszczenia ogniw.

Alarm skasujecie krótkim naciśnięciem klawisza BATT TYPE/STOP.
Przed ponownym uruchomieniem najpierw wykryjcie i usuńcie przyczynę!

6. PORT USB I PROGRAM DO PRZEDSTAWIANIA PRZEBIEGU PROCESU
ŁADOWANIA W OKNIE MONITORA
Dodatkowym wyposaŜeniem jest kabel USB z oprogramowaniem komunikacyjnym pracującym pod
systemem operacyjnym Windows umoŜliwiającym podłączenie ładowarki do komputera osobistego
i śledzenia przebiegu procesów ładowania lub rozładowania na ekranie monitora. Instalacja kabla
i oprogramowania jest bardzo prosta, w większości przebiega automatycznie z wykorzystaniem
zwyczajnego postępowania „Plug and Play”. Sterownik dla portu USB i ładowarek serii Shark znajduje
się oczywiście w paczuszce z oprogramowaniem.
Na monitorze PC oprócz typu aktualnie obsługiwanego akumulatora przedstawione są w postaci
liczbowej: chwilowe napięcie akumulatora, prąd ładowania//rozładowania, energia dostarczona/oddana,
temperatura akumulatora, straty mocy ładowarki, czas i wejściowe napięcie zasilające ładowarkę. Przy
ładowaniu akumulatorów Li-Pol z przyłączonym on-line balanserem Shark PB-5 przedstawione są
równieŜ napięcia pojedynczych ogniw w pakiecie. Na wykresach przedstawiony jest przebieg napięcia,
prądu, pojemności i temperatury, przy czym przedstawienie pojedynczych krzywych moŜecie dla
większej przejrzystości w dowolnym momencie zamykać i otwierać. W przypadku ładowania
akumulatorów Li-Pol z przyłączonym on-line balanserem Shark PB-5 moŜna równieŜ śledzić napięcia
pojedynczych ogniw w formie wykresu słupkowego. Za pomocą specjalnej funkcji „Cursor Info”
moŜecie odejmować wszystkie wprowadzone chwilowe wartości liczbowe dla któregokolwiek
ładowania (rozładowania), podobnie mogą być przedstawiane wcześniejsze wartości liczbowe i wykresy
wartości napięć pojedynczych ogniw Li-Pol.
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Wykresy ze wszystkimi danymi moŜecie zapisywać w pamięci, bezpośrednio wydrukować (jeden
wykres na formacje A4), moŜecie je równieŜ eksportować w formie BMP (Mapa Bitowa) lub jako
metazbiór w środowisku Windows w celu dalszego opracowania. Program umoŜliwia wszystkie bieŜące
operacje w oknie - tzn. szeregować pionowo lub kaskadowo kilka okien z wykresami poziomymi dla
porównania z innymi wykresami itp. Przy rekapitulacji procesów ładowania/rozładowania moŜna cały
ich przebieg przerysować (funkcja „Redraw”) i zaczekać na ponowny wykres komputerowy.

Minimalne wymagania sprzętowe:
Procesor: Pentium III lub wyŜszy
RAM: minimum 256kB
Dysk twardy:
około 5MB wolnego miejsca
Grafika:
VGA True Color, 1024x768 lub wyŜszy
System operacyjny:
Windows 2000, Windows XP

Bardziej wymagający mogą pobrać ze strony www.rcrevue.cz dwa darmowe programy do dalszego
opracowana graficznego i eksportowania danych z ładowarek Shark.

Pierwszy z nich to prosty programik „Konvertor PDS/TXT” („Konverzni program pro Shark 20“ ing.
Michal Černỳ - RC REVUE 4/2006) do konwersji plików (z danymi) z ładowarki Shark 20 zapisanych
programem e-STATION na pliki w formacie tekstowym. Korzystając z programu MS Excel lub ogólnie
dostępnego 602TAB moŜecie konwertować tekst na tabelkę.

SharkLab – to drugi z darmowych programów dla uŜytkowników ładowarek Shark, dostępny na
stronach: www.volny.cz/vladimir__p i www.rcrevue.cz (rubryka „Soubory ke stažení” ).Wspaniały
program (wersja1.0.1 build 251) do przedstawiania, opracowania graficznego i eksportowania danych
z ładowarek Shark. Autorem programu jest RNDr.Vladimír Přibyl, CSc.
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7. OGRANICZENIA MAKSYMALNEGO OBCIĄśENIA ŁADOWARKI
Z uwagi na to, Ŝe ilość ciepła, które Shark 20 moŜe wyemitować do otoczenia ma swoje granice
(w przybliŜeniu dwukrotnie więcej niŜ Shark 10) i dla zapewnienia bezpiecznej pracy, maksymalny prąd
ładowania i rozładowania jest automatycznie ograniczany w zaleŜności od liczby ogniw podłączonego
akumulatora. Ograniczenia prądowe dla całego zakresu pracy ładowarki przedstawiono w tabelce.
Akumulatory NiCd/NiMH
Liczba ogniw

Napięcie nominalne (V) Max prąd ładowania (A) Max prąd rozładowania (A)

1-4
6
7
8
10
12
14

1,2 – 4,8
7,2
8,4
9,6
12,0
14,4
16,8

5,0
5,0
4,9
4,3
3,6
3,2
2,6

2,0
1,4
1,2
1,0
0,8
0,7
0,6

3,7
7,4
11,1
14,8
18,5

5,0
5,0
4,5
3,5
2,5

2,0
1,5
0,9
0,7
0,5

Akumulatory Li-Pol

1
2
3
4
5

UWAGA! Bardzo waŜnym czynnikiem, decydującym o prawidłowej pracy ładowarki (w całym zakresie)

jest dobór odpowiedniego stabilizowanego zasilacza sieciowego. Zwłaszcza, Ŝe ładowarka wyposaŜona
jest w przetwornicę i będziecie ładować akumulatory złoŜone z więcej niŜ siedmiu ogniw...
Orientacyjnie wymagany prąd zasilacza obliczamy w sposób następujący :
I zasilacza = 0,145 x Un - max x I ładowania - max
gdzie:
I zasilacza to wymagany prąd zasilacza
Un - max to napięcie nominalne akumulatora (z największą liczbą ogniw) w voltach, który będziecie
ładować
Iładowania - max to maksymalny prąd w amperach, jakim będziecie akumulator ładować
Np. do ładowania 14-ogniwowego akumulatora NiCd (napięcie nominalne = 14 x 1,2V=16,8V)
maksymalnym prądem 5A będzie to:
I zasilacza = 0,145 x 16,8 x 5,0 = 12,18A

Wybieramy zasilacz stabilizowany z najbliŜszym wyŜszym prądem - a więc 15A!

© 2007 Ludomir Rogalski

Ładowarka SHARK 20

21/22

EKOLOGICZNY SPOSÓB LIKWIDACJI ODPADÓW.
Przekreślony kosz na śmieci oznacza, Ŝe akumulatorów nie wolno
wyrzucać do odpadów domowych (Dz.U. 2001.62.628 z dnia 20/06/2001).

Symbol informujący uŜytkownika o akapitach, w których znajdują się istotne informacje
dotyczące obsługi i konserwacji sprzętu.
UWAGA! NIEWŁAŚCIWE UśYTKOWANIE AKUMULATORÓW GROZI
WYCIEKIEM ELEKTROLITU, KOROZJĄ A NAWET ICH EKSPLOZJĄ !

Tłumacząc i opracowując instrukcję korzystałem z następujących źródeł:
Oryginalna instrukcja mikroprocesorowej ładowarki SHARK 20

SHARK 20 Automatický nabiječ
Wspaniale napisana ksiąŜka profesora Andrzeja Czerwińskiego „ Akumulatory, baterie, ogniwa”
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności sp. z o.o. Warszawa 2005
Artykuły mgr inŜ. Witolda Jagody:
„Wstęp do napędów elektrycznych w modelach RC”
- „RC Przegląd Modelarski” 2/2005
„Kilka słów o zasilaniu, czyli akumulatory w praktyce modelarskiej”
- „RC Przegląd Modelarski” 11/2005
Artykuły informacyjne i testy zamieszczone w czeskich magazynach modelarskich:
- RC MODELY 12/2004
1) Artykuł „Lithium polimerové akumulátory” ing. Grigorij Dvorskỳ
2) Artykuł „NiCd, NiMH nebo lithum polymer ?” ing. Grigorij Dvorskỳ
- RC REVUE 7/2004
3) Artykuł „Li – Pol charger 4” ing. Michal Černỳ
- RC REVUE 3/2005
4) Artykuł „Akumulátory Li – Pol E-Tec 1700HP” Jaroslav Kroufek
- RC REVUE 4/2005
5) Artykuł „Články Li – Ion 1100 VT” ing. Michal Černỳ
- RC REVUE 4/2005
6) Artykuł „BLCR 4/4F” ing. Michal Černỳ
- RC REVUE 6/2005
7) Artykuł „ To už má zase kupovat dalši Lipolky” ing. Michal Černỳ
- RC REVUE 2/2006
8) Artykuł „Vyrovnávač napěti pro Li-Pol baterie” ing.Zdeněk Budinskỳ, BEL
- RC REVUE 3/2006
9) Artykuł „Nabiječ Shark 20 a balancér Shark PB-5“ ing. Michal Černỳ
- RC REVUE 3/2006
10) Artykuł „Konverzni program pro Shark 20“ ing. Michal Černỳ
- RC REVUE 4/2006
11) Artykuł „Li-Pol akumulátory Shark Power XP” ing. Michal Černỳ
- RC REVUE 4/2006
12) Artykuł „Li-Pol akumulátory Hyperion Litestorm VX” ing. Michal Černỳ
- RC REVUE 4/2006
13) Artykuł „Červenỳ kohout zakokrhal...” Jaroslav Kroufek
- RC REVUE 8/2006
14) Artykuł „Nabiječ Shark 30“ ing. Michal Černỳ
- RC REVUE 9/2006
15) Artykuł „Jak je to s tim napětim? ing. Michal Černỳ
- RC REVUE 10/2006
16) Nové, moderni, výkonné Li-Poly E-TECH pro rok 2007 – RCM Pelikan
- RC REVUE 12/2006
17) Artykuł „SharkLab, grafickỳ program pro nabiječky Shark - RNDr.Vladimír Přibyl, CSc. - RC REVUE 1/2007
18) Artykuł „Balancér BLCR-5FC“ ing. Michal Černỳ
- RC REVUE 1/2007
19) Artykuł „Akumulátory LiFePo4 – A123…bliži se soumrak Li-Pol” ing. Michal Černỳ - RC REVUE 1/2007
20) Artykuł „Akumulátory LiFePo4 – co je uvnitř ” Aleš Bidovskỳ
- RC REVUE 1/2007

UWAGA! Wykorzystanie materiału w celach komercyjnych wymaga zgody autora
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