
VN-2X24 - vyrovnávač napětí pro 2x Li-Fe baterie 24V 
 

 
Základní popis: 

 

Vyrovnávač napětí je určen k vyrovnávání napětí dvou baterií LiFe 24V, zapojených v sérii. 
Připojuje se paralelně k oběma bateriím třemi vodiči, tzn., že musí být vyveden střed mezi 
oběma bateriemi. Omezovač automaticky začne vybíjet baterii, jejíž napětí je vyšší o na-
stavenou hodnotu, než je napětí druhé baterie. Rozdílové napětí lze nastavit trimrem od 
150 do 700 mV. Vybíjení vyrovnávané baterie je indikováno LED diodou. Maximální vyrov-
návací proud jsou 2 A, s ventilátorem* až 3,5 A. Jakmile je kterákoliv baterie vyrovnávána, 
spustí se automaticky ventilátor*. Vyrovnávač se připevňuje na panel pomocí čtyř distanč-
ních sloupků se závitem M3. 
*Ventilátor je volitelné příslušenství za příplatek. 

 
Zapojení vyrovnáva če: 

Připojení baterií:  bate-
rie se připojují se na 
svorky PLUS (plus bate-
rie A), STŘED (mínus 
baterie A a plus baterie 
B) a MINUS (mínus ba-
terie B).  
POZOR! Při připojová-
ní baterií nejprve p ři-
pojte k vyrovnáva či 
střed baterií, potom 
teprve zbylé p řívody. 
Při odpojování postu-
pujte obrácen ě, odpojí-
te st řed až jako po-
slední. P ři nedodržení 
této podmínky m ůže 
dojít k poškození vy-
rovnáva če!  
Připojení ventilátoru:  
Ventilátor se připojuje 
na kolíčky u trimru, plus 
je vlevo, mínus vpravo. 
Ventilátor musí být na 
napětí 24 V. 
 

Indika ční LED diody: 
 

LED dioda vlevo – indikuje probíhající vyrovnávání baterie A. 
LED dioda vpravo – indikuje probíhající vyrovnávání baterie B. 
 
Nastavení rozdílového nap ětí: 

 

Rozdílové napětí mezi bateriemi, při kterém se zahájí vyrovnávání, lze nastavit trimrem u 
svorkovnice v rozmezí 150 až 700 mV. V krajní poloze ve směru proti pohybu hodinových 
ručiček je hodnota 150 mV, v druhé krajní poloze je hodnota 700 mV. 

Poznámky, rady, zkušenosti: 
 

Vyrovnávač zapíná a vypíná vyrovnávání s hysterezí 100 mV, aby nedocházelo k zakmitá-
vání. Přesto by připojovací vodiče měly mít průřez 1,5 mm2 a měly by být co nejkratší, aby 
jejich odpor neovlivňoval měření napětí baterie. Chladiče mohou mít při maximálním výko-
nu teplotu až 125 °C, pozor na popálení! Vyrovnávač napětí musí být postaven na nehoř-
lavé podložce. Pro dosažení maximálního výkonu nesmí být chladiče nebo ventilátor za-
kryty. V případě zhoršeného chlazení omezovač automaticky sníží vyrovnávací proud, aby 
se nepřehřál.  

 
Základní technické údaje: 

 

Určeno pro baterie:        Li-Fe 2 x 24 V. 
Maximální vyrovnávací proud:     3,5 A s ventilátorem, 2 A bez ventilátoru.  
Maximální vybíjecí výkon:      85 W s ventilátorem, 48 W bez ventilátoru. 
Dovolené napětí baterií:       16 až 30 V na každou baterií. 
Rozdíl napětí baterií:        nastavitelné trimrem od 150 do 700 mV. 
Hystereze spínání vyrovnávání:     100 mV. 
Ochrany:           proti tepelnému přetížení. 
Ventilátor*:          80 x 80 mm, 24 V. 
Rozsah pracovních teplot:      10 až 30 °C. 
Rozměry:           107 x 102 x 55 mm. 
 

 
 

Záruční list: 
1) Výrobce ručí za to, že výrobek bude po celou dobu záruky (24 měsíců) plnit bezchybně svoji funkci. 
2) Vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, bude výrobek bezplatně opraven. 
3) Záruční opravu uplatní uživatel přímo u výrobce 
4) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. 
5) Při reklamaci musí být přiložen záruční list, opatřený razítkem prodejny a datem prodeje a musí být uvedeny 

podrobnosti, jak se závada projevuje, za jakých podmínek vznikla, což je potřebné k nalezení závady nebo její příči-
ny a zároveň to poslouží k dalšímu vylepšení výrobku. 

6) Pozáruční opravy jsou také prováděny u výrobce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................……          ....................… 
datum prodeje          razítko, podpis 


