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Vážený zákazník! 
 
Predkladaná brožúra Vás má oboznámiť s obsluhou Vašej nabíjačky. Je vo Vašom 
záujme, aby ste si pozorne prečítali tento návod na obsluhu a svedomito postupovali 
podľa tu uvedených pokynov. Zabránite tým poruchám na základe chýb obsluhy. 
Prístroj Vás za toto odmení neustálou pripravenosťou na použitie a dlhou 
životnosťou. Pred uvedením do prevádzky bezpodmienečne prečítať kapitolu 
„Bezpečnostné predpisy“. 
 
V tomto návode na obsluhu sú popísané typy „Selectiva Plus D,  7kW “a „Selectiva 
Plus D,  14kW “. Tieto nabíjačky sa rozlišujú iba výkonom a svojimi rozmermi. Výkon, 
rozmery a hmotnosť si pozrite prosím v kapitole „Technické dáta“.  
 
OBSLUŽNÉ PRVKY 

 
Obr. 1   Nabíjačka batérií     Text a vyobrazenia zodpovedajú  

  Selectiva Plus D,  7kW     technickému stavu pri zadaní do tlače.  
Zmeny sú vyhradené. 

① sieťový kábel / vidlica sieťového kábla 

② plusový nabíjací kábel  

③ mínusový nabíjací kábel  

④ multifunkčný panel s integrovaným displejom a fóliovou klávesnicou 

⑤ opcia „sériové rozhranie RS 232“ 

⑥ opcia „teplotou riadené nabíjanie“ 
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⑦ opcia externé „cirkulačné čerpadlo elektrolytu“ 

⑧ opcia „Aquamatic / koniec nabíjania“ 

⑨ opcia „externé stop“ 

⑩ prípojná zásuvka LocalNet pre opciu diaľkového displeja 

⑪ opcia interná cirkulácia elektrolytu: výstup tlakového vzduchu 

⑫ opcia interná cirkulácia elektrolytu: nasávanie vzduchu so vzduchovým filtrom 

⑬ opcia releová karta: prechodka riadiacich vodičov 
 
NAMONTOVAŤ NABÍJACIU ZÁSTRČKU 
 

 
Pozor! Uspôsobte nabíjacie káble vždy podľa daného prípadu použitia 
(napr. nabíjacia vidlica, atď.). Dodržiavajte pri tomto národné predpisy a 
dbajte vždy na riadne elektrické spojenie nabíjacích káblov  s nabíjacou 
zástrčkou. 

 

− Nabíjací kábel  ② spojiť s kladným prípojom nabíjacej vidlice. 

− Nabíjací kábel  ③ spojiť so záporným prípojom nabíjacej vidlice. 
 
PRIPOJENIE BATÉRIE NA NABÍJAČKU 
 
Upozornenie ! Nabíjačka sa na základe beznapäťových nabíjacích káblov pri 
pripojení na batériu nemusí oddeľovať od siete. Dbajte pri tomto však vždy na riadne 
elektrické spojenie nabíjacej vidlice s nabíjacou zásuvkou.  
Nabíjaciu vidlicu s nabíjacou zásuvkou pólovo správne spojiť. 
 
ODPOJENIE BATÉRIE 
 
Aby sa oddelilo spojenie nabíjačky k batérii, postupujte podľa nasledujúcich krokov: 
− operáciu nabíjania prerušiť pomocou tlačidla  
− oddeliť nabíjaciu vidlicu od nabíjacej zásuvky 
 
NABÍJANIE BATÉRIE 
 
1. Nabíjanie 
Upozornenie!  Nabíjačka sa na základe beznapäťových nabíjacích káblov pri 
pripojení na batériu nemusí oddeľovať od siete.  
− Zasunúť sieťovú zástrčku. 
− Na displeji sa na dobu 5 sekúnd objavia menovité dáta a verzia softvéru. Po 

tomto nabíjačka prechádza do módu standby (stav pripravenosti).  
 

 
− Batériu pripojiť tak, ako to bolo hore popísané.  
− Operácia nabíjania nezačína ihneď, ak bolo nastavené určité oneskorenie 

zapnutia procesu nabíjania.  
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− Až po ukázanej dobe oneskorenia začína nabíjačka automaticky s operáciou 

nabíjania. 
 

 
− Nabíjačka začína automaticky s operáciou nabíjania. 
 

 
 
2. Finálne nabíjanie 
 
Keď sa na displeji objaví štvrtý stĺpcový pás, tak začína finálne nabíjanie. Batéria je 
nabitá na 80 – 85 % a tým je pripravená na prevádzku. 
 

 
 
3. Dobíjanie 
 
Keď sa na displeji objaví piaty stĺpcový pás, tak začína dobíjanie. Pri dobíjaní sa 
batéria úplne nabije. 
 

 
 
4. Udržiavacie nabíjanie 
 
Keď sú viditeľné všetky stĺpcové pásy, tak začína nabíjačka s udržiavacím nabíjaním. 
Pri udržiavacom nabíjaní bude vyrovnávané samovybíjanie batérie. Batéria je 
neustále pripravená na použitie a môže zostať ľubovoľne dlho pripojená na 
nabíjačke. 
 

 
 
Počas operácie nabíjania môžete stlačením tlačidla Info   vyvolávať nasledujúce 
parametre: 
 

 aktuálny nabíjací prúd 
 

 aktuálne napätie batérie 
 

 nabité Ampérhodiny 
 

 aktuálna teplota batérie (iba pri opcii teplotou riadeného nabíjania) 
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Ďalej môžete operáciu nabíjania stlačením tlačidla [Start/Stop]  kedykoľvek 
prerušiť a pomocou tlačidla Info   vyvolať nasledujúce parametre 
 

 stav nabíjania 
 

 nabité Ampérhodiny 
 

 aktuálne napätie batérie 
 

 zvolená charakteristika 
 
5. Odpojenie nabíjačky 
 
Aby sa oddelilo spojenie nabíjačky k batérii, postupujte podľa nasledujúcich krokov: 
− prerušiť operáciu nabíjania pomocou tlačidla [Start/Stop]   
− vytiahnuť nabíjaciu vidlicu.  
 
MENU INFO  
 
Toto menu Info slúži na ukázanie aktuálnych nastavení nabíjačky: 
− odsvorkovať nabíjacie káble batérie 
− zasunúť sieťovú zástrčku 
− Na 3 sekundy sa na objavia displeji menovité dáta a verzia softvéru. Po tomto 

nabíjačka prechádza do módu standby (stav pripravenosti). 
 
Vstup do menu Info 
− Stlačiť tlačidlo INFO  a zadržať po dobu 5 sekúnd. 
 
Vyvolanie bodov menu 
− Stlačením tlačidla INFO  vyvolať nasledujúce body menu. 
 

 typ prístroja a verzia softvéru 
 

 kód update (napr. „1234“) pre objednávanie opcií softvéru 
 

 charakteristika 
 

 kapacita batérie 
 

 počet článkov batérie 
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Teraz sa ukážu nasledujúce body menu, ak sú predkonfigurované zodpovedajúce 
funkcie:  
 

 oneskorenie štartu nabíjania 
 

 súčiniteľ nabíjania  
(iba pri charakteristikách s riadením súčiniteľa nabíjania) 

 

 súčiniteľ nabíjania pri aktívnej cirkulácii elektrolytu  
(iba pri charakteristikách s riadením súčiniteľa nabíjania) 

 

 kalibračný bod riadenia súčiniteľa nabíjania  
  (iba pri charakteristikách s riadením súčiniteľa nabíjania) 
 

 hlavné nabíjacie napätie  
(iba pri charakteristikách s nastaviteľným nabíjacím napätím) 

 

 oneskorenie štartu vyrovnávacieho nabíjania  
(iba pri charakteristikách s vyrovnávacím nabíjaním) 

 

 nastavenie cirkulácie elektrolytu aktivované  
 

 nastavenie cirkulácie elektrolytu deaktivované 
 

 ukázanie teplotou riadeného nabíjania aktivované / deaktivované 
 
V nasledujúcom bode menu sa môže vyvolať posledných 50 do pamäte uložených 
chýb.  
− Stlačením tlačidla (-iel) „šípka nahor / nadol“   listovať medzi chybami, 

uloženými do pamäte. 
 

 prvá do pamäte uložená chyba (s dátumom) 
 

 nasledujúca do pamäte uložená chyba (s dátumom) 
 
Stlačením tlačidla „STOP“  listovať v rámci ukázania určitej chyby. 
 

 hodinový čas 
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 číslo chyby 
 
V nasledujúcom bode menu sa môže vyvolať posledných 35 operácií nabíjania:  
− stlačením tlačidla (-iel) „šípka nahor / nadol“   listovať medzi operáciami 

nabíjania, uloženými do pamäte. 
 

 prvá do pamäte uložená operácia nabíjania (s dátumom) 
 

 nasledujúca do pamäte uložená operácia nabíjania (s dátumom) 
 
Stlačením tlačidla tlačidla „STOP“  listovať v rámci ukázania určitej operácie 
nabíjania. 
 

 čas štartu 
 

 napätie pri štarte nabíjania 
 

 napájaná kapacita 
 

 trvanie nabíjania 
 
Výstup z menu Info 
− Stlačením tlačidla info  vyvolať posledný ukázaný bod menu alebo po dobu 5 

sekúnd nestlačiť žiadne tlačidlo. 
− Nabíjačka prechádza do módu standby (stav pripravenosti). 
 
OPCIA RS 232 
 
Selectiva Plus umožňuje prenos dát nabíjania, štatistík nabíjania, ako aj štatistík chýb 
na Windows-PC cez integrované sériové rozhranie RS 232.  
 
Upozornenie!  Aby sa dali dáta vyhodnotiť na PC, predpokladajú sa znalosti určitého 
programu tabuľkových kalkulácií ako aj terminálového programu. 
 
Spôsob postupu na PC 
− Pomocou kábla rozhrania RS 232 od Fronius spojiť PC s nabíjačkou.  
− Odštartovať terminálový program (napr. Hyperterminal pod Windows 95) a 

vykonať nasledujúce zmeny. 
bity za sekundu: 9600 parita: žiadna 
dátové bity: 8 stop-bity: 1 
protokol: Xon/Xoff  
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Spôsob postupu na nabíjačke 
− Nabíjačku pripojiť.  
Upozornenie! Prerušte nabíjanie stlačením [Start/Stop]  pokiaľ sa batéria práve 
nabíja.  
− súčasne stlačiť [Info]  a [šípka nahor] , aby sa prešlo do menu prenosu dát.  
− stlačiť [Start/Stop] , aby sa odštartoval prenos dát. 
 
Dáta vyhodnotiť na PC 
− Prenesené dáta pomocou tabuľkovej kalkulácie (napr. Microsoft Excel) otvoriť a 

vyhodnotiť. 
 
OPCIA DIAĽKOVÉHO DISPLEJA 
 
Obsluha nabíjačky cez diaľkový displej prebehne podobne ako na multifunkčnom 
paneli nabíjačky. 
 
Zelená LED-kontrolka 
Svieti, keď bola operácia nabíjania správne ukončená. 
 
Žltá LED-kontrolka 
Svieti, pokým je batéria nabíjaná. 
 
Červená LED-kontrolka 
Svieti pri vyskytnutí určitej chyby. 
 
Ochranné zariadenia 
 
Nabíjačka pre bezpečnú manipuláciu ponúka ochranu pred: 
− skratom nabíjacích káblov,  
− tepelným preťažením nabíjačky, 
− fázovým výpadkom, ako aj  
− podpätím siete. 
 
TECHNICKÉ DÁTA 
 
sieťové napätie 3x400V~+/-10%,50 /60 Hz 
menovitý výkon pozri výkonový štítok prístroja 
menovité napätie pozri výkonový štítok prístroja 
menovitý prúd pozri výkonový štítok prístroja 
maximálny počet článkov pozri výkonový štítok prístroja 
doba zapnutia 100 % 
krytie IP 21 
hmotnosť Selectiva Plus D 7 kW  cca 18,5 kg 
hmotnosť Selectiva Plus D 14 kW  cca 40 kg 
rozmery (šírka x výška x hĺbka)  
Selectiva Plus D 7 kW  

640 x 280 x 180 mm 

rozmery (šírka x výška x hĺbka)  
Selectiva Plus D 14 kW  

625 x 475 x 290 mm 
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POPIS INDIKÁCIÍ V PRÍPADE CHYBY 
 

indikácia stav odstránenie 

 
Error 11: prepätie, resp. 
podpätie siete 

kontrola sieťového napätia 

 

Error 12: výpadok fázy kontrola sieťového prívodu 

 
Error 13: chybný teplotný 
snímač 

prekontrolovať teplotný snímač 

 
Error 14: chybné čerpadlo 
cirkulácie elektrolytu 

prekontrolovať čerpadlo cirkulácie 
elektrolytu 

 
Error 22: podpätie batérie prekontrolovať nastavenia 

parametrov a napätie batérie, u 
batérie prekontrolovať defekty 

 
Error 23: prepätie batérie prekontrolovať nastavenie 

parametrov a napätie batérie 

 
Error 24: prekročená teplota 
batérie 

prekontrolovať nastavenia 
parametrov a u batérie 
prekontrolovať defekty 

 
Error 31: prekročenie doby 
nabíjania vo fáze I1 

prekontrolovať nastavenia 
parametrov a u batérie 
prekontrolovať defekty 

 
Error 32: prekročená doba 
nabíjania vo fáze U1 

prekontrolovať nastavenia 
parametrov a u batérie 
prekontrolovať defekty 

 
Error 33: prepätie na batérii 
(iba pri dobíjaní) 

prekontrolovať nastavenia 
parametrov a u batérie 
prekontrolovať defekty 

 
Error 34: chyba na konci fázy 
U1 

prekontrolovať defekty na batérii 

 
Error 401-420: chybná 
nabíjačka 

vyhľadať odborného predajcu 

 
MONTÁŽ NABÍJAČKY SELECTIVA PLUS NA STENU 
 

 
Obr. 2 Montáž stenového držiaka 

pre Selectiva Plus D, 7 kW  

Postup 
− Úložný držiak namontovať pomocou dvoch 

skrutiek M6x80 so šesťhrannou hlavou  a tiež 
hmoždiniek podľa obr. 2 na stenu.  

− Nabíjačku podľa obr. 2 usadiť na úložný 
držiak a upevniť pomocou zakaždým dvoch 
dodaných upevňovacích skrutiek vľavo a 
vpravo. 

 

 
Pozor! Zoberte do úvahy hmotnosť 
prístroja cca 20 kg. Zavesenie má byť 
vykonané iba na stene, vhodnej na tento 
účel.   
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Obr. 3 Montáž stenového držiaka 

pre Selectiva Plus D, 14 kW  

Postup 
− Pomocou dvoch skrutiek M6x80 so 

šesťhrannou hlavou  a tiež hmoždiniek podľa 
obr. 3 namontovať na stenu montážne 
plechy.  

− Nabíjačku podľa obr. 3 usadiť na montážne 
plechy a upevniť pomocou zakaždým dvoch 
dodaných upevňovacích skrutiek vľavo a 
vpravo. 

 

 
Pozor! Zoberte do úvahy hmotnosť 
prístroja cca 40 kg. Zavesenie má byť 
vykonané iba na stene, vhodnej na tento 
účel.   

 
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 
 
Ohrozenia pri narábaní s nabíjačkou 
Táto nabíjačka je skonštruovaná podľa daného stavu techniky a uznávaných 
bezpečnostno-technických pravidiel. Predsa však pri chybnej obsluhe alebo zneužití 
hrozí nebezpečie  
− ohrozenia života a zdravia obsluhy alebo ďalších osôb,  
− pre nabíjačku a iné vecné hodnoty prevádzkovateľa. 
 
Všetky osoby, ktoré sa zaoberajú uvedením do prevádzky, obsluhou, údržbou a 
udržiavaním tejto nabíjačky musia 
− byť zodpovedajúco kvalifikované,  
− mať znalosti s narábaním s nabíjačkami a batériami,  
− presne dodržiavať tento návod na obsluhu. 
 
Treba zabrániť poruchám, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú bezpečnosť a prípadne ich 
treba obratom odstrániť.  
 
Použitie zodpovedajúce danému určeniu 
− Táto nabíjačka je vždy v závislosti od nastavenej charakteristiky vhodná iba pre 

nabíjanie akumulátorov s tekutými alebo gelovitým elektrolytom. 
− Nabíjanie suchých batérií (primárnych článkov) je zakázané.  
 
Táto nabíjačka je odskúšaná na krytie IP21, to značí:  
− Ochrana proti dotyku prstami, cudzími telesami alebo podobnými predmetmi      

s ∅ >12,5 mm.  
− Ochrana proti zvisle padajúcej odkvapovej vode. 
 
Používajte tento prístroj iba 
− v stojacej polohe (pozri obr. 1),  
− ak je chránený pred priamym slnečným žiarením a pôsobením vlhkosti a 
− ak chladiaci vzduch môže nerušene prúdiť cez vzduchové štrbiny.  
Iné alebo tento rámec presahujúce používanie je považované za použitie, 
nezodpovedajúce danému určeniu. Výrobca neručí za škody z toho vzniknuté. 
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Zmeny na nabíjačke 
 
− Bez súhlasu výrobcu nevykonávať žiadne zmeny, vnútorné osadenia alebo 

prestavby na nabíjačke. 
− Časti, ktoré nie sú v bezchybnom stave, treba nechať ihneď vymeniť. 
 
Bezpečnostné opatrenia v prevádzke 
− Nabíjačku prevádzkovať iba vtedy, ak sú všetky ochranné zariadenia plne 

funkčne schopné. Pred zapojením nabíjačky zabezpečiť, aby nemohol byť nikto 
ohrozený.  

− Pred odsvorkovaním nabíjacích káblov sa musí operácia nabíjania prerušiť 
pomocou [Start/Stop].  

− Prinajmenšom raz do týždňa treba u nabíjačky prekontrolovať zvonku 
rozoznateľné poškodenia a prekontrolovať funkčnú schopnosť ochranných 
zariadení. 

 
Ohrozenia od sieťového a nabíjacieho prúdu 
− Nabíjacie káble nasvorkovať vždy pólovo správne. 
− Nabíjacie káble musia byť pevné, nepoškodené a izolované. Voľné spoje a 

pripálené káble treba ihneď vymeniť. 
− Sieťový prívod a prívod k prístroju treba pravidelne nechať prekontrolovať 

odborným elektrikárom ohľadom funkčnej spôsobilosti ochranného vodiča.  
− Pred otvorením nabíjačky zabezpečiť, aby táto bola v beznapäťovom stave. 

Konštrukčné časti, ktoré majú naakumulovaný elektrický náboj treba vybiť.  
− Prístroj sa môže pripájať iba na zásuvku s ochranným vodičom (zemnením). Ako 

prídavná ochrana sa odporúča ochranné opatrenie cez FI-ochranu.  
− Dať pozor na sieťové napätie! Údaje na typovom štítku nabíjačky musia súhlasiť 

s dátami miestnej prúdovej siete.  
 
Ohrozenia na základe akumulátorov 
− Kyselina batérií je žieravina a nemôže sa dostať do očí, na pokožku alebo odev. 

Odstreky kyseliny treba ihneď a dôkladne opláchnuť pomocou čistej vody a ak 
treba, vyhľadať lekára. 

− Počas nabíjania vznikajúci explozívny plyn je ľahko zápalný, zápalné zdroje 
(otvorené svetlo, horiace cigarety atď.) držať v dostatočnej vzdialenoasti od 
batérie. Z dôvodu možného vytvárania iskier sa vyvarujte odsvorkovaniu 
nabíjacích káblov počas operácie nabíjania.  

− Operácia nabíjania sa môže vykonať iba v dobre vetraných alebo pre toto 
určených priestoroch.  

− Batériu udržiavať podľa návodov výrobcu a chrániť pred nečistotou a 
mechanickými poškodeniami. 

− Počas operácie nabíjania narastá hladina kyseliny v batérii.  
− Nabité batérie skladovať v chladných priestoroch. Pri cca +2°C existuje najnižšie 

samovybíjanie. 
 
Ošetrovanie, údržba a servis 
− Povrch skrine nabíjačky pravidelne čistiť pomocou produktov, neobsahujúcich 

rozpúšťadlá. 
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− Prístroj nevyžaduje údržbu. Pri funkčných poruchách sa obráťte prosím s kúpnym 

dokladom / faktúrou na Vášho odborného predajcu. 
− Ak treba vyčistiť vzduchový filter pre čerpadlo cirkulácie elektrolytu: 

− pomocou skrutkovača odstrániť priezor 
− odobrať filter z penovej látky a vyčistiť pomocou suchého stlačeného vzduchu 
− nasadiť vzduchový filter a pripevniť priezor. 

 
Garančné a záručné nároky  
Záručná doba pre nabíjačku činí 2 roky od dátumu účtovného dokladu. Poškodenia 
z titulu garancie a záruky pri personálnych a vecných škodách sú však vylúčené, ak 
majú svoj pôvod v niektorých alebo viacerých z nasledujúcich príčin: 
− použitie nabíjačky, nezodpovedajúce danému určeniu 
− neodborné namontovanie a obsluha 
− prevádzkovanie nabíjačky pri chybných ochranných zariadeniach 
− nerešpektovanie pokynov v návode na obsluhu 
− svojvoľné zmeny na nabíjačke 
− prípady katastrof na základe účinku cudzích telies a vyššia moc 
 
Označenie CE 
Tento nabíjačka spĺňa základné požiadavky smernice pre nízke napätie a smernice 
elektromagnetickej znesiteľnosti a je preto označená znakom CE. Aby sa 
minimalizovalo vytváranie elektromagnetických polí na základe vysokých nabíjacích 
prúdov, treba nabíjacie káble uložiť čo možno najviac paralelne vedľa seba a dĺžku 
obmedziť na bezpodmienečne požadovaný rozmer. 
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