
NABÍJAČKA A ZDROJ 
DIAGNOSTICKÉHO NAPÁJANIA

WSC 720
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NÁVOD NA POUŽITIE
12 V / 24 V olovené akumulátory 40-500 Ah gb

SK
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ĎAKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI TÚTO
NABÍJAČKU OD EXIDE TECHNOLOGIES

Váš WSC720 je kvalitný produkt spoločnosti Exide Technologies.

Model WSC720 je navrhnutý tak, aby bol užívateľsky príjemný,  
obsahuje najnovšiu technológiu nabíjania, ktorá optimalizuje výkon 
batérie a jej životnosť. 

WSC720 zabezpečí plné nabitie batérie a slúži tiež ako napájací zdroj 
pre diagnostiku počas servisu automobilov.

Pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny a návod na použitie. Ak 
budete postupovať podľa pokynov, budete mať prospech z vysoko 
výkonnej nabíjačky a napájacieho zdroja, ktorý vám poskytne 
vynikajúce služby po mnoho ďalších rokov. Vyradené obaly je 
možné recyklovať.

Viac informácií o Exide a našich produktoch nájdete na: 
www.exidegroup.com resp. www.exide.sk

S pozdravom
Exide Technologies
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ZAČÍNAME
1. Pripojte červenú káblovú svorku nabíjačky ku kladnému pólu  

batérie (+) a čiernu svorku kábla k zápornému pólu batérie (-).

2. Pripojte napájací kábel nabíjačky k uzemnenej elektrickej zásuvke. 

3. Vyberte správnu funkciu stlačením tlačidla „Režim“.

Nabíjanie
• Vyberte napätie: 12 V alebo 24 V

Vyberte si technológiu batérie: Standard alebo AGM / Gel 

Napájanie 
•  13,7 V napájací zdroj
Pozor! Táto funkcia je iba pre 12 V systém.

4. Keď je kontrolka LED výberu režimu zelená, batéria je úplne nabitá. 
Odpojte napájanie nabíjačky od el. siete a odpojte káblové svorky.

5. Ak zvolíte nesprávne napätie alebo polaritu, nabíjačka sa nespustí.
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INFORMÁCIE
• WSC720 je výkonná nabíjačka pre servisy a dielne.

• WSC720 môže byť použitá:
 1. ako nabíjačka pre 12 V a 24 V batérie
 2. udržiavač napätia v 12 V a 24 V systémoch.
 3. ako napájací zdroj pre 12 V systém

• V režimoch nabíjania (12 V a 24 V) bude WSC720 najpr batériu 
nabíjať a potom, pokiaľ je pripojená, pomocou nabíjania s 
konštantným prúdom (plavajúce nabíjanie), udržiavať v stave plného 
nabitia. 

• V režimoch nabíjania (12 V a 24 V) bude WSC720 tiež udržiavať 
systémové napätie, funguje ako diagnostický zdroj napájania s 
výkonom až 70 A.

• V režime „zdroj 13,7 V napájania“ bude WSC720 slúžiť ako napájací 
zdroj pre 12V zariadenie. Tento režim poskytne prúd až 70 A užitočný 
pre:	

- napájanie pri výmene 12 V batérií,
- napájanie v 12 V systémoch,
- napájací zdroj počas diagnostiky.

• WSC720 je vybavený kompenzáciou teploty, ktorá zabezpečí 
najlepšie možné nabíjanie, nezávisle od teploty prostredia.
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NÁVOD NA POUŽITIE WSC720
1. Prečítajte si bezpečnostné pokyny a dodržujte uvedené preventívne 

opatrenia.

2. Pripojte červenú káblovú svorku ku kladnému pólu batérie (+) a 
čiernu káblovú svorku k zápornému pólu batérie (-). Umiestnenie 
káblov, viď strana 11.

3. Zapojte napájací kábel nabíjačky do uzemnenej elektrickej zásuvky.

4. Ak sú káble nesprávne pripojené alebo ak je zvolené nesprávne 
sieťové napätie (12 V alebo 24 V), rozsvieti sa červená LED, ktorá 
indikuje poruchu. Ak je to tak, skontrolujte pripojenie a podľa 
toho ho upravte.

5. WSC720 začne nabíjať v naposledy použitom režime. V prípade 
potreby prenastavenia režimu, opakovane stlačte tlačidlo „Režim“, kým 
sa nezvolí požadovaný režim.

Režim:
• 	Pre 12 V batérie: Nabíjanie v 
režime Standard alebo AGM / GEL
pozri stranu 6*

• Pre 24 V batérie: Nabíjanie v 
režime Standard alebo AGM / GEL
pozri stranu 6*

• Pre 12 V systémy:  Indikácia: 
Napätie a Napájanie 13,7 V 

• Ak je WSC720 správne 
pripojený, žltá LED dióda bliká asi 
4 sekundy, keď LED prestane 
blikať, neprerušene svieti nažlto.

• V režime „Napájanie 13,7 V“ 
svieti zelená LED keď je funkcia 
aktívna. 

Pokračuje na ďalšej strane.
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6. Až do úplného nabitia bude LED nepretržite svietiť žltou farbou. 
Potom sa LED zmení zo žltej na zelenú.

7. Keď je nabíjanie dokončené, najskôr vytiahnite kábel sieťového 
napájania a až potom odpojte káblové svorky od batérie.

8. Ak káble ponecháte pripojené, nabíjačka prejde do režimu 
udržiavacieho nabíjania 13,7 V. V opačnom prípade nabíjanie 
podľa pokynov ukončite.

Fakty o olovo-kyselinových batériách:

Batérie sú buď typu AGM / GEL, alebo typu Standard. 
- AGM / GEL sú batérie regulované ventilom, kde je elektrolyt 

(kyselina) absorbovaný v sklenenom flíse alebo je vo forme gélu a 
sú často zreteľne označené ako AGM alebo GEL. 

- Ostatné batérie s tekutým elektrolytom sú štandardné, môžu 
byť často označené aj ako konvenčné, či zaplavené batérie.
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• WSC720 bola skonštruovaná na nabíjanie 12 V olovo-kyselinových 

batérií, alebo ako zdroj energie pre 12 V zariadenia.
Nepoužívajte nabíjačku na iné účely.

• WSC720 je určenáná na použitie v interiéri a musí byť chránená pred 
vlhkosťou.

• Nepoužívajte WSC720, ak sú poškodené jej vodiče, svorky alebo 
kryt.

• Batérie počas nabíjania emitujú výbušné plyny. Je preto dôležité vždy 
zabezpečiť dobré vetranie a vyhnúť sa iskrám a otvorenému ohňu v 
blízkosti batérie. 

• Buďte opatrní a zabráňte vodivému kontaktu a skratu medzi 
svorkami batérie.

• Pri práci s batériami používajte ochranné okuliare.

• Kyselina z akumulátora (elektrolyt) je korozívna. Ak dôjde ku 
kontaktu očí alebo pokožky s kyselinou, ihneď ich vypláchnite veľkým 
množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekára.

• Nikdy nenabíjajte zamrznutú batériu.

• Ak sa batéria zahrieva, nabíjanie prerušte, resp. ukončite.

• Nikdy počas nabíjania neumiestňujte WSC720 nad batériu.

• Nezakrývajte WSC720.

• Upozorňujeme, že v režime „Napájanie 13,7 V“ poskytuje 
nabíjačka konštantné výstupné napätie 13,7 V, ktoré za určitých 
okolností môže spôsobiť iskrenie.

• WSC720 je chránená proti prehriatiu. Ak je teplota okolia príliš 
vysoká, nabíjací prúd sa zníži.

• Počas nabíjania môže nabíjačka prerušovane poskytovať nabíjacie 
napätie 15,5 V. Zaistite, aby počas nabíjania nebolo k batérii 
pripojené žiadne zariadenie, ktoré by mohlo byť touto úrovňou 
napätia poškodené.
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FUNKCIE:
• WSC720 musí byť pripojená k batérii podľa pokynov v návode na 

použitie. Po pripojení batériu nabije a bude ju udržiavať úplne 
nabitú nabíjaním s konštantným napätím (plávajúce nabíjanie), 
pokiaľ je nabíjačka pripojená k elektrickej sieti.

• Nenechávajte WSC720 pripojenú k batérii bez pripojenia k 
elektrickej sieti. Z dlhodobého hľadiska to batériu vybije.

• WSC720 je plne automatická a naprogramovaná na pokročilé 
nabíjanie olovených batérií v rozsahu kapacít medzi 40 a 500 Ah.

• Ak je zvolený režim 24 V, musí byť napätie akumulátora vyššie ako 
15,8 V. Ak nie, červená LED bude signalizovať poruchu.

• Bezpečnostné funkcie znížia preťaženie ukončením nabíjania, najmä 
ak sú batérie väčšie ako 500 Ah.

• WSC720 je možné použiť ako napájací zdroj stlačením
tlačidla „Režim“ na 13,7 V Napájanie. V tomto režime poskytne 
WSC720 napätie 13,7 V a max. 70 A.

• Ako 13,7 V napájací zdroj sa WSC720 používa na napájanie 12 V 
elektrických systémov a na udržiavacie nabíjanie 12 V batérií, 
plávajúcim nabíjaním.

• Na udržanie napätia v 24 V systémoch sa použije režim „Nabíjanie 
24 V“.

• WSC720 je vybavený systémom teplotnej kompenzácie. Teplotný 
snímač je integrovaný do zápornej, čiernej svorkovnice.

• Vďaka systému teplotnej kompenzácie sú eliminované bežné 
problémy spojené s nedostatočným nabíjaním v chladnom 
prostredí a prebíjaním pri vysokých teplotách.

• Nabíjacia krivka pozostáva z piatich krokov, ktoré sú 
prispôsobené technológii nabíjaných batérií.

• Aby sa minimalizovalo riziko prebitia nesprávneho typu batérie, je 
WSC720 vybavená funkciou vypínania, ktorá prerušuje proces po 7 
hodinách a poruchu signalizuje nepretržitá červená LED dióda. 
POZNÁMKA: Tento alarm sa môže spustiť pri nabíjaní batérií s 
kapacitou presahujúcou odporúčanú veľkosť batérie alebo v spojení 
s iným zariadením, ktoré počas nabíjania batérie odoberá prúd 
(paralelné záťaže).

Pokračuje na ďalšej strane.
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• Batérie sa pri vysokých teplotách poškodia. Z tohto dôvodu má 
WSC720 bezpečnostnú funkciu, ktorá ukončí nabíjanie, keď je 
teplota príliš vysoká, cca. 50 ° C. To signalizuje LED, ktorá svieti 
nepretržite na červeno.

INDIKÁCIA PORÚCH A RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Porucha: Červená LED svieti, keď sú káble nabíjačky pripojené k 
pólom batérie.

Pravdepodobná príčina 1: Ak sú káblové svorky nesprávne 
pripojené k batérii, aktivuje sa ochrana proti prepólovaniu a 
nabíjanie sa nezačne.

Akcia: Skontrolujte, či je nabíjačka pripojená k batérii so správnou 
polaritou.

Pravdepodobná príčina 2: Nesprávny režim napätia pre nabíjanie. 
12 V pre 24 V systém.

Akcia: Upravte režim napätia.

Pravdepodobná príčina 3: Nesprávny režim napätia pre nabíjanie. 
24 V pre 12 V systém.

Akcia: Upravte režim napätia.

Pravdepodobná príčina 4: Napätie pod 15,8 V v elektrickom 
systéme s napätím 24 V.

Akcia: Skúste na krátku chvíľu (max. 10 minút) na každú z batérií v 
systéme 24 V použiť režim „Napájanie 13,7 V“. Aby ste sa vyhli 
nevyváženým batériám, je veľmi dôležité, aby sa všetky batérie nabíjali 
súčasne.

1.

Pokračuje na nasledujúcej strane.
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Porucha: Nabíjanie sa nezačne, to znamená, že kontrolka 
naďalej bliká a LED sa nezmení na stále žlté svetlo.

Pravdepodobná príčina: Na spustenie nabíjačky je napätie batérie 
príliš nízke, menej ako 7 V. Môže to byť spôsobené tým, že batéria je 
opotrebovaná, chybná alebo bola úplne vybitá.

Akcia: Skúste na chvíľu (max. 10 minút) pripojiť režim napájania 13,7 V. 
Reštartujte nabíjanie. Zvyčajne to funguje, ak je batéria skutočne silne 
vybitá, ale inak v dobrom stave. Pri pripájaní svoriek buďte opatrní.

Porucha: Nabíjanie sa začalo normálne, ale nedokončilo sa. 
Svieti červená LED a nabíjanie je ukončené.

Pravdepodobná príčina 1: Chybná batéria. Batéria má poruchu, 
ktorá neumožňuje jej nabitie, napr. skrat.

Akcia: Vymeňte batériu.

Pravdepodobná príčina 2: Paralelné zaťaženie. Ak je k batérii pripojené 
zariadenie s odberom prúdu, existuje riziko, že kapacita nabíjačky nie je 
z bezpečnostných dôvodov dostatočná na nabitie batérie v rámci 
nastavených časových limitov nabíjačky.

Akcia: Ak je to možné, odpojte paralelné zaťaženie a nabíjanie 
opakujte, alebo si kúpte nabíjačku s väčším výkonom, vhodným na 
uspokojenie potrieb nabíjania a spotreby paralelného zaťaženia.

Pravdepodobná príčina 3: Batéria je príliš veľká. Batéria je väčšia, ako 
je odporúčaná veľkosť pre nabíjačku, čo znamená, že z bezpečnostných 
dôvodov nebolo možné nabíjanie dokončiť v časovom limite, ktorý je 
súčasťou nabíjačky batérie.

Akcia: Nabíjanie opakujte.

Pravdepodobná príčina 4: Bolo aktivované vypnutie pri vysokej 
teplote, ktoré monitoruje teplotu batérie. Príčinou vysokej teploty 
môže byť vnútorná porucha batérie alebo vysoká teplota okolia.

Akcia: Ak sa nabíjanie vykonáva pri izbovej teplote, vysoká teplota je 
pravdepodobne spôsobená chybou alebo opotrebovaním batérie. 
Batéria by mala byť vymenená. Ak nabíjanie prebieha pri vysokej 
teplote okolia, nabíjanie sa obnoví, ak je batéria ochladená na izbovú 
teplotu.

2.

3.

Pokračuje na nasledujúcej strane.
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ÚDRŽBA / PRÍSLUŠENSTVO
• Nabíjačka je úplne bezúdržbová.

• Otvorenie nabíjačky spôsobí neplatnosť záruky.

• Nepoužívajte WSC720, ak je poškodený sieťový kábel. Kábel 
vymeňte. Nepoužívajte nabíjačku, ak sú poškodené jej káble, 
svorky alebo kryt.

• Plastové časti svoriek sú vymeniteľné. Pozor! Uistite sa, že 
červená svorka je pripojená ku kladnému káblu a čierna svorka k 
zápornému.

• Kryt je možné čistiť mäkkou vlhkou handričkou a jemným 
saponátom. Pri čistení musí byť nabíjačka odpojená od elektrickej 
siete.

Výrobok môžu používať len osoby, ktoré majú príslušné 
vedomosti alebo skúsenosti s nabíjaním batérií, iné osoby pod 
dozorom skúsených osôb, alebo až po patričnej inštruktáži a 
poučení, ako výrobok používať od osoby zodpovednej za ich 
bezpečnosť.

Nedovoľte deťom manipulovať s akoukoľvek časťou produktu.

NAPÁJANIE

KLADNÝ VODIČ

KONTAKT TEPELNÉHO 
SENZORA RJ45

NEAKTÍVNEZÁPORNÝ VODIČ



12

MODEL EXIDE WSC720
WSC720 je miroporcesorom riadená nabíjačka a napájací zdroj 
s primárnym prepínaním

190 - 255 VAC, 45 - 400 Hz    
Medzi 90-190 VAC redukovaný  
výkon. 90VAC dáva 50% výkon.

≤2,5 mA/12 V, ≤5 mA/24 V

13,7 - 15,5 VDC at 25ºC

27,4 – 31,0 VDC at 25ºC

13,7 – 14,4 VDC at 25ºC

27,4 – 28,8 VDC at 25ºC

13,7 VDC 

Max. 70A 

Max. 60 A 

Vstupné napätie 

Spätný prúd 

Nabíjacie napätie  12 V FV 

Nabíjacie napätie  24 V FV 

Nabíjacie napätie  12 V VR 

Nabíjacie napätie  24 V VR 

Napájacie napätie      

Nabíjací prúd 12 V    

Nabíjací prúd 24 V    

Pracovná teplota      

Chladenie

Nabíjacia charekteristika 

Typy olovokyselin. batérií  

Rozsah kapacít batérií 

Rozmery (DxŠxV) 

-25 / +50 ºC

Ventilátor

IU1U2U3U4  
Plne automatická technológia, 
prispôsobený nabíjací profil v piatich 
krokoch, alt. Napájanie 13,7 V / pláv. n.

Štandard a AGM/Gel

40 - 500 Ah

258 x 136 x 89 mm

Medzinárodný stupeň krytia IP20, (IP21 horizontálna poloha)  

Trieda ochrany 

Hmotnosť	

1, uzemnená

2,3 kg bez káblov / 4,5 kg s 
káblami
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CE VYHLÁSENIE VÝROBCU 
Výrobok: Nabíjačka batérií EXIDE WSC720

Výrobca:  
EXIDE Technologies, Bultgatan 40A, Kungälv, Švédsko a  Primepower 
AB, Idavägen 11, Växjö, Švédsko

Výrobca zaručuje, že zariadenie spĺňa príslušné normy. Testované 
a schválené spoločnosťou Intertek Semko.
Štandard LVD
EN 60335-2-29:2004 + A11:97 (IEC335-2-29:2002 upravená)
EN 60335-1:2002 + A11:2004#A1:2004-A12:2006+A2006 
EN50366:2003 + A1:2006

Štandard EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
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ZÁRUKA
Zaručujeme, že tento výrobok je skonštruovaný podľa najvyšších 
špecifikácií kvality a vyrobený podľa najlepších priemyselných 
štandardov. Ak sa preukáže, že produkt je chybný alebo má 
poškodenie, ktoré môže súvisieť s výrobou alebo distribúciou, 
uplatňujú sa povinné záručné práva.
Záruka nebude platná, ak s nabíjačkou nebolo správne 
manipulované, alebo ju otváral či opravoval niekto iný ako Exide 
Technologies, alebo ním autorizovaní zástupcovia.
Spoločnosť Exide Technologies nie je zodpovedná za iné škody, resp. 
náklady, okrem uvedených vyššie, t. j. za žiadne potenciálne následné 
škody/náklady. Spoločnosť Exide Technologies nie je zodpovedná ani 
za inú záruku, ako je tu uvedená.




