
VN-6 - vyrovnávač napětí pro Li-Fe, Li-ion a  Li-
pol 

 
 

Základní popis: 
Baterie se k vyrovnávači napětí připojuje pomocí servisního konektoru. Vyrovnávač má 
5 konektorů pro baterie se 2 až 6 články. Baterie může být typu Li-Fe, Li-ion nebo Li-pol. 
Na displeji je po připojení baterie zobrazováno napětí jednotlivých článků i napětí celé ba-
terie (od 6,5 do 25,2 V). Na displeji jsou i další symboly, které indikují činnost vyrovnávače. 
Vyrovnávač lze použít i k měření napětí přijímačové (nebo i nějaké jiné) baterie (od 0,7 do 
11,4 V). Pomocí tří tlačítek lze nastavit napětí, na které bude baterie vyrovnána (od 2 do 
4,2 V), případně napětí na které bude baterie vybita (od 2 do 4,2 V) a druh činnosti (vyrov-
návání, vybíjení). Vyrovnávač je napájen přímo z vyrovnávané baterie, ale má i vstup pro 
externí napájení v případě, že by napětí vyrovnávané baterie bylo nižší než 6,5 V. 
 

Návod k použití: 
 
Nastavení mezních napětí: 
Po připojení baterie stiskněte tlačítko Mode. Na displeji v pravém dolním rohu bude nápis 
Balance Voltage Limit (minimální napětí při vyrovnávání). Toto nastavení určuje, při jaké 
napětí má vyrovnávač vyrovnat. Tlačítky  a  nastavte požadované napětí. Pak stiskněte 
tlačítko Mode znovu. Na displeji se objeví nápis Discharge Voltage set (nastavení minimál-
ního napětí pro vybíjení). Toto nastavení určuje, na jaké napětí vyrovnávač vybije všechny 
články baterie. Tlačítky  a  nastavte požadované napětí. Pak stiskněte tlačítko Mode 
znovu a vyrovnávač přejde do stavu vyčkávání na start vyrovnávání nebo vybíjení. Vyrov-
návač si nastavené hodnoty zapamatuje i po vypnutí napájení. 
 
Režim vyrovnávání napětí: 
Vyrovnávání napětí se spustí stiskem tlačítka Balance. Vyrovnávač na displeji zobrazí po-
čet a napětí jednotlivých článků a dole i celkové napětí baterie. Pak vyhledá článek s nej-
nižším napětím a k tomuto napětí začne vyrovnávat (snižovat) i napětí ostatních článků, 
doku nejsou napětí všech článků shodná s tolerancí 10 mV, případně dokud napětí někte-
rého článku neklesne pod přednastavené minimální napětí při vyrovnávání. Na displeji bu-
de během vyrovnávání zobrazen symbol vah a u právě vyrovnávaného (vybíjeného) článku 
symbol žárovky. Jakmile je baterie vyrovnána (symboly žárovky na displeji se již dále neob-
jevují), stiskněte tlačítko Mode, vyrovnávač vyrovnávání ukončí a vrátí se do výchozí pozi-
ce. Stejným způsobem lze vyrovnávání předčasně ukončit, je-li to potřeba. 
 
Režim vybíjení: 
Vybíjení na nastavené napětí se spustí stiskem tlačítka Discharge. Vyrovnávač na displeji 
zobrazí počet a napětí jednotlivých článků a dole i celkové napětí baterie. Pak začne vybí-
jet všechny články, dokud jejich napětí neklesne na přednastavenou hodnotu minimálního 
napětí pro vybíjení. Na displeji bude během vyrovnávání zobrazen symbol baterie a u prá-
vě vyrovnávaného (vybíjeného) článku symbol žárovky. Jakmile jsou všechny články bate-
rie vybity na nastavenou úroveň (symboly žárovky na displeji se již dále neobjevují), stisk-
něte tlačítko Mode, vyrovnávač vybíjení ukončí a vrátí se do výchozí pozice. Stejným způ-
sobem lze vybíjení předčasně ukončit, je-li to potřeba. 
 
 
 

Indikátor vadné baterie: 
Je-li napětí některého z článků jiné o více než 0,2 V než je napětí ostatních, objeví se 
v pravém horním rohu displeje u tohoto článku trojúhelníček a začne blikat nápis Check 
Battery (zkontroluj baterii). V takovém případě nelze baterii vyrovnávat ani vybíjet. 
 

Externí napájení: 
V případě, že by napětí vyrovnávané baterie bylo nižší než asi 6,5 V, je nutné vyrovnávač 
napájet z externího zdroje, který se připojuje pomocí konektoru JST (plus zdroje je vpravo). 
Externí napájecí napětí může být  v rozmezí 6,5 až 12,6 V. Také je možné měřit napětí 
v rozmezí 0,7 až 11,4 V, přivedené na konektor Rx batt (při měření napětí nižší než 
6,5 V musí být vyrovnávač ještě napájen z externího zdroje). 
 

Poznámky, rady, zkušenosti: 
Připojujte vždy baterii ve správné polaritě a se správně zapojeným servisním konektorem, 
tj. správná polarita (při pohledu z boku je plus na servisním konektoru vždy vpravo) i pořadí 
vodičů (mezi sousedními vodiči naměříte vždy napětí pouze jednoho článku). Minimální 
napětí pro vyrovnávání nastavte shodné s napětím nejslabšího článku připojené baterie. 
Mezní napětí při vybíjení (tzv. skladovací napětí) nastavte asi na 105 % jmenovitého napětí 
(to je 3 V pro Li-Fe, 3,6 V pro Li-ion a 3,7 V pro Li-pol). Po vyrovnání nebo vybití baterie ji 
od vyrovnávače odpojte, protože i v klidovém stavu vyrovnávač stále odebírá malý proud, 
který by baterii mohl časem příliš hluboko vybít, a tím by se mohla poškodit. Pozor, 
k vyrovnávači smí být v jednu chvíli připojena pouze jedna baterie! 
 

Základní technické údaje: 
Určeno pro baterie:         Li-Fe, Li-ion a Li-pol. 
Počet článků vyrovnávané baterie:     2 až 6. 
Mezní napětí při vyrovnávání:      nastavitelné od 2 do 4,2 V na článek. 
Mezní napětí při vybíjení:       nastavitelné od 2 do 4,2 V na článek. 
Vyrovnávací proud:         300 mA. 
Rozsah měřeného napětí na vstupu RX Batt:  0,7 až 11,4 V. 
Externí napájecí napětí:        6,5 až 12,6 V stejnosměrné. 

Pracovní teplota:          0 až 40 C. 
Pracovní vlhkost:          do 80 %. 
Rozměry:            94 x 60 x 17 mm. 

 
 

Záruční list: 
1) Dovozce 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 dovozce: 
BEL, Eliášova 38, 160 00 Praha 6, tel.: 222950345, e-mail: info@bel-shop.eu, WWW: http://www.bel-shop.eu 

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 po-

drobnosti, jak se závada projevuje, za jakých podmínek vznikla, což je potřebné k nalezení závady a její příčiny. 
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