
BATTERY MANAGER
INSTRUKCJA OBSŁUGI

BATTERY MANAGER pozwala na zasilanie serwomechanizmów z dwóch baterii oraz zasilanie odbiornika 
stabilizowanym napięciem.

Główne cechy to:
• Przekazuje pełne zasilanie z baterii na serwomechanizmy
• zasilanie odbiornika odfiltrowanym i stabilizowanym  napięciem 5.0V
• obciążalność prądowa zasilania odbiornika 1A
• automatyczny wybór lepszej baterii (nawet zwarcie w jednej z baterii nie odłączy zasilania modelu)
• sygnalizacja LED pracującej baterii oraz zasilania odbiornika
• buforowane i filtrowane wyjścia dla wszystkich serwomechanizmów
• 10 kanałów po dwa serva i 4 kanały po jednym servie
• wejścia dla baterii o dużej obciążalności 

Dane techniczne:
• dopuszczalne napięcie wejściowe 4.5V...8.5V
• napięcie zasilania odbiornika 5.0V
• obciążalność zasilania odbiornika 1A
• obciążalność zasilania serwomechanizmów 15A
• masa urządzenia (bez wtyczek i przewodów) 88g

Podłączenie BATTERY MANAGERA
Podłączenia wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem



Baterie należy podłączyć poprzez dołączone złącza.
W celu ładowania baterii nie jest konieczne ich odłączanie. Wystarczy podłączyć ładowarkę na odpowiednie dla danej 
baterii złącze CHARGE (każda bateria osobno).
Wyłącznik zasilania odłącza zasilanie przy zwartym styku. Jednak wtedy dalej z baterii płynie niewielki prąd więc 
zaleca się przy dłuższym przechowywaniu odłączać baterie.
Brak wyłącznika (np. urwany przewód) skutkuje włączeniem zasilania.
Całe napięcie z baterii jest przekazywane na styki zasilające serwomechanizmów więc należy dostosować napięcie 
baterii do posiadanych serwomechanizmów.
Urządzenie jest wyposażone w inteligentny układ wykrywania sprawnej baterii dzięki czemu potrafi wykryć baterię 
uszkodzoną (np. zwartą jedną lub więcej cel). Zaleta tego układu jest też znikomy (w porównaniu z powszechnie 
używanymi w takim rozwiązaniu diodami) spadek napięcia na elementach sterujących.
Po podłączeniu dwóch baterii o identycznym stopniu naładowania energia zasilająca będzie pobierana z obu baterii 
(świecą obie diody LED). Gdy jeden z akumulatorów jest mniej naładowany to energia będzie pobierana z drugiego tak 
długo aż napięcia na obu się wyrównają. Jeżeli jedna z baterii będzie uszkodzona to odpowiadająca jej dioda nigdy się 
nie zapali.

Podłączenie odbiornika należy wykonać na zaciskach oznaczonych 1 do 14. Ponieważ zasilanie odbiornika odbywa się 
ta drogą to przynajmniej jeden kabelek powinien mieć wszystkie trzy przewody – zaleca się co najmniej dwa.

UWAGA:Ponieważ prąd zasilania odbiornika jest ograniczony do 1A nie zaleca się podłączania żadnych 
serwomechanizmów bezpośrednio do odbiornika (przekroczenie prądu spowoduje spadek napięcia poniżej 5V a 
obciążone servo może pobrać znacznie więcej niż j1A)

Serwomechanizmy należy podłączyć do wyjść oznaczonych A do N.
Każde wyjście jest niezależne (buforowane i odfiltrowane) nawet gdy odpowiada temu samemu kanałowi.
Nie ma konieczności aby zachować odpowiedniość kanałów odbiornika – to znaczy że np. kanał 1 odbiornika nie musi 
być podłączony do wejścia nr 1 – można użyć dowolnej kolejności pamiętając że wejściu 1 odpowiada wyjście A1 i A2, 
wejściu 2, wyjście B1 i B2 itd.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

Moduł BATTERY MANAGER szt 1
Wtyk baterii szt 2
Przewody do podłączenia odbiornika szt 10
Wyłącznik zasilania szt 1
Instrukcja obsługi szt 1

50-305  WROCŁAW   
ul. S. Jaracza 57-57a
tel/fax (71) 373-52-27
tel       (71) 359-04-49
tel.      602-62-32-71


