
Akumulátory  A123 
 
 
Jedná se o  nový typ  akumulátorů LiFePO4 s vysokým proudovým výkonem, vysokým 
nabíjecím proudem a dlouhou životností.  
Pozor: Naše akumulátory jsou výrobky firmy A123. Ne všechny akumulátory LiFePO4 
mají vhodné vlastnosti! 
 
Akumulátory prakticky nemají “paměť”, mohou být dobíjeny z libovolného stavu, nabíjení může 
být kdykoliv ukončeno. 
 
Akumulátory mají kovový obal a vnitřní pojistku, která funguje jen v krizových stavech. Jsou 
trochu těžší ale zato mimořádně bezpečné. Vynikají vysokým vybíjecím i nabíjecím proudem a 
mimořádně vysokou životností. 
 
Technická data pro jeden článek: 
 

Nominální 
kapacita 

Rozměry 
mm 

Hmot-
nost g 

Nominální 
napětí V 

Max. 
vybíjecí 
proud 
trvale 

Max. 
nabíjecí 
proud 

1100 mAh 18 x 65   39 3,3 30 A     5A 

2300 mAh 28 x 65   70 3,3 69 A    10 A  

 
 

Jednotlivé akumulátory je možno spojovat do baterií seriově, paralelně i serio-paralelně. 
Spojení do baterie není zcela jednoduché a je třeba ho provést odborným způsobem. 
Akumulátory dodáváme ve formě jednotlivých článků. 
Akumulátory jsou bezpečné při dodržení správného způsobu zacházení: 
 
 

 
• Před zapojováním zjistěte polaritu (umístění kladného a záporného pólu), 

provedení pouzdra různých typů se může lišit !!! 
 

• Akumulátory nabíjejte vždy jen nabíječem, který je k tomu určen,  programem 
CC/CV. Max. napětí 3,6 V. 
 

• POZOR: K NABÍJENÍ SE NEHODÍ BĚŽNÉ NABÍJEČE PRO LI BATERIE !!! 
 

• Vybíjení se ukončuje při poklesu napětí 2,8 V/článek.  
 
• V zájmu dlouhé životnosti článků a bezpečnosti při nabíjení používejte při nabíjení 

vždy balancér.  
 
• Před nabíjením vždy pečlivě kontrolujte nastavený počet článků, zejména u 

automatických nabíječů. 
 
• Při nabíjení položte články na nehořlavou podložku, nenechávejte bez dozoru, chraňte 

před dětmi. 
 

• Akumulátory chraňte pečlivě před zkratem. Před každým uložením izolujte kontakty.  
 

• Akumulátory neházejte do ohně. 
 

• Neukládejte poblíž topidel. V létě nenechávejte ve vysoké teplotě v autě. 
 

• Akumulátory neházejte do vody. 
 

• Akumulátory nepropichujte, došlo by ke vznícení. Po případné havárii vyjměte z modelu. 
Kontrolujte, zda nedošlo k porušení obalu. 
 

• Akumulátory se nesnažte rozebrat nebo jinak upravovat. 
 

 

 
 
Shrnutí nejdůležitějších zásad: 
 
• Akumulátory nabíjejte vždy jen profesionálně zhotoveným nabíječem, který je k 

tomu určen. 
 
• Baterie napřetěžujte nadměrným proudem. 

 
• Baterie nevybíjejte pod napětí 2,8 V na článek. Používejte vhodný regulátor se 

správně nastaveným odpojovacím napětím. Po odpojení přívodu proudu do 
motoru okamžitě přistaňte.  
 

• Vybitím pod 2V na článek se akumulátory nevratně zničí. 
 

• Nezapomeňte po létání fyzicky odpojit baterii od regulátoru. 
 
 
Dovozce  neručí za škody vzniklé nesprávným způsobem použití. 
 
 
Pájení článků 
 
Pokud si chcete zhotovit baterii z jednotlivých článků sami, doporučujeme následující postup 
 
1. Použijte páječku o výkonu nejméně 150 W 
2. Oba kontakty jsou poniklované. Doporučujeme tavidlo MTV125 nebo MTL468R. 
3. V žádném případě nesmíte neprodyšně uzavřít střední otvor na záporném kontaktu. Jedná 
se o pojistku. 
 
 
Dovoz a distribuce: 
Hořejší model s.r.o. 
Teslova 7 
301 00 Plzeň 
t 377 429 869 t/f 377 421 361 
obchod@horejsi.cz 
www.horejsi.cz 
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