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Breves instruções do DBL 
 

Carregador de bateria Deutronic com painel de 
comando MPC4 e tensão de carga de 14VDC (bateria de 

chumbo de 12VDC para veículos automóveis) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Indicação importante: O aparelho destina-se exclusivamente a situações específicas de 

utilização do pessoal técnico qualificado.Leia cuidadosamente o manual 
de instruções e tenha em atenção, em cada caso, as instruções de 
segurança, assim como as indicações do fabricante da bateria! 
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Características do aparelho: 
 

 Adequado a aplicações Flash como alimentação de corrente dos controladores para 
veículos automóveis 

 Parâmetros de carga livremente configuráveis 
 Fácil navegação de menus 
 Amplas funções de protecção e auto-protecção 

 Protecção de curto-circuito e protecção contra as inversões de polaridade 
 Comutável como fonte de alimentação externa 
 Protecção da electrónica de bordo / airbag 
 Função de protecção em caso de defeitos da bateria 
 Supressão segura de relâmpagos 
 Caixa selada, protegida contra a entrada de sujidade 
 Caixas da versão B/BM vantajosa para as linhas de produção industriais 
Utilizado pelos principais fabricantes da indústria automóvel 
 
 
 

1) INDICAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA 
 

 O carregador de bateria contém componentes que podem eventualmente provocar arcos voltaicos e faíscas, 
pelo que, durante a operação, o aparelho deve ser colocado num espaço previsto para este efeito ou numa 
caixa especial. 

 Atenção:No carregamento de baterias pode surgir gás explosivo, devendo, por isso, ser evitado o fogo aberto e 
a formação de faíscas. 

 Carregar as baterias apenas em espaços com boa ventilação. 

 O carregador foi criado para fins profissionais junto dos fabricantes de automóveis e oficinas. 
 O carregador destina-se exclusivamente a situações específicas de utilização. 
 A bateria a carregar deve indicar uma capacidade nominal, no mínimo, de 1Ah. 
 Ao carregador de bateria apenas podem ser conectadas baterias de chumbo (PB) com uma tensão nominal de 

12 volts. 
 O carregador está predefinido de forma a poder carregar completamente uma bateria no mais curto espaço de 

tempo possível – no caso de processos de carga para longo prazo, é necessário, em cada caso, configurar a 
tensão de carga para 14,2V (valor máximo) e activar o modo de VERIFICAÇÃO DE CÉLULAS / DETECÇÃO 
FINAL DE CÉLULAS. 

 Não podem nem devem ser carregadas com este aparelho baterias não recarregáveis. 
 As baterias não podem, em qualquer circunstância, ser carregadas no modo de operação FAE (fonte de 

alimentação externa). 
 É expressamente proibido o carregamento de baterias acabadas de carregar ou com defeito. 
 Em cada caso, devem ser tidas em atenção as indicações do fabricante da bateria! 

 Os cabos de ligação à rede devem estar sempre em estado impecável, devendo ser substituídos de imediato 
os cabos com defeito. 

 O aparelho não deve ser aberto, pois, caso contrário, expira o certificado de inspecção e também a garantia. 
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2) Dados técnicos 
 

Os detalhes relativos aos dados técnicos, tais como tensão de entrada, segurança de 
entrada necessária / disjuntor aplicável, etc., podem ser consultados na respectiva ficha 
de dados, que poderá obter directamente através do CD de produto, na internet, em 
www.deutronic.com, ou, em qualquer momento, mediante pedido enviado à Deutronic. 

 
 

3) Ligações e dispositivos de controlo 
 
Exemplo relativo ao DBL com painel de comando MPC4 e alimentação monofásica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

[1] Interruptor de rede [8] Interface de comunicação (9 pinos) 

[2] Ligação do cabo de rede [9] Interface de sinal (25 pinos) 

[3] "+" Ligação do cabo da bateria, ponto de 
carregamento 
 (pinça vermelha) 

[10] Menu do utilizador (display LC) 

[4] "-" Ligação do cabo da bateria, terra 
 (pinça preta) 

[11] LED1-3:Sinalização do estado de operação 

[5] Botão UP (para cima) (seleccionar 
parâmetros) 

  

[6] Botão ENTER 
(processar parâmetros / aceitar) 

  

[7] Botão DOWN (para baixo) (seleccionar 
parâmetros) 
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4) Colocação em funcionamento / Controlo 
 
O DBL dispõe de dois modos de operação diferentes – MODO DE CARGA (carregamento da 
bateria) e MODO FAE (fonte de alimentação externa), sendo que, além disso, o modo de 
operação adequado pode ser seleccionado através do próprio DBL, por detecção automática de 
carga, no modo de operação MODO AUTOMÁTICO. 
 
Outros detalhes relativos a configurações e valores de parâmetros possíveis encontram-se 
descritos na documentação em inglês ou alemão. 
 

Interface do utilizador / Visor: 

Na área superior da caixa de diálogo do arranque, são apresentados os valores de tensão, 
corrente, carregamento (Ah), tempo de carga até ao momento, estado da operação / situação / 
mensagens de erro: 

Menu de utilizador: 
- A leitura „START / STOP“ (iniciar / parar) muda conforme o estado da operação 
- Leitura „START“ (iniciar):O DBL está preparado e a alimentação ou processo de carga pode ser 

iniciado através da selecção prévia de START (INICIAR) (Accionamento datecla ENTER). 
- Leitura „STOP“ (parar):O carregador está em operação de alimentação / carga.Através da 

selecção prévia de STOP (accionamento da tecla ENTER), a alimentação ou processo de carga 
é concluído. 

- MENU: Configuração do aparelho (acesso event. protegido por palavra-passe) 

 Selecção do modo de operação (MODO AUTOMÁTICO / MODO FAE / MODO DE 
CARGA) 

 Menu de configuração (MENU FAE, MENU DE CARGA, MENU DO APARELHO) 

 Selecção de idioma (alemão, inglês, espanhol, francês, italiano)

Leitura: 
Modo de operação MODO DE CARGA, MODO FAE e  
MODO AUTOMÁTICO  

 

Leitura: Valor de tensão actual 
na saída 

Leitura: Corrente actual  
na saída 

Leitura:  
estado da operação / situação / mensagens de erro 

Menu do utilizador:  
START / STOP: para modo op. aliment.    
de corrente e carregador de bateria 

Menu do utilizador:  
Configurações do aparelho / Parâmetros 

Indicação importante relativa à utilização: 

Se for necessário alterar um parâmetro, este pode ser seleccionado no aparelho através das 
teclas de seta e activado para processamento por meio da tecla ENTER.Se um valor de 
parâmetro estiver a piscar, o mesmo poderá ser alterado através das teclas de seta.O novo valor 
configurado é aceite através da tecla ENTER. 

Observação: 

Alguns parâmetros (por ex., selecção do modo de operação MODO AUTOMÁTICO / FAE / 
DE CARGA, etc.) apenas podem ser processados quando o DBL não está na operação de 
alimentação / carga. 
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Configuração do aparelho: 

A configuração do aparelho DBL é efectuada no subitem „MENU“ (a selecção prévia é efectuada 
com as teclas de seta e a activação da selecção através da tecla ENTER). 

 
Bloqueio de teclado activado: 
Se estiver activado o bloqueio de teclado no DBL, aparecerá a leitura 
conjunta no visor. 
 
Bloqueio do acesso ao menu: 
Activar o campo de introdução com a tecla ENTER, configurar o código 
com as teclas de seta e confirmar com a tecla ENTER (o código para o 
bloqueio de teclado pode ser apresentado e activado pelo utilizador no 

   menu do aparelho. 
 
Leitura do DBL com bloqueio de teclado desactivado e em caso de código introduzido 
correctamente: 
 

Selecção do modo de operação MODO AUTOMÁTICO / MODO DE 
CARGA / MODO FAE: 
Indica o modo de operação actual – se o modo de operação tiver de ser 
alterado, este item de menu pode ser activado através da tecla ENTER e 
editado por meio das teclas de seta. 
 
Configuração do aparelho MENU FAE, MENU DE CARGA, MENU DO 
APARELHO: 
A parametrização dos modos de operação individuais do DBL é efectuada 
nos respectivos submenus. 
 
Selecção de idioma - alemão, inglês, espanhol, francês, italiano: 
Indica a versão actual de idioma – se esta tiver de ser alterada, este item 
de menu pode ser activado através da tecla ENTER e editado por meio 
das teclas de seta. 

 
Colocação em funcionamento: 
 

Modo de operação MODO AUTOMÁTICO – detecção automática de 
baterias e cargas óhmicas: 

 Ligar o interruptor de rede 
 Colocar o DBL no modo de operação MODO AUTOMÁTICO 
 Conectar a carga ou bateria (com a polaridade correcta  

vermelho [+] / preto [-]) 
 Iniciar alimentação – seleccionar previamente no menu 

principal o item START (iniciar) e iniciar a alimentação 
accionando a tecla ENTER 

 Desligar alimentação – seleccionar previamente no menu 
principal STOPe desligar a alimentação de corrente accionando 
a tecla ENTER 

Observação: 
- No modo de operação MODO AUTOMÁTICO, o DBL determina, através da 

detecção de carga integrada, se uma bateria ou um aparelho de consumo óhmico 
se encontram conectados. 

- Uma bateria existente é determinada através da tensão inversa produzida. 
- Uma carga óhmica pode ser determinada através de uma corrente de teste. 
- No modo de operação MODO FAE, a alimentação deve ser efectuada 

exclusivamente com carga óhmica (por ex. veículos automóveis sem bateria 
conectada). 

- No MODO DE CARGA, a alimentação só pode ser efectuada com uma bateria 
conectada.
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5) Estado da operação / Situação / Mensagens de erro 
 

Anúncio Significado / Causa Remediar 

Ah-GRENZE 
(LIMITE Ah) 

O processo de carga foi cancelado 
após o valor limite predefinido para a 
capacidade da bateria (ampere-hora) 
ter sido ultrapassado 

 No Setup (configuração) foi configurado um valor 
demasiado reduzido para a capacidade da bateria 

 Bateria event. com defeito 
Indicação para um carregamento completo da bateria: 
Defina no Setup (configuração) o valor limite para o processo 
de carga (Ah), aprox. 20% mais elevado, conforme indicado 
pelo fabricante de forma nominal relativamente à capacidade 
da bateria 

KABEL KOMP 
(COMP CABO) 

Compensação de cabo activa  Efectuar a compensação de cabo (outros detalhes 
encontram-se descritos na documentação em inglês ou 
alemão) 

ZELLPRÜF (VERIF. 
CÉLULA) 

A verificação de célula já foi 
efectuada (apenas no modo de 
carga) 

Consulte igualmente, a este respeito, 6) Anexo – Detecção 
do encerramento de células 
 

LADEN 
(CARREGAR) 

O DBL encontra-se no modo de 
operação de carga 

 

KONTAKT 
(CONTACTO) 
(pisca) 

Aparelho iniciado e detecção 
automática de carga activa – o DBL 
aguarda pela ligação da bateria ou 
pela carga 

 Ligar bateria ou carga 
 Event. cabo de saída com defeito (verificar a ligação à 

carga / bateria) 
 Testar a tensão de transicção Uesp para a operação de 

carga 

EXT.STOP A operação foi interrompida através 
da transmissão de sinal  
Remote-OFF (modo remoto DESL.) 

 Desconectar a ligação GND ao PIN25 (Remote-ON/OFF) 
(modo remoto LIG/DESL) 

EXT.SPG Sobretensão na saída – tensão 
medida pelo DBL, que é, no mínimo, 
1 volt mais elevada do que a tensão 
de saída Uout predefinida do 
carregador de bateria 

1. Testar se o aparelho de consumo dá erros (event. 
bateria falsa) 

2. Interruptor da rede deslig. / aguardar até o indicador 
apagar 

3. Ligar novamente o DBL 
4. A tensão limítrofe externa é verificada e indicada no 

estado Pronto / Standby 

LÜFTER 
(VENTILADOR) 

Ventilador com defeito (o aparelho 
funciona com potência limitada). 

 Contactar event. a assistência 

ÜBERTEMP. 
(TEMP. EXCESS.) 

Temperatura excessiva – o DBL não 
funciona na gama de temperatura 
especificada (o aparelho funciona 
com potência limitada) 

 Perante um forte aquecimento, o aparelho reduz o limite 
de corrente de saída e apresenta a mensagem 
„Temperatura excessiva“ (no entanto, continua a 
funcionar com redução da potência). 

 Deixar que o aparelho arrefeça 

TIEFENTL. 
(DESCARGA 
PROFUNDA) 

Descarregar gradualmente a 
bateria:Tensão da bateria inferior a 
Uesp 

 

ÜBERSPG. 
(SOBRETENSÃO) 

Sobretensão da rede – Atenção, no 
caso de uma tensão de entrada fora 
da área especificada de tolerância, o 
aparelho é danificado 

 Event. separar a ligação da rede e verificar a instalação 
do sistema 

UNTERSPG. 
(SUBTENSÃO) 

Subtensão da rede – alimentação 
insuficiente (o aparelho funciona com 
potência limitada) 

 Verificar tensão da rede 

MAX. ZEIT (TEMPO 
MÁX.) 

Término porque foi atingida a 
duração máxima do processo de 
carga 

 Verificar a bateria, pois existe event. um defeito 
(a causa de se ter atingido o tempo máx. de carga 
podem ser os aparelhos de consumo adicionais - p. ex., 
luzes, etc.) 

NTC FEHLER 
(ERRO NTC) 

Sensor da temperatura com defeito 
(o aparelho funciona com potência 
limitada). 

 Contactar event. a assistência 
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6) Anexo – Detecção do encerramento de células 
 
Por forma a efectuar correctamente a detecção do encerramento de células, não pode estar nenhuma carga 
ligada em paralelo com a bateria a carregar. 
 
Desconecte a bateria do veículo antes de efectuar o teste de encerramento de células! 
 
Para efectuar uma detecção segura das baterias que contêm encerramento de células, é imprescindível 
que, antes do início do processo de carga, seja configurado o máximo de amperes-hora que seja possível 
acumular na bateria.Os amperes-hora não devem ser inferiores ao valor indicado na bateria, pois, caso 
contrário, o processo de carga é cancelado ao atingir o valor configurado.Recomenda-se a configuração de 
um valor aprox. 10 - 20% mais elevado como o valor indicado na bateria, devendo, por exemplo, no caso de 
uma bateria com 50Ah, o limite de amperes-hora ser configurado para 60 Ah.  
Em geral, o número máximo de amperes-hora deve ser configurado (também no caso de uma detecção de 
encerramento de células desligada), dado que, assim, pode ser limitada uma sobrecarga na eventualidade 
de uma bateria com defeitos.Em caso de uma detecção de encerramento de células, o carregamento é 
interrompido duas vezes durante 30 segundos.Durante este tempo, a tensão da bateria é medida pelo 
carregador de bateria e é decidido por um algoritmo de cálculo se a bateria tem defeitos.No caso de um 
encerramento de células detectado, o processo de carga é cancelado, aparecendo no visor 
”ZELLENSCHLUSS” („ENCERRAMENTO DE CÉLULAS“). 
 
 

Anúncio Significado / Causa Remediar 

VERPOLUNG 
(INVERS. POLAR.) 

A bateria foi conectada com 
inversão de polaridade ao 
carregador 

 Ligar a pinça preta ao menos (terra) 
 Pinça vermelha ao mais (ponto de carregamento) 

NACHLADUNG 
(RECARGA) 

Se no modo de carga de 
manutenção, o aparelho de 
consumo retirar uma carga superior 
à do limiar da recarga (Iehl + Ina ), o 
DBL passa novamente para a 
operação de carga 

 Desligar event. os aparelhos de consumo adicional 
existentes (por ex. luzes, ignição, etc.) 

RELAIS SPG (RELÉ 
TENSÃO) 

O nivelamento interno / externo da 
tensão falhou 

 Contactar event. a assistência 

ZELLSCHLUSS 
(ENCERR. CÉLU.) 

O encerramento de célula foi 
detectado pela bateria conectada - 
término 

Observação:Em caso de uma BATERIA definitivamente em 
BOM ESTADO, pode ser produzida uma mensagem de erro 
através de uma carga paralela à bateria - Solução: 
Desligar a „Caixa de diálog. Encerramento célula“ (MENU DE 
CARGA) ouremover a carga paralela 

KURZSCHL. 
(CURTO-CIRC.) 

Foi detectado curto-circuito (!) na 
saída 

 Verificar se a carga e o cabo de saída apresentam danos 
 Por forma a continuar com o processo de alimentação após 

eliminação do erro, abra os grampos e ligue-os novamente 
à carga 

BEREIT (PRONTO) Estado de inactividade (Standby), 
o aparelho está operacional. 

 Processo de carga / Iniciar a alimentação através de 
selecção do item de menu START 

 Iniciar a configuração através do item MENU 

START (INICIAR) Ralenti de ligação activo, o aparelho 
é iniciado após o tempo de espera 
apresentado 

 Parametrização (outros detalhes encontram-se descritos na 
documentação em inglês ou alemão) 

VERSORGUNG 
(ALIMENTAÇÃO) 

Operação activa no modo FAE 
(fonte de alimentação externa) 

 

ERHALTUNG 
(MANUTENÇÃO) 

O processo de carga está 
concluído, o DBL encontra-se no 
modo de carga de manutenção 
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7) Anexo - Acessórios 
 
Poderá encontrar o suporte de parede, a armação, o carro transportador, o cabo de carga 
(3 e 5m), o cabo de rede (3 e 5m), o cabo de controlo remoto, o programador, o indicador 
remoto, etc. na nossa página da internet www.deutronic.com. 
 
 

8) Centro de assistência / Reparações 
 
Tenha em atenção as seguintes indicações: 
 
Por forma a garantir um processamento rápido e sem problemas, cada um dos aparelhos 
enviados deve fazer-se sempre acompanhar de uma ordem de devolução para reparação 
preenchida (Return Service Scripture), na qual apresenta em detalhe todos os dados 
relevantes (p.ex., endereço, nome da pessoa a contactar, número de telefone, etc.), assim 
como uma descrição detalhada dos erros. 
 
Poderá obter a ordem necessária de devolução para reparação, assim como os endereços, 
a nível mundial, do parceiro dos serviços de assistência através da nossa página da internet, 
em www.deutronic.com no item de menu 'Service Weltweit' („Serviços a nível mundial“). 
 
 
 
 
Exoneração de responsabilidade: 
 
O cliente é responsável pela utilização correcta do aparelho.A Deutronic não assume a 
responsabilidade por quaisquer danos originados pela utilização. 
 
 
 
 
 
Contacto: 
 
Deutronic Elektronik GmbH 
Deutronicstraße 5 
D-84166 Adlkofen / Germany (Alemanha) 
 
Tel.: +49 (0)8707 / 920-0 
Fax: +49 (0)8707 / 1004 
E-Mail:sales@deutronic.com 
http://www.deutronic.com 
 
 
 
 
 

 
 
 

Todos os dados foram medidos com uma tensão de entrada nominal, carga completa e temperatura ambiente de 25ºC, 
excepto se algo diferente estiver indicado.Reservado o direito a alterações técnicas e lapsos. 

Os produtos são descritos através das indicações presentes no catálogo e nas fichas de dados, não havendo, no entanto, 
uma garantia das propriedades.O carregamento com „valores limite“ (combinação simples) é permitida sem 

danos permanentes dos produtos.A operação dos aparelhos com o carregamento de valor limite por um período 
de tempo mais longo pode prejudicar a fiabilidade. As tolerâncias do valor limite estão sujeitas 

às oscilações normais. 


