Jakkoli se většině uživatelů muze jevit nemožným cokoli
zásadního vylepšit na univerzálním nabíječi Robbe PPI3,
sám jeho výrobce proti tomuto "high-end" výrobku postavil
konkurenční stroj. Právě se na trhu objevuje čtvrtá generace tohoto pomocníka. Má co nabídnout v té míře, aby svého
předchůdce již plným právem vytlačil z trhu?

Nový nabíječ je na první pohled v základu konstrukce a logice ovládání totožný
s předešlým. Je to ovšem mýlka. Výkonově jde ještě dál a navíc obsahuje vestavěné ekvalizéry pro oba výstupy. Přitom
došlo k významnému povýšeni výkonu
i schopností právě druhého výstupu a to
po všech stránkách. Ten nyní sám o sobě
dotahuje solidní nabíječe střední třídy
(až na schopnost vybíjení, kterou není
obdařen). To je jen velmi hrubá podstata
.upqrade". Takže nyní vše rozebereme
podrobněji

PPI3 možná vypadal tvarově zajímavěji,
ale objektivně je třeba uznat, že z praktického hlediska ho PPI4 ve všech ohledech
(kromě větších rozměrů) předči. Konstrukce je masivní a jednoduše udržovatelná. Za zmínku stojí nápad zakrýt chladiče vzdušným krytem tak, aby se uživatel
pokud možno nedostal do kontaktu s horkými žebry v případech delšího vybíjení
na hranici přípustné výkonové ztráty.
Velmi "suchý" design nablječe je vkusný
a nenápadný. Strohé popisy doplněné
pouze tenkými svislými pásky nevýrazné
červené barvy po stranách ovládacího
panelu nenutí uživatele bloudit ve změti
nadbytečností a hledat potřebné ovládací prvky. Ty jsou na první pohled patrné
a rozlišitelné.
Použité stavové LED diody (7x modrá
a 1x červená) jsou ovšem ostré jako břitva. Pokud je nabíječ uveden do chodu
v hluboké temnotě, vypálí provozní test
na sítnici mžourající obsluhy skvrny až na
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několik vteřin. Táž vlastnost je v silném
osvětlení pochopitelně naopak shledána
vítanou, protože umožňuje neztrácet přehled o volených a zvolených funkcích. Bezprostředně po spuštění uživatele "pobaví"
v dnešní době bohužel takřka neodmyslitelná, avšak naštěstí jen poměrně krátká
a střídmá, animace na grafickém modře
podsvíceném LCD. Start trvá úhrnem cca
14 vteřin (u PPI3 to byly vteřiny čtyři), přičemž seznámí obsluhu s verzí nabíječe
i jménem majitele (zadal-li je).
Kompletně senzorové a tedy zcela bezkontaktní ovládání je vtipné a pohodlně
funkční, běžným užíváním navíc mechanicky nezničitelné a neopotřebitelné.
O jednoduché údržbě hladkého povrchu
výrobku ani nemluvě. Potěší zejména kruhový "otočný ovladač CAP-Touch", jak jej
definuje návod. Ve skutečnosti se ničím
neotáčí, nýbrž pouhým klouzáním prstu
po kruhové ploše ve směru či proti směru

hodinových ručiček, docházi k přesunu
kurzoru, případně rychlé změně právě
nastavované hodnoty. Téhož lze docílit
jednotlivými krátkými doteky, případně
delším dotekem v horní a spodní oblasti
ovladače. Další čtyři dotyková pole slouží
k volbě výstupu, módu a potvrzenI/odmítnutí funkcí.
Inspirace byla pravděpodobně čerpána
například u MP4 přehrávačů Apple iPod.
Avšak oproti bezesporu vzorově dokonalé
funkčnosti téhož principu právě u zmíněného přehrávače poslední generace jsou
reakce PPI4 přece jen trochu neposedné. Zatímco senzor Apple reaguje zcela
neomylně a s naprostou jistotou přesouvá
kurzor položkami menu takřka bez ohledu na schopnost či neschopnost uživatele (jako by předem znal jeho přání),
u PPI4 je ovládání citlivější na stařecký třas, respektive radostné rozechvění z nově nabytého přístroje. Firmware
není v tomto ohledu natolik předvídavý,
aby dokázal zmíněné nedostatky obsluhy zcela eliminovat. Teprve po několika
"procházkách" v obsáhlém menu nabíječe se uživatel s ovladačem "CAP- Touch"
dostatečně sžije a dokáže plynule navolit
požadované hodnoty a volby.
Ohledně elektroniky a vlastní funkce nelze namítat zhola nic. Vše se chová způsobně a spolehlivě. PPI4 běží ve všech
režimech pokud možno tak, aby byli eko-
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logové spokojeni. Nehřeje se při nabíjení,
opět tedy pracuje s výbornou účinností,
jak je u firmy Robbe Modellsport zvykem.
V této souvislosti je dobré zmínit změnu
v umístění ventilátoru. Tentokrát směřuje
vpravo do strany, což je příjemnější při
naklonění nad nabíječ (nehrozí akutní
zánět spojivek). Spíná a skokově mění
otáčky dle potřeby - při nabíjení běží jen
sporadicky, při vybíjení častěji. Je poměrně tichý a podstatnou část akustického
vjemu tvoří zvuk proudícího vzduchu,
nikoli samotný rotor.
Přesnost měření vypadá tradičně velmi
pěkně. V ustáleném stavu (rozhodně ne
během reflexního nabíjení), kdy zrovna
nedochází k rychlým změnám hodnot,
byly změřeny následující hodnoty: Při
vyhodnocení napětí nebyla překročena
chyba 6 mY. Při měření proudu byla zjištěna maximální odchylka v řádu 25 mA.
Časová základna pracuje se zanedbatelnou tolerancí do cca jedné vteřiny za
hodinu. Komplexně to znamená, že lze
nabíječi a jím poskytnutým výsledkům
plně důvěřovat.
Klidový odběr činí při zapnutém podsvícení lCD 280 mA. Parazitní proud tekoucí do/z připojených akumulátorů - pokud
nabíječ z jakéhokoli důvodu právě nepracoval - nepřekročil 0,16 mA. Náběh nabíjecího i vybíjecího proudu byl vždy plynulý
a tedy šetrný, jak k akumulátorům a napájecímu zdroji, tak v podstatě i k vlastním
obvodům.
Oproti přímému předchůdci došlo k výrazným změnám v nabíjecích i vybíjecích
algoritmech. Zvenčí to tak nevypadá,
ale v "myšlení" firmware nezůstal kámen
na kameni. Za zjevné dodatky může být
považováno oddělení technologii Li-Ion
od Li-Pol a pozoruhodná možnost využití
BID čipů pro nastavení parametrů nabíjení
v módu .User". Ten dovoluje volit koncové
napětí na článek v rozsahu 2,5 až 5,0 V.
Tím je za prvé umožněno nastavení nabíjecího režimu například pro skladovací
úrovně sad, ale též je uživateli dána v podstatě volná ruka v případě výskytu nějaké
nové technologie či modifikace článků.
To jsou tedy věci zjevné. Ty skryté jsou
však bezpochyby podstatnější. Předně je
měřitelná jiná práce automatik při kontrole napětí a jeho následném vyhodnocení
pro účely řízení proudu. Odhad vývoje
napětí na základě momentálního Ri je
přesnější a reakce umírněné, s naprosto
minimálními výkyvy v regulované soustavě. Prakticky to znamená velmi precizní
sledování stavu akumulátoru a reakce na
něj pro každý okamžik průběhu nabíjení
i vybíjen í. Nejmarkantněji je výsledek patrný při nabíjení PB a Li technologii, tedy při
metodě CV-CC. Kontrola probíhá v reálném čase tak, že po dosažení patřlčného
maximálního napětí na sadě, respektive
článku téměř nelze rozpoznat ..setrvačnost" překmitu napětí. To je drženo až
do úplného nabití s výkyvy v řádu jednotek milivoltů. I ve srovnání s již tak velmi
přesnou PPI3 jde až o sedmi násobné
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zlepšení stability řízení napětí. Podobně
je beze zbytku zúročeno přesné měření
k nastavování proudů při plně automatických režimech v procesech týkajících se
sad Ni. Zde byla - snad právě i díky ještě
větší jistotě - dokonce odstraněna i hranice časového omezení automatu na 90
minut nabíjení. Sledování průběhů všech
procedur je vyloženě labužnickým zážitkem. Výborný výsledek práce vývojářů.

tedy pokusíme nabít více, než jen jeden
článek, nabíječ se nezachová tak, jak bylo
zvykem u PPI3, kdy pouze varuje před
nebezpečím tohoto konání a po několika
vteřinách začne nabíjet. PPI4 po tomtéž
upozornění nabíjení zcela odmítne. Je to
logický krok směřující k vyšší bezpečnosti. Pouze to (při volbě českého prostředí)
oznámí takovým způsobem, že uživatel
pravděpodobně zcela přesně nepochopí,
co se stalo (POUŽIJTE L1TIUM. EKVAL1ZER A ID CHIP AKU! U ROZDílNÝCH
ČLÁNKŮ A VSTUPU EKVALlZ~RU).

O něco menší nadšení působí nová metoda ..zbytkového" nabíjení v režimech li.
Ohledně dodání posledních ..kapek" náboje po vyhodnocení stavu plného nabití
a tedy přechodu do režimu udržovacího
nabíjení došlo rovněž k modifikaci. V této verzi dojde k úplnému ukončení ..kapkového" nabíjení dříve, než u PPI3. Pro
kvalitní sady se tím prakticky nesetkáme
s rozdílem. Čím horší však bude sada,
tím více se tato změna projeví. V žádném
případě nejde o výrazný zvrat, ale několik mAh až jejich desítek bude v časově
bohatých sadách chybět.

V kontrastu s doposud uvedenými převažujícími pozitivy vyznívá opravdu poněkud překvapivě právě již dotčený překlad
některých textů v menu. Ačkoli je zde
použita dokonce i diakritika (ovšem místo čárek nad písmeny se občas objeví
těžký akcent), vložená snaha nepřinesla
úplně zralé ovoce a legrační výsledek
dokáže opravdu i pobavit. Že nebývá
zvykem označit v češtině nabitý akumulátor odborným výrazem "plný", to je to
nejmenší. Ovšem výrazy a slovní spojení, jako .Díbíjeni". ..GRAFICKÝ DISPLEJ
NENi K DISPOZICI", ..U TOHOTO MÓDU
AKU SE Musí ODSTRANIT EKVALIZ~RU", ..ÝYST. NAP~Ti JE vyšší NEŽ
ZVOL POC ČLÁNKŮ ANEBO NAP~Ti",
..DATA MÓDU SE INICIALIZUJi JEDNOU

Díky vestavěným ekvalizérům (balancerům, chcete-Ii) došlo k další změně. Již
není vůbec připuštěna možnost nabíjení
více článků Li bez jejich plného ošetření
právě připojením sady k ekvalizéru odpovídajícímu nabíjecímu výstupu. Pokud se
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PŘI STIKSNUTiM KTERÉKOLIV KLÁVESY", "OMEZ. ZPLOŠTĚNi"".
To je jen
malá část informací podaných nabíječem,
či návodem. Pokud se osoba pověřená
překladem neorientovala v dané problematice, snad by bylo lepší menu raději ani
nepřekládat. Pak by se uživatel nemusel
trápit s texty se slohem nápadně připomínajícím e-mailový spam ujišťující jej
o výhře závratné sumy. Objektivním důvodem pro ponechání nabídek například ve
věcně chudé "bezbarvé" angličtině je faktická nemožnost dokonalého překladu do
naší košaté a přepestré mateřštiny. Tato
kosmetická záležitost jistě nijak nesouvisí s podstatnými kvalitami nabíječe
a jeho chování k akumulátorům neovlivní,
nicméně u takto .vyrnazleného" výrobku
působí každá drobnost tím spíše značně
rušivě.

12 V DC zdroj
napětí

::"'::-::-:--:-::-:
:----:;;;J~=:::;;'"""':'-~chladič
teplotně
:--' řízený
ventilátor

USB
zásuvka
ásuvka
eplotnfho
enzoru

tlačítka
"Enter"

volba
tlačítka

elect Wheel

OUT1/2

'ESC' tlač.
OUT2
zásuvky pro
balancer OUT1

zásuvka pro
BID-Chipl Key

zásuvka
balanceru OUT2

Popis ovládacích prvků
stažení v aktuálních verzích pro všechny
běžně používané OS (Linux, Macintosh,
WinCe, Win2KJXP/Server 2003Nista/7)
například zde:
http://www.silabs.com/prod
u cts/ mcu/
pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx
Samotný
software
pro
komunikaci
a vyhodnocení procesů .Loqview" je
k mání na adrese http://www.logview.info/
Částečná čeština k témuž pak na http://
www.pichrt.info/logview-cestina/
Zaznamenané údaje mohou nejen umožnit uživatelům proniknout do tajů elektrochemických jevů probíhajících v akumulátorech, ale zejména je zde možnost
ukládat stav používaných sad a sledovat
jejich vývoj a kondicí. Jde již v podstatě

o povinný standard u nabíječů vyšší třídy.
Závěrem lze říct, že se výrobek vývojářům
opět povedl. Renomé jim jaksi "za zády"
bohužel malinko kazí drobná pochybení, k nimž došlo při překladu menu. Nic
skutečně nefunkčního či nespolehlivého
odhaleno nebylo. Znovu lze jen gratulovat
k dobře provedené práci. Za koncovou
cenu od cca 5000 Kč (na pultech v předjaří roku 2010) si při poskytnutých schopnostech lze jen stěží představit výrazně
lepší volbu.
Pro RCM Radek Skočdopole, Brno

TECHNiCKÁ DATA
Provozní napětí:

Ve výčtu drobných nectností stále přetrvává nedostatek v podobě již v minulosti
kritizované nemožnosti sledování historie
nabíjecích cyklů během procesu formování (cyklování) akumulátorů. Výsledek
procesu automatického nabíjení a vybíjení lze zjistit až po ukončení navoleného
počtu cyklů. To je škoda. Jak kdysi bylo
řečeno při testu PPI3 - již druhý cyklus by
mohl napovědět, že všechny další budou
zbytečné. Tím však veškerá kritika končí.
Pro komunikaci s počítačem je (konečně) použito rozhraní USB. Stačí zakoupit
standardní kabel s konektorem .rniru" na
straně nabíječe. Ovšem - pozor na délku vlastního zaústění konektoru! V prodeji jsou nejčastěji verze s délkou 5 mm
a 7 mm. Ta kratší je nedostatečná a vyloučením použití této varianty se vyhneme
marnému snažení a zklamání, v nejhorším případě i zbytečné a neoprávněné
reklamaci nabíječe (kontakty nebudou
propojeny). Další nutnou pomůckou bude
(ve většině případů) ovladač pro rozhraní CP2102 USB to UART Bridge Virtual
COM Port (VCP). Ten je k dispozici ke
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11V ... 15V DC, (12Volověná bateríe nebo výkonný síťový zdroj,
nepoužívejte nabíječ na autobaterieI)
výstup 1:
Počet článků:
1-30 článků NiCd/NiMH
1-12 článků LiFe, Lilo, LiPo
1-12 článků Pb článků
výstup 2:
1-8 článků NiCd/NiMH
1-3 článků, LiFe, Lilo, LiPo
Nabíjecí proud OUT 1: 0,1 10 A (max. 210 W
Vybijecí proud:
0,1 5 A (max. 50 W)
Zapojení balanceru:
pro 1-12 článků LiFe, Lilo, LiPo
Koncové vybijecí napětí: 0,1
1,1 V /čl, (NC- I NiMH aku)
2,5 3,7 V /čl, (LiPo aku), 2,5...3,6V (Lilo), 2,5...3,3V (LiFe)
1,8 V lčl. (Pb aku)
O ... 500 mA, nastavitelné v 50 mA krocích u NiCd- I NiMH aku,
Udržovací nabijení:
C/20 u BID čipu
Proud balanceru:
ca. 300 mA
Odpojeni u OUT1 a OUT2:
NiCd- I NiMH aku:
automaticky, digitální systém Delta-Peak
Odpojovacf citlivost:
5 25 rnv/č! NiCd aku
3 15 mV/čI. NiMH aku nebo nulový peak
Lithium- I olověné čl.:
automaticky, po CC-CV
10 65°C, nastavitelné v 1°C krocích
Teplotní odpojení:
10 150 %, nastavitelné v 10 % krocfch (NiCd- I NiMH aku)
Kontrola kapacity:
10 120 %, nastavitelné v 10 % krocfch (Lithium- I Pb aku)
Nabijecí proud OUT 2: 0,1 - 5,0 A max. (50 Watt) v 0,1 A krocích
pro 1-3 články LiFe, Lilo, LiPo
Zapojení balanceru:
Proud balanceru:
ca. 300 mA
Rozměry:
155 x 143 x 56 mm
Hmotnost:
ca. 580 g
BID-nabijení na výstupu OUT2 není možné!

Technická data PPI4
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