
 

 

 

Manual de utilização 

Estação de Carregamento Bullard Powerhouse™ 
Para utilizar em combinação com a câmara térmica da Bullard 

 
 
 

 
A estação de carregamento Powerhouse complementa 
perfeitamente a sua câmara térmica T3. Ela permite-lhe 
guardar a câmara de  form a segura e carregar 
sim ultaneam ente uma segunda bateria. Deste modo, a sua 
T3 está sempre operacional. 
Utilização da estação de carregamento Powerhouse 
como unidade isolada: 

  ATENÇÃO!
 

Embora a estação de carregamento Powerhouse 
tenha sido concebida para a instalação 
permanente numa viatura, a Bullard também 
fornece um adaptador opcional que permite utilizá-
la isoladamente sem estar ligada à viatura. A 
estação vem equipada com: tampa, pés de 
borracha, uma fonte de alimentação para 
corrente alternada e os cabos de ligação 
necessários. 

Instalação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deixar um espaço livre de 7,62 cm para conseguir retirar a câmara   

 

A estação de carregamento pode ser instalada sobre 

qualquer superfície plana da viatura. 

Escolha do local: procure uma superfície plana com espaço 

suficiente. Lembre-se que a sua câmara poderá ter o punho 
montado, necessitando assim de espaço adicional. (Fig. 1). 
O punho sobressai do lado esquerdo. A estação de 
carregamento pode ser instalada em várias posições, sendo 
que a extremidade aberta não deve apontar para a parte 
dianteira ou traseira da viatura. Deixe espaço suficiente para 

os cabos. 

A cablagem é introduzida pela parte traseira da Powerhouse 
(Fig. 2). Além disso, a unidade é fixa com 4 (quatro) 

parafusos de cabeça chata de aço inoxidável (fornecidos 
juntamente). Para tal, pode abrir os furos na placa de 
fixação (se tiver espessura suficiente para furos 
roscados) ou utilizar as 4 porcas sextavadas. 

 

 
A unidade encontra-se a 
uma distância de 16,5 cm 

da parede 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,5 cm 

Manter um espaço na parte 
lateral de 16,5 cm para  o 

punho  

 
7,62 cm 

 

 
 
 
 

30,5 cm 

 
 
 
 

 
Deixar acesso para  

a montagem dos parafusos 

 
22 cm 

Fig. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 
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Cablagem: A unidade dispõe de uma ficha com 2 cabos 
para a ligação à corrente na viatura. Os cabos estão 
assinalados com cores. Vermelho: condutor positivo (+); 
preto; condutor negativo (-). Para a ligação é necessária uma 
fonte de energia de 5 amperes e 12 ou 24V de corrente 
contínua. Fixe os fios por meio de soldadura ou através de 
outras opções de ligação. 

ATENÇÃO! 
Para obter os melhores resultados, a estação 
de carregamento Powerhouse deve ser ligada a 
um circuito eléctrico que forneça corrente, 
mesmo que a viatura esteja desligada. Se for 
necessário ligar separadamente o circuito 
eléctrico na viatura, as baterias podem 
descarregar caso a viatura não seja utilizada 

durante alguns dias. 

Marcar e furar a placa de fixação da estação de 
carregamento: 

  ATENÇÃO!
 

Para maior segurança durante o transporte, o 
painel preto traseiro está aparafusado à caixa da 
estação de carregamento. Antes de proceder à 
instalação retire este painel da caixa plástica, 
soltando os 4 parafusos e guarde-os para uma 
montagem posterior. 

Coloque a placa de alumínio, que faz parte do conjunto, na 

posição pretendida sobre o painel e marque os 4 furos para 
os parafusos (Fig. 3). O canto direito inferior do painel foi 
cortado para deixar espaço para os cabos. Marque este 
recorte no painel e corte-o com cuidado. Introduza agora o 
cabo através desta abertura. Abra os 4 furos de acordo com 

o método de fixação escolhido. 

 

Fig. 3 

Fixação do painel traseiro: coloque o painel no local 
pretendido e fixe-o com os 4 parafusos de cabeça escareada 
e aperte-os uniformemente. 

Preparação da estação de carregamento para a 
montagem: assegure-se de que os cabos estão 
desligados da corrente. Ligue a ficha à fonte de alimentação 
da viatura (Fig. 4). 
Quando montar a estação no painel, tenha atenção para 

que os cabos não fiquem entalados (Fig. 5). Coloque a 
estação de carregamento sobre o painel e ajuste-a ao local 
de montagem pretendido. Para a fixação utilize os 4 

parafusos de aço inoxidável fornecidos juntamente. Volte a 
ligar a corrente. A instalação está concluída. 
 
 

 
Fig. 4 

 

 
 

 
Fig. 5 
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Operação 

A estação de carregamento Powerhouse possui as seguintes 
funcionalidades: 

• fixação segura da câmara dentro da viatura 

• reserva e recarregamento das baterias na câmara. 

conservação das baterias em estado totalmente carregado. 
• garantia de uma bateria adicional recarregável 

• colocação e recarregamento das baterias de 

substituição sem perda de energia 

• possibilidade de suporte de compartimento opcional 
para baterias correntes 

Inserção da câmara na estação de 
carregamento Powerhouse:  Com o polegar 
esquerdo pressione o botão preto de fecho rápido que se 

encontra no canto superior esquerdo da estação de 
carregamento e insira a câmara na abertura com a lente 
virada para baixo: a face superior da câmara deve estar 
virada para o lado direito (Fig. 6). Solte o botão quando a 
câmara ficar bem encaixada. O estado da carga é ind icado 
através de um LED de duas cores na parte superio r da 
unidade. 

Vermelho significa: que a bateria está a ser carregada; 
verde significa: que a bateria está totalmente carregada e 

que se mantém neste estado. 

Remoção da câmara da estação de 
carregamento Powerhouse: com o polegar esquerdo 

pressione o botão de fecho preto, pegue na câmara com a 
mão direita e retire-a pela parte superior da estação de 
carregamento (Fig. 6). 

Inserção da bateria de substituição: 

Segure a bateria pela sua face mais larga com o 

autocolante virado para cima. Pressione a bateria e insira-
a através da abertura inferior esquerda da estação de 
carregamento (Fig. 7). Assim que a bateria fica bem 
encaixada começa automaticamente a ser carregada. Se 
a bateria não ficar encaixada correctamente também não é 

carregada.  O indicador LED de duas cores situado no lado 
esquerdo da abertura indica o estado da carga: vermelho 
significa que a bateria está a ser carregada; verde significa 
que a bateria está totalmente carregada e que a 
estação a mantém neste estado (conservação da carga). 

Remoção da bateria de substituição: pegue na 

extremidade saliente da bateria, levante-a e retire-a de 
dentro da abertura. 

Suporte adicional de pilhas AA comuns: 
No canto inferior direito da estação de carregamento 
Powerhouse encontra-se um compartimento com uma 
tampa deslizante preta, onde, para o caso de emergência, 
pode guardar até 8 pilhas AA numa caixa própria que é 
disponibilizada como opção.  Para abrir este compartimento, 
deslize a tampa com ajuda do pequeno punho do lado esquerdo 
até ao batente. Para fechar o compartimento, deslize a tampa 
completamente para a esquerda. Caso não disponha da caixa 
para as pilhas, também pode guardar neste compartimento 
outros objectos de tamanho ou peso idêntico. 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 6 
 

 
 
 

 

 
Fig. 7 Fig. 8 
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CUIDADO! 

Não se aconselha a montagem da estação de carregam ento na posição horizontal de forma a evitar ferimentos e 

um mau funcionamento. 

Utilize apenas uma fonte de energia de 5 amperes e uma corrente contínua de 12V-24V.  

Tenha atenção à polaridade correcta dos cabos. 
Da não observância das presentes instruções podem resultar ferimentos graves e o mau funcionamento da unidade. 

Informações para encomenda 

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 
T3POWERHOUSEE Estação com carregador de carregamento directo para aplicação em viaturas e acessórios de montagem 

KIT T3POWERHOUSE Conjunto adaptador da estação de 
carregamento para montagem isolada 
fora da viatura, com fonte de alimentação 
de 220V e cabo do adaptador de 12V 

Dados técnicos 

Dimensões 30.48 cm de altura x 16.5 cm de comprimento x 22 cm de largura 
Peso 1,4 kg 
Consumo Máx.1500 mA ; em média 750 mA  
Requisitos 12-24 VDC (corrente contínua) 

Garantia 

A firma Bullard garante ao comprador original que a estação de 

carregamento Powerhouse não apresenta defeitos de material 
e está em perfeitas condições de funcionamento, além de lhe 
oferecer uma garantia de 90 dias a partir da data de fabrico no 
caso de uma utilização apropriada. A Bullard reserva-se o direito 
de verificar os componentes que são devolvidos ao abrigo da garantia e 
de apenas proceder à reparação ou substituição após examinação dos 
mesmos. Aplicam-se as seguintes condições: 

a) o produto tem de ser devolvido à Bullard com portes 

pagos 

b) o produto não pode apresentar qualquer alteração em 

relação à sua configuração original 

c) o produto não pode apresentar indícios de uma utilização 

imprópria, abusiva ou de danos causados pelo transporte. 

 

 
A Bullard não será em caso algum responsável por danos ou 
prejuízos, nem por custos indirectos ou acidentais e 
consequentes incorridos pelo comprador, não obstante do facto 
de a Bullard ter sido avisada sobre a possibilidade de ocorrência de 
tais danos. 

Quaisquer garantias implícitas, incluindo 
garantias de utilização comercial e adequação para 
um determinado fim, estão limitadas à duração de 
90 dias a contar da data de fabrico deste produto. 
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