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smallBMS 

Ön alarmlı smallBMS, Victron Energy Lithium Battery Smart aküleri için hepsi bir arada bir Akü Yönetim 
Sistemidir (BMS). Bu aküler, Lityum Demir Fosfat (LiFePo4) akülerdir ve 12,8 V veya 25,6 V olarak çeşitli 
kapasitelerde mevcuttur. Seri, paralel ve seri/paralel bağlanabildiği için 12 V, 24 V veya 48 V sistem 
voltajlarında bir akü grubu oluşturulabilir. Bir sistemdeki akülerin maksimum sayısı 20 olduğundan 12 V'luk 
bir sistemde maksimum 84 kWh'lik, 24 V1) ve 48 V1) sistemlerde ise maksimum 102 kWh'lik bir enerji depolama 
mevcuttur. 
 
SmallBMS, VE.Bus BMS'nin basit ve ucuz bir alternatifidir ancak bir VE.Bus arayüzü bulundurmadığı için VE.Bus 
MultiPlus ve Quattro invertör/şarj cihazlarıyla kullanıma uygun değildir. 
 
Özellikler 
 

• Yük kesinti çıkışı: Bir BatteryProtect, İnvertörler, DC-DC konvertör, ya da uzaktan açma/kapama 
portu işlevselliği olan diğer yüklerin uzaktan açma/kapama girişini kontrol etmek için kullanılabilir. 
Maksimum 1 A çıkış akımı sebebiyle yüksek akımlı bir röleyi veya bir kontaktörü dahi kontrol edebilir. 
İnvertör olan ya da olmayan uzaktan açma/kapama kablosu gerekebileceğini unutmayın, kılavuza 
bakın. 

 
• Ön alarm çıkışı: Ön alarm çıkışı, akü voltajı düşükken görülebilir ya da işitilebilir bir uyarı vermek için 

kullanılabilir ve hücre düşük voltajından ötürü Yük kesintisi çıkışı devre dışı bırakılmadan önce 
minimum 30 saniye gecikmeyle çalacaktır. 

 
• Şarj kesinti çıkışı: Bir şarj cihazının uzaktan açma/kapama portunu kontrol etmek için kullanılabilir, 

örneğin Phoenix Smart Charger IP43, bir Cyrix-Li-Charge rölesi, bir Cyrix-Li-ct Akü Birleştirici veya bir 
BatteryProtect. Çıkış normalde yüksektir ve olası yüksek hücre voltajı ya da yüksek/düşük sıcaklık 
durumunda serbest yüzme moduna geçer. Şarj cihazı kesinti çıkışının, röle bobini gibi indüktif bir 
yükü çalıştırmak için uygun olmadığını unutmayın. 

 
• Uzaktan açma/kapama terminali: Hem Yük hem de Şarj kesinti çıkışı uzaktan açma/kapama 

terminaliyle uzaktan kontrol edilebilir. Kapalı olduğunda her iki çıkış serbest yüzme moduna girer. 
Böylece yükler ve şarj cihazları devre dışı kalır. 

 
• LED göstergeleri: smallBMS'de, Yük kesintisi çıkışının hala yüksek olduğunu ve hücre voltajının 

aküde belirlenen eşiğin üstünde olduğunu gösteren mavi bir LED ve Şarj kesintisi çıkışının 
yüksek/düşük sıcaklık ya da yüksek hücre voltajı sebebiyle düşük olduğunu gösteren kırmızı bir LED 
olmak üzere iki LED göstergesi bulunur. 

 
1) Gerekli dengeleme süresini kısaltmak üzere uygulama için olası şekilde seri olarak biraz farklı aküler kullanmanız önerilir. 24 V 
sistemler en iyi 24 V akülerle kurulur. 48 V sistemler en iyi iki adet 24 V akünün seri halinde kullanılmasıyla kurulur. Seri 
halindeki dört adet 12 V akü de alternatif olarak çalışacak olsa da bunun için daha periyodik dengeleme süresi gerekir. Bu 
aküler hakkında daha fazla bilgi için bakınız: Lithium Battery Smart akü ürün sayfası. 
 

 

Ön alarmlı smallBMS 
  

SmallBMS ve VE.Bus BMS ile kullanılmak üzere 
tasarlanan Cyrix Birleştiriciler: 
 
Cyrix-Li-ct (120 A ya da 230 A) 
Cyrix-Li-ct, BMS Akım Kesme Şarjına bağlanan bir 
kontrol terminali ve Li-ion uyumlaştırılmış, devreye 
alma/devreden çıkarma profili olan bir akü 
birleştiricisidir. 
 
Cyrix-Li-Şarj Cihazı (120 A ya da 230 A) 
Akü şarj cihazı ve LFP akü arasına yerleştirilen tek 
yönlü birleştiricidir. Yalnızca akü şarj cihazından şarj 
tarafındaki terminale şarj voltajı geldiğinde devreye 
girer. Bir kontrol terminali, BMS’nin Şarj Bağlantısını 
Kesme çıkışına bağlanır. 

Relay

DC buzzer

LED

Fuse

DC load

Fuse

smallBMS

Lithium Ba�ery Smart

Smart Ba�eryProtect

SmartShunt

Remote on/off switch

SmartSolar Charger

VE.Direct non inver�ng remote 
on/off cable

Main switch

https://www.victronenergy.com.tr/batteries/lithium-battery-12-8v
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https://www.victronenergy.com.tr/batteries/lithium-battery-12-8v
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Ön alarmlı smallBMS BMS400100000 

Çalışma voltajı (Vbat) 8 – 70 VDC 

Güç besleme kablosu ve sigorta (ürünle birlikte 
verilmez) 

Yük kesintisi ve ön alarm çıkışına bağlı cihazlara bağlı olarak önerilen sigorta ölçüsü 
0,3 A - 2,5 A 

Akım tüketimi, uzaktan açma 2,2 mA (Yük ve Şarj kesintisi çıkış akımı hariç) 

Akım tüketimi, düşük hücre voltajı 1,2 mA 

Akım tüketimi, uzaktan kapama 1,2 mA 

Yük kesinti çıkışı 
Normalde yüksek (Vbat – 0,1 V) 

Kaynak akımı limiti: 1 A (kısa devre korumalı değil) 
Boşaltma akımı: 0A (serbest yüzen çıkış) 

Şarj kesinti çıkışı 
Normalde yüksek (Vbat –0,6 V) 

Kaynak akımı limiti: 10 mA (kısa devre korumalı) 
Boşaltma akımı: 0 A (serbest yüzen çıkış) 

Ön alarm çıkışı 
Normalde serbest yüzen 

Alarm durumunda: çıkış voltajı Vbat - 0,1 V 
Maksimum çıkış akımı: 1 A (kısa devre korumalı değil) 

Uzaktan açma/kapama: 
Uzaktan Kumandalı L ve Uzaktan Kumandalı H 

Kullanım modları: 
1. L ve H terminalleri birbirlerine bağlı olduklarında sistem AÇIKTIR 
2. L terminali akü eksi kutbuna düştüğünde sistem AÇIKTIR (V <3,5 V) 
3. H terminali yüksek olduğunda sistem AÇIKTIR (2,9 V <VH <Vbat) 
4. Diğer tüm koşullarda KAPALIDIR 

GENEL 

Çalışma sıcaklığı aralığı -20 - +50 °C (0 - 120 °F) 

Nem  Maks. %95 (yoğuşmasız) 

Koruma derecesi IP20 

MUHAFAZA 

Malzeme ve renk ABS, mat siyah 

Ağırlık 0,1 kg 

Boyutlar (y x g x d) 106 x 42 x 23 mm 

STANDARTLAR 

Standartlar: Güvenlik 
                       Emisyon 
                       Bağışıklık 
                       Otomotiv 

EN 60950 
EN 61000-6-3, EN 55014-1 

EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 
Regülasyon UN/ECE-R10 Rev.4 
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