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1. Genel Açıklama

Ek

Bir Victron lityum demir fosfat (LiFePO₄) akünün ayrı ayrı her bir hücresini korur
Bir LiFePO₄ akünün ayrı ayrı her bir hücresi aşırı voltaj, yetersiz voltaj ve aşırı sıcaklığa karşı korunmalıdır.
Victron LiFePO₄ aküleri entegre Dengeleme, Sıcaklık ve Voltaj kontrolüne (kısaltması: BTV) sahiptir ve iki adet M8 dairesel
konektör kablosu setiyle VE.Bus BMS’ye bağlanır.
Pek çok akünün BTV’leri papatya dizimi yapılabilir. Ayrıntılar için lütfen LiFePO4 akü dokümantasyonumuza bakın.
BMS:
gerçekleşmesi muhtemel hücre yetersiz voltajı durumunda yükleri kapatır veya bağlantısını keser,
gerçekleşmesi muhtemel hücre aşırı voltajı veya aşırı sıcaklığı durumunda şarj akımını azaltır (VE.Bus ürünleri,
aşağıya bakın) ve
gerçekleşmesi muhtemel hücre aşırı voltajı veya aşırı sıcaklığı durumunda akü şarj cihazlarını kapatır veya
bağlantısını keser.
12V, 24V ve 48V sistemleri korur
BMS’nin çalışma voltajı aralığı: 9 ila 70V DC.
Tüm VE.Bus ürünleriyle iletişim kurar
VE.Bus BMS bir standart RJ45 UTP kablosu ile MultiPlus, Quattro veya Phoenix invertöre bağlanır.
VE.Bus’a sahip olmayan ürünler aşağıda gösterildiği gibi kontrol edilebilir:
Not: MultiPlus-II modellerinde MultiPlus ve Quattro (VE.Bus BMS teslimine dahil) için AC Dedektörü gerekli değildir
Yük Bağlantısını Kesme
Yük Bağlantısını Kesme çıkışı normalde yüksektir ve gerçekleşmesi muhtemel bir hücre yetersiz voltajı durumunda serbest
yüzer hale gelir. Maksimum akım: 2A.
Yük Bağlantısını Kesme çıkışı kullanılarak
bir yükün uzaktan açma/kapatması ve/veya
bir elektronik yük anahtarının (BatteryProtect, tercih edilen düşük güç tüketim çözümü) uzaktan açma/kapatması
kontrol edilebilir.
Şarj Bağlantısını Kesme
Şarj Bağlantısını Kesme çıkışı normalde yüksektir ve gerçekleşmesi muhtemel bir hücre aşırı voltajı veya aşırı sıcaklığı
durumunda serbest yüzer hale gelir. Maksimum akım: 10mA.
Şarj Bağlantısını Kesme çıkışı kullanılarak
bir şarj cihazının uzaktan açma/kapatması ve/veya
bir Cyrix-Li-Charge röle ve/veya
bir Cyrix-Li-ct Akü Birleştirici kontrol edilebilir.
LED göstergeler
Etkin (mavi): VE.Bus ürünleri etkinleştirilmiş.
Hücre>4V veya sıcaklık (kırmızı): gerçekleşmesi muhtemel bir hücre aşırı voltajı veya aşırı sıcaklığı nedeniyle şarj
bağlantısını kesme çıkışı düşük.
Hücre>2,8V (mavi): yük bağlantısını kesme çıkışı yüksek.
Gerçekleşmesi muhtemel hücre yetersiz voltajı (Vcell≤2,8V) nedeniyle, kapalı olduğunda yük bağlantısını kesme
çıkışı düşüktür.

2. Güvenlik talimatları
Kurulum, son kullanım uygulamasının muhafaza, kurulum, kaçak, açıklık, arıza, işaretleme ve tecrit gerekliliklerine uygun olarak
ulusal güvenlik düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Kurulum yalnızca nitelikli ve eğitimli kurulum personeli
tarafından gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir bağlantıda tadilat yapmadan önce sistemi kapatın ve tehlikeli voltaj bulunup
bulunmadığını kontrol edin.
• Lityum İyon Aküyü açmayın.
• Öncelikle tamamen şarj edilmeden önce yeni bir Lityum İyon Aküyü deşarj etmeyin.
• Yalnızca belirlenmiş limitler dahilinde şarj edin.
• Lityum İyon Aküyü ters çevirerek monte etmeyin.
• Li-Ion akünün taşıma esnasında zarar görüp görmediğini kontrol edin.

3. Dikkate alınacak hususlar
3.1 Önemli uyarı
Li-ion aküler pahalıdır ve aşırı deşarj veya aşırı şarj nedeniyle hasar görebilirler.
Aşırı deşarja bağlı hasar, eğer küçük yükler (örneğin; alarm sistemleri, röleler, belirli yüklerin hazırda bekleme akımı, akü şarj
cihazları veya şarj regülatörlerinin geri akım çekmesi) sistemin kullanımda olmadığı zamanlarda aküyü yavaş bir şekilde deşarj
ederse ortaya çıkabilir.
Muhtemel kalıntı akım çekme ile ilgili herhangi bir tereddüt halinde, akü anahtarını açarak, akü sigortasını/sigortalarını çekerek
veya sistemin kullanımda olmadığı bir zamanda akünün artı kutbunun bağlantısını keserek aküyü yalıtın.
Bir kalıntı deşarj akımı, sistem tamamen deşarj olup bir düşük hücre voltajı kapanması meydana geldiğinde bilhassa
tehlikelidir. Düşük hücre voltajı nedeniyle kapanmadan sonra, aküde 100Ah akü kapasitesi başına yaklaşık 1Ah kadar
bir kapasite rezervi kalır. Eğer artakalan kapasite rezervi aküden çekilirse akü zarar görür. Örneğin, 10mA’lik bir kalıntı
akım, sistemin 8 günden daha uzun süre boyunca deşarj olmuş halde bırakılması durumunda 200Ah’lik bir aküye zarar
verebilir.
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3.2 MultiPlus ve Quattro için AC Detector Li-ion yazılım asistanı (MultiPlus-II modelleri için gerekli değildir)
AC Detector, bir LiFePO₄ akü ve bir VE.Bus BMS ile birlikte kullanıldığında bir MultiPlus veya Quattro’ya dahil edilebilen küçük
bir eklentidir. Her VE.Bus BMS bir AC Detector ile teslim edilir.
AC Detector’ın amacı, düşük hücre voltajı nedeniyle BMS tarafından kapatılmış olması durumunda, AC kaynağı kullanılabilir
hale geldiğinde MultiPlus veya Quattro’yu yeniden başlatmaktır.
AC Detector olmasa MultiPlus veya Quattro kapalı kalır ve dolayısıyla düşük akü voltajı nedeniyle kapatıldıktan sonra aküyü
yeniden şarj etmeye başlamazdı.
AC Detector, amaçlandığı şekilde çalışabilmek için Li-ion yazılım asistanına ve Self-consumption Hub-2 v3 asistanına
ihtiyaç duyar.
VE.Bus’a sahip invertörler (yalnızca DC-AC), BMS’nin MultiPlus/Quattro girişine doğrudan bağlanabilirler, AC Detector ve
herhangi bir asistan gerekmez.
3.3 Uzaktan açma/kapatma terminallerine sahip DC yükleri
DC yükleri, gerçekleşmesi muhtemel hücre yetersiz voltajı durumunda kapatılmalı veya bağlantısı kesilmelidir.
VE.Bus BMS’nin Yük Bağlantısını Kesme çıkışı bu amaçla kullanılabilir.
Yük Bağlantısı Kesme normalde yüksektir (akü voltajına eşit) ve gerçekleşmesi muhtemel hücre yetersiz voltajı durumunda
serbest yüzer (= açık devre) hale gelir (düşük hücre voltajı durumunda kalıntı akım tüketimini sınırlamak amacıyla dahili çekme
yapılmaz).
Terminal yüksek çekildiğinde (akünün artı kutbuna) yükü açan ve terminal serbest yüzer halde bırakıldığında kapatan bir
uzaktan açma-kapatma terminaline sahip DC yükleri doğrudan Yük Bağlantısını Kesme çıkışıyla kontrol edilebilir.
Bu özelliğe sahip Victron ürünlerinin listesi ektedir.
Terminal düşük çekildiğinde (akünün eksi kutbuna) yükü açan ve terminal serbest yüzer halde bırakıldığında kapatan bir
uzaktan açma-kapatma terminaline sahip DC yükleri için, Evirici uzaktan açma-kapatma kablosu kullanılabilir. Bkz. Ek.
Not: lütfen yükün kapalı durumda kalıntı akımını kontrol edin. Düşük hücre voltajı kapanmasından sonra, aküde 100Ah akü kapasitesi
başına yaklaşık 1Ah kadar bir kapasite rezervi kalır. Örneğin, 10mA’lik bir kalıntı akım, sistemin 8 günden daha uzun süre boyunca
deşarj olmuş halde bırakılması durumunda 200Ah’lik bir aküye zarar verebilir.

3.4 DC yükü: bir BatteryProtect ile yükün bağlantısını kesme
Bir BatteryProtect aşağıdaki durumlarda yükün bağlantısını keser:
giriş voltajı (= akü voltajı) önceden ayarlı bir değerin altına düştüğünde veya
uzaktan açma-kapatma terminali düşük çekildiğinde. VE.Bus BMS, uzaktan açma/kapatma terminalini kontrol etmek
için kullanılabilir.
Bir Cyrix veya kontaktörün aksine, bir BatteryProtect bir yükü, bir invertör veya bir DC-DC konvertör gibi büyük bir giriş
kapasitörüyle başlatabilir.
3.5 LiFePO₄ aküyü bir akü şarj cihazıyla şarj etme
Gerçekleşmesi muhtemel bir hücre aşırı voltajı veya aşırı sıcaklığı durumunda akü şarjı azaltılmalı veya durdurulmalıdır.
VE.Bus BMS’nin Şarj Bağlantısını Kesme çıkışı bu amaçla kullanılabilir.
Şarj Bağlantısını Kesme normalde yüksektir (akü voltajına eşit) ve gerçekleşmesi muhtemel hücre aşırı voltajı durumunda açık
devre durumuna geçer.
Terminal yüksek çekildiğinde (akünün artı kutbuna) şarj cihazını etkinleştiren ve terminal serbest yüzer halde bırakıldığında
devredışı bırakan bir uzaktan açma-kapatma terminaline sahip DC yükleri doğrudan Şarj Bağlantısını Kesme çıkışıyla kontrol
edilebilir.
Bu özelliğe sahip Victron ürünlerinin listesi ektedir.
Terminal düşük çekildiğinde (akünün eksi kutbuna) şarj cihazını etkinleştiren ve terminal serbest yüzer halde bırakıldığında
devredışı bırakan bir uzaktan terminaline sahip akü şarj cihazları için, Evirici uzaktan açma-kapatma kablosu kullanılabilir.
Bkz. Ek.
Alternatif olarak, bir Cyrix-Li-Charge kullanılabilir:
Cyrix-Li-Charge, bir akü şarj cihazı ile LiFePO₄ akü arasına giren bir tek yönlü birleştiricidir. Yalnızca, şarj tarafındaki
terminalinde bir akü şarj cihazından şarj voltajı olduğunda devreye girer. Bir kontrol terminali, BMS’nin Şarj Bağlantısını Kesme
çıkışına bağlanır.
3.6 LiFePO₄ aküyü bir alternatörle şarj etme
Bkz. Şekil 6.
Bu uygulama için Cyrix-Li-ct tavsiye edilir.
Mikro işlemci kontrollü Cyrix-Li-ct bir zamanlayıcı ve bir voltaj trendi tespit özelliği içerir. Bu, deşarj olmuş bir aküye bağlanırken
bir sistem voltaj düşüşüne bağlı olarak frekans anahtarlamasını önleyecektir.
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4.1 MultiPlus ve Quattro için AC Detector (VE.Bus BMS teslimatına dahildir). MultiPlus-II modelleri için gerekli değildir.
AC Detector’ın amacı, düşük hücre voltajı nedeniyle BMS tarafından kapatılmış olması durumunda, AC kaynağı kullanılabilir
hale geldiğinde MultiPlus veya Quattro’yu yeniden başlatmaktır (böylece aküyü yeniden şarj edebilir).

Ek

Not 1: Bir invertör durumunda AC Detector’a ihtiyaç yoktur.
Not 2: Paralel, üç fazlı veya bölünmüş fazlı çalışma için yapılandırılmış birçok birimden meydana gelen sistemlerde, AC Detector yalnızca ana
veya lider birime bağlanmalıdır.
Not 3: VE.Bus BMS asistanı veya Self-consumption Hub-2 v2 asistanı tüm birimlere yüklenmelidir.
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4. Kurulum

Şekil 1: Bir Quattro’da AC Detector ile blok şeması

Şekil 2: Bir MultiPlus’ta AC Detector ile blok şeması
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Kurulum prosedürü (bkz. Şekil 3)
1. Kahverengi ve mavi giriş tellerini AC-in-1 girişinin nötr ve fazına bağlayın.
2. Quattro: kahverengi ve mavi çıkış tellerini AC-in-2 girişinin nötr ve fazına bağlayın.
MultiPlus: AC-in-2 girişi yoktur. Lütfen AC2 tellerini AC Detector’a yakın kesin

Şekil 3: AC Detector’ı bağlama
3.
4.
5.
6.

AC Detector’ı, MultiPlus veya Quattro’daki iki VE.Bus soketinden birine bağlamak için kısa RJ45 UTP kablosunu
kullanın (bkz. Şekil 4).
VE.Bus BMS’yi bir UTP kablosuyla (dahil değildir) AC Detector’a bağlayın.
VE.Bus BMS’ye bir Digital Multi Control paneli bağlanmalıdır. Bir Digital Multi Control panelini doğrudan bir Multi veya
Quattro’ya bağlamayın (kontrol panelinden gelen sinyaller, VE.Bus BMS’den gelen sinyallerle çakışabilir).
ColorControl paneli doğrudan Multi veya Quattro’ya bağlanmalıdır.

Şekil 4: VE.Bus bağlantıları
4.2 Sistem bağlantısı: aşağıdaki sistem örneklerine bakın
Bu aşamada akünün artı kutbuna bağlamayın (alternatif olarak: akü sigortasını/sigortalarını takmayın).
Önemli:
1.
2.
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İnvertöre veya invertöre/şarj cihazına giden UTP kablosu aynı zamanda akünün eksi kutbunu BMS’ye bağlar.
Bu durumda, topraklama döngülerini önlemek için, BMS’nin akü eksi kutup konektörünü bağlamayın.
VE.Bus BMS’nin pozitif besleme girişini sistemin pozitifine bağlayın. Pozitif besleme kablosundaki bir sistem açmakapatma anahtarı açıldığında sistemi devredışı bırakır.
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4.3 Akü
Paralel veya seri yapılandırmada bir çok akü durumunda, her bir akünün iki M8 dairesel konektör kablosu setleri seri olarak
bağlanmalıdır (papatya dizimi).
Art kalan iki kabloyu BMS’ye bağlayın.
4.4. Güç verme
Yalnızca DC sistemi durumunda: akünün artı kutbunu bağlayın. Sistem kullanıma hazırdır.

Ek

Multi’ler, Quattro'lar veya VE.Bus ile invertörlerin bulunduğu bir sistem durumunda:
4.4.1. Kurulumun tamamlanmasından sonra, BMS’nin VE.Bus’tan bağlantısını kesin ve bir Victron Interface MK2 ve bir
bilgisayar ile
değiştirin.
4.4.2. Akünün artı kutbunu bağlayın.
4.4.2. İnvertörü/şarj cihazını/cihazlarını veya invertörü/invertörleri duruma göre paralel veya üç fazlı yapılandırma için
yapılandırın.
İnvertör/şarj cihazları: AC Detector, bir paralel veya üç fazlı sistemin yalnızca ana veya lider birimine kurulmalıdır.
İnvertörler: AC Detector’a ihtiyaç yoktur.
4.4.3. VE.Bus BMS asistanı veya bir Hub asistanını tüm ünitelere yükleyin (her bir ünite için ayrı ayrı yapılmalıdır)
4.4.4. MK2’yi çıkartın ve BMS’ye yeniden bağlayın.
4.4.5. Sistem artık kullanıma hazırdır

5. Sistem örnekleri

Şekil 5: MultiPlus ve DC yükleri bulunan sistem

Not: BMS akünün eksi kutbuna BMS ile invertör/şarj cihazı arasındaki UTP kablosuyla bağlanır.
Bu nedenle, topraklama döngülerini önlemek için, BMS’nin eksi kutup konektörünü bağlamayın.

Şekil 6: Marş motoru ve Li-ion akünün paralel bağlandığı bir tekne veya araç için yalnızca DC sistemi
Not: bu durumda BMS’nin akü eksi kutbu bağlanmalıdır.
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Şekil 7: İnvertörlü/şarj cihazlı bir tekne veya araç sistemi

Not: BMS akünün eksi kutbuna BMS ile invertör/şarj cihazı arasındaki UTP kablosuyla bağlanır.
Bu nedenle, topraklama döngülerini önlemek için, BMS’nin eksi kutup konektörünü bağlamayın.

Şekil 8: Üç fazlı invertör/şarj cihazı yapılandırmasına sahip bir tekne veya araç için sistem örneği (Li-ion akü sigortası hariç
olmak üzere, DC sigortaları gösterilmemiştir)
Not 1: AC Detector yalnızca lider birime kurulur.
Not 2: BMS akünün eksi kutbuna BMS ile invertör/şarj cihazı arasındaki UTP kablosuyla bağlanır.
Bu nedenle, topraklama döngülerini önlemek için, BMS’nin eksi kutup konektörünü bağlamayın.
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Şekil 9: 24V Li-ion sistemine, 24V alternatöre ve 12V marş motoru aküsüne sahip bir tekne veya araç için sistem örneği.
Marş motoru aküsünü şarj etmek için: bir DC-DC konvertör veya Multi ya da Quattro’ya bağlı küçük bir akü şarj cihazı kullanın.
Şarjı başlatmak için B+ çıkışında DC voltajına ihtiyaç duyan alternatörler, motor çalışırken Start Assist düğmesine bir kez
basılarak başlatılabilir.
Not: BMS akünün eksi kutbuna BMS ile invertör/şarj cihazı arasındaki UTP kablosuyla bağlanır.
Bu nedenle, topraklama döngülerini önlemek için, BMS’nin eksi kutup konektörünü bağlamayın.

Şekil 10: VE.Direct portlu bir MPPT ve bir Phoenix Inverter 24/1200 bulunan güneş enerjisi uygulaması.
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Şekil 11: İki MPPT 150/85 bulunan güneş enerjisi uygulaması
MPPT 150/85 (ve en son model MPPT 150/70), doğrudan VE.Bus BMS tarafından kontrol edilebilen bir uzaktan açma-kapatma
portuna sahiptir
Not: BMS akünün eksi kutbuna BMS ile invertör/şarj cihazı arasındaki UTP kablosuyla bağlanır.
Bu nedenle, topraklama döngülerini önlemek için, BMS’nin eksi kutup konektörünü bağlamayın.

6. Boyutlar
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7. Sıkça sorulan sorular
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Soru 1: VE.Bus BMS’nin bağlantısını kestim ve şimdi Multi veya Quattro açılmıyor, neden?
VE.Bus BMS asistanı ile programlanmış ve veri yolu üzerinde bir VE.Bus BMS bulamayan bir Multi veya Quattro bir acil durum
moduna girer. Bu modda aküleri, sistem voltajına bağlı olarak 12V, 24V veya 48V’a kadar maksimum 5 Amper ile şarj eder. Bu
modda yanan tek LED’in, Mains On LED olduğuna dikkat edin. Eğer Multi/Quattro’dan AC girişinin bağlantısını keserseniz
kapanır. VE.Bus BMS’den akünün sağlığı hakkında doğrulama alamadığı için evirmeye başlamaz.
Aküler tamamen tükendiğinde veya bağlantıları kesildiğinde, Quattro’lara AC girişi 1’den güç verilmesi gerekeceğini unutmayın.
AC Girişi 2’ye güç vermek bir Quattro’nun açılmasını ve şarj etmeye başlamasını sağlamaz.
Soru 2: Aküler boş ve Multi/Quattro şarj etmeye başlamıyor, sistemi yeniden çalışır hale nasıl getirebilirim?
Lityum aküler tükendiğinde (voltaj 9V civarında ve hatta düşük seviyededir) akü voltajı VE.Bus BMS’nin çalışma aralığının
altında olabilir. Bu durumda bir AC Detector kurulu olsa bile VE.Bus BMS Multi/Quattro’yu çalıştıramaz. Sistemi yeniden
başlatmak için VE.Bus BMS’nin Multi’den bağlantısını kesin ve Soru 1’e bakın. Tüm Blue Solar Panellerinin, NMEA2000
arayüzlerinin veya diğer benzeri akıllı ürünlerin bağlantılarını kesmek gerekebileceğine dikkat edin. Bunlar kendi başlarına
açılmadıkları sürece, Multi/Quattro’nun çalışmaya başlamasını engelleyebilirler.
Tükenmiş bir sistemi canlandırmak için daha basit bir seçenek ise, küçük bir akü şarj cihazı (örneğin 5 Amper) bağlayıp akü
voltajının yeniden 12 Volt seviyesine çıkmasını beklemek olabilir.
Soru 3: BMS bir düşük hücre voltajı sinyali verdiğinde Multi/Quattro ne yapar?
Multi/Quattro yalnızca şarj cihazı modunda olur: AC girişi mevcut olduğunda aküleri şarj eder. Ve AC girişi mevcut olmadığında
kapanır.
Soru 4: BMS bir yüksek hücre voltajı sinyali verdiğinde Multi/Quattro ne yapar?
Yüksek hücre voltajı sinyali yalnızca dengelenmemiş hücreler bulunduğunda verilir. Multi/Quattro yoğuna geçer ve daha düşük
bir şarj akımıyla şarj etmeye başlar. Bu, dengeleme sisteminin hücreleri yeniden dengelemesini sağlar.
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8. Teknik Özellikler
VE.Bus BMS
Giriş voltajı aralığı

9 – 70VDC

Akım çekme, mormal çalışma

10mA (Yük Bağlantısını Kesme akımı hariç)

Akım çekme, düşük hücre voltajı

2mA
Normalde yüksek (çıkış voltajı ≈ besleme voltajı - 1V)
Yükün bağlantısının kesilmesi gerektiğinde yüzer
Kaynak akım sınırı: 2A
Sink akımı: 0A
Normalde yüksek, (çıkış voltajı ≈ besleme voltajı - 1V)
Şarj cihazının bağlantısının kesilmesi gerektiğinde yüzer
Kaynak akım sınırı: 10mA
Sink akımı: 0A

Yük Bağlantısını Kesme çıkışı

Şarj Bağlantısını Kesme çıkışı

GENEL
VE.Veri Yolu iletişim bağlantı noktası

Tüm VE.Bus ürünlerine bağlanmak için iki adet RJ45 soketi

Çalışma sıcaklığı

-20 ila +50°C

Nem

0 - 120°F

Maks. %95 (yoğuşmasız)

Koruma derecesi

IP20
MAHFAZA

Malzeme ve renk

ABS, mat siyah

Ağırlık kg

0,1

Boyutlar (yxgxd) mm

105 x 78 x 32
STANDARTLAR

Standartlar: Güvenlik
Emisyon
Bağışıklık
Otomotiv Direktifi

EN 60950
EN 61000-6-3, EN 55014-1
EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2
EN 50498

Cyrix Li-ion ct
(daha fazla bilgi için Cyrix Li-ion veri
föyüne bakın)
Sürekli akım
Bağlantı voltajı
Bağlantı kesme voltajı
Start Assist

Cyrix Li-ion yük

12/24-120

24/48-120

120A
Akıllı trend algılama ile 13,7V’tan 13,9V’a ve
27,4V’tan 27,8V’a
Akıllı trend algılama ile 13,2V’tan 13,4V’a ve
26,4V’tan 26,8V’a
Evet
(Cyrix, kontrol girişi akünün eksi kutbuna iki
kez çekildikten sonra 15 saniye boyunca
devrede kalır.)

12/24-120

24/48-120

Bunun yerine lütfen bir Battery Protect kullanın: çok daha düşük güç tüketimi

Cyrix Li-ion Şarj
Sürekli akım

12/24-120

24/48-120

120A

120A

Bağlantı voltajı

Akıllı trend algılama ile şarj cihazı tarafındaki
voltaj 13,7V’tan 13,9V’a ve 27,4V’tan 27,8V’a
yükseldiğinde devreye girer

Akıllı trend algılama ile şarj cihazı tarafındaki
voltaj 27,4V’tan 27,8V’a ve 54,8V’tan 55,6V’a
yükseldiğinde devreye girer

Bağlantı kesme voltajı

Akıllı trend algılama ile 13,2V’tan 13,4V’a ve
26,4V’tan 26,8V’a

Akıllı trend algılama ile 26,4V’tan 26,8V’a ve
52,8V’tan 53,6V’a

Şarj etkin değil algılaması

Genel
Aşırı voltaj bağlantı kesme
Aşırı sıcaklıkta bağlantı kesme
Açıkken akım tüketimi
Kapalıyken akım tüketimi
Çalışma sıcaklığı aralığı
Koruma kategorisi
Ağırlık-kg (lbs)
Boyutlar y x g x d (mm)
(h x w x d inç)
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Cyrix her saatte devreden çıkar ve şarj cihazı tarafında düşük voltaj durumunda açık kalır

12/24-120

24/48-120

16V / 32V

32V / 64V
Evet
<4mA

<220mA / < 110mA

< 110mA / <60mA
-20 ila +50°C
IP54
0,11 (0.24)
46 x 46 x 80
(1,8 x 1,8 x 3,2)

24/48-120

TR

EN
Ek:
Doğrudan BMS’nin Yük Bağlantısını Kesme
çıkışıyla kontrol edilebilen yükler

Ek

İnvertörler:
Tüm Phoenix invertörler VE.Direct 250/375/500/800/1200
Phoenix 12/800
Phoenix 24/800
Phoenix 12/1200 Phoenix 24/1200
Phoenix 48/800
Phoenix 48/1200
DC DC konvertörler:
Tüm Tr tipi DC-DC konvertörler
Orion 12/24-20
Orion 24/12-25
Orion 24/12-40
Orion 24/12-70
Evirici bir uzaktan açma-kapatma kablosu
gerektiren yükler
(ürün numarası ASS030550100)
İnvertörler:
Phoenix 12/180
Phoenix 24/180
Phoenix 12/350
Phoenix 24/350
3kVA ve üzeri güce sahip tüm Phoenix invertörler

Evirici olmayan bir uzaktan açma-kapatma
kablosu gerektiren yük bağlantısını kesme
anahtarı
(ürün numarası ASS030550200)
BatteryProtect BP-40i
BatteryProtect BP-60i
BatteryProtect BP-200i
(Daha yeni modeller olan
BP-50, BP-60, BP-100, BP-220 ve BP 48V-100A için
evirici olmayan uzaktan açma-kapatma kablosuna ihtiyaç yoktur)

Skylla TG akü şarj cihazları için
Evirici olmayan bir uzaktan açma-kapatma kablosuna
ihtiyaç vardır
(ürün numarası ASS030550200)
Skylla-i akü şarj cihazları için
bir Skylla-i uzaktan açma/kapatma kablosuna
ihtiyaç vardır
(ürün numarası ASS030550400)
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