LiFePO4 BATTERY PACK
SLPO48 – 100
(48V 100Ah 15S)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

 Před použitím prosím přečtěte tento manuál
 Manuál prosím uchovejte pro další použití
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1. Hlavní parametry
Parametr

Specifikace
Zařízení určené pro montáž do 19“ racku velikosti 3U, disponuje
displejem a připojovacími terminály na čelní straně

1.1

Vzhled

1.2

Nabíjecí napětí

1.3

Nominální napětí

48.0V

1.4

„Cut-off“ vypínací /
minimální napětí

37.5V

1.5

Nominální kapacita

100Ah (při nabíjením a vybíjení proudem 50A)

1.6

Minimální kapacita

97Ah (při nabíjením a vybíjení proudem 50A)

1.7

Referenční nabíjecí
cyklus

Krok 1: 50A konstantní proud do dosažení napětí 54.0V
Krok 2: 54.0V konstantní napětí do poklesu nabíjecího proudu na 5A.
Teplota okolí: 0÷55°C

1.8

Čas nabíjení

1.9

Max. nabíjecí proud

100A

1.10

Max. vybíjecí proud

100A

1.11

Pracovní teplota

1.12

Skladování

1.13

Cyklická životnost

1.14

Počáteční vnitřní odpor

1.15

Hmotnost

1.16

Pracovní napětí

1.17

Rozměry

1.18

Komunikační rozhraní

54.0V +/-0.2V

2.5 hodiny (při referenčním nabíjecím cyklu)

Nabíjení: 0÷45°C; Vybíjení: -20÷55°C
Doporučená teplota skladování po dobu 1 měsíc: -20÷45°C;
3 měsíce: -10÷45°C; 6 měsíců: 0÷25°C, při vlhkosti: 45÷90% RH.
S baterií by měl být každé 3 měsíce proveden vybíjecí a nabíjecí cyklus.
Doporučená skladovací teplota je 20÷30°C a stav nabití 50÷60%
Po 4000 cyklech (při teplotě 25°C, nabíjení a vybíjení 50A do hloubky
80%) je zbývající kapacita více jak 80% kapacity nominální.
≤ 100mΩ (při 50% kapacity,měřeno AC 1kHz)
43 kg
43,5÷54,20V
483(délka)*460(šířka)*132(výška)mm
CAN, RS485, RS232, LCD, kontakty relé NO/NC

Upozornění: Baterii SLPO48-100 je možno používat v sériovém, nebo paralelním zapojení max. 24 kusů.
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2. Popis baterie a funkce
Baterie je tvořena rozebiratelným plechovým schasi. Uvnitř schasi je umístěno 15 LiFePo4 článků o
nominálním napětí 3,2V a kapacitě 100Ah. Články jsou připojeny k elektronice baterie (battery managment
– BMS), která provádí správu baterie.

(1) LCD displej a ovládací tlačítka
 tl. POWER - zapnutí baterie:
① Dlouze stiskněte tlačítko dokud se nerozbliká LED červeně (rozsvítí se zelená LED, tlačítko
neuvolňujte a vyčkejte na červené blikání)
② Baterie provádí test po dobu ca. 10 sek. Poté červená LED přestane blikat a baterie je v
provozním stavu


tl. POWER - vypnutí baterie:
① Stiskněte tlačítko po dobu 6 sekund
② Zelená LED přestane blikat a rozbliká se červená, baterie provádí test po dobu ca. 10 sek., poté
je ve vypnutém stavu

Upozornění


Stisk tlačítka pro zapnutí baterie odpovídá přidržení tlačítka po dobu 3 až 6 sekund, poté tlačítko
uvolněte, jinak je stisk neplatný.



Pokud zapnutí baterie selže (neplatný stisk) vyčkejte do dalšího stisku 10 sekund. Při podpětí je
baterie automaticky uvedena do režimu spánku, v tomto případě nelze přepnout do provozního
režimu stiskem tlačítka. Baterii uvede do provozního režimu jen nabíjení.
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Krátkým stiskem tlačítka POWER lze aktivovat displej pro zobrazení informací o baterii. Informace jsou
rozděleny do šesti obrazovek, mezi kterými se přepíná pomocí tlačítka UP nebo DOWN.
Na výchozí obrazovce lze vidět napětí na terminálech baterie, nabíjecí, nebo vybíjecí proud, procento nabití
(SoC) a stav baterie (OK, nebo chybové hlášení).
Na další obrazovce maximální a minimální napětí na článcích baterie a maximální a minimální teplotu
článků baterie.
Na dalších obrazovkách (3 až 6) se zobrazují napětí na jednotlivých článcích baterie.
(2) Kladná elektroda
Červeně označený terminál je kladný (+) pól baterie. Slouží k nabíjení a vybíjení baterie proudem až 100A.
Připojení pomocí 2ks šroubů M6.
(3) Záporná elektroda
Černě označený terminál je záporný (-) pól baterie. Slouží k nabíjení a vybíjení baterie proudem až 100A.
Připojení pomocí 2ks šroubů M6.
(4) DIP přepínač adresace
Šestinásobný páčkový přepínač s označením ADDRESS slouží k nastavení adresy baterie v případě použití v
paralelním řazení více kusů baterie a využití komunikačního rozhraní (každá baterie musí mít nastavenou
jinou adresu). Při nastavení všech přepínačů na pozici OFF se adresa neuplatní (použití jedné baterie). Při
prostém paralelním, nebo sériovém spojení terminálů (bez propojení komunikačních rozhraní) není nutné
adresovat baterie.
(5) RS485/CAN/RS232
Konektor typu RJ45 obsahuje komunikační linku RS485 a CAN pro komunikaci s nadřazeným systémem,
nebo pro komunikaci baterií při paralelním řazení více kusů baterie.
Konektor typu RJ11 obsahuje komunikační linku RS232 pro komunikaci s nadřazeným systémem.
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(6) Kontakty relé a LED signalizace
 Relé, respektive bez potenciálové kontakty jsou přepínány na základě aktivace vnitřní ochrany BMS:
relé č.1: napěťová ochrana, relé č.2: proudová ochrana, relé č.3 teplotní ochrana.


LED signalizace provozu RUN, zelená LED bliká, pokud je baterie v provozu



LED signalizace nabití, zelené LED svitem signalizují úroveň nabití 100%, 75%, 50%, 25%.



Chybová LED signalizace, červená LED bliká, pokud je prováděno testování baterie (při spouštění a
vypínání baterie), nebo pokud nastane některý z následujících chybových stavů:
E22: Porucha komunikace
E51: Přepětí na baterii - aktivace signalizace
E52: Přepětí na baterii - aktivace ochrany
E61: Podpětí na baterii aktivace signalizace
E62: Podpětí na baterii - aktivace ochrany
E71: Překročen povolený nabíjecí proud - aktivace signalizace
E72: Překročen povolený nabíjecí proud - aktivace ochrany
E81: Překročen povolený vybíjecí proud - aktivace signalizace
E82: Překročen povolený vybíjecí proud - aktivace ochrany
E83: Zkrat při vybíjení baterie
E92: Přepětí na článku baterie - aktivace ochrany
E101: Podpětí na článku baterie - aktivace signalizace
E102: Podpětí na článku baterie - aktivace ochrany
E111: Vysoká teplota - aktivace signalizace
E112: Vysoká teplota - aktivace ochrany
E121: Nízká teplota - aktivace signalizace
E122: Nízká teplota - aktivace ochrany
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3. BMS – mezní úrovně elektronických ochran baterie
Teplotní ochrana
Parametr

Úroveň

Měřená teplota (°C);
vyhodnocení se
zpožděním 3 sek.

Teplota pro
zotavení (°C);
zpoždění 5 sek.

Chybový
Kód

Nízká teplota
okolí

Alarm

-20 < Tpmin ≤ -15

≥ -13

E121

Ochrana

Tpmin ≤ -20

≥ -15

E122

Alarm

75 ≤ Tpmax < 85

≤ 65

E111

Ochrana

Tpmax > 85

≤ 75

E112

Alarm

60 ≤ Tpmax < 65

≤ 57

E111

Ochrana
Tpmax > 65
≤ 60
Pozn. Při aktivaci ochrany je zakázáno nabíjení a vybíjení baterie

E112

Vysoká teplota
uvnitř baterie
Vysoká teplota
článku baterie

Poznámka
aktivace
chybového relé
č.3
aktivace
chybového relé
č.3
aktivace
chybového relé
č.3

Napěťová ochrana – jednotlivé články
Parametr

Napěťový rozsah článku (V);
vyhodnocení se zpožděním
3 sek.

Napětí pro
zotavení (V);
zpoždění 5 sek.

Chybový
Kód

Podpětí - Alarm

2.50 < Vmin ≤ 2.90

≥ 3.10

E101

Poznámka

aktivace
chybového relé
č.1

Podpětí - Ochrana
(zakázáno vybíjení)

Vmin ≤ 2.50

≥ 2.80

E102

Provozní napětí

2.90 < V < 3.65

-

-

Plně nabito

3.70 ≤ Vmax < 3.80

≤ 3.45

-

Přepětí - Ochrana
(zakázáno nabíjení)

Vmax ≥ 3.80

≤ 3.50

E92

aktivace
chybového relé
č.1

Poznámka

Proudová ochrana
Parametr
Nadproud
(nabíjení / vybíjení)
- Alarm
Nadproud
(nabíjení / vybíjení)
- Ochrana

Proud (A); vyhodnocení
se zpožděním 3 sek.

Proud pro zotavení (A);
zpoždění 5 sek.

Chybový
Kód

75 ≤ Imax ≤ 105

< 70A

E71/ E81

aktivace
chybového relé
č.2
aktivace
Imax > 200 (po dobu
Zkrat
zotavení po 5 sek.
E83
chybového relé
0,001 sek.)
č.2
Pozn. Při ochraně nadproudu pro nabíjení je zakázáno nabíjení, ale povoleno vybíjení. Při ochraně
nadproudu pro vybíjení je zakázáno vybíjení, ale povoleno nabíjení
Imax > 105

zotavení po 5 sek.

E72/ E82
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4. Připojení baterie k invertoru
1. Připojte kladný a záporný pól baterie k invertoru
2. DIP přepínač adresace č.1 nastavte na ON, ostatní zůstávají v poloze OFF
3. Připojte kabelem komunikační rozhraní RS485 k invertoru

5. Paralelní řazení baterií a připojení k invertoru
1. Propojte jednotlivé póly baterie paralelně a baterie propojte komunikačním kabelem dle obrázku
2. Na první baterii nastavte DIP přepínač adresace na č.1 na ON, na další č.2 na ON atd., ostatní přepínače
zůstávají v poloze OFF
3. Připojte kladný a záporný pól a komunikační kabel k invertoru podle obrázku
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6. Komunikační protokol baterie
Baterie je vybavena komunikační linkou RS232 pro komunikaci více baterií mezi sebou a také RS485 a CAN
pro komunikaci baterií mezi sebou, nebo s nadřazeným systémem. Popis komunikačního protokolu
naleznete na: https://www.vselektro.eu/slpo48-communication/

7. Pokyny pro bezpečný provoz
1. Udržujte akumulátor v bezpečné vzdálenosti od nebezpečných předmětů a materiálů, jako jsou
chemikálie, nebezpečné stroje a zařízení. Nepoužívejte a neskladujte akumulátor v prostředí s vysokou
teplotou.
2. Nesprávné používání akumulátoru ( například vnější zkrat, přebíjení, nebo vysoká teplota okolí) může
způsobit přehřátí. Pokud se objeví kouř, vypněte ihned akumulátor, k uhašení použijte práškový hasicí
přístroj.
3. Nesprávné používání může způsobit poškození – nafouknutí jednoho z vestavěných článků. V závažných
případech může dojít k prasknutí pláště článku. Při známkách poškození musí být baterie okamžitě uvedena
mimo provoz. Pro další řešení kontaktujte naše technické oddělení nebo prodejce.
4. Je zakázáno zkratovat kladný a záporný pól baterie. Je třeba zabránit kontaktu kovových nebo jiných
vodivých předmětů s kladným a záporným pólem baterie.
5. Je zakázán styk baterie s vodou nebo jinými vodivými kapalinami.
6. Je zakázáno používat tento výrobek v sérii nebo paralelně s jinými typy baterií.
7. Je zakázáno používat akumulátory v prostředí s více než 95% relativní vlhkostí. Mohlo by dojít k vnitřnímu
zkratu. Ten by mohl způsobit abnormální chemickou reakci a způsobit požár nebo, výbuch.
8. Je zakázáno vystavovat bateriový systém ohni nebo jej delší dobu vystavovat prostředí s vysokou
teplotou překračující teplotní podmínky uvedené v této specifikaci. Prostředí nad bezpečným teplotním
rozsahem způsobí výrazné snížení výkonu a životnosti tohoto produktu a může způsobit požár, nebo
výbuch.
9. Je zakázáno skladovat a používat akumulátor v prostředí s vysokým potenciálem statické elektřiny nebo
vysokým elektro-magnetickým zářením.
10. Při úniku elektrolytu zamezte kontaktu s pokožkou. V případě kontaktu omyjte postižené místo velkým
množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Akumulátor udržujte mimo dosah dětí.
11. Chraňte bateriový systém v maximální možné míře, abyste zabránili mechanickým vibracím, kolizím a
tlakovým rázům.

verze 1.1
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