
ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ 
LiFePO4



Модель

Основні характеристики

Тип елементів

Розміри

Вага

Гарантія

Електричні параметри

Номінальна напруга

Номінальна ємність

Номінальна потужність

Стандартна напруга

зарядки

Макс. струм зарядки

Гранична напруга

відключення

Максимальний струм 

розряду

Внутрішній опір

Показники

Кількість циклів

Термін служби

Діапазон температур

заряджання

Діапазон температур

розряджання

Контролер BMS

Всі параметри можуть бути змінені виробником без попереднього попередження

LP LiFePO4

12V-100Ah

LiFePO4 (літій-залізо-фосфатні)

260*172*214 мм

11 кг

5 років

12,8 В

100 А•год

1280 Вт•год

14,6 В

100 А

10 В

100 А

≤40 мΩ

Більше 7000 циклів, зі струмом заряду/розряду

0,2С, при 25°С, 80% DOD (глибина розряду)

до 20 років

0 °С - 45 °С

-20 °С - 65 °С

4S 100A

LP LiFePO4

12V-230Ah

345*190*245 мм

24 кг

230 А•год

2560 Вт•год

150 А

150 А

LP LiFePO4

12V-200Ah

520*269*220 мм

28 кг

200 А•год

2560 Вт•год

100 А

100 А

4S 150A

LP LiFePO4

24V-100Ah

522*218*240 мм

24 кг

25,6 В 

100 А•год

2560 Вт•год

29,2 В

100 А

20 В

100 А

8S 100A

LP LiFePO4

24V-200Ah

522*218*240 мм

38 кг

200 А•год

5120 Вт•год

100 А

100 А

Акумуляторні батареї LiFePO4

Технічні характеристики

4S 100A



Інструкція користувача

–

+

–+

Інструкція з встановлення 
НЕ ЗМІНЮЙТЕ ПОЛЯРНІСТЬ БАТАРЕЇ, ОСКІЛЬКИ ЦЕ
МОЖЕ ПОШКОДИТИ БАТАРЕЮ ТА ПРИСТРІЙ,
ЯКИЙ ПІД'ЄДНАНО!!! (червоний для +.чорний/синій для -). 
Примітка: Перед з'єднанням для паралельного підключення 
напруга кожної батареї повинна бути однаковою Батареї 
стандартно поставляються з плюсовою та мінусовою клемами M8. 

Паралельне підключення

Макс. 4 блоки підтримують паралельні з'єднання, але переконайтесь, що потужність навантажння не 
перевищує максимальну потужність, наприклад, 12В 100 А•год для 1200 Вт, краще менше за 2400 Вт для 
2 паралелей, щоб уникнути пікового струму одного акумуляторного блоку більше 260 А, через 
розсинхронізацію, викликану різницею довжин кабелів. Проте, всі кабелі та з'єднання ПОВИННІ 
витримувати високі струми, які може подавати акумуляторна батарея.  Відповідні запобіжники та вимикачі 
також дуже рекомендуються для захисту компонентів від стрибків напруги та короткого замикання. 

Примітка: Перед з’єднанням для паралельного підключення напруга кожної батареї повинна бути 
однаковою.



©Bluetooth

Завантажте програму Xiaoxiang

Основна інформація

Вся доступна інформація (наприклад стан заряду, напруги, робочого струму, температури та ін.), 
передається в режимі реального часу через Bluetooth. Параметри можна зробити видимими за допомогою 
програми Xiaoxiang 
Примітка: Перед калібруванням акумулятора до правильної номінальної ємності потрібно два цикли 
глибокого заряду/розряду.

ПОШУК І З’ЄДНАННЯ ІЗ БАТАРЕЄЮ

1. Увімкніть Bluetooth & GPS на телефоні, знайдіть пристрої. 
2. Виберіть пристрої, для з'єднання. 
3. Відображення сторінки в режимі реального часу. 
4. Перевірте докладнішу інформацію на комплекті батарей. 

Примітка. Якщо ви вибрали батарею для з'єднання, і програма не підтверджує зв'язок, це може бути тому, 
що хтось інший вже підключився до батареї.  Лише один пристрій можна з'єднати з батареєю одначасно. 

Попередній нагрів

[Підтримка найнижчої робочої температури -20 °C] Самонагріваюча батарея дозволяє заряджатися при 
температурі навколишнього середовища -20 °C. Ідеальний вибір батареї глибокого циклу для автономного 
використання в холодну зиму! 

[Функція автоматичного самопідігрівання] Ця функція автоматично активується BMS (системою управління 
аккумулятором), коли акумулятор під'єднано до зарядного пристрою з температурою -20 °C - 5 °C. 
Акумулятор буде змінювати і підтримувати температуру всередині елементів між 5 °C та 10 °C, таким 
чином, він не вплине на ресурс батареї і забезпечить захист батареї під час зарядження за холодної 
погоди.

[Термін служби 7000+ циклів і модернізація BMS] В акумуляторі використовується високоякісний елемент 
автомобільного класу і надійна система BMS з низькою швидкістю розряду, що дозволяє забезпечити 
7000+ циклів і термін служби до 10 років.
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