
Parametry akumulatorów LiFePo4

Zaleca się stosowanie układów PCB do zabezpieczania ogniw LiFePo4 przed nadmiernym rozładowanie i przeładowaniem.

Ogniwa LiFePo4 3,2V 
Zakres napięć przy użytkowaniu : minimalne napięcie 2,8V

max. napięcie 4,0V
Minimalne napięcie rozładowania 2,5V
Maksymalne dopuszczalne napięcie ładowania 4,0V
UWAGA: 

Optymalny prąd rozładowania : 0,5C ( gdzie C to pojemność ogniwa, czyli np. dla 100Ah 0,5C to 50A)
Max. prąd rozładowania 3C ( przez 15 minut przy w pełni naładowanej baterii)
Prąd max. w impulsie 20C ( max. 5 sekund w czasie 1 minuty)

Optymalny prąd ładowania <0,5C
Max. prąd ładowania 3C ( tylko przy monitorowaniu temperatury baterii)
Zakres temperatur w jakich mogą być używanie baterie LiFePo4  od - 40 st. C do +60 st. C

Nie zaleca się rozładowywać baterii poniżej 80% pojemności nominalnej.
Nowe ogniwa są częściowo naładowane, przed pierwszym użyciem należy je naładować do 100%.
Prądem nie większym niż 0,5C do napięcia 4,0V
Po naładowaniu ogniwa są gotowe do użycia, nie trzeba ich formatować.
Przy dłuższym magazynowaniu ogniwa należy naładować do 100% i w takim stanie przechowywać max. 12 miesięcy, 
po tym czasie należy je ponownie naładować.

Baterie  LiFePo4 12V 40Ah ,60Ah ,90Ah
Zakres napięć przy użytkowaniu : minimalne napięcie 11,0V

max. napięcie 15,0V
Minimalne napięcie rozładowania 10V
Maksymalne dopuszczalne napięcie ładowania 16,0V
UWAGA: 

Optymalny prąd rozładowania : 0,5C ( gdzie C to pojemność ogniwa, czyli np. dla 90Ah 0,5C to 45A)
Max. prąd rozładowania 1C ( przez 15 minut przy w pełni naładowanej baterii)
Prąd max. w impulsie 10C ( max. 5 sekund w czasie 1 minuty)

Optymalny prąd ładowania <0,5C
Max. prąd ładowania <1C ( tylko przy monitorowaniu temperatury baterii)
Zakres temperatur w jakich mogą być używanie baterie LiFePo4  od - 40 st. C do +60 st. C

Baterie  LiFePo4 12V 20Ah
Zakres napięć przy użytkowaniu : minimalne napięcie 11,5V

Minimalne napięcie rozładowania 11V 
Maksymalne dopuszczalne napięcie ładowania 15,0V ( 16V przy kontroli temperatury)
UWAGA: 

Optymalny prąd rozładowania : 0,5C ( gdzie C to pojemność ogniwa, czyli np. dla 20Ah 0,5C to 10A)
Max. prąd rozładowania <1C ( przez 15 minut przy w pełni naładowanej baterii)
Prąd max. w impulsie 10C ( max. 5 sekund w czasie 1 minuty)

Optymalny prąd ładowania <0,5C
Max. prąd ładowania <1C ( tylko przy monitorowaniu temperatury baterii)
Zakres temperatur w jakich mogą być używanie baterie LiFePo4  od - 40 st. C do +60 st. C

Nie zaleca się rozładowywać baterii poniżej 80% pojemności nominalnej.
Nowe ogniwa są częściowo naładowane, przed pierwszym użyciem należy je naładować do 100%.
Prądem nie większym niż 0,5C do napięcia 15,0V
Po naładowaniu ogniwa są gotowe do użycia, nie trzeba ich formatować.
Przy dłuższym magazynowaniu ogniwa należy naładować do 100% i w takim stanie przechowywać max. 12 miesięcy, 
po tym czasie należy je ponownie naładować.

Wyższe napięcie ładowania niż 4,2V uszkodzi trwale baterie !

Wyższe napięcie ładowania niż 16V uszkodzi trwale baterie !

Wyższe napięcie ładowania niż 16V uszkodzi trwale baterie !


