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În comparație cu bateriile tradiționale, 
bateriile noastre cu litiu-fosfat de fier 
(LiFePO4) prezintă multe avantaje: Notă: Conexiune în serie 

și paralelă pentru aplicații 
de 12V, 24V, 36V, 48V.

Management integrat al bateriei
Sistem (BMS)

Monitorizare Bluetooth 4.0 integrată

Pentru a permite controlul și încărcarea diferitelor
elemente ale acumulatorului și pentru a proteja
împotriva supraîncărcării, supratensiunilor și
supraîncălzire.

Aveți întotdeauna toate datele importante despre baterie
smartphone sau tabletă. Aplicația afișează datele în real
timp.

3 ani garanție producător
Cea mai sigură tehnologie, fără risc de incendiu sau 
explozie
Durată lungă de viață
Îmbunătățirea constantă a capacității de stocare
Stabilitate ridicată chiar și la sarcini extreme
Fără efect de memorie, nu este nevoie de cicluri complete 
de încărcare și descărcare
Performanță ridicată chiar și în condiții extreme
Eficiență de descărcare și încărcare profundă și regulată
Dimensiuni mici și ușoare
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Model

Capacitate nominala

Gama de tensiune 
de lucru

Tensiunea nominală

Numărul de cicluri

Caracteristici de 
încărcare

Tensiunea de încărcare

Curent maxim de 
încărcare recomandat

BMS
Sistem de gestionare 

a bateriei

Monitorizarea

Aplicație / 
interconectare

Curent maxim de 
încărcare
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Protection �
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Șurub de conectare
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Greutate

Dimensiuni în mm 
(L x W x H)
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Garanție
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Curent de descărcare

Curent maxim de întrerupere 
a descărcării (5 ~ 15 ms)

Interval de temperatură
(descărcare)

Domeniu de 
temperatură (încărcare) *

Interval de temperatură
(depozitare)
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FISA TEHNICA
UBL SMART BMS SERIE 12.8V
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SAS.ULTIMATRON FRANCE. 60 Avenue de l'industrie 34820 Teyran, France E-mail: info@ultimatron-france.fr Tel:09 50 42 76 17
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