




Cykl CC ładuje akumulator stałym prądem, natomiast napięcie wyjściowe ładowarki jest wyższe niż nominalne napięcie ładowania akumulatora. 
Jest to warunek niezbędny, ponieważ zachodzi potrzeba takiej różnicy potencjałów, aby przepuścić prąd ładowania o danej wartości natężenia. 
Kiedy akumulator osiąga maksymalne napięcie bezpieczne kończy się cykl CC, a zaczyna cykl CV.

Cykl CV ładuje akumulator stałym napięciem, aż do czasu, gdy wartość prądu spadnie blisko 0. Wówczas odbywa się balansowanie cel 
akumulatora. Podczas balansowania ogniwa, które osiągnęły zbyt wysoką wartość napięcia, są rozładowywane poprzez specjalny rezystor. 
Dzieje się tak z dwóch powodów: 
- po pierwsze, aby ogniwa te nie zostały dalej przeładowane,
 - po drugie, aby pozostałe ogniwa, które mają zbyt niskie napięcie zdążyły się w tym czasie naładować. 
Kiedy różnica napięć balansowanych cel będzie na tyle mała i osiągnie wartość dopuszczalną przez ładowarkę i BMS, cykl CV się kończy i 
przechodzi w cykl naładowanej baterii.

Cykl naładowanej baterii rozpoczyna się zaraz po zakończeniu balansowania i kończy proces ładowania. Podczas tego cyklu ładowarka jest 
odłączona od akumulatora poprzez otwarcie stycznika ładowania.
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Rys.7. Schemat ogólny systemu BMS zamontowanego w akumulatorze
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4.4. SYSTEM ZARZĄDZANIA BATERIĄ (BMS)

4.5. WYŚWIETLACZ

UWAGA!
Ogniwa znajdujące się w akumulatorach litowo-jonowych nie są całkowicie identyczne i mogą w różnym stopniu i czasie się ładować i 
rozładowywać. Każde ogniwo litowo-jonowe jest bardzo wrażliwe na przeładowanie i nadmierne rozładowanie. Z tego powodu konieczne jest, 
aby każdy akumulator posiadał zabezpieczenie przed wyżej wymienionymi zagrożeniami.
System zarządzania baterią (BMS – ang. Battery Management System) poprzez pomiary i kontrolę parametrów akumulatora spełnia określone 
zadania:
- zabezpiecza ogniwa akumulatora przed przekroczeniem minimalnego bezpiecznego napięcia (dla ogniw LiFePO4 wynosi ono 2,5V),
- zabezpiecza ogniwa akumulatora przed przekroczeniem maksymalnego bezpiecznego napięcia (dla ogniw LiFePO4 wynosi ono 3,65V/celę),
- podczas ładowania balansuje i wyrównuje napięcia na wszystkich celach, co wydłuża żywotność i bezawaryjność akumulatora.
- dodatkowo BMS zabezpiecza przed zwarciem i przeciążeniem akumulatora.
Na rysunku 6 przedstawiono ogólny schemat systemu BMS znajdującego się w akumulatorze.

Akumulator ma wbudowany wyświetlacz, który wskazuje wartość napięcia oraz procentowe wskazanie stopnia naładowania.
Aby odczytać wartości należy wcisnąć przycisk:
- 1-krotnie – wskazanie napięcia akumulatora w woltach,
- 2-krotnie – wskazanie procentowego stopnia naładowania,
- 3-krotnie – wyłączenie wyświetlacza
Jednakowoż ze względu na nieliniowy charakter rozładowywania akumulatora zbudowanego z ogniw LiFePO4 wyświetlacz nie wskazuje 
wartości faktycznych.
Aby użytkownik mógł określić rzeczywisty stopień rozładowania akumulatora, przeprowadzono pomiar tych wartości.
Poniżej w tabeli przedstawiono wartości napięcia i odpowiadające im wartości procentowego stopnia naładowania z wyświetlacza oraz 
odpowiadającą pozostałą pojemność faktyczną akumulatora.

Podczas rozładowywania akumulator LiFePO4 przez długi okres utrzymuje parametry 
napięcia na stałym poziomie.

Wraz z dalszym rozładowywaniem wartości te maleją. Ze względu na nieliniowy charakter 
rozładowania akumulatora widać, że zakresy napięć różnią się niewiele lub utrzymują stałą 
wartość, przy coraz niższych procentowych wskazaniach stopnia naładowania oraz coraz niższej 
pojemności.

Przedstawione dane zostały podane tak, aby użytkownik za pomocą wyświetlacza mógł określić 
przybliżony faktyczny stan naładowania akumulatora. 
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4.6. PRZECHOWYWANIE

Akumulatory należy przechowywać w następujących warunkach:
- W pomieszczeniach wentylowanych unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych. 
- W przypadku długoterminowego przechowywania należy to robić w pomieszczeniach o niskiej wilgotności powietrza i temperaturze w 
zakresie od -20⸰C do + 30⸰C.
- Przechowywać akumulator w stopniu 50% naładowania, co wydłuży jego żywotność,
- Przy przechowywaniu akumulatora powyżej okresu 6 miesięcy, wymagany jest co najmniej jeden cykl naładowania, aby uniknąć niszczenia 
ogniw poprzez samorozładowanie.

UWAGA!
Nieprawidłowo użytkowany lub uszkodzony akumulator może być niestabilny i bardzo niebezpieczny dla użytkownika. W przypadku zauważenia 
jakichkolwiek nieprawidłowości należy odłączyć akumulator od obciążenia i odstawić w bezpieczne miejsce, a następnie niezwłocznie 
skontaktować się z producentem/dostawcą.

Akumulator powinien być umieszczony w bezpiecznym miejscu i pod nadzorem. Zawsze jednak istnieje ryzyko pożaru, między innymi podczas 
uszkodzenia mechanicznego akumulatora, awarii elektroniki lub jakiejkolwiek innej przyczyny mogącej wywołać pożar. Obowiązkowo należy 
posiadać specjalistyczną gaśnicę kategorii D, służącą do gaszenia metali (m.in. palącego się litu). 
Postępowanie w wyniku pożaru akumulatora litowo-jonowego jest następujące:
1.Zaalarmować niezwłocznie osoby będące w strefie zagrożenia, a następnie ją opuścić.
2.Wezwać straż pożarną.
3.Jeżeli to możliwe wentylować pomieszczenie.
4.Jeżeli to możliwe użyć gaśnicy D.
5.Jeżeli to możliwe schładzać palący się akumulator ciągłym strumieniem wody do przyjazdu straży.
Dodatkowe informacje:
-należy zaopatrzyć się w maskę przeciwgazową,
-jeżeli to możliwe odłączyć obciążenie od akumulatora,
-ciągłe schładzanie akumulatora zmniejsza ryzyko zapalenia się emitowanych gazów.

Główne środki ostrożności:

4.6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB POŻARU AKUMULATORA

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI DLA KLIENTA

Na powyższy produkt, jakim jest akumulator 12,8V LFP udziela się klientowi gwarancji, że niniejszy produkt będzie wolny od wad materiałowych i 
produkcyjnych przez okres 2 lat na terenie Unii Europejskiej. Jeżeli w okresie gwarancji wystąpią objawy mogące świadczyć o wadzie produktu, 
należy skontaktować się z działem pomocy technicznej, który wskaże dalszy sposób postępowania.
W ramach niniejszej gwarancji wadliwy produkt zostanie wymieniony lub przywrócony do stanu sprawności użytkowej.

Niniejsza gwarancja nie obowiązuje:
-w przypadku, gdy produkt został zmodyfikowany, otwarty, zmieniony albo uszkodzony na skutek nieodpowiedniego użytkowania,
- w razie nieprzestrzegania instrukcji użytkowania urządzenia,
- w przypadku sprzedania produktu na aukcji publicznej,
- w przypadku zniszczenia urządzenia podczas wypadku lub katastrofy naturalnej,
- w przypadku zniszczenia zacisków/terminali przyłączeniowych,
- w razie nieprawidłowego podłączenia, użytkowania lub ładowania urządzenia,
- w przypadku zniszczenia urządzenia przez ogień, zamrożenie lub wysoką temperaturę,
- w razie zalania/zmiażdżenia przez ciśnienie,
- w przypadku ingerencji użytkownika w urządzenie,
- w przypadku uszkodzenia obudowy.

UWAGA!
Ilość cykli zależna jest od głębokości rozładowania urządzenia. Ich liczba jest nie mniejsza niż 2000, przy zachowaniu 80% całkowitej pojemności. 
Po przekroczeniu 2000 cykli urządzenie jest sprawne, natomiast jego pojemność zaczyna maleć.
Szacunkową trwałość akumulatora przyjmuje się na ponad 12 lat użytkowania.

normy przy używaniu, natychmiast odłączyć go od obciążenia 
i odstawić w bezpieczne miejsce, następnie skontaktować się z 
dostawcą/producentem,
- jeżeli zaciski akumulatora są zanieczyszczone, należy oczyścić 
je za pomocą suchej szmatki, w innym wypadku połączenie z 
akumulatorem może być wadliwe. 
- przeczytać dokładnie instrukcję do ładowarki,
- przechowywać akumulator z zabezpieczonymi zaciskami,
- trzymać akumulator z dala od dzieci i zwierząt,
- nie nosić metalowych przedmiotów podczas obsługi i użytkowania 
akumulatora,
- czas ładowania nie powinien być dłuższy niż w instrukcji do 
ładowarki,
- nie lutować nic do akumulatora,
- nie narażać akumulatora na mikrofale oraz wysokie ciśnienie,
- nie używać żadnej formy nacisku na akumulator.

- nie narażać akumulatora na promieniowanie słoneczne,
- nie zanurzać akumulatora w wodzie,
- nie zostawiać akumulatora w pobliżu źródeł ciepła,
- ładować akumulator tylko pod nadzorem,
- nie zwierać biegunów + i – żadnymi elementami przewodzącymi,
- nie podłączać akumulatora bezpośrednio do gniazd elektrycznych,
- nie wrzucać akumulatora do ognia,
- nie przewozić akumulatora razem z innymi metalowymi przedmiotami,
- nie uderzać, rzucać i deptać akumulatora,
- nie przekłuwać akumulatora żadnymi przedmiotami,
- nie demontować/otwierać akumulatora,
- nie trzymać akumulatora nieużywanego przez długi okres czasu,
- nie zostawiać akumulatora w warunkach wysokiej temperatury,
- nie używać akumulatora w strefie silnego pola elektrostatycznego lub 
magnetycznego,
- jeżeli akumulator wydziela dziwny zapach, jest odczuwalnie gorący, 
zmieni kolor, deformuje się lub w jakikolwiek inny sposób odbiega od 


