ŁADOWARKI CENTAUR
Jakość bez kompromisów
Proszkowo pokryte części aluminiowe i elementy ze stali nierdzewnej sprawdzają sie w nawet
najgorszych warunkach: wysoka temperatura, wilgoć, sól. Płyty elektroniczne sa dodatkowo
pokryte akrylem w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed korozja.
Czujniki temperatury, zapewnia nam działanie sprzętu tylko w określonych przez nas limitach,
w wymaganych przypadkach (np. ciężkich warunkach atmosferycznych) prąd zostanie
automatycznie zredukowany.
Uniwersalny zakres napiec zasilających 90-265 Volt, odpowiednich równiez dla zasobów
DC (operacje AC-DC i DC-DC )
Wszystkie modele pracują w uniwersalnych zakresach napięcia: 90-265V, oraz przy
częstotliwości 50-60 Hz. Ładowarki akceptują równiez zasilanie DC 90-400V.
Trzy wyjścia moga byc jednocześnie obciążone pełna mocą.
Trzy izolowane wyjścia moga niezależnie lądować trzy banki baterii. Każde wyjście może być
obciążone prądem w pełnym zakresie.
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Trzystopniowe ładowanie z kompensacja temperatury
Ładowarka Centaur bedzie ładowała faza “bulk” dopóki napięcie nie spadnie do 70%
wyznaczonego limitu, wówczas rozpocznie sie czterogodzinna kolejna faza. Po ustalonym
czasie ładowarka przełączy sie do fazy “float”. Wewnętrzny czujnik temperatury
wykorzystywany jest w celu skompensowania napięcia ładowania z – 2 mV/ºC (– 1 mV/ºF) na
cele akumulatora.
Przełącznik DIP służy do ustawienia odpowiedniego typu baterii: kwasowych, żelowych lub
AGM. Dzięki temu ładowarka optymalnej ładuje określony typ akumulatora.
Dowiedz sie więcej o bateriach i ładowaniu baterii
Aby dowiedzieć sie więcej na temat baterii i ich ładowania (takze o zaletach i wadach
ładowania wielu banków baterii, czy tez inteligentnego ładowania), prosimy zapoznać sie z
nasza książka “Elektryka na pokładzie” dostępna bezpłatnie od Victron Energy lub w pliku do
ściągnięcia na www.victronenergy.com)

Krzywa ładowania

Przykład aplikacji

ŁADOWARKI CENTAUR

BMV-700 Battery Monitor
T Monitor baterii BMV – 700 charakteryzuje sie
systemem zaawansowanej mikroprocesorowej
kontroli połaczonej z wysokiej czułosci
systemem pomiarów napiecia oraz pradu
ładowania, rozładowywania baterii. Oprócz
tego oprogramowanie zawiera kompletna
kalkulacje algorytmiczna, taka jak formuła
Puekert'a, która determinuje dokładny stan
naładowania baterii.
BMV – 700 selektywnie
wyswietla napiecie
baterii, prad, zuzyte
amperogodziny oraz
czas pozostały do
pełnego rozładowania baterii.
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1.

Battery Alarm
Wizualizacja stanu baterii (stan niski lub
wysoki) wraz z alarmem dzwiekowym.

2.

Łatwy montaż
Zamocowac oddzielna płytke
montazowa (A) do sciany w
miejscu, gdzie ma sie
znajdowac ładowarka i zaczepic
na niej ładowarke Centaur.
Zamocowac dół tylnej scianki
(B) do sciany.

