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D J TAL EKRANLI AKILLI DEPOLAMALI L TYUM AKÜ 

Ana Özellikler!
1. Ak ll  ürün - akü durumunu gerçek zamanl  izler, aküde
anormallik oldu unda otomatik olarak uy r;
2. LiFeP04 hücrenin uyarlanmas yla - çevre dostu, uzun
kulla m ömrü, derin de arj, dü ük a l k ve yüksek
güvenlik özellikleri;
3. zl  arj ve büyük ak ml  de arj - 50A’l k arja, 120A
sürekli de arja ve 5 saniyelik 180A de arja izin verir;
4. Su ve toz geçirmez tas - IP66 ve üstünde
s fland r l , zorlu ko ullarda bile kulla m
gerekliliklerini kar lar;
5. Kolay kurulum ve bak m - her yönde tak labilir, bak m
gerektirmeyen tas a sahiptir.

Bu akü yerle ik ak ll  çiple kontrol edilir. Normal ko ullarda müdahale gerektirmez. Akü al , mod geçi i, kontrol 
ba latma ve kullan  günleri kay  akünün durumuna ba l  olarak gerçekle tirilir. Voltaj ve kulla m günleri kay  için 
dü meye bas . *Kullanmadan önce k lavuzu okuyun ve çal k için talimatl ygulay  





 

AKÜ DS-LiFePO4
Dijital Ekranl Ak ll Depolama 

Lityum Akü Enerji Depolama Serisi 

LiFeP04 hücre sayesinde akü performans daha da üstün: 
 Çevre dostu - korozif s v ve zararl  a r metaller içermez 
 Dü ük a rl k - kur un asitli akülerin sadece y a l ndad  
 Uzun kullan  ömrü - kur un asitli akülerden iki kat daha fazla kulla m ömrü 
 Yüksek güvenlik - LiFeP04 malzemesi üstün biçimde stabildir 
 Derin de arj - 100% derin de arj edilebilir 

Su geçirmez tasar ma sahip bu akü 
yar m saatten uzun süre tamamen 
suyun içinde kalsa bile normal biçimde 
çal maya devam eder. Akü voltaj  

ekran  ve gün ekran  olmak üzere iki arayüze 
sahiptir ve bu arayüzler PUSH dokunmatik 
tu uyla de rebilir. lk kullan mda akü 
kullan m günleri otomatik olarak kaydedilir. Voltaj monitörü Güç seviyesi lk kullan mda akü kullan m günleri 

otomatik olarak kaydedilir. 

Akünün, devrede ve devre d olmak üzere 
iki durumu vard r. 
A) Aküler fabrikadan t lar nda devrede 

illerdir. Gün sa  kayd  yasa  durumda 
oldu undan gün say  “0000” olarak gösterilir. 
Voltaj, güç ve sesli alarm n ekran levleri ise  

normaldir. 
B) Akü genellikle ilk kullan mda devreye girer. Ancak far  uygulama ko ullar na l  olarak 
devreye girme süresi gecikebilir. Bu durumda akü kullan m günlerinde %2’lik sapma olmas  
normaldir. 
C) Akü devreye girdikten sonra günler artmaya ba ar; akü anormal bir duruma maruz kald nda 
sesli uyar  verilerek kullan n n aküye zaman nda ba m uygulama  sa lan r. 

Akü kapasitesi dü ü ünde ve 
anormal voltaj old unda akü 
sesli bir uyar  verir. 

Patentli Ürün, Tüm Hakla  Sakl d r!! 


