
4-96 Popis konstrukční řady Lithium Battery Management modul4-96 Popis konstrukční řady Lithium Battery Management modul

Za prvé, výkon a parametry:

1 Real-time monitoring 4-96 Single string napětí článku, celkový součet napětí 403V , Modul jediná trubka1 Real-time monitoring 4-96 Single string napětí článku, celkový součet napětí 403V , Modul jediná trubka1 Real-time monitoring 4-96 Single string napětí článku, celkový součet napětí 403V , Modul jediná trubka1 Real-time monitoring 4-96 Single string napětí článku, celkový součet napětí 403V , Modul jediná trubka1 Real-time monitoring 4-96 Single string napětí článku, celkový součet napětí 403V , Modul jediná trubka1 Real-time monitoring 4-96 Single string napětí článku, celkový součet napětí 403V , Modul jediná trubka

největším důvodem 12 String, minimum 4 Série (protože běží napájení z bateriového modulu, single-modenejvětším důvodem 12 String, minimum 4 Série (protože běží napájení z bateriového modulu, single-modenejvětším důvodem 12 String, minimum 4 Série (protože běží napájení z bateriového modulu, single-modenejvětším důvodem 12 String, minimum 4 Série (protože běží napájení z bateriového modulu, single-modenejvětším důvodem 12 String, minimum 4 Série (protože běží napájení z bateriového modulu, single-mode

Napětí není menší než celková blok 11V , Bez použití dalších kanálů a musí být všechny připojené k jednomu režimuNapětí není menší než celková blok 11V , Bez použití dalších kanálů a musí být všechny připojené k jednomu režimuNapětí není menší než celková blok 11V , Bez použití dalších kanálů a musí být všechny připojené k jednomu režimu

Maximální pozitivní baterie blok), může jeden modul nepřesáhne celkovou napětí na vstupu 75V , SingleMaximální pozitivní baterie blok), může jeden modul nepřesáhne celkovou napětí na vstupu 75V , SingleMaximální pozitivní baterie blok), může jeden modul nepřesáhne celkovou napětí na vstupu 75V , Single

Monitorování rozsah napětí 0--5V Hostitel nesmí překročit celkovou vstupní napětí 60V ;Monitorování rozsah napětí 0--5V Hostitel nesmí překročit celkovou vstupní napětí 60V ;Monitorování rozsah napětí 0--5V Hostitel nesmí překročit celkovou vstupní napětí 60V ;Monitorování rozsah napětí 0--5V Hostitel nesmí překročit celkovou vstupní napětí 60V ;Monitorování rozsah napětí 0--5V Hostitel nesmí překročit celkovou vstupní napětí 60V ;

2 Monitorování celkové napětí, náboj a vybíjecí proud, výkon, výstupní teplotě a aktuálních statistik v reálném čase ah Secure2 Monitorování celkové napětí, náboj a vybíjecí proud, výkon, výstupní teplotě a aktuálních statistik v reálném čase ah Secure2 Monitorování celkové napětí, náboj a vybíjecí proud, výkon, výstupní teplotě a aktuálních statistik v reálném čase ah Secure2 Monitorování celkové napětí, náboj a vybíjecí proud, výkon, výstupní teplotě a aktuálních statistik v reálném čase ah Secure

Když hostitel měří teplotu po celou cestu MOS Real-time teplota potrubí, každý modul je dodáván 1 teplota ChannelKdyž hostitel měří teplotu po celou cestu MOS Real-time teplota potrubí, každý modul je dodáván 1 teplota ChannelKdyž hostitel měří teplotu po celou cestu MOS Real-time teplota potrubí, každý modul je dodáván 1 teplota ChannelKdyž hostitel měří teplotu po celou cestu MOS Real-time teplota potrubí, každý modul je dodáván 1 teplota ChannelKdyž hostitel měří teplotu po celou cestu MOS Real-time teplota potrubí, každý modul je dodáván 1 teplota Channel

Detekce, celkem 9 cesta detekce teploty;Detekce, celkem 9 cesta detekce teploty;Detekce, celkem 9 cesta detekce teploty;

3 , Cell napětí nižší, než je ochrana nastavená hodnota, celková hodnota proudu je vyšší než nastavení ochrany, a střihu3 , Cell napětí nižší, než je ochrana nastavená hodnota, celková hodnota proudu je vyšší než nastavení ochrany, a střihu

Výstup pro ochranu akumulátoru není příliš vybitá, nabíjecí napětí je vyšší než jakýkoli soubor jednoho ochranného

Hodnota nabíjecího proudu je vyšší než nastavení ochrany vstup off, nebo je-li baterie MOS supravodivý potrubíHodnota nabíjecího proudu je vyšší než nastavení ochrany vstup off, nebo je-li baterie MOS supravodivý potrubíHodnota nabíjecího proudu je vyšší než nastavení ochrany vstup off, nebo je-li baterie MOS supravodivý potrubí

Nastavením hodnoty řezacího nabíjení i vybíjení kanálu;

4 Real-time zobrazení a procento zbývající kapacity zbývající kapacitě a graficky zobrazí se ukazatel;4 Real-time zobrazení a procento zbývající kapacity zbývající kapacitě a graficky zobrazí se ukazatel;

5 Běžet označující lampu, provozní stav prezentační systém;5 Běžet označující lampu, provozní stav prezentační systém;

6 Long pracující pod vysokým tlakem jmenovitý výstupní proud je řízen 30A Uvnitř krátký okamžik maxima 70A ,6 Long pracující pod vysokým tlakem jmenovitý výstupní proud je řízen 30A Uvnitř krátký okamžik maxima 70A ,6 Long pracující pod vysokým tlakem jmenovitý výstupní proud je řízen 30A Uvnitř krátký okamžik maxima 70A ,6 Long pracující pod vysokým tlakem jmenovitý výstupní proud je řízen 30A Uvnitř krátký okamžik maxima 70A ,6 Long pracující pod vysokým tlakem jmenovitý výstupní proud je řízen 30A Uvnitř krátký okamžik maxima 70A ,6 Long pracující pod vysokým tlakem jmenovitý výstupní proud je řízen 30A Uvnitř krátký okamžik maxima 70A ,

Low Voltage hodnocené 70A okamžitě 100A (Časová konstanta velký proud potřebný pro zvýšení odvodu tepla);Low Voltage hodnocené 70A okamžitě 100A (Časová konstanta velký proud potřebný pro zvýšení odvodu tepla);Low Voltage hodnocené 70A okamžitě 100A (Časová konstanta velký proud potřebný pro zvýšení odvodu tepla);Low Voltage hodnocené 70A okamžitě 100A (Časová konstanta velký proud potřebný pro zvýšení odvodu tepla);Low Voltage hodnocené 70A okamžitě 100A (Časová konstanta velký proud potřebný pro zvýšení odvodu tepla);

7 , 3.5 palec IPS Displej barevný displej, ultra-širokým pozorovacím úhlem, stav prací na první pohled;7 , 3.5 palec IPS Displej barevný displej, ultra-širokým pozorovacím úhlem, stav prací na první pohled;7 , 3.5 palec IPS Displej barevný displej, ultra-širokým pozorovacím úhlem, stav prací na první pohled;7 , 3.5 palec IPS Displej barevný displej, ultra-širokým pozorovacím úhlem, stav prací na první pohled;7 , 3.5 palec IPS Displej barevný displej, ultra-širokým pozorovacím úhlem, stav prací na první pohled;7 , 3.5 palec IPS Displej barevný displej, ultra-širokým pozorovacím úhlem, stav prací na první pohled;

8 , Zahrnuje aktuální kalibrační funkci, celkovou chybu v napětí 1.2MV Celková chyba měření, není nutné8 , Zahrnuje aktuální kalibrační funkci, celkovou chybu v napětí 1.2MV Celková chyba měření, není nutné8 , Zahrnuje aktuální kalibrační funkci, celkovou chybu v napětí 1.2MV Celková chyba měření, není nutné8 , Zahrnuje aktuální kalibrační funkci, celkovou chybu v napětí 1.2MV Celková chyba měření, není nutné

kalibrace;



9 , S provedení vypouštěcího otvoru, což eliminuje mnoho drátů spojení;9 , S provedení vypouštěcího otvoru, což eliminuje mnoho drátů spojení;

10 , Modulární kaskády strukturu, pomocí dvou jádro CAT5 Kroucený spoje, délka dosáhne 4010 , Modulární kaskády strukturu, pomocí dvou jádro CAT5 Kroucený spoje, délka dosáhne 4010 , Modulární kaskády strukturu, pomocí dvou jádro CAT5 Kroucený spoje, délka dosáhne 4010 , Modulární kaskády strukturu, pomocí dvou jádro CAT5 Kroucený spoje, délka dosáhne 4010 , Modulární kaskády strukturu, pomocí dvou jádro CAT5 Kroucený spoje, délka dosáhne 40

M (délka laboratorním prostředí CAT5 Otestovat délku síťového kabelu, pokud interferenčního poleM (délka laboratorním prostředí CAT5 Otestovat délku síťového kabelu, pokud interferenčního poleM (délka laboratorním prostředí CAT5 Otestovat délku síťového kabelu, pokud interferenčního pole

Velký vodič nebo nevhodný výběr, skutečná komunikační vzdálenost je zkrácena), tak, že hostitelem a modulem,

Může velmi velká vzdálenost mezi modulem a modulem je umístěn;

11 Hostitel zavře modul do režimu spánku, příkon modulu je pouze 4UA , Nebude11 Hostitel zavře modul do režimu spánku, příkon modulu je pouze 4UA , Nebude11 Hostitel zavře modul do režimu spánku, příkon modulu je pouze 4UA , Nebude11 Hostitel zavře modul do režimu spánku, příkon modulu je pouze 4UA , Nebude

Což má za následek ztrátu napájení z baterie, baterie může být instalován v blízkosti, protože snižuje délku bilance linky a

Akvizice interference;

12 The bateriový modul obsahuje automatické vyvažování, vyvážení poklesu napětí baterie, vyvážení až do12 The bateriový modul obsahuje automatické vyvažování, vyvážení poklesu napětí baterie, vyvážení až do

Drop 0.001V Když se zastavil, musí být funkce Auto EQ provádí v plném stavu baterie, to všeDrop 0.001V Když se zastavil, musí být funkce Auto EQ provádí v plném stavu baterie, to všeDrop 0.001V Když se zastavil, musí být funkce Auto EQ provádí v plném stavu baterie, to vše

Vybíjecí proud hodnotu 200mA , Vydá hodně tepla rovnováhy, je třeba poznamenat, že modul objemuVybíjecí proud hodnotu 200mA , Vydá hodně tepla rovnováhy, je třeba poznamenat, že modul objemuVybíjecí proud hodnotu 200mA , Vydá hodně tepla rovnováhy, je třeba poznamenat, že modul objemu

teplu;

13 Full izolace konstrukce, všechna rozhraní může být hot-swap, čidlo teploty nelze použít13 Full izolace konstrukce, všechna rozhraní může být hot-swap, čidlo teploty nelze použít

K není vložka;

14 Aktivní chlazení, když je hostitelská MOS Teplota trubky přesahující 50 Stupně, automaticky spustí silný ventilátor14 Aktivní chlazení, když je hostitelská MOS Teplota trubky přesahující 50 Stupně, automaticky spustí silný ventilátor14 Aktivní chlazení, když je hostitelská MOS Teplota trubky přesahující 50 Stupně, automaticky spustí silný ventilátor14 Aktivní chlazení, když je hostitelská MOS Teplota trubky přesahující 50 Stupně, automaticky spustí silný ventilátor14 Aktivní chlazení, když je hostitelská MOS Teplota trubky přesahující 50 Stupně, automaticky spustí silný ventilátor14 Aktivní chlazení, když je hostitelská MOS Teplota trubky přesahující 50 Stupně, automaticky spustí silný ventilátor

Chlazení vzduchem, aby se zabránilo teplo způsobuje MOS Tube výbuchu;Chlazení vzduchem, aby se zabránilo teplo způsobuje MOS Tube výbuchu;Chlazení vzduchem, aby se zabránilo teplo způsobuje MOS Tube výbuchu;

15 Po vstupu do vstupu nabíječky, automaticky přejde do stavu nabíjení, a skutečnou kapacitu statistického do15 Po vstupu do vstupu nabíječky, automaticky přejde do stavu nabíjení, a skutečnou kapacitu statistického do

Částka, také ukazuje, nabíjecí proud, a sílu, se zvýšení kapacity do původně použitý

Postupně snižovat kapacitu, progress bar změny s kapacitou synchronních akcích;

Za druhé, základní popis rozhraní

Two základní desky velikosti dítěte, stravování: 135X57mm Two základní desky velikosti dítěte, stravování: 135X57mm 



3 tloušťka laminování 45MM (Bez tloušťky chladič);3 tloušťka laminování 45MM (Bez tloušťky chladič);3 tloušťka laminování 45MM (Bez tloušťky chladič);3 tloušťka laminování 45MM (Bez tloušťky chladič);

,

funkční klávesy 4funkční klávesy 4

více

TFT Barevný displej TFT Barevný displej 

Rozhraní

Psaní programovací 

port, software pro 

software

Bluetooth modulA vybírání vyrovnávací 

modul komunikačního 

rozhraní, vlevo a vpravo kladná záporná

napájecí konektor 

hostitel, záporná 

vlevo a vpravo pozitivní

Osobní počítač MOS Potrubí Osobní počítač MOS Potrubí Osobní počítač MOS Potrubí 

rozhraní teplotní čidlo

výstup negativní

negativní baterie



Modul velikosti board 82X72mm Modul velikosti board 82X72mm 

senzor 1 senzor 1 senzor 2 senzor 2 

zůstatek rozhraní buněčná linie 13P Levá pozitivní a negativní pravýzůstatek rozhraní buněčná linie 13P Levá pozitivní a negativní pravýzůstatek rozhraní buněčná linie 13P Levá pozitivní a negativní pravý

Cascade výstup komunikace dat, záporná vlevo a vpravo pozitivní

Cascade komunikace vstup dat, opustil negativní pravýRozhraní snímač dvě teplotní

záporná elektroda

anoda



Za třetí, schéma zapojení:



Za čtvrté, Display Interface

Hlavní displej Rozhraní

Pomocný displej rozhraní

Nastavení sloupec, nastavte ochranu minimální vybíjecí napětí, 

maximální celkovou kapacitu nabíjení a vybíjení proudu akumulátoru, počet článků

Real-time sledování 

sloupec, sledování 

celkové napětí 

akumulátoru, 

nabíjecího a 

vybíjecího proudu, 

celkové výtlačné síly, 

skutečný výkon na výtoku

Charge ochrana 

cutoff napětí je 

zajištěno, teplotní 

ochrana

Funkční stav a 

ochrany tipy

Osobní počítač MOS teplota Osobní počítač MOS teplota Osobní počítač MOS teplota 

trubky

Skutečná kapacita 

náboje

Skutečná zbývající 

kapacita

Blikání provozu 

indikace systému 

nabíjení-vybíjení 

průchod je otevřen 

jako žluté, červené Close
Indikátor 

zbývající nabití a 

procento

modul 1 detekce modul 1 detekce modul 1 detekce 

teploty

modul 2 detekce modul 2 detekce modul 2 detekce 

teploty

modul 4 detekce modul 4 detekce modul 4 detekce 

teploty

modul 3 detekce modul 3 detekce modul 3 detekce 

teploty

V záhlaví ukazuje se 

zobrazí počet kanálů 

v červené barvě v 

rovnovážném 

výstupní otvor 

odváděči prostředky kanál

Ukazují napětí 

buňky každého 

kanálu
Funkční stav a 

ochrany tipy

Vyrovnání baterie zjištěna minimální 

napětí baterie, nevyvážený stav display 5V napětí baterie, nevyvážený stav display 5V 

Blikání provozu 

indikace systému 

nabíjení-vybíjení 

průchod je otevřen 

jako žluté, červené Close



Pět funkčních kláves a pokyny:

1 Modul je celkem 4 Funkční klávesy, v uvedeném pořadí, POW MEN 1 Modul je celkem 4 Funkční klávesy, v uvedeném pořadí, POW MEN 1 Modul je celkem 4 Funkční klávesy, v uvedeném pořadí, POW MEN 1 Modul je celkem 4 Funkční klávesy, v uvedeném pořadí, POW MEN 1 Modul je celkem 4 Funkční klávesy, v uvedeném pořadí, POW MEN - + ;

2 , POW Channel switch Klíčem k úspěchu je vstup a výstup, ovládání zapnutí a vypnutí;2 , POW Channel switch Klíčem k úspěchu je vstup a výstup, ovládání zapnutí a vypnutí;2 , POW Channel switch Klíčem k úspěchu je vstup a výstup, ovládání zapnutí a vypnutí;2 , POW Channel switch Klíčem k úspěchu je vstup a výstup, ovládání zapnutí a vypnutí;

3 , MEN Chcete-li nastavit tlačítkem s plus nebo minus šesti tlačítky pro nastavení základních parametrů, musí být vstup3 , MEN Chcete-li nastavit tlačítkem s plus nebo minus šesti tlačítky pro nastavení základních parametrů, musí být vstup3 , MEN Chcete-li nastavit tlačítkem s plus nebo minus šesti tlačítky pro nastavení základních parametrů, musí být vstup3 , MEN Chcete-li nastavit tlačítkem s plus nebo minus šesti tlačítky pro nastavení základních parametrů, musí být vstup

Výstupní kanál do uzavřeného stavu, je, že jsou účinné, otevřené vstupní a výstupní kanály, pro bezpečnost

MEN Sčítání, odčítání klíče jsou neplatné, nastavení pořadí 6 Po argumentu, slyšela zmínka kapky dvakrátMEN Sčítání, odčítání klíče jsou neplatné, nastavení pořadí 6 Po argumentu, slyšela zmínka kapky dvakrátMEN Sčítání, odčítání klíče jsou neplatné, nastavení pořadí 6 Po argumentu, slyšela zmínka kapky dvakrátMEN Sčítání, odčítání klíče jsou neplatné, nastavení pořadí 6 Po argumentu, slyšela zmínka kapky dvakrát

Po nastavení tónů uloží hodnoty v případě, že parametr není uložen, by POW Klíč není možné zavést;Po nastavení tónů uloží hodnoty v případě, že parametr není uložen, by POW Klíč není možné zavést;Po nastavení tónů uloží hodnoty v případě, že parametr není uložen, by POW Klíč není možné zavést;

4 Za předpokladu, navíc k napětí baterie a počtu sekcí, celková kapacita poskytována ochrana současná kapacita za předpokladu4 Za předpokladu, navíc k napětí baterie a počtu sekcí, celková kapacita poskytována ochrana současná kapacita za předpokladu

Sčítání a odčítání stisknout současně, zatímco lisování POW Sčítání a odčítání je možné urychlit;Sčítání a odčítání stisknout současně, zatímco lisování POW Sčítání a odčítání je možné urychlit;Sčítání a odčítání stisknout současně, zatímco lisování POW Sčítání a odčítání je možné urychlit;

5 , Vstupní a výstupní kanály v uzavřeném stavu, stiskněte tlačítko Uložit klíč není zadaná v tisku, real-time výkon5 , Vstupní a výstupní kanály v uzavřeném stavu, stiskněte tlačítko Uložit klíč není zadaná v tisku, real-time výkon

detekce množství vymazány;

6 Baterie musí být správně nastaven počet sekcí, systém zjistí skutečný počet buněk neodpovídá za předpokladu6 Baterie musí být správně nastaven počet sekcí, systém zjistí skutečný počet buněk neodpovídá za předpokladu

Společně chránit nelze spustit, ale může také detekovat, zda rovnováha linka připojený a baterie;

7 Když aktuální napětí baterie se snížením vypouštění do ochrany bodu, skutečný celkový proud překročí nastavenou hodnotu7 Když aktuální napětí baterie se snížením vypouštění do ochrany bodu, skutečný celkový proud překročí nastavenou hodnotu

Po ochrana během vybíjení a nadproudovou ochranou se spustí, když je výstupní výkon automaticky odpojí, as

Červený znak výzva krátkodobá ochrana lokality, zatímco zvukové bzučák;

8 Když ruce nemohou znát aktuální stav nabití baterie, může být plná baterie, pak vybrat8 Když ruce nemohou znát aktuální stav nabití baterie, může být plná baterie, pak vybrat

Plná zatížení na vypouštění, mohou být detekovány přesně skutečnou kapacitu baterie;

9 V jakémkoliv stavu non-nastavení stiskněte tlačítko + tlačítko pro přepnutí do hlavního rozhraní obrazovky a jediné napětí,9 V jakémkoliv stavu non-nastavení stiskněte tlačítko + tlačítko pro přepnutí do hlavního rozhraní obrazovky a jediné napětí,

Současně se předávají informace ve dvou synchronizaci rozhraní displej pro snadné pozorování;

10 , vstupní a výstupní kanály v zavřeném stavu tisku - Klíčové 3 Sec, jsou otevřené nebo zavřené10 , vstupní a výstupní kanály v zavřeném stavu tisku - Klíčové 3 Sec, jsou otevřené nebo zavřené10 , vstupní a výstupní kanály v zavřeném stavu tisku - Klíčové 3 Sec, jsou otevřené nebo zavřené10 , vstupní a výstupní kanály v zavřeném stavu tisku - Klíčové 3 Sec, jsou otevřené nebo zavřené

Heng;



Za šesté, skutečná legenda:

Když je vybití baterie napětí je 

také vysokou ochranu

0.5V Pokud se na displeji 0.5V Pokud se na displeji 

zobrazí výzva hnědé charakter;

Když síla je větší než 20% méně Když síla je větší než 20% méně Když síla je větší než 20% méně 

než 40% Brown displej, větší než než 40% Brown displej, větší než než 40% Brown displej, větší než 

40% zelená40% zelená



 

Když je baterie je menší než 20%Když je baterie je menší než 20%

Čas, red

Když aktuální napětí 

baterie pod 

nastavenou hodnotu, což si vyžádalo

LOWBT 



 

Když se část 

akumulátoru a sadu 

počet skutečných 

baterie nevyhovuje, tipy

BATES 

Když je teplota vyšší 

než nastavená 

hodnota, což si vyžádalo Hitem hodnota, což si vyžádalo Hitem 



 

Všechny prezentace informací, synchronizace obrazovce pokynů stejným způsobem v sekundárním displeji;

Zavřete obrazovku

V rozhraní 2 a rozhraní 3 lis MEN Klíčem k otevření a zavření obrazovky, vypnout hostitelské obrazovkyV rozhraní 2 a rozhraní 3 lis MEN Klíčem k otevření a zavření obrazovky, vypnout hostitelské obrazovkyV rozhraní 2 a rozhraní 3 lis MEN Klíčem k otevření a zavření obrazovky, vypnout hostitelské obrazovkyV rozhraní 2 a rozhraní 3 lis MEN Klíčem k otevření a zavření obrazovky, vypnout hostitelské obrazovkyV rozhraní 2 a rozhraní 3 lis MEN Klíčem k otevření a zavření obrazovky, vypnout hostitelské obrazovkyV rozhraní 2 a rozhraní 3 lis MEN Klíčem k otevření a zavření obrazovky, vypnout hostitelské obrazovkyV rozhraní 2 a rozhraní 3 lis MEN Klíčem k otevření a zavření obrazovky, vypnout hostitelské obrazovky

Když je proud vyšší 

než nastavená 

hodnota, což si vyžádalo HICUR hodnota, což si vyžádalo HICUR 

Když je proud vyšší 

než nastavená 

hodnota, současná 

výzva displej červená



uptime

Dbejte 1 : Je-li akumulátor 16 Oddíl když schéma zapojení, náhradní porty musí být všechny zkrat naDbejte 1 : Je-li akumulátor 16 Oddíl když schéma zapojení, náhradní porty musí být všechny zkrat naDbejte 1 : Je-li akumulátor 16 Oddíl když schéma zapojení, náhradní porty musí být všechny zkrat naDbejte 1 : Je-li akumulátor 16 Oddíl když schéma zapojení, náhradní porty musí být všechny zkrat naDbejte 1 : Je-li akumulátor 16 Oddíl když schéma zapojení, náhradní porty musí být všechny zkrat naDbejte 1 : Je-li akumulátor 16 Oddíl když schéma zapojení, náhradní porty musí být všechny zkrat na

Kladná elektroda bateriového modulu je poslední, připojení konkrétní takto:

Dbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdyDbejte 2 : Je-li počet sekcí akumulátorů 13 , 14 , 15 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 kdy

Hou, musí splňovat požadavky na napájecím modulu single napětí 11V , Lithium železo fosfát a triHou, musí splňovat požadavky na napájecím modulu single napětí 11V , Lithium železo fosfát a triHou, musí splňovat požadavky na napájecím modulu single napětí 11V , Lithium železo fosfát a tri

Lithium je třeba dosáhnout 4 Úsek, aby se normální pracovní modulů a každý modul nepoužívaný kanálLithium je třeba dosáhnout 4 Úsek, aby se normální pracovní modulů a každý modul nepoužívaný kanálLithium je třeba dosáhnout 4 Úsek, aby se normální pracovní modulů a každý modul nepoužívaný kanál

Všechny spojeny paralelně ke kladné elektrodě modulu baterie je poslední, takže schéma zapojení je následující:



 

Kromě těchto zvláštních případech jiných kombinací v pořadí od nejnižší k nejvyšší, pak

Sedm kalibrační funkce:

1 , Před vstupem do kalibrační procedury, nejprve odpojte napájení, pak hold POW Klíčem k moci na hostitelském počítači,1 , Před vstupem do kalibrační procedury, nejprve odpojte napájení, pak hold POW Klíčem k moci na hostitelském počítači,1 , Před vstupem do kalibrační procedury, nejprve odpojte napájení, pak hold POW Klíčem k moci na hostitelském počítači,1 , Před vstupem do kalibrační procedury, nejprve odpojte napájení, pak hold POW Klíčem k moci na hostitelském počítači,

Slyšet kapky dvojité pípnutí uvolňováním POW Tlačítko rozhraní může automaticky a současně vstoupit do kalibraceSlyšet kapky dvojité pípnutí uvolňováním POW Tlačítko rozhraní může automaticky a současně vstoupit do kalibraceSlyšet kapky dvojité pípnutí uvolňováním POW Tlačítko rozhraní může automaticky a současně vstoupit do kalibrace

Otevřete výstup napájení;

2 A připojit zátěžový proud se měří pomocí multimetru stiskněte MEN Key jednou, bude kalibrační hodnoty2 A připojit zátěžový proud se měří pomocí multimetru stiskněte MEN Key jednou, bude kalibrační hodnoty2 A připojit zátěžový proud se měří pomocí multimetru stiskněte MEN Key jednou, bude kalibrační hodnoty2 A připojit zátěžový proud se měří pomocí multimetru stiskněte MEN Key jednou, bude kalibrační hodnoty

Objeví povrch modrá čára je krátká, ukazující stav, v úpravě, korekční hodnota tak, že se nastaví zrychlení ve skutečnosti zjištěno

Po dokončení aktuální hodnota na hodnoty, v souladu s kalibrací multimetr, regulovat, je nutné MENPo dokončení aktuální hodnota na hodnoty, v souladu s kalibrací multimetr, regulovat, je nutné MEN

Po zrušení klíče jednou pro uložení a návrat, slyšel dvě kapky tónu, tak dokončovat kalibrační hodnoty

Save a stiskněte tlačítko POW Klávesa pro vstup do hlavního rozhraní a vypnutí ve výchozím nastavení;Save a stiskněte tlačítko POW Klávesa pro vstup do hlavního rozhraní a vypnutí ve výchozím nastavení;Save a stiskněte tlačítko POW Klávesa pro vstup do hlavního rozhraní a vypnutí ve výchozím nastavení;



Poznámka: Pro kalibraci obyčejný smysl rezistor proud detektoru může být jak dlouho jako první, jako jiné položky 0 Poznámka: Pro kalibraci obyčejný smysl rezistor proud detektoru může být jak dlouho jako první, jako jiné položky 0 

Hall proud detektoru musí být kalibrován pro všechny možnosti

Osm, použití Bluetooth

Specifikace Bluetooth Bluetooth 4.0 , To může podpořit pouze Andrews 4.3 Nad operačním systémem,Specifikace Bluetooth Bluetooth 4.0 , To může podpořit pouze Andrews 4.3 Nad operačním systémem,Specifikace Bluetooth Bluetooth 4.0 , To může podpořit pouze Andrews 4.3 Nad operačním systémem,Specifikace Bluetooth Bluetooth 4.0 , To může podpořit pouze Andrews 4.3 Nad operačním systémem,Specifikace Bluetooth Bluetooth 4.0 , To může podpořit pouze Andrews 4.3 Nad operačním systémem,

Příliš starý telefon není podporován, je nutné telefon otevřít před připojením Bluetooth, pak open měkké

Díly, jestliže byl originál zapnutý, tím lépe vypnout první, jednou pod širým nebem, aby se zabránilo telefonu Modrá

Zuby v klidovém stavu

Aktuální hodnota 

proudu detekce

korekční hodnoty 

aktuální kalibraci

Volba odčítání kompenzace 

chyb přírůstek 0 Plus,chyb přírůstek 0 Plus,chyb přírůstek 0 Plus,

1 bez1 bez

Inkrementální 

kompenzační faktor

0 Odčítání bod offset 0 Odčítání bod offset 

vyrovnání, 0 Plus, 1vyrovnání, 0 Plus, 1vyrovnání, 0 Plus, 1vyrovnání, 0 Plus, 1

bez

0 Bod offset hodnota 0 Bod offset hodnota 

kompenzace

Maskování proud pod tuto hodnotu se 

nezobrazují, hodnota se násobí 10 jednotkanezobrazují, hodnota se násobí 10 jednotkanezobrazují, hodnota se násobí 10 jednotka

MA 



 

Snímací zařízení 

a snímací 

zařízení 

odpojeno

Po čekání na 

snímání Tip 

Klepněte na 

zařízení pro 

připojení

Po úspěšném připojení 

Bluetooth lze zadat 

parametry nastavení rozhraní

Po úspěšném připojení 

Bluetooth lze přistupovat v 

reálném čase monitorovací parametr rozhraní

Spojeném stavu, pouze po připojení k 

odesílání a přijímání dat



Kroky připojení přes Bluetooth:

1 , První otevřený mobilní telefon Bluetooth, je-li původní zapnutý, než se software otevře po uzavření na1 , První otevřený mobilní telefon Bluetooth, je-li původní zapnutý, než se software otevře po uzavření na

Re-open, nepoužívat mobilní telefony Bluetooth párování, párování hledání software na vlastní pěst;

2 Kliknutím na snímacím zařízení, proces skenování lze rozdělit do 5 Během několika vteřin, bude zařízení skenovat seznamu2 Kliknutím na snímacím zařízení, proces skenování lze rozdělit do 5 Během několika vteřin, bude zařízení skenovat seznamu2 Kliknutím na snímacím zařízení, proces skenování lze rozdělit do 5 Během několika vteřin, bude zařízení skenovat seznamu2 Kliknutím na snímacím zařízení, proces skenování lze rozdělit do 5 Během několika vteřin, bude zařízení skenovat seznamu

V přehlídce, ne-li skenování do zařízení, upozorňujeme, že telefon hands Bluetooth žádná vzdálenost příliš daleko

3 Poté, co čeká na rychlé skenování je dokončeno, klikněte na název zařízení, které chcete připojit k připojení, a to i v případě,3 Poté, co čeká na rychlé skenování je dokončeno, klikněte na název zařízení, které chcete připojit k připojení, a to i v případě,

Connect, bude připojen v horní části řádku box, připojení, a můžete zadat okno s nastavením

Real-time sledování parametru okna; výchozí dodávat Bluetooth název zařízení JDY-09-V4.3 pokud změnaReal-time sledování parametru okna; výchozí dodávat Bluetooth název zařízení JDY-09-V4.3 pokud změnaReal-time sledování parametru okna; výchozí dodávat Bluetooth název zařízení JDY-09-V4.3 pokud změna

Ostatní moduly oznámí jeho jméno, v jiném prostředí začne vyhledávat zařízení Bluetooth asi hodně,

Ujistěte se, že vidět název zařízení, které chcete připojit, a proto, že software je jedním z hostitele, nikoli

Podporuje připojení jiných zařízení;

Poznámka: Při použití, pokud jsou ruce příliš daleko od Bluetooth nebo narušen, přerušil modrý

Zubů, tentokrát počkat 20 Sekund nebo tak, je-li telefon detekuje Bluetooth zařízení se automaticky připojíZubů, tentokrát počkat 20 Sekund nebo tak, je-li telefon detekuje Bluetooth zařízení se automaticky připojíZubů, tentokrát počkat 20 Sekund nebo tak, je-li telefon detekuje Bluetooth zařízení se automaticky připojí

Potom, pokud je příliš dlouhý nebo nerozpozná zařízení Bluetooth, je nutné restartovat software pro připojení

Software uživatelské rozhraní:



 

Vyvážený a 

nabíjení tipy

Rovnováha, pokud 

předchozí nadpis 

zobrazení červeně, 

což znamená, že je 

vypouštěcí průchod

Výtok průchod 

otevřené a 

uzavřené, 

efektivní dlouhý stisk

Otevírání a zavírání 

ekvalizéru, stiskněte 

tlačítko a efektivní



 

Poznámka:

1 Za předpokladu, s monitorováním parametrů Okno v reálném čase, tlačítko vybití kapacity jasné, korytech1 Za předpokladu, s monitorováním parametrů Okno v reálném čase, tlačítko vybití kapacity jasné, korytech

Začněte s tlačítko Zavřít, automatické tlačítko ekvalizéru stiskem vyžaduje účinnou cestu k falešnému spouštění

2 Nastavení vstupních parametrů, bude ve standardním formátu vstupy a desetinná čísla2 Nastavení vstupních parametrů, bude ve standardním formátu vstupy a desetinná čísla

3 , Automatický ekvalizér musí být účinná, a výstupní kanál je otevřen v případě, že průchod je uzavřený3 , Automatický ekvalizér musí být účinná, a výstupní kanál je otevřen v případě, že průchod je uzavřený

vstupní pole sada 

parametrů

Poslat odkaz na 

nastavených parametrů

Statistiky výboj 

kapacita vymazány

Zadní plocha zařízení 

připojená k oknu skenování,

Výchozí hostitelského kanálu je zapnutý, vstupních parametrů 1 Výchozí hostitelského kanálu je zapnutý, vstupních parametrů 1 

Otevření vstupních parametrů 2 Ve výchozím nastavení vypnutoOtevření vstupních parametrů 2 Ve výchozím nastavení vypnutoOtevření vstupních parametrů 2 Ve výchozím nastavení vypnuto

Automatická obnova napětí 

kanál otevřený stát, tak 

dlouho, dokud se nabíjecí 

napětí a vybíjecí napětí 

obnovy mezi obnovy 

baterie, kanál se 

automaticky otevře funkce 

změna se nevztahuje přímo 

k nabíjecí napětí je 

nastaven na obnovit 1V Uvnitř nastaven na obnovit 1V Uvnitř nastaven na obnovit 1V Uvnitř 

se automaticky vypne



Ty musí být platný v případě automatického ekvalizéru off

4 , Telefon APP Regulačních parametrů a hostitel jsou synchronizovány bez ohledu na to telefonicky nebo upravit parametry4 , Telefon APP Regulačních parametrů a hostitel jsou synchronizovány bez ohledu na to telefonicky nebo upravit parametry4 , Telefon APP Regulačních parametrů a hostitel jsou synchronizovány bez ohledu na to telefonicky nebo upravit parametry4 , Telefon APP Regulačních parametrů a hostitel jsou synchronizovány bez ohledu na to telefonicky nebo upravit parametry

Měnit parametry pro řízení hostitele, a to synchronní aktualizace

5 , Bluetooth vysílač hlavní řídící jednotka musí být instalovány v nekovového štít prostředí nemůže mít5 , Bluetooth vysílač hlavní řídící jednotka musí být instalovány v nekovového štít prostředí nemůže mít

Bránit vysílací a přijímací signály, např není nainstalován v kovovém pouzdře, že signál není přijat

6 Bluetooth komunikační vzdálenost, aby byla zajištěna rychlost dat se doporučuje open space 10 Nemi, jako je například6 Bluetooth komunikační vzdálenost, aby byla zajištěna rychlost dat se doporučuje open space 10 Nemi, jako je například6 Bluetooth komunikační vzdálenost, aby byla zajištěna rychlost dat se doporučuje open space 10 Nemi, jako je například6 Bluetooth komunikační vzdálenost, aby byla zajištěna rychlost dat se doporučuje open space 10 Nemi, jako je například

Je-li potřeba zkrátit odezvu z komunikačního uzávěru;

7 Hostitel musí vložit zařízení Bluetooth, pokud není detekována zařízení Bluetooth, hostitel nelze spustit7 Hostitel musí vložit zařízení Bluetooth, pokud není detekována zařízení Bluetooth, hostitel nelze spustit

Přesouvání práce

Poznámky:

1 , Než byl kalibrován normální lodní doprava, takže za normálních okolností nebudete muset re-kalibraci;1 , Než byl kalibrován normální lodní doprava, takže za normálních okolností nebudete muset re-kalibraci;

2 A malý proud okruh sám, tím vyšší je vstupní napětí, tím menší proud, 45V vstoupit lásku2 A malý proud okruh sám, tím vyšší je vstupní napětí, tím menší proud, 45V vstoupit lásku2 A malý proud okruh sám, tím vyšší je vstupní napětí, tím menší proud, 45V vstoupit lásku2 A malý proud okruh sám, tím vyšší je vstupní napětí, tím menší proud, 45V vstoupit lásku

Za podmínek, jejich spotřeba proudu 30mA S cílem zajistit přesnost proudu zátěže, samotný proudZa podmínek, jejich spotřeba proudu 30mA S cílem zajistit přesnost proudu zátěže, samotný proudZa podmínek, jejich spotřeba proudu 30mA S cílem zajistit přesnost proudu zátěže, samotný proud

Které nejsou zahrnuty do celkového proudu;

3 Jestliže není používán delší dobu, tento modul se vypne;3 Jestliže není používán delší dobu, tento modul se vypne;

4 Constant high-proud nepřetržitý provoz po dlouhou dobu, je třeba posílit MOS Chladicí trubice;4 Constant high-proud nepřetržitý provoz po dlouhou dobu, je třeba posílit MOS Chladicí trubice;4 Constant high-proud nepřetržitý provoz po dlouhou dobu, je třeba posílit MOS Chladicí trubice;4 Constant high-proud nepřetržitý provoz po dlouhou dobu, je třeba posílit MOS Chladicí trubice;

5 A komunikační linky musí použít dvě jádra Twisted Pair Linka, linky jsou Pozitivní a negativní Body, následuje omylem nemůže komunikovat;5 A komunikační linky musí použít dvě jádra Twisted Pair Linka, linky jsou Pozitivní a negativní Body, následuje omylem nemůže komunikovat;5 A komunikační linky musí použít dvě jádra Twisted Pair Linka, linky jsou Pozitivní a negativní Body, následuje omylem nemůže komunikovat;5 A komunikační linky musí použít dvě jádra Twisted Pair Linka, linky jsou Pozitivní a negativní Body, následuje omylem nemůže komunikovat;5 A komunikační linky musí použít dvě jádra Twisted Pair Linka, linky jsou Pozitivní a negativní Body, následuje omylem nemůže komunikovat;5 A komunikační linky musí použít dvě jádra Twisted Pair Linka, linky jsou Pozitivní a negativní Body, následuje omylem nemůže komunikovat;

6 , Musí být baterie vyvážená čarami od nejnižší k nejvyšší z kontaktu nízkého, Nebere špatném Za prvé elektřina6 , Musí být baterie vyvážená čarami od nejnižší k nejvyšší z kontaktu nízkého, Nebere špatném Za prvé elektřina6 , Musí být baterie vyvážená čarami od nejnižší k nejvyšší z kontaktu nízkého, Nebere špatném Za prvé elektřina6 , Musí být baterie vyvážená čarami od nejnižší k nejvyšší z kontaktu nízkého, Nebere špatném Za prvé elektřina

Vyvážení vedení připojena k buňce, je napětí mezi zástrčkou a nohou měřeny pomocí multimetru, aby zajistily

v 5V Vnitřní potvrzení chyby, je zástrčka zasunuta do modulu, Po prvním nerovnovážné spojnici v 5V Vnitřní potvrzení chyby, je zástrčka zasunuta do modulu, Po prvním nerovnovážné spojnici v 5V Vnitřní potvrzení chyby, je zástrčka zasunuta do modulu, Po prvním nerovnovážné spojnici v 5V Vnitřní potvrzení chyby, je zástrčka zasunuta do modulu, Po prvním nerovnovážné spojnici 

bateriových modulů zástrčku do ;bateriových modulů zástrčku do ;

7 , Napájecí zdroj může být převzaty z libovolného hostitele sadu baterií, napětí by neměla překročit 60V Může být také7 , Napájecí zdroj může být převzaty z libovolného hostitele sadu baterií, napětí by neměla překročit 60V Může být také7 , Napájecí zdroj může být převzaty z libovolného hostitele sadu baterií, napětí by neměla překročit 60V Může být také7 , Napájecí zdroj může být převzaty z libovolného hostitele sadu baterií, napětí by neměla překročit 60V Může být také



použití DC-DC Po skončení hlavní napětí baterie je dodávána dolů;použití DC-DC Po skončení hlavní napětí baterie je dodávána dolů;použití DC-DC Po skončení hlavní napětí baterie je dodávána dolů;

8 , Existuje více než dva konektory na základní desce, dejte pozor, abyste vybrat špatně, nebo to bude hořet desku;8 , Existuje více než dva konektory na základní desce, dejte pozor, abyste vybrat špatně, nebo to bude hořet desku;

Pro vysoce aktuální Hall aktuálního čidla a použití relé případě:

1 , Pomocí amperometrické senzoru1 , Pomocí amperometrické senzoru



 

2 , Použití snímače napětí-proud2 , Použití snímače napětí-proud
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