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Parametry
• Napětí článku: 3,2V

• Maximální nabíjecí napětí:       3,65V

• Minimální vybíjecí napětí:  2,8V

• Kapacita                            100Ah

• Vnitřní odpor ≤3mΩ

• Materiál pouzdra                              hliník

• Doporučený nabíjecí proud             do 30 A

• Maximální nabíjecí proud      200A

• Doporučený vybíjecí proud             do 100 A

• Maximální vybíjecí proud                    500 A

• Pracovní teplota                 -20°C - 60°C

• Šířka                                                      120 mm

• Hloubka                                                   60 mm

• Výška                                                    234 mm

• Rozteč kontaktů                                       72 mm

• Vnitřní závit kontaktů                               M6

• Hmotnost                                                  3,45 kg

• Vlhkost prostředí                               25%~85% RH



Bezpečnostní pokyny
• Baterie LiFePO4 samy o sobě nejsou hořlavé, ale v 

nabitém stavu je uvnitř velké množství energie které se 
při zkratu uvolní a může způsobit požár. Proto kontakty 
nikdy nezkratujte

• Při sérovém sestavování článků do větších celků pozor 
na dostatečné utažení kontaktů, protože jinak může 
docházet k velkému zahřívání v místě špatného spoje v 
důsledku velkého přechodového odporu a tak i k 
požáru.

• U sestav více článků může dojít k překročení 
bezpečného DC napětí a při dotyku na živou část může 
dojít k úrazu elektrickým proudem. Proto se u těchto 
sestav nedotýkejte živých částí.

• V případě přetížení, zkratu, nebo mechanickým 
poškozením může dojít k uvolnění elektrolytu z článku 
a to buď v kapalném, nebo plynném stavu, v tomto 
případě je nutné použít ochranné pomůcky. 
– oči chránit brýlemi proti vniknutí chemikálie 
– kůži chraňte pomocí rukavic a ochranného oděvu     
– nevdechujte výpary a článek umístěte na dobře 
větrané místo 



Montážní pokyny
• Při montáži dodržujte polaritu. V případě přepóĺování může dojít ke 

zkratu.  

+ (červeně značený) kladný pól

- (černě značený) záporný pól

• Akumulátor byl měl být umístěn kontakty nahoru, je možné použít 
v poloze naležato, ale může docházet k rychlejší ztrátě kapacity. 
Akumulátor nesmí být montován v poloze kontakty dolů. 
Krátkodobé otočení v desítkách sekund je možné.

• Optimální pracovní teplota je v rozmezí 5°C - 30°C. Při teplotě 
menší než 5°C dochází ke zpomalení chemických procesů a snižuje 
se kapacita. Pokud je třeba při těchto teplotách mít k dispozici celou 
kapacitu doporučujeme temperaci článků. Při teplotách nad 30°C 
se kapacita mírně zvyšuje, ale dochází k podstatně rychlejšímu 
stárnutí, proto nedoporučujeme dlouhodobě provozovat 
akumulátory nad touto teplotou

• Při sestavování článků používejte hliníkové nebo měděné propojky, 
které se šroubují na kontakty šroubky se závitem M6

• Nerozebírejte odvětrávací ventilek, ani ničím neutěsňujte otvor 
ventilku, musí vždy zůstat průchozí.

• Mechanicky nedeformujte, nebo neotevírejte hliníkové pouzdro

• Nepovolujte matky kontaktů.

• Nevhazujte do ohně



• Nevystavujte články působení nadměrné vlhkosti, nebo 
působení jiných chemikálií.

• Baterie neprovozujte bez bateriového kontrolního systému a 
balančních modulů. U každého článek je potřeba během 
provozu kontrolovat minimální a maximální napětí.

• Při proudech větších než 1C doporučujeme u článků 
monitorovat pracovní teplotu článku.

• Články jsou z výroby již naformátované a mají za sebou jeden 
měřící cyklus, po té jsou částečně nabité

• Před sériovým sestavením článků doporučujeme před montáží 
všechny články pně nabít na stejné napětí 3,5V. Vyvarujete se 
tak zdlouhavého srovnávání pomocí balancovacích obvodů. 
Nabíjet je možné každý článek samostatně, nebo všechny 
články paraelně propojit a nabíjet všechny dohromady. Pro 
srovnání napětí doporučujeme napříkad použít spínaný zdroj 
Mean Well RS-100-3.3 u kterého se nastaví napětí naprázdno 
3,5V. Tím je zajištěno že není možné u článku překročit 
maximální nabíjecí napětí.

• Doporučené nabíjecí napětí v cyklických aplikací například 
elektromobil je 3,6V. Na tomto napětí je třeba balancovat co 
nejkratší dobu. Nepřesahovat 15 minut, dochází ke snižování 
kapacity. Při použití v aplikacích kde je malý nabíjecí proud 
například solární systémy doporučujeme nabíjet na napětí jen  
3,45 – 3,5V.



Skladování

• Články skladujte v suchém prostředí

• Doporučená teplota pro skladování 0°C - 30°C

• Při skladování je potřeba pravidelně nejméně 1x měsíčně 
kontrolovat napětí článků. Když dojde k poklesu napětí pod 
3,2V je nutné článek dobít.

• V případě dlouhodobého skladování doporučujeme paraelně 
spojit všechny články například hliníkovým drátem 0,8 mm a 
připojit zdroj přes spínací hodiny a jednou týdně nechat nabíjet.



Záruka

• Pokud není sjednáno jinak standartní záruční doba je 2 roky.

• Záruka nebude uznána v těchto případech

1. Nebude dodrženo minimální napětí 2,5V

2. Bude překročeno maximální  napětí článku 3,8V

3. Během provozu bude článek nadměrně přetěžován

4. Bude překročena maximální provozní teplota

5. Bude článek mechanicky poškozen

6. Bude článek poškozen vodou nebo jinou chemickou látkou.

7. Bude otevřen přetlakový ventilek.

8. Dojde k povolení matic kontaktů

• Při problémech s článkem uvádějte číslo uvedené na obalu.


