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ــرکت        ــاخت ش ــمند س ــارژر هوش ــری ش ــتفاده از بات ــا اس ب
ــن  ــود. ای ــت نم ــرژی را مدیری ــره ان ــوان ذخی ــد می ت آذر کلی
ــری را  ــر بات ــول عم ــن ط ــرد مطمئ ــا عملک ــارژر ب ــری ش بات
بیشــتر کــرده و در نتیجــه مــدت زمــان بیشــتری انــرژی مــورد 
ــارژر  ــری ش ــاخت بات ــی و س ــد. طراح ــن می کن ــاز را تامی نی
تکنولــوژی  از  اســتفاده  بــا  کلیــد  آذر  هوشــمند شــرکت 

پیشرفته و قطعات با کیفیت انجام شده است.
این باتری شــارژر مجهز به پردازنده قوی ARM اســت که مانند 
ــری را  ــار بات ــه رفت ــه لحظ ــه ب ــمند لحظ ــد هوش ــک واح ی
ــا اســتفاده از اطالعــات جمع آوری شــده و  ــد. ب ــور می کن مانیت
ــر روی پروسســور، عمــل شــارژ  الگوریتــم پیاده ســازی شــده ب

بصورت اتوماتیک انجام می شود.
 (Trickle) آهسته ،(Boost) پروسه شارژ می تواند بصورت سریع
و بازیابی باتری تخلیه شــده (Flat Batteries Recovery) باشــد 

(کــه بصورت هوشــمند توســط باتری شــارژر انتخاب می شــود). 

ویژگــی دیگــر باتــری شــارژر هوشــمند شــرکت آذرکلیــد انــدازه
 گیری دمای باتری ها بصورت جداگانه می باشد.

در صورتــی کــه چنــد باتــری بصــورت ســری بهــم وصــل شــده 
ــدازه  ــه ان ــک را جداگان ــر ی ــای ه ــارژر دم ــری ش ــند، بات باش
ــر  ــای ه ــن دم ــاال رفت ــورت ب ــه در ص ــد ک ــی نمای ــری م گی

باتری بتواند تصمیم درست را اعمال کند.
تمــام پارامترهــای شــارژر را بصــورت دســتی می تــوان تنظیــم 
ــان  ــارژ، جری ــدار ش ــارژ، مق ــان ش ــامل زم ــا ش ــرد. پارامتره ک
شــارژ، انــواع آالرم هــا و غیــره هســتند. تنظیمــات شــارژر را بــا 
اســتفاده از کلیدهــای روی آن و نمایشــگر تعبیــه شــده 
میتــوان اعمــال کــرد. در ضمــن اطالعاتــی را در مــورد 
ــاژ و  ــان و ولت ــارژ، جری ــیکل ش ــداد س ــارژ، تع ــت ش وضعی

آالرمها می توان بر روی نمایشگر مشاهده نمود.
خروجــی MODBUS امــکان ارتبــاط بــا مرکــز کنتــرل را امــکان 

پذیر می نماید.

باتــری شــارژر ســاخت شــرکت آذر کلیــد دارای حفاظت هــای 
زیر است:

• حفاظت خروجی ها در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار
• حفاظت ورودی ها در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار

• تشخیص اتصال باتری با ولتاژ نادرست

باتری شارژر هوشمند
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مشخصات عمومی

Climatic Data

Ambient temperature (operation) -25 ÷ +55 °C

Humidity at 25 °C no condensation %95 to 25 °C

Cooling Auto Convention by Fan

General Data

Dimensions (w-d-h) 174 - 134 - 117 mm

Input Data

Nominal input voltage 200 - 240 VAC

Inrush current (I2t) 3.5 A (max)

Frequency 50 Hz

Input current (230 VAC) 2 A (max)

Internal fuse 4 A

External fuse (recommended) MCB Curve B - 16 A

Output Data

Output voltage 48 VDC 

Output current 6 A

Turn-on delay after applying mains voltage 3 sec. (max)

Short circuit protection Yes by Fuse

Over load protection Yes

Over voltage output protection Yes

Overheating thermal protection Yes

Reverse Battery Polarity Yes by Internal Fuse

Signal Input / Output

Battery Temperature (with external probe) Up to 4

Monitoring Display Yes

Ethernet Yes

Serial One RS485 / One RS232

Output dry relay 4 x 1 A

Indicator 5 LEDs

SD Card (log) Up to 32 gigabyte 

Buzzer Alarm Yes

Protocol

MODBUS Yes
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