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Akumulatory solarne IMEON 

Litowe akumulatory 48V50Ah-LV 

Akumulatory Litowe 2400Wh 

ZASTOSOWANIE 

 Litowe modułowe akumulatory kompatybilne z fa-

lownikami IMEON przeznaczone są do pracy w insta-

lacjach fotowoltaicznych w celu gromadzenia energii 

elektrycznej.  Razem z falownikami IMEON pozwalają 

w sposób inteligentny  zarządzać przepływem energii 

i stanowią jeden z najefektywniejszych systemów 

magazynowania energii na rynku. 

CECHY  

NIEZAWODEN I WYDAJNE BEZPIECZEŃSTWO MODUŁOWOŚĆ 

Akumulatory posiadają zin-

tegrowany system BMS 

(Battery Management Sys-

tem), który zapewnia wła-

ściwą pracę ogniw i wysyła 

sygnały do falownika w ce-

lu ustawienia  prądów i na-

pięć ładowania. Ponadto  

akumulatory nadają się do  

odzyskiwania surowców 

wtórnych i wykonane są 

bezpiecznych ogniw LIFe-

PO4). 

 Akumulatory IMEON 

48V50Ah-LV wykonane są z  

generacji ogniw Litowo-

żelazowo-fosforanowych 

(LiFePO4). Są one natural-

nym wyborem jeśli  zależy 

nam na najlepszej cenie 

odzyskiwania zmagazyno-

wanej energii w ciągu całe-

go życia instalacji.  Sprzężo-

ne z falownikami IMEON i 

przyłączone do sieci po-

zwalają na uzyskanie 10 

letniej gwarancji*. 

Akumulatory IMEON 

48V50Ah-LV można łączyć 

równolegle w zestawy aż 

do 36 modułów bez żad-

nych dodatkowych akceso-

riów. Pozwala to na stwo-

rzenie magazynu energii o 

pojemności od 2,4-86,4 

kWh! Akumulatory IMEON 

mogą być stosowane w 

większości  systemów  

zwiększających zużycie wła-

sne i/lub zasilana awaryjne-

go. 

•   Zintegrowany BMS 
•  Modułowość 
•  Bezpieczeństwo 
•  Monitoring parametrów pracy 
•  10 lat gwarancji 

Gromadzenie energii w do-

mowych  i przemysłowych 

instalacjach fotowoltaicz-

nych, sieciowych i wyspo-

wych. 

KORZYŚCI  
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  Moduł 48V50Ah-LV 

Całkowita energia  2400Wh 

Pojemność  50Ah 

Napięcie nominalne  48V DC 

Zakres napięcia roboczego  45V-53,5V 

Nominalny prąd odbioru/rozładowania  25 A 

Maksymalny prąd ładowania/rozładowania  50 A 

Ilość cykli przy rozładowaniu 80%  6000 

Maks. ilość modułów w pracy równoległej  36 

POZOSTAŁE DANE   

Wymiary (szer x głęb x wys)  480 x 360 x 90 mm 

Waga  22 kg 

Porty komunikacyjne  CAN, RS485 

Typ ogniw  LFP (Litowo żelazowo fosforanowe) +BMS 

Dopuszczalna wilgotność otoczenia  5-85% 

Zakres temperatur pracy  0°C— +50°C 

Zakres temperatur przechowywania  -20°C— +60°C 

Wysokość montażu  < 4000m 

Certyfikaty  CE/ IEC62619/ UN38.3 

Gwarancja **  Do 10 lat 

Akumulatory Litowe—Specyfikacja techniczna 

(*) patrz szczegółowe warunki gwarancji , 
(**) o ile akumulator przyłączony jest do falownika IMEON  z aktywnym kontem monitoringu 


