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ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ROLLS ΣΕΙΡΑΣ R 12V & 24V ΛΙΘΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ 
ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ (LFP)

Οι μπαταρίες Rolls σειράς R 12V & 24V Λιθίου Σιδήρου Φωσφορικών αλάτων (LFP/LiFePO4) 
είναι ιδανική αντικατάσταση των συμβατικών μπαταριών μολύβδου-οξέος αντίστοιχων 
διαστάσεων και χωρητικότητας και προσφέρουν την ίδια ποιότητα, αξιοπιστία και επιδόσεις 
που συναντώνται και σε άλλα προϊόντα της Rolls Battery.

Στο παρόν εγχειρίδιο προσφέρονται λεπτομερείς οδηγίες για την ασφαλή και σωστή 
τοποθέτηση, χρήση και φροντίδα των μοντέλων μπαταριών Rolls σειράς R 12V & 
24V. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο για να κατανοήσετε με σαφήνεια τις οδηγίες 
λειτουργίας και τυχόν κινδύνους ασφαλείας πριν από την τοποθέτηση.

Η αποτυχία τοποθέτησης ή χρήσης της μπαταρίας σύμφωνα με τις οδηγίες μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα ζημιά στο προϊόν που να μην καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή. 
Ανατρέξτε στους όρους και τις συνθήκες της εγγύησης για όλες τις λεπτομέρειες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο παρόν εγχειρίδιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση, τη 
φόρτιση και την αντιμετώπιση προβλημάτων για τις μπαταρίες λιθίου Rolls σειράς R 12V & 
24V R12-_ _ _LFP & R24-_ _ _LFP.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης Μπαταριών Rolls S24-2800LFP & S48-6650LFP ESS 
σχετικά με οδηγίες χρήσης για τα μοντέλα Rolls S24-2800LFP ESS και S48-6650LFP ESS 
(Energy Storage System - Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας).

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης Μπαταριών Λιθίου-Ιόντων Rolls σειράς S 12V & 24V LFP 
(μέσα σε μασίφ κόκκινα περιβλήματα) σχετικά με τις οδηγίες χρήσης των μοντέλων Rolls 
σειράς 

Το παρόν έγγραφο ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για τα παρακάτω μοντέλα
Σειρά S 12V & 24V LFP

(S12-_ _ _LFP & S24-_ _ _LFP)
Μοντέλα 24V & 48V ESS LFP

(S48-6650LFP ESS & S24-2800LFP ESS)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες Rolls της σειράς R εξοπλίζονται με μια μονάδα Bluetooth που 
επιτρέπει τις δραστηριότητες τεχνικής υποστήριξης και συλλογής δεδομένων, κατόπιν 
αιτήματος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις κάποιου προβλήματος στο πεδίο. Η σχετική 
μονάδα δεν μπορεί προς το παρόν να δώσει πρόσβαση χρήστη στην κατάσταση ή σε 
παραμέτρους της μπαταρίας. Οποιαδήποτε απόπειρα τροποποίησης ή παρέμβασης 
στην μπαταρία μέσω της μονάδας Bluetooth ακυρώνει την εγγύηση του κατασκευαστή.
manufacturer warranty.
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Μπαταρία LFP Μπαταρία μολύβδου-οξέος
Τάση στοιχείων = 3.2V Τάση στοιχείων = 2.0V

Ονομαστική τάση μπαταρίας 12,8 V 
(4 στοιχεία)

Ονομαστική τάση μπαταρίας 12,0V 
(6 στοιχεία)

Η ονομαστική τάση των μπαταριών LFP διαφέρει από τις αντίστοιχες μπαταρίες 
μολύβδου-οξέος.

             ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Έκρηξη, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνος πυρκαγιάς

• Μια μπαταρία μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, εγκαυμάτων από υψηλό  
 ρεύμα βραχυκυκλώματος, πυρκαγιά ή έκρηξη.
• Να διασφαλίζετε ότι τα καλώδια είναι σωστά διαστασιολογημένα για το ρεύμα του  
 συστήματος και ότι οι διαδρομές των καλωδίων είναι όσο πιο κοντές γίνεται, μειώνοντας  
 την αυτεπαγωγή της γραμμής και τις κορυφώσεις τάσεων που μπορούν να προκαλέσουν  
 ζημιά στο BMS.
• Να διασφαλίζετε την επαρκή ροή του αέρα γύρω από τις μπαταρίες και ότι είναι καθαρές  
 από θραύσματα.
• Ποτέ μην καπνίζετε ή επιτρέπετε σπίθες ή φλόγες κοντά στις μπαταρίες.
• Να χρησιμοποιείτε πάντα μονωμένα εργαλεία.
• Αποφεύγετε την πτώση εργαλείων πάνω σε μπαταρίες ή σε άλλα εκτεθειμένα ηλεκτρικά  
 μέρη.
• Ειδικά οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να είναι επιβλαβείς για τις μπαταρίες, ακόμα  
 και μετά από ένα και μόνο συμβάν χαμηλής θερμοκρασίας.
- Ποτέ μην φορτίζετε μια μπαταρία της σειράς R LFP κάτω από τους 0°C (32°F).
- Ποτέ μην εκφορτίζετε μια μπαταρία της σειράς R LFP κάτω από τους -20°C (-4°F).
• Ποτέ μην φορτίζετε μια μπαταρία με περίβλημα που είναι παραμορφωμένο ή  
 φουσκωμένο.
• Μην εκθέτετε μια μπαταρία Rolls της σειράς R σε θερμότητα άνω των 60°C (140°F) 
 στη διάρκεια της λειτουργίας και μην την αποθηκεύετε για παρατεταμένα χρονικά  
 διαστήματα άνω των 45°C (113°F). Μην καίτε ή εκθέτετε τις μπαταρίες σε εκτεθειμένες  
 φλόγες.
• Αν μια μπαταρία πρέπει να τεθεί εκτός χρήσης/να αφαιρεθεί, να αφαιρείτε πάντα πρώτα  
 τον γειωμένο ακροδέκτη από την μπαταρία. Διασφαλίζετε ότι έχουν αποσυνδεθεί όλες  
 οι συσκευές.
• Κατά την τοποθέτηση, να αφήνετε επαρκές κενό ανάμεσα στις μπαταρίες.
• Κατά την αντικατάσταση μπαταριών, να χρησιμοποιείτε την ίδια μάρκα, μοντέλο και  
 ποσότητα μπαταριών.
• Μην συνδυάζετε παλιές και νέες μπαταρίες.
• Αποφεύγετε την τυχόν πτώση ή σύγκρουση κατά τη διαδικασία τοποθέτησης.
• Μην αποσυναρμολογείτε ή αφαιρείτε τα εξαρτήματα της μπαταρίας.
• Η συντήρηση της μπαταρίας πρέπει να εκτελείται από καταρτισμένο προσωπικό.
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Οι μπαταρίες Rolls της σειράς R 12V & 24V πρέπει να αποθηκεύονται σε περιβάλλον με 
θερμοκρασίες μεταξύ -5°C (23°F) και +45°C (113°F).

Αν κατά την εποχική αποθήκευση η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει κάτω από τους -5°C 
(23°F), συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας στο 60-80%, η αποσύνδεση της μπαταρίας 
από τυχόν εξωτερικά συστήματα και η αποθήκευση της μπαταρίας σε θερμοκρασία άνω των 
-5°C (23°F).

Οι μπαταρίες Rolls της σειράς R LFP αυτο-εκφορτίζονται και θα πρέπει να φορτίζονται μία 
φορά το έτος, τουλάχιστον όταν μένουν αποθηκευμένες για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σε 
θερμοκρασίες άνω των 40°C (104°F), οι μπαταρίες θα πρέπει να φορτίζονται κάθε 3 μήνες. 
Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες Rolls της σειράς R 12V & 24V LFP σε θερμοκρασίες άνω των 
45°C (113°F).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Οι μπαταρίες Rolls της σειράς R 12V & 24V μπορούν να τοποθετούνται σε όποιον 
προσανατολισμό χρειάζεται η εκάστοτε εφαρμογή. Τα μοντέλα Rolls της σειράς R πρέπει να 
τοποθετούνται σε εσωτερικό χώρο και μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Σε όλες τις τοποθετήσεις θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος. Κατά την τοποθέτηση σε περιοχή με θερμοκρασίες κάτω του μηδενός ή σε 
ακραία θερμότητα, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. Οι μπαταρίες Rolls της σειράς R 
δεν μπορούν να φορτίζονται κάτω από τους 0°C (32°F) ή να εκφορτίζονται κάτω από τους 
-20°C (-4°F) , καθώς αυτό υποβαθμίζει πολύ σοβαρά τα εσωτερικά στοιχεία. Αντίστοιχα, η 
λειτουργία σε θερμοκρασία άνω των 55°C (131°F) επιδρά αρνητικά στη διάρκεια ζωής, τις 
επιδόσεις και την ασφάλεια.

ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Όλες οι καλωδιακές συνδέσεις πρέπει να έχουν κατάλληλη διαστασιολόγηση, να είναι 
μονωμένες και να μην έχουν ζημιές. Οι συνδετήρες των καλωδίων θα πρέπει να είναι 
καθαροί και σωστά ματισμένοι στους ακροδέκτες της μπαταρίας, ώστε να προσφέρουν 
καλή σύνδεση. Οι συνδέσεις των ακροδεκτών πρέπει να σφίγγονται έως την προτεινόμενη 
προδιαγραφή πιο κάτω. Αν και οι μπαταρίες Rolls της σειράς R δεν χρειάζονται συντήρηση, 
συνιστάται επιθεώρηση ρουτίνας στις συνδέσεις των καλωδίων και των ακροδεκτών.

ΡΟΠΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

Οι συνδέσεις των ακροδεκτών πρέπει να είναι κατάλληλα σφιγμένες. Οι μπαταρίες Rolls της 
σειράς R 12V και 24V με στερεωτικά M8 πρέπει να σφίγγονται με 10-12Nm.

ΜΗΝ ΣΦΙΓΓΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ: Σε περίπτωση χαλασμένου ακροδέκτη, μην επιχειρείτε 
να επισκευάσετε τον ακροδέκτη και μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία αν δεν μπορεί να 
επιτευχθεί η προτεινόμενη ροπή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα υποδιαστασιολογημένα καλώδια μπορούν να προκαλέσουν ζημιές σε 
καλώδια ή/και στην μπαταρία, προβλήματα φόρτισης, θέρμανση ακροδεκτών ή φωτιά.

Αμπεράζ 25 30 40 55 75 95 130 150 170 195 260
Ελεγκτήρας 

συρμάτων
14 12 10 8 6 4 2 1 1/0 2/0 4/0
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (BMS)

Οι μπαταρίες Rolls της σειράς R περιλαμβάνουν ένα ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης 
μπαταρίας (BMS), το οποίο προσφέρει προστασία σε συνθήκες όπου η τάση της μπαταρίας, 
το ρεύμα ή η θερμοκρασία λειτουργίας/στοιχείων μπορούν να είναι επισφαλή ή επιβλαβή. 
Η διακοπτική αρχιτεκτονική του BMS επιτρέπει την ανεξάρτητη διακοπή της φόρτισης 
και εκφόρτισης. Σε αυτές τις μη επιθυμητές συνθήκες λειτουργίας, το εσωτερικό BMS θα 
διακόψει το ρεύμα που εισέρχεται ή εξέρχεται από την μπαταρία ή θα το διακόψει πλήρως, 
όπως απαιτείται.

*Σε θερμοκρασίες έξω από το ιδανικό θερμοκρασιακό εύρος απαιτείται μείωση του 
ρεύματος φόρτισης/εκφόρτισης για τη βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Το BMS διαθέτει επίσης λειτουργικότητα αντιστάθμισης στοιχείων, έτσι ώστε να φέρνει 
κάθε στοιχείο στην ίδια κατάσταση φόρτισης και να επιτρέπει την πλήρη χωρητικότητα της 
συστοιχίας. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να καλύψει τα στοιχεία με σοβαρές αποκλίσεις και 
σημαντική διαφορά SOC, βλ. πιο κάτω.

ΟΡΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ RESET ΣΧΟΛΙΑ

Υπέρταση στοιχείων/
συστοιχίας Διακοπή φόρτισης

Αυτόματο reset σε 
κάθε περίπτωση 
καθυστέρησης ή 

εκφόρτισης

Αν συμβεί 
περισσότερες από 

3 φορές σε 2 λεπτά, 
απαιτείται εκφόρτιση

Υπόταση στοιχείων/
συστοιχίας Διακοπή εκφόρτισης

Αυτόματο reset
σε κάθε περίπτωση

καθυστέρησης ή 
φόρτισης

Αν συμβεί
περισσότερες από 3

 φορές σε 2 λεπτά,
απαιτείται φόρτιση

Εκτεταμένη 
υπόταση συστοιχίας 

(αποθηκευμένη 
μπαταρία σε άδεια 

κατάσταση)

Δεν είναι εφικτή η 
αποκατάσταση της 

μπαταρίας

Να φορτίζετε πάντα 
τις μπαταρίες της 
σειράς R εντός 72 

ωρών μετά από πλήρη 
εκφόρτιση

_

Υπερρεύμα 
συστοιχίας ή 

βραχυκύκλωμα

Διακοπή φόρτισης και 
εκφόρτισης

Αυτόματο reset σε 
κάθε περίπτωση 
καθυστέρησης

Αν συμβεί
περισσότερες από 3

 φορές σε 2 λεπτά,
απαιτείται φόρτιση

Υψηλή θερμοκρασία 
σε BMS ή στοιχείο*

Αυτόματο reset μετά 
από ψύξη

Το BMS θα εμφανίζει 
συναγερμό 

όταν πλησιάζει 
αποσύνδεση

Χαμηλή θερμοκρασία 
σε BMS ή στοιχείο Διακοπή φόρτισης Αυτόματο reset μετά 

από θέρμανση

Το BMS θα εμφανίζει 
συναγερμό 

όταν πλησιάζει 
αποσύνδεση

Ακραία χαμηλή 
θερμοκρασία σε BMS 

ή στοιχείο

Το BMS θα εμφανίζει 
συναγερμό 

όταν πλησιάζει 
αποσύνδεση
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝ ΣΕΙΡΑ

Οι μπαταρίες Rolls 12V και 24V LFP μπορούν να συνδυαστούν σε εν σειρά στοιχειοσειρές 
(το πολύ τέσσερις (4) μπαταρίες 12V και δύο μπαταρίες (2) 24V για 48 Volt), ώστε να 
επιτυγχάνονται υψηλότερες τάσεις λειτουργίας συνδέοντας τον θετικό ακροδέκτη της μίας 
μπαταρίας στον αρνητικό ακροδέκτη της επόμενης μπαταρίας.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕΙΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕΙΡΑΣ R
ΜΕΓ. ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΜΕΓ. ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

12 VOLT LFP 4 (Σύστημα 48V) 4
24 VOLT LFP 2 (Σύστημα 48V) 4

Μπαταρίες 12V εν σειρά - Δύο (2)

Μπαταρίες 12V εν σειρά - Τρεις (3)

Μπαταρίες 12V εν σειρά - Τέσσερις (4)

2 x 12,8V = 25,6V

3 x 12,8V = 38,4V

4 x 12,8V = 51,2V

Για
Εφαρμογές

24V

Για
Εφαρμογές 

36V

Για εφαρμογές 
48V

Εφαρμογές

Μπαταρία 24V εν σειρά - Μία (1)

Μπαταρία 24V εν σειρά [δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί]

Μπαταρίες 24V εν σειρά - Δύο (2)

1 x 25,6V = 25,6V

_

2 x 25,6V = 51,2V

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην συνδέετε μπαταρίες σε στοιχειοσειρές πάνω από ονομαστική τάση 48V, 
καθώς αυτό υπερβαίνει το όριο τάσης του BMS.

Παράδειγμα διαμόρφωσης 24V: Σύνδεση δύο μπαταριών (2) σειράς R 12V εν σειρά

Παράδειγμα διαμόρφωσης 48V: Σύνδεση τεσσάρων μπαταριών (4) σειράς R 12V εν σειρά
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Μπορείτε να συνδυάσετε μπαταρίες Rolls της σειράς R 12V σε έως τέσσερις (4) παράλληλες 
στοιχειοσειρές για να αυξήσετε τη χωρητικότητα της συστοιχίας μπαταριών.

Ανατρέξτε στο παράδειγμα πιο κάτω όπου απεικονίζονται οκτώ (8) μπαταρίες 12V σειράς 
R συνδεδεμένες σε διαμόρφωση 48V, τέσσερις (4) συνδεδεμένες εν σειρά και δύο (2) 
παράλληλες στοιχειοσειρές (4S2P). Μπορούν να συνδεθούν έως τέσσερις (4) παράλληλες 
στοιχειοσειρές 48V από 12V ή μοντέλα σειράς R 24V. Προς το παρόν δεν υποστηρίζονται 
διαμορφώσεις παράλληλων στοιχειοσειρών άνω των 48V εν σειρά, τεσσάρων παράλληλα 
(4S4P ή 2S4P).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τις αναβαθμισμένες μπαταρίες Rolls της σειράς R, το συνιστώμενο όριο 
ρεύματος αυξάνεται αναλογικά με το πλήθος των παράλληλων στοιχειοσειρών.

Διαμόρφωση 48V: Σύνδεση οκτώ (8) x 12V μπαταριών σειράς R Τέσσερις (4) εν σειρά με 
δύο (2) παράλληλες σειριακές στοιχειοσειρές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι στοιχειοσειρές είναι ανεξάρτητες. Οι εξωτερικές συνδέσεις θα πρέπει να 
είναι διαδοχικές, π.χ. το θετικό καλώδιο συνδέεται στη στοιχειοσειρά ένα, ενώ το αρνητικό 
καλώδιο συνδέεται στην στοιχειοσειρά δύο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Να καλωδιώνετε την ίδια αντίσταση (πάχος και μήκος) μεταξύ των μπαταριών 
και των στοιχειοσειρών, ώστε να διασφαλίζεται ο σωστός μοιρασμός του ρεύματος. Η 
προσπάθεια ελαχιστοποίησης του μήκους για τη μεγιστοποίηση της επαγωγικής τάσης 
κορυφώνεται στην μπαταρία.

             ΠΡΟΣΟΧΗ

• Η αποτυχία τήρησης των παρακάτω οδηγιών ασφαλείας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
προσωπικό τραυματισμό ή ζημιά στον εξοπλισμό.

• Οι μπαταρίες της σειράς R θα πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένες σε παράλληλη 
σύνδεση πριν από τη σύνδεση για σειριακή κυκλική λειτουργία, βλ. πιο κάτω.

• Μην συνδέετε παράλληλα περισσότερες από τέσσερις (4) στοιχειοσειρές μπαταριών.
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ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝ ΣΕΙΡΑ/ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
Στην αρχική αντιστάθμιση πριν από τη σύνδεση μπαταριών εν σειρά, κάθε μπαταρία θα 
πρέπει να συνδέεται παράλληλα (πάνω από το μέγιστο των τεσσάρων (4) μπαταριών 
παράλληλα, αλλά όχι για κανονική κυκλική λειτουργία) και πλήρως φορτισμένη (ή να 
φορτιστεί ξεχωριστά) χρησιμοποιώντας έναν φορτιστή 2 σταδίων CC/ CV με μειωμένη 
τάση CV που αντιστοιχεί στο κάτω άκρο του αποδεκτού εύρους φόρτισης (βλ. πιο κάτω), 
αφήνοντας την μπαταρία στην τάση απορρόφησης/CV για τουλάχιστον 24 

Αν δεν έχετε τη δυνατότητα ξεχωριστής φόρτισης των μπαταριών, η τάση κάθε μπαταρίας 
θα πρέπει να είναι εντός 30mV (0.03V) πριν τεθούν σε λειτουργία. Αυτό ελαχιστοποιεί 
τη σοβαρότητα άνισης φόρτισης μεταξύ των μπαταριών, το οποίο προκαλεί μειωμένη 
χωρητικότητα συστοιχίας. Οι μπαταρίες LFP, ακόμα και αυτές με παρόμοιες τάσεις ανοιχτού 
κυκλώματος μπορεί να είναι σε δραστικά διαφορετικό SOC, εξαιτίας της απευθείας 
συνάφειας μεταξύ τάσης ανοιχτού κυκλώματος και SOC για στοιχεία LFP.

Αν και το BMS προσφέρει προστασία υπέρτασης σε κάθε στοιχείο, παραμένει πιθανή 
η ανάπτυξη μιας ανισότητας φόρτισης μεταξύ των μπαταριών. Η Rolls συνιστά την 
αποσύνδεση και την πλήρη φόρτιση κάθε μπαταρίας ξεχωριστά, τουλάχιστον μία φορά το 
έτος. Αν οι μπαταρίες λειτουργούν συχνά κυκλικά με υψηλά ρεύματα φόρτισης/εκφόρτισης, 
αυτό μπορεί να γίνεται και πιο συχνά.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αν και συνιστάται ειδικός φορτιστής μπαταριών λιθίου, τα μοντέλα Rolls της σειράς 
R 12V είναι συμβατά με τους πιο συνηθισμένους φορτιστές μολύβδου-οξέος για την 
ονομαστική τάση της συστοιχίας. Τα συνιστώμενα και μέγιστα ρεύματα συνεχούς φόρτισης 
αναφέρονται επάνω στην ετικέτα του προϊόντος.

Οι μπαταρίες Rolls της σειράς R μπορούν να λειτουργούν κυκλικά ή να αποθηκεύονται 
σε κατάσταση μερικής φόρτισης (PSOC). Οι μπαταρίες Rolls της σειράς R θα πρέπει να 
λειτουργούν κυκλικά από 0% βάθος εκφόρτισης (DoD) ή 100% κατάσταση φόρτισης (SOC), 
σε 80% DOD ή 20% SOC για βέλτιστη διάρκεια κύκλου ζωής. Για την αποφυγή της υπερ-
εκφόρτισης, το BMS αποσυνδέει την μπαταρία όταν επιτευχθεί η αποκοπή χαμηλής τάσης, 
για να προστατευτεί η μπαταρία από υπερβολική εκφόρτιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι φορτιστές που απαιτούν την ανίχνευση τάσης στους ακροδέκτες της 
μπαταρίας για να φορτίσουν, ενδέχεται να αποτύχουν να αφυπνίσουν την μπαταρία της 
σειράς R από την κατάσταση προστασίας από υπόταση.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία LFP δεν χρειάζονται φορτίσεις συντήρησης, όπως εξισορρόπηση 
φορτίου, παλμική φόρτιση, υπερφόρτιση και άλλα που συνήθως προτείνονται ή 
απαιτούνται για τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος.

ΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
12V 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
24V 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
48V 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΡΧΙΚΗ 
ΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

14,0V Αντιστάθμιση αρχικά σε 12V 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Οι τιμές προτεινόμενης και μέγιστης συνεχούς φόρτισης και εκφόρτισης είναι 
ειδικές για κάθε μοντέλο της σειράς R ανάλογα με την 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Οι μπαταρίες Rolls της σειράς R μπορούν να φορτιστούν με προφίλ φόρτισης 1, 2 ή 3 
σταδίων, όπως παρουσιάζεται πιο κάτω. Τα ειδικά και προτεινόμενα σημεία αναφοράς για 
τους συγκεκριμένους τρόπους 

Αναπαράσταση της συνιστώμενης φόρτισης 2 σταδίων Συνεχούς Ρεύματος/Συνεχούς 
Τάσης (CC/CV). Η διακεκομμένη γραμμή αναπαριστά τη μετάβαση από CC σε CV όταν 
επιτευχθεί το όριο τάσης. Μόλις η μπαταρία φτάσει στο όριο συνεχούς τάσης, η μπαταρία 
συγκρατείται από τον φορτιστή σε αυτήν την τάση ώσπου το ρεύμα να πέσει στο 0,05C. 
Σε αυτό το σημείο η μπαταρία είναι σε κατάσταση φόρτισης 100% (SOC). Το ρεύμα που 
συνεχίζει να ρέει στο στάδιο συντήρησης μπορεί να προστεθεί στη δραστηριότητα 
αντιστάθμισης του BMS.

ΤΑΣΗ                                  ΡΕΥΜΑ

(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)(ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)(ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΡΕΥΜΑ)

ΤΟ ΡΕΥΜΑ 
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΩΣΠΟΥ 
ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ 0,05C

ΣΥΝΕΧΗΣ ΤΑΣΗ (CV)*ΣΥΝΕΧΕΣ 
ΡΕΥΜΑ (CC)

ΤΑ
ΣΗ

ΡΕ
ΥΜ

Α

1-ΣΤΑΔΙΟ
2-ΣΤΑΔΙΟ
3-ΣΤΑΔΙΟ
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ΦΟΡΤΙΣΗ 1 ΣΤΑΔΙΟΥ – CC (ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ)
Κατά τη φόρτιση με φορτιστή συνεχούς ρεύματος ενός σταδίου, να φορτίζετε με το 
συνιστώμενο ρεύμα φόρτισης, στη θερμοκρασία λειτουργίας, ώσπου η μπαταρία να φτάσει 
στην τάση τερματισμού.

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 1 ΣΤΑΔΙΟΥ

ΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

12V 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

24V 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

48V 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ & 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

*Μην υπερβαίνετε το μέγιστο 
συνεχές ρεύμα φόρτισης

< 0,2C στους 0 -10°C (32-50°F)
< 0,5C στους 10 -35°C (50 -95°F)

< 0,2C στους 35-55°C (95-131°F)

ΤΑΣΗ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 14,4V 28,8V 57,6V

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Μπορεί να απαιτηθεί φόρτιση 1 σταδίου CC, κατά τη φόρτιση από πηγή που δεν 
επαρκεί για τη λειτουργία με χαμηλότερο ρεύμα. Ωστόσο, η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί 
μόνο έως το 90-95% SOC. Η φόρτιση 1 σταδίου προσφέρει επίσης πολύ λίγο χρόνο για την 
αντιστάθμιση των στοιχείων. Για αυτούς τους λόγους, συνιστάται φόρτιση 2 σταδίων CC/CV 
για να διασφαλίζεται ότι η μπαταρία θα φτάνει σε πλήρη κατάσταση SOC.
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ΦΟΡΤΙΣΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ – CC/CV (ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ/ΣΥΝΕΧΗΣ ΤΑΣΗ)

Κατά τη φόρτιση με φορτιστή συνεχούς ρεύματος/συνεχούς τάσης (CC/CV) δύο σταδίων, 
να φορτίζετε με το συνιστώμενο ρεύμα φόρτισης, στη θερμοκρασία λειτουργίας, ώσπου 
η μπαταρία να φτάσει στην τάση "απορρόφησης" ή στο όριο συνεχούς τάσης (CV). Ο 
φορτιστής κατόπιν θα διατηρεί την μπαταρία στο CV ώσπου το ρεύμα φόρτισης να μειωθεί 
στο ≤ 0,05C (ρεύμα τερματισμού).

Πιο κάτω εμφανίζεται η συνιστώμενη τάση απορρόφησης (συνεχής τάση). Αν ο φορτιστής 
έχει μια προκαθορισμένη ρύθμιση τάσης ή δεν είναι εφικτό να προγραμματιστεί, τότε 
είναι επίσης αποδεκτή μια τάση απορρόφησης εντός του παρακάτω εύρους. Σημείωση: Η 
χαμηλότερη τάση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερους χρόνους φόρτισης.

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ

ΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

12V 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

24V 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

48V 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ & 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ

*Μην υπερβαίνετε το μέγιστο 
συνεχές ρεύμα φόρτισης

<  0,2C στους 0 -10°C (32-50°F)
< 0,5C στους 10 -35°C (50 -95°F)
< 0,2C στους 35-55°C (95-131°F)

ΤΑΣΗ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΟΣ ΤΑΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

(ΑΠΟΔΕΚΤΟ)

ΡΕΥΜΑ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

14,4V

14,0V – 14,6V

28,8V

28,0V - 29,2V

≤0,05C

57,6V

56,0V - 58,4V

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο χρόνος φόρτισης δεν αποτελεί θέμα στην αρχιτεκτονική του συστήματός 
σας, η μείωση της τάσης απορρόφησης αυξάνει τον χρόνο φόρτισης, αλλά επιτρέπει στο 
BMS περισσότερο χρόνο για να διασφαλίσει ότι παραμένουν αντισταθμισμένα όλα τα 
κελιά. Όσο γηράσκουν οι μπαταρίες, μπορούν να εμφανιστούν μικρές κατασκευαστικές 
διαφοροποιήσεις ή ανομοιόμορφη φθορά, έτσι ώστε να απαιτείται περισσότερος χρόνος για 
την αντιστάθμιση.
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ΦΟΡΤΙΣΗ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ, 
HARDWARE ΙΝΒΕΡΤΕΡ/ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Κατά τον προγραμματισμό ενός ινβέρτερ/φορτιστή ή ελεγκτή φόρτισης με αλληλουχία 
φόρτισης 3 σταδίων (2 σταδίων με επιπρόσθετη "τάση συντήρησης" μετά τον τερματισμό 
της φόρτισης), πρέπει να προγραμματίζονται οι παρακάτω παράμετροι φόρτισης για τη 
σωστή φόρτιση των μπαταριών Rolls της σειράς R 12V & 24V:

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ

ΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 12V ΣΥΣΤΗΜΑ 24V ΣΥΣΤΗΜΑ 48V

ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ & 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ

*Μην υπερβαίνετε το μέγιστο 
συνεχές ρεύμα φόρτισης

< 0,2C στους 0 -10°C (32-50°F)
< 0,5C στους 10 -35°C (50 -95°F)
< 0,2C στους 35-55°C (95-131°F)

ΤΑΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ προς 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΑΣΗ

ΤΑΣΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗ προς 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΤΑΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

14,4V

14,4V

     13,6V

≤0,05C

28,8V

28,8V

27,2V

≤0,05C

57,6V

57,6V

54,4V

≤0,05C

Θερμοκρασιακή αντιστάθμιση: Αν το ινβέρτερ/ο φορτιστής ή ο ελεγκτής φόρτισης 
χρησιμοποιούν θερμοκρασιακή αντιστάθμιση, τότε θα πρέπει να απενεργοποιείται κατά 
τη φόρτιση των μοντέλων Rolls σειράς R. Απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις θερμοκρασιακής 
αντιστάθμισης και αποσυνδέστε τον αισθητήρα, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή ρύθμιση 
της τάσης από τη συσκευή φόρτισης.

Εξισορρόπηση φορτίου: Δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται εξισορρόπηση φορτίου. 
Αυξημένες τάσεις φόρτισης δεν είναι αποδεκτές στις μπαταρίες LFP και απλώς προκαλούν 
στο BMS την αποσύνδεση της διαδρομής φόρτισης. Θα πρέπει να απενεργοποιείται ή 
το σημείο ρύθμισης της τάσης εξισορρόπησης φορτίου θα πρέπει να μειώνεται έως την 
κατάλληλη τάση συντήρησης συστήματος πιο πάνω.

Ορισμένα μοντέλα φορτιστών ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο firmware, προγραμματισμό 
ή παραμέτρους. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του ινβέρτερ/φορτιστή ή ελεγκτή 
φόρτισης για υποστήριξη σε αυτές τις ρυθμίσεις, εφόσον απαιτείται.
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ΠΗΓΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ

Οι πελάτες ενδέχεται να επιλέξουν να αντικαταστήσουν τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος 
με μπαταρίες λιθίου. Οι περισσότεροι φορτιστές μπαταριών μολύβδου-οξέος μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στη φόρτιση μοντέλων Rolls σειράς R, εφόσον ο φορτιστής είναι 
σωστά διαμορφωμένος να λειτουργεί εντός των συνιστώμενων ορίων ρεύματος και τάσης 
φόρτισης.

Αυτές οι προ-προγραμματισμένες ρυθμίσεις τάσης για τα μοντέλα AGM ή OPzV GEL μπορεί 
να είναι κατάλληλες για ρυθμίσεις τάσης φόρτισης LFP και μπορούν ορισμένες φορές να 
χρησιμοποιηθούν, αν δεν είναι εφικτός ο έλεγχος απευθείας τάσης για τον φορτιστή σας. 
Ωστόσο, οι υγρές μπαταρίες συχνά χρειάζονται υψηλότερες ρυθμίσεις τάσεων φόρτισης. Αν 
παραμείνει διαμορφωμένη σε φόρτιση υγρών μπαταριών, τότε η υψηλή τάση φόρτισης
μπορεί να προκαλέσει στο BMS να περιορίσει τη φόρτιση με στόχο την προστασία 
της μπαταρίας, ώστε στην πράξη να εκτελείται φόρτιση 1 σταδίου. Αν αυτό συμβαίνει 
επανειλημμένα ή αν ο φορτιστής δεν μπορεί να διαμορφωθεί σε χαμηλότερη τάση φόρτισης, 
ενδέχεται να απαιτηθεί η αντικατάσταση του φορτιστή.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Εξαιτίας της χημείας των στοιχείων Λιθίου-Ιόντων, αυτές οι μπαταρίες δεν μπορούν να 
δέχονται υψηλό ρεύμα φόρτισης σε χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας χωρίς να υπάρχει 
κίνδυνος ζημιάς σε στοιχεία και μόνιμης απώλειας χωρητικότητας.

Οι μπαταρίες Rolls σειράς R μπορούν να φορτίζονται με ασφάλεια μεταξύ 0°C έως 55°C 
(32°F έως 131°F). Ωστόσο, επειδή ο κύκλος φθοράς επιταχύνεται κάτω από τους 10°C (50 
°F), η φόρτιση θα πρέπει να περιορίζεται σε 0,2C (20% της χωρητικότητας της μπαταρίας) 
για τη βέλτιστη διάρκεια ζωής. Αντίστοιχα, σε υψηλές

θερμοκρασίες, το ρεύμα φόρτισης θα πρέπει να περιορίζεται στο ≤ 0,2C κατά τη λειτουργία 
σε θερμοκρασίες από 35°C έως 55°C (95°F έως 131°F) όπως σημειώνεται παρακάτω.

Για τη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης και αντοχής των μπαταριών Rolls σειράς R, πρέπει 
να τηρούνται τα παρακάτω όρια ρεύματος φόρτισης:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Εξαιτίας της εσωτερικής χημείας, οι μπαταρίες μπορούν να εκφορτιστούν 
σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από αυτές στις οποίες φορτίζονται. Έτσι, σε χαμηλές 
θερμοκρασίες μεταξύ -20°C και 0°C, οι μπαταρίες μπορούν να συνεχίσουν να είναι μια 
ενεργή αποθήκη ενέργειας, εφόσον δεν παρέχεται ενέργεια στις μπαταρίες. 

Το συνιστώμενο και μέγιστο ρεύμα συνεχούς φόρτισης καθορίζεται για κάθε μοντέλο 
Rolls σειράς R ως λειτουργία χωρητικότητας. Αυτή η πληροφορία είναι σημειωμένη στις 
προδιαγραφές του μοντέλου και στην ετικέτα της μπαταρίας.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
< 0°C (< 32°F) ΟΧΙ ΦΟΡΤΙΣΗ

0-10°C (32-50°F) ≤ 0,2C
10~35°C (50-95°F) ≤ 0,5C

35~55°C (95-122°F) ≤ 0,2C
> 55°C (> 122°F) ΟΧΙ ΦΟΡΤΙΣΗ
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Οι μπαταρίες Rolls σειράς R θα πρέπει να απορρίπτονται με κατάλληλο τρόπο σε 
εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση ανακύκλωσης λιθίου. Μην αφαιρείτε ετικέτες προϊόντων 
ή/και πληροφορίες ανακύκλωσης από το περίβλημα της μπαταρίας. Η μπαταρία θα πρέπει 
να είναι πλήρως εκφορτισμένη πριν από την απόρριψή της. Για την αποφυγή πιθανού 
βραχυκυκλώματος ή έκρηξης, οι ακροδέκτες θα πρέπει να καλύπτονται με προστατευτικό 
καπάκι ή μη αγώγιμη ταινία πριν από την απόρριψη.

Γλωσσάρι LFP

AMP, AMPERE (ΑΜΠΕΡ)
Μονάδα ηλεκτρικού ρεύματος. 
Συντομογραφία σε "A".

AMP-HOUR (ΑΜΠΕΡΩΡΙΑ)
Μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας, ένα Αμπέρ διερχόμενου ρεύματος για μία ώρα. 
Συντομογραφία σε "Ah".

BMS (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)
Το BMS, ή Σύστημα Διαχείρισης Μπαταρίας, είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που 
προστατεύει τα στοιχεία στο εσωτερικό μιας μπαταρίας. Τα BMS που χρησιμοποιούνται 
στις μπαταρίες Rolls σειράς R τις προστατεύουν από επισφαλείς συνθήκες τάσης, ρεύματος 
και θερμοκρασίας και αντισταθμίζουν τα στοιχεία με στόχο τις βέλτιστες επιδόσεις της 
συστοιχίας. Απαιτείται BMS για όλα τα συστήματα μπαταριών λιθίου-ιόντων με εν σειρά 
συνδεδεμένα στοιχεία λόγω των απαιτήσεων ασφαλείας και των χαρακτηριστικών 
απόδοσης των στοιχείων.

C-RATE (ΡΥΘΜΟΣ C)
Οι ρυθμοί φόρτισης και εκφόρτισης συχνά περιγράφονται ως "C-Rate", το οποίο καθορίζεται 
ως εξής:

                   (Ονομαστική χωρητικότητα) 
C-Rate =  -------

                  (Ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης)

Για παράδειγμα, αν μια μπαταρία 100Ah έχει φορτιστεί στα 50A, αλλά εκφορτιστεί στα 100A, 
τότε θα φορτιζόταν με ρυθμό C/2 και θα εκφορτιζόταν με ρυθμό C. Αυτός ο ρυθμός είναι 
ανεξάρτητος από την τάση του συστήματος.
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ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Μία μονή μπαταρία, ανεξαρτήτως χημείας. Κάθε στοιχείο είναι στη βασική τάση για τη 
δεδομένη χημεία. 2,0V για υγρές μπαταρίες Μολύβδου-Οξέος, 3,2V για Φωσφορικό 
άλας Σίδηρο Λίθιο. Υπάρχουν πολλές μορφές στοιχείων, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 
διάφορες χωρητικότητες και χαρακτηριστικά απόδοσης. Μπορούν να συνδυάζονται εν 
σειρά για να διαμορφώνεται μια μπαταρία υψηλότερης τάσης.

CC/CV (CONSTANT CURRENT / CONSTANT VOLTAGE - ΣΥΝΕΧΕΣ 
ΡΕΥΜΑ/ΣΥΝΕΧΗΣ ΤΑΣΗ)
Το τυπικό προφίλ φόρτισης μιας μπαταρίας LFP. Η φόρτιση CC/CV ή Συνεχούς Ρεύματος/
Συνεχούς Τάσης είναι μια φόρτιση 2 σταδίων, αρχικά με συνεχές ρεύμα ώσπου η τάση της 
μπαταρίας να φτάσει σε ένα ορισμένο όριο και μετά με συνεχή τάση όπου το ρεύμα που 
αποδέχεται η μπαταρία μειώνεται ώσπου να γεμίσει η μπαταρία.

ΚΥΚΛΟΣ
Ο "κύκλος" είναι ένας κάπως αυθαίρετος όρος για την περιγραφή της διαδικασίας 
εκφόρτισης μιας πλήρως φορτισμένης μπαταρίας έως μια συγκεκριμένη κατάσταση 
εκφόρτισης. Στις μπαταρίες Rolls σειράς R, ο κύκλος ορίζεται ως 90% βάθος εκφόρτισης, ή η 
μετάβαση από την πλήρη φόρτιση έως κατάσταση φόρτισης 10%

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ
Η συνολική ενεργειακή απόδοση μιας μπαταρίας, όπως καθορίζεται με βάση το πλήθος 
των αντίστοιχων κύκλων φόρτισης/εκφόρτισης που μπορεί να αντέξει πριν η ενεργή 
χωρητικότητα να μειωθεί σε ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο συνήθως είναι το 80% της 
αρχικής/ονομαστικής χωρητικότητας.

LFP (LITHIUM IRON PHOSPHATE - ΛΙΘΙΟ ΣΙΔΗΡΟΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΑΛΑΣ)
Το LFP, ή Λίθιο Σίδηρος Φωσφορικό Άλας είναι ένας ειδικός τύπος χημείας μπαταριών 
Λιθίου-Ιόντων. Αναφέρεται στο υλικό καθόδου της μπαταρίας, και η συγκεκριμένη χημεία 
χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο κύκλο ζωής, τη μεγάλη ημερολογιακή διάρκεια ζωής και 
την ασφάλεια σε συνθήκες υπερβολικής φόρτισης, συγκριτικά με τα χημικά χαρακτηριστικά 
άλλων μπαταριών.

SOC (STATE OF CHARGE - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ)
Η Κατάσταση Φόρτισης (SOC) εκφράζει την πληρότητα της μπαταρίας από 0%-100%.

VOLT
Η μονάδα ηλεκτρικού δυναμικού ή "πίεσης". Στη χημεία των στοιχείων LFP, η τιμή είναι 
πολλαπλάσια του 3,2V, ορισμένες φορές όμως γίνεται απλοποίηση σε 12V, 24V και 48V για 
σκοπούς αντιστοίχισης με συμβατά συστήματα μολύβδου-οξέος
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Surrette Battery Company Ltd. 
PO Box 2020, 
1 Station Road Springhill, 
Nova Scotia, Canada B0M 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
1 902 597 3767 
(τοπικά)

ΦΑΞ:
1 902 597 8447 (τοπικά)
1 800 681 9915 (χωρίς χρέωση)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:
1 902 597 4005
customerservice@rollsbattery.com 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ:
1 902 597 3767 (τοπικά)
1 800 681 9914 (χωρίς χρέωση) 
sales@rollsbattery.com

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ:
1 902 597 3767 (τηλέφωνο)
1 800 681 9914 (χωρίς χρέωση) 
support@rollsbattery.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:
support.rollsbattery.com
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

έκδ. 1.1 12/21



ROLLSBATTERY.COM

 


