
 
 

 

 

Technické vlastnosti 
• Oceľové puzdro článku a dvojité puzdro 

zariadenia z nerezovej ocele  
• Integrovaný systém monitorovania batérie 

(BMS) pre diagnostiku, monitorovanie 
a záznam 

• Užívateľské rozhranie na prednom paneli 
• Pripravené pre diaľkovú diagnostiku 

a monitorovanie 
• Kompatibilný s akýmkoľvek DC napájaním a 

štandardnými telekomunikačnými 
usmerňovačmi 

• Paralelná prevádzka pre zvýšenie kapacity 
• Žiadny pamäťový efekt 
• BMS diagnostika upozorní na anomálie a 

odpojí zariadenia v prípade závažnej poruchy 
• Doplnková ochrana nezávislým obvodom v 

prípade poruchy BMS  
• Integrovaná ochrana batérií pred hlbokým 

vybitím (LVD) 
• 48TL-H modely: Optimalizovaná izolácia 

zaručuje najnižšie tepelné straty a 
maximalizuje energetickú účinnosť systému. 
Ideálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú stredné 
až veľmi dlhé doby vybíjania. Optimalizované 
pre hybridné aplikácie s obnoviteľnými zdrojmi 
energie a/alebo s elektrickým zdrojovým 
agregátom 

 
Vonkajšie prostredie 
• Nulové emisie: môžu byť inštalované v 

uzavretom prostredí 

• Vonkajšia teplota systému je len niekoľko 
stupňov nad teplotou okolia  

• Efektívne využitie materiálu a 100% 
recyklovateľné: nerez, nikel, železo, soľ, 
keramika 

• V súlade s RoHS 
 
SONICK technológia – sodík, nikel, 
chlór 
• Použitie sodíka a niklu ako aktívnych 

materiálov, s pevným keramickým elektrolytom 
• Aktívne materiály obsiahnuté v uzavretých 

článkoch z oceľového plechu  
• "Hot device" – vnútorná prevádzková teplota 

okolo 300 °C / 572 °F 
• Vyrobené z 2,58 Volt článkov so špecifickou 

hustotou 140 Wh/kg / 310 Wh/lb a 280 Wh/l  
• Osvedčená technológia pre skladovanie 

energie a ekologické napájanie elektrických 
vozidiel 

 
Vlastnosti produktu  
• Dlhá životnosť bez údržby 
• Žiadne uvoľňovanie plynu a nulové emisie 
• Nízke celkové náklady na prevádzku (TCO) 
• Konštantný výkon od -20°C do +60°C 
• Bez nutnosti chladenia 
• > 3000 cyklov pri 80% DoD 
• 100% bezúdržbová prevádzka 
• Umožňujú diaľkové monitorovanie 
• Špecifická energia: o 70% ľahší a o 30% menší 

ako konvenčné zálohovacie systémy 
• Umožňujú dlhú dobu skladovania energie  
 
Aplikované normy 
• EN 61000-6-1 
• CE 
• CAS Nr 7440-02-0 
• 48TL200: certifikované podľa NEBS úroveň-1 

DA-1976 
• 48TL120 – 48TL160 – 48TL160H: dizajn 

v súlade s NEBS úroveň-1 DA-1976 
 
Aplikácie 
• Telekomunikačne centrály pre lokality s 

požiadavkami na vysokú energetickú hustotou 
• Telekomunikačné outdoor kabinety v miestach 

so zvýšenou alebo extrémnou teplotou 
• Lokality s nízkou kvalitou a/alebo častými 

výpadkami napájacej siete 
• Inštalácia v miestach, kde pravidelná údržba je 

nákladná alebo nie je možná 
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Všeobecné charakteristiky 
 
• Menovité napätie: 48 VDC 
• Napätie naprázdno: 51,6 V 
• Rozsah napätia zbernice: 53 až 59 V 
• Cyklická prevádzka: > 3000 cyclov pri 80% hĺbke vybitia (DoD) 
• Konštantný výkon pri teplote: -20 °C až +60 °C  
    

Typ 
Menovitá 
kapacita 

Menovitá  
energia Gravimetrická 

hustota energie 
Objemová 

hustota 
energie 

Maximálny 
trvalý 

vybíjací prúd 

Doba ohrevu 
na 

prevádzkovú 
teplotu 

Rozhranie 

 C4 / 42V 
Batérie FIAMM 48TL  

48TL80 80 Ah 3650 Wh 81 Wh/kg 
37 Wh/lb 80 Wh/l 50 Amps < 20 hod. RS 232 

(voliteľne RS 485) 

48TL120 120 Ah 5700 Wh 74 Wh/kg 
34 Wh/lb 64 Wh/l 90 Amps < 14 hod. RS 485 / USB 

Ethernet / CAN 

48TL160 160 Ah 7700 Wh 85 Wh/kg 
38 Wh/lb 86 Wh/l 120 Amps < 14 hod. 

RS 485 / USB 
Ethernet / CAN 

48TL200 200 Ah 9600 Wh 91 Wh/kg 
42 Wh/lb 108 Wh/l 150 Amps < 14 hod. 

RS 485 / USB 
Ethernet / CAN 

 
Batérie FIAMM 48TL-H  

48TL160H 160 Ah 7700 Wh 86 Wh/kg 
39 Wh/lb 83 Wh/l 65 Amps < 13 hod. RS 485 / USB 

Ethernet / CAN 
 

Typ Šírka Hĺbka Výška Hmotnosť 
48TL80 260 mm 550 mm 320 mm 45 kg 

48TL120 496 mm 558 mm 320 mm 77 kg 

48TL160 496 mm 558 mm 320 mm 91 kg 

48TL160H 496 mm 578 mm 325 mm 90 kg 

48TL200 496 mm 558 mm 320 mm 105 kg 

 

 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (V102013) 
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