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Děkujeme, že jste si vybrali Green Cell

Baterie LiFePO4 je určena především pro solární panely, přívěsná vozidla a lodě. Zajišťuje 
rychlé nabíjení, vysoký výstupní proud a pětiletou životnost (2000 nabíjecích cyklů).

Bezpečnostní pokyny
Před použitím výrobku si přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny. Bližší instrukce jsou uvedeny dále v tomto               
manuálu.

• Nenamáčejte baterii ve vodě. Je-li baterie namočena, nedotýkejte se jí.
• Nepoužívejte baterii na místech se silným statickým či elektromagnetickým polem.
• Udržujte baterii mimo dosah plamenů, vysokých teplot (nad 60°C), korozivních a hořlavých či 

explozivních materiálů.
• Nepoužívejte baterii, pokud ucítíte zvláštní zápach, pokud z ní uniká kapalina, generuje teplo, 

má zvláštní zbarvení, je zdeformovaná nebo se objeví jiné abnormality. V tomto případě izolujte 
baterii od zátěže a zdrojů nabíjení a kontaktujte svého dodavatele či distributora. 

• V blízkosti baterie nekuřte a nezapalujte oheň.
• Nikdy nepřipojujte baterii přímo k elektrickému výstupu.
• Nezaměňujte kladný a záporný pól. 
• Nezkratujte kladný ani záporný pól baterie. 
• Konektory baterie přímo nepájejte. 
• Neprovádějte úpravy na obvodové desce. 
• Potřebujete-li baterii odpojit, vždy nejdříve odpojte negativní pól. Ujistěte se, že je veškeré 

příslušenství vypnuté, takže nedojde k jiskření.
• Nedeformujte, nepoškozujte, neotevírejte ani neodstraňujte pouzdro baterie.
• Nepropichujte baterii hřebíkem či jinými ostrými objekty.
• Nevystavujte baterii nárazu, dupání, pádu, úderům či šoku.
• Nepřepravujte ani neukládejte baterii spolu s kovovými objekty, jako jsou náramky, sponky, atd.
• Baterii nepřetěžujte.
• Baterii nepřebíjejte ani nadměrně nevybíjejte. 
• Používejte pouze nabíječky kompatibilní s touto baterií. 
• Nikdy nepoužívejte a nekombinujte baterii s jinou, nekompatibilní baterií.
• Baterie nikdy nenapojujte sériově. 
• Před prací s baterií s sundejte všechny kovové doplňky, jako jsou prstýnky, náramky a hodinky.
• Používejte ochranné brýle / obličejový štít a rukavice.
• V okolí baterie používejte pouze izolované nástroje.
• V případě požáru použijte práškový hasící přístroj nebo písek.
• Staré baterie vždy recyklujte. Každá baterie by měla být likvidována pouze v určených 

kontejnerech.

Použití baterie

Kontrola před použitím
• Ujistěte se, že balení baterie není poškozeno.
• Zkontrolujte vnějšek baterie, zda nebyl poškozen nebo nedochází k úniku.
• Zkontrolujte polaritu pozitivního i negativního výstupního pólu.
• Jsou-li svorky baterie znečištěné, očistěte je suchým hadříkem. 
• Ujistěte se, že je napětí baterie v normálních hodnotách.
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Instalace baterie
• Baterii nainstalujte v dobře větraném prostoru bez přímého slunečního svitu, s minimem 

prachu a v teplotně stabilním prostřední.
• Při připojování svorek baterie nepoužívejte přílišnou sílu.
• Ujistěte se, že je správně připojen pozitivní (+) i negativní (-) pól. 
• Očistěte povrch baterie suchým hadříkem. Nepoužívejte organická rozpouštědla.
• Po instalaci otestujte, zda baterie i příslušenství fungují správně. 

Nabíjení / vybíjení baterie

• Proud při nabíjení a vybíjení baterie by neměl překročit hodnoty uvedené v tabulce.
• Baterie LiFePO4 reagují nejlépe na plytčí cykly nabíjení a vybíjení. Pro nejdelší životnost baterie ji vždy vybijte 

zhruba z 20 % a ponechejte 80 % běžné kapacity.
• Je-li baterie téměř vybitá, nabijte ji co nejrychleji – prodloužíte tím životnost baterie.
• Baterii nabijte do 12 hodin od jejího vybití. Pokud nebude tato lhůta naplněna, před nabíjením baterii 

zkontrolujte. Je-li napětí nižší než specifikované v tabulce výše, nepokoušejte se baterii nabíjet. Odpojte 
kabeláž, izolujte baterii a kontaktujte servisního technika. 

• Pokud nebyla baterie dlouhodoběji používána, nabíjejte ji co 2 měsíce. Tím bráníte přílišnému vybití a udržíte 
její kapacitu v rozpětí 80-90 %. 

• Nenabíjejte baterii po příliš dlouhou dobu. Jakmile je baterie plně nabitá, odpojte ji od nabíječky.
• Okolní teplota by měla být při vybíjení baterie v rozmezí -10 - +55 ®C. Překračuje-li teplota 45®C, kontrolujte 

ventilaci a rozptyl tepla.
• Teplota pro nabíjení baterie musí být v rozmezí 0 – 45“C. Okolní vlhkost (relativní) musí být 85 %. Je-li tato 

hodnota překročena, vlhkost okamžitě snižte.
• Teplota pro skladování baterie musí být od 0 – 45 ®C, přičemž optimální teplota je 15 - +25 ®C při nízké 

vlhkosti.
• Nenabíjejte baterii při teplotě nižší než 0 ®C.
• Nenabíjejte, nevybíjejte ani neponechávejte baterii v teplotách nad 60 ®C.
• Vyhněte se kondenzaci na povrchu baterie. 

Systém řízení baterií (BMS)

Tato baterie je vybavena vnitřním digitálním řídícím systémem. BMS monitoruje napětí, proud a teplotu jak 
na jednotlivých článcích, tak i na úrovni sady baterií.  Systém opravuje odchylky od bezpečných provozních 
limitů a, je-li to nutné, aktivuje bezpečnostní vypnutí.

Poznámka: Systém řízení baterií je navržen jako poslední možnost pro pohotovostní vypnutí. Prvním prvkem 
ochrany by měla být funkce bezpečnostního vypnutí na Vašich měničích a nabíječkách. Nastavte maximální 
proud systému, vypnutí baterie při vysokém a nízkém proudu dle parametrů pro nabíjení / vybíjení ve výše 
zmíněné tabulce. 
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Běžné napětí
12 V 
(8S)

24 V 
(15S)

48 V 
(16S)

48 V 
(20S)

60 V   
(24 S)

72 V    
(24 S)

96 V 
(30S)

Napětí při 
nabíjení

14,6 V 29,2 V 54,75 V 58,4 V 73 V 87,6 V 109,5 V

Napětí při 
vybíjení

9,2 V 18,4 V 34,5 V 36,8 V 46 V 55,2 V 69 V



BMS pokrývá tyto prvky:

• Nadproudová ochrana – obnova po vypnutí z důvodu velkého proudu
1. Odpojte zátěž od baterie.
2. Otestujte baterii vypnutím a opětovným zapnutím.

• Ochrana proti přepětí – obnovení po vypnutí z důvodu přepětí:
1. Odpojte zdroj nabíjení od baterie.
2. Baterii připojte znovu, jakmile je zdroj přepětí odstraněn a napětí spadne na přípustné hodnoty.

• Ochrana před přílišným vybitím – obnovení po vypnutí z důvodu nízkého napětí:
1. Odpojte zátěž od baterie.
2. Okamžitě nabijte baterii.
3. Pokud se baterie sama nespustí, položte nabíječku na ni.
4. Pokud je baterie tak vybitá, že ochranu proti nízkému napětí nelze vypnout, zašlete ji k 

nezáručnímu servisu. 

• Ochrana proti zkratu – baterie se obnoví do běžného režimu, jakmile je zkrat odstraněn.
• Ochrana proti extrémní teplotě – baterie se obnoví do běžného režimu automaticky, jakmile je 

teplota na přípustné úrovni

Řešení problémů 

Problém: Baterie byla dlouho skladována a nepoužívána a nebyla správně udržována.
Řešení: Zkontrolujte napětí baterie, Je-li ≥ napětí při vybíjení, umístěte baterii na oddělenou nabíječku a 
zkontrolujte, zda je možné ji normálně nabít. Je-li napětí ≤ napětí při vybíjení, baterii není možné nabít. Odpojte 
a separujte ji, poté kontaktujte svého správce nebo prodejce. 

Problém: Nedostatečná kapacita.
Řešení: Plně baterii nabijte a následně vybijte na 50 % SOC (Stav nabití) ve 3-5 cyklech.

Problém: Konektory nebo svorky nemají správný kontakt.
Řešení: Vyčistěte nebo vyměňte konektory.

Jakýkoli jiný problém
Řešení: Kontaktujte svého správce či prodejce.

Výrobce a distributoři nejsou odpovědni za jakýkoli incident či poškození způsobené nesprávnou instalací a 
provozem baterie. 
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