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Sunwind Li-ion akku 125Ah 

（Bluetooth）  

 

Malli: TB-BL12125F-M108A_11 
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1. Yleistä 

Tämä dokumentti sisältää ladattavan LiFePO4-akun TB-BL12125F- M108A_11, tekniset tiedot: 

akkupaketin tyyppi, suorituskyky, tekniset ominaisuudet, sekä varoitukset ja huomautukset. Akku 

tukee langatonta Bluetooth-tiedonsiirtoa. Laitteella, jossa on joko Android- tai 

IOS-käyttöjärjestelmään soveltuva APP, on mahdollista lukea akun tila ja akkuun liittyviä tietoja. 

Erityisesti Android-järjestelmän avoimen lähdekoodin ansiosta erilaiset älypuhelinvalmistajat voivat 

hyödyntää omia kehittämiään Bluetooth-laiteversioita jotka perustuvat Android-järjestelmän 

muokattuihin ominaisuuksiin. Mainituista syistä johtuen on mahdollista, että APP ei toimi yhtä 

hyvin kaikkien älypuhelinmallien tapauksessa (kun kyseessä on Android-pohjainen älypuhelin). 

Asiakkaan tulee varmistua siitä, että älypuhelin on yhteensopiva APP:in kanssa. 

2. Tekniset tiedot (kts. seuraavan sivun taulukko) 

 

NO Ominaisuus Arvo/kuvaus 

Normaaliarvot   

1 Nimellisjännite 12.8 V 

2 Normaali kapasiteetti 125 Ah 

3 Sisäinen resistanssi ≤15 mΩ 

4 Sarjaan kytkentä Ei sallittu 

5 Tiedonsiirtomenetelmä Bluetooth 

Vakiotyyppisen latauksen arvot 

4 Lataustoiminnon lämpötila-alue  0 ~ 45℃ 

5 Normaali latausjännite 14.6 ± 0.1 V 

6 
Suositeltu kellutuksen (FLOAT) latausjännite 

(valmiustoiminto) 
13.8 ± 0.1 V 

7 Suurin sallittu vakio latausvirta 80 A @ akun alkulämpötila 25℃ ± 5℃ 

8 Suositeltu latausvirta ≤60 A 

Vakiotyyppisen purkaustoiminnon arvot 

9 Purkaustoiminnon lämpötila-alue  -20 ~ +60℃ 

10 Lähtöjännitealue 8.0 ~ 14.6V 

11 Suurin sallittu purkauksen vakiovirta 80 A @ akun alkulämpötila 25℃ ± 5℃ 

12 Purkausvirran maksimiarvo 100 A / 30 min，400 A / 3 s 

13 Purkausvirran katkaisujännite 8.0 V 

http://baike.baidu.com/view/1145004.htm
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3. Sähköiset ominaisuudet ja testausolosuhteet 

Testausolosuhteet:  Ympäristön lämpötila: 25℃ ± 5℃; Ilmankosteus: 45% ~ 75%. 
 
NO Ominaisuus Kriteeri Olosuhteet 

1 Kapasiteetti  ≥125 Ah 

Lepo 1 h ajan täyteen latauksen jälkeen, 

purkaus 0.33C:n virralla kunnes akkupaketin 

lähtöjännite saavuttaa katkaisujännitteen 

tason. Purkausvirta * aika (Ah) = 

akkukapasiteetti.  

2 

 

 

Latausjaksot 

(DOD% 100) ≥2000 jaksoa 

Lataus /    CC (0.33 C) / CV (14.6 V); 

           Loppuvirta : 0.05 C; 

           Lepoaika : 1 h; 

Purkaus /   CC(0.5C); 

           Loppujännite : 8.0 V; 

Toista edellä kuvattu prosessi kunnes 

purkauskapasiteetti on enintään 80% 

normaaliarvosta. Latauskertojen lukumäärä on 

= latausjaksot. 

3 

 

Purkauslämpötila  

ominaisuudet 

-20℃ ≥70% Pura akkupakettia 25℃ ± 5℃ lämpötilassa 

purkausvirralla 0.33C katkaisujännitteen 

tasoon saakka. Varastoi akkupaketti eri 

lämpötiloissa 2 tunnin ajan ja pura 

akkupakettia purkausvirralla 0.33C 

katkaisujännitteen tasolle. Ota muistiin 

purkaus- ja latauskapasiteettien välinen suhde. 

0℃ ≥80% 

25℃ 100% 

55℃ ≥95% 

4 
Latauksen pito 

ominaisuudet 

Jäännöskapasiteetti

≥90% 

Lataa akkupaketti täyteen kapasiteettiin ja 

varastoi 28 päivän ajan ja pura akkupakettia 

0.33C:n purkausvirralla katkaisujännitteen 

tasolle. 

 

NO Ominaisuus Kuvaus  

Mekaaniset ominaisuudet 

14 Mitat 
Pituus  318 ± 2 mm 

Leveys   165 ± 2 mm 

Korkeus   215 ± 2 mm 

15 Paino noin  15.0 kg 

Varastointi 

16 
Varastointilämpötila 

ja -kosteus 

Lyhytaikainen: 

alle 1 kk 
-20 ~ +35℃, 45 ~ 75% RH 

Pitkäaikainen: 

yli 1 kk 
-10 ~ +30℃, 45 ~ 75% RH 

17 Itsepurkautuvuus  
Jäännöskapasiteetti ≤3% per kk; ≤15% per vuosi 

Jäännöskapasiteetti ≤1.5% per kk; ≤8% per vuosi 
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4. Suojaustoiminnot 

Akkupaketit on varustettu LiFePO4 Battery Management System (BMS) -järjestelmällä, joka valvoo 

ja optimoi kunkin yksittäisen prismaattisen kennon latauksen ja purkauksen aikana akun 

suojaamiseksi ylilataukselta, syväpurkaukselta ja oikosululta. BMS auttaa varmistamaan 

akkupaketin turvallista toimintaa ja tarkkaa toimintaa. 

Funktio Tarkempi selitys Kriteeri 

Ylilataus 

Ylilatauksen suojaus kullekin kennolle 3.90 ± 0.03 V 

Vapautus kullekin kennolle 3.60 ± 0.05 V 

Ylilatauksen vapautusmenetelmä Vapautusjänitteessä 

Syväpurkaus 

Syväpurkaussuojaus kullekin kennolle 2.00 ± 0.05 V 

Vapautus kullekin kennolle 2.50 ± 0.05 V 

Ylipurkauksen vapautusmenetelmä Lataus 

Ylivirta 

Purkauksen ylivirtasuojaus  400 ~ 500 A 

Suojaustoiminnon aikaviive 50 ~ 200 ms 

Ylivirtasuojauksen vapautusmenetelmä Vapautus 30 s jälkeen 

Ylilämpötila Akkupaketin ylin sallittu lämpötila 
Suojaustoiminto @ 65℃ ± 5℃ 

Vapautus @ 60℃ ± 5℃ 

Alilämpötila Akkupaketin alin sallittu lämpötila 
Suojaustoiminto @ -10℃ ± 5℃ 

Vapautus @ 0℃ ± 5℃ 

5. Mittapiirustus 

 
 

 

 

 

Mitat: mm 
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6. Varastointi ja kuljetus 

* Akkupaketin kennon takia kuljetuksen kaikissa vaiheissa on varmistettava, että 

LiFePO4-akkupaketin kuljetusolosuhteet täyttävät annetut vaatimukset.  

* Akkupaketti tulee varastoida tilassa, jonka lämpötilan tulee olla välillä -20℃ ～+35℃ ja 

varastotilan tulee olla puhdas, kuiva ja hyvin tuuletettu.  

* Akkupaketti tulee varastoida 50%:in SoC:ssä (State-of-Charge) kuljetuksen ajan.  

* Mikäli akkupakettia ei käytetä, se tulee silti ladata joka 6. kuukauden välein. 

* Älä pudota akkua, käännä sitä ylösalaisin tai pinoa raskaiden esineiden väliin  

  kuormauskäsittelyjen aikana.  

 

7. Varoituksia ja käyttöön liittyviä vihjeitä 

Perehdy akkupaketin teknisiin tietoihin sekä varoituksiin ja noudata akkupaketin päällä olevia 

merkintöjä. Akkupaketin väärä käyttö saattaa aiheuttaa akkupaketin kuumentumista, syttymisen, 

halkeamisen, vaurioitumisen tai kapasiteetin alenemisen. Valmistaja ja/tai Maahantuoja Sunwind 

Gylling Oy ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai 

annettujen teknisen arvojen huomiotta jättämisestä. 

Varoitus！ 

* Akkupaketti tulee säilyttää ja sitä tulee käyttää siten, että se on riittävän etäällä lämmönlähteistä, 

korkeajännitteisistä rakenteista eikä sitä saa altistaa suoralle auringonpaisteelle pitkiä aikoja.  

* Älä koskaan heitä akkupakettia veteen tai altista sitä veden vaikutuksille 

* Älä koskaan kytke akkupaketin positiivista ja negatiivista napaa keskenään yhteen. 

* Älä koskaan laivaa/kuljeta/varastoi akkupakettia yhdessä metallien kanssa. 

* Älä koskaan vaihda napaisuutta vääräksi akkua käyttäessäsi. 

* Älä koskaan yritä avata tai purkaa itse akun osia ilman maahantuojan lupaa ja ohjeita. 

* Älä koskaan altista akkua iskuille, äläkä muutenkaan kohtele akkua kovakouraisesti. 

Vihje！ 

* Suojaa akkupaketti liian korkeiden lämpötilojen vaikutukselta. Liian korkeille lämpötiloille 

altistuminen voi aiheuttaa akkupaketin kuumentumisen, palamaan syttymisen tai tiettyjen 

toimintojen menetyksen sekä lyhentää akun käyttöikää.  

* Kun akkupaketti on tyhjentynyt lataa se täyteen kohtuullisessa ajassa (≤15 päivässä). 

* Käytä tälle akkupaketille sovitettua laturia tai suositeltua laturia. 

* Jos akkupaketista tulee outoa hajua, se kuumenee, sen fyysiset muodot vääristyvät tai sen 

käytön tai varastoinnin aikana havaitaan tavanomaisesta poikkeavaa keskeytä akkupaketin 

käyttö ja poista laitteesta.  

* Jos akkupaketti vuotaa ja vuotanutta akkunestettä on päässyt silmiin tai iholle, älä pyyhi vaan 

huuhtele runsaalla puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. 

* Käytä ja säilytä poissa lasten ja kotieläinten ulottuvilta. 

* Älä laita käytöstä poistettua akkupakettia avotuleen tai veteen. 

* Jos on tarpeen kytkeä useampia akkupaketteja rinnan, lataa kaikki akkupaketit täyteen 

lataukseen samalla akkupaketille sovitetulla laturilla ja anna akkupakettien tasaantua 8 tunnin 

ajan kuormittamatta (käyttö vain ammattilaiset). Tämä akkupaketti tukee korkeintaan kolmea 

(3) rinnankytkettyä akkupakettia. Jos on kytkettävä useampia akkupaketteja rinnan, ota yhteys 

valmistajaan ja pyydä tarkempia ohjeita. 

* Akkupakettien sarjaankytkentä on ehdottomasti kielletty. Jos haluat lisätietoja sarjaankytkennän 

vaatimuksista ota yhteys maahantuojaan (Sunwind Gylling Oy) 


