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MÀN HÌNH SẢN PHẨM 
 
 

Loại sản phẩm MÔ HÌNH: KS2450 Pin xả hiện tại (Tối đa) 150A 

Công nghệ tế bào Lifepo4 Hiệu quả 98% 

Dung lượng bộ pin (Wh) 1280 Độ sâu của Xả 100% 

Điện áp bộ pin (Vdc) 24 Kích thước (L * W * H, mm) 323 * 171 * 215 

Dung lượng bộ pin (AH) 50 Giao tiếp Tùy chọn CANBUS HOẶC RS485, 

SMbus 

Bộ pin Số lượng ô trong Series 

(chiếc) 

8S Lớp bảo vệ IP54 

Pin sạc điện áp (Vdc) 29,2 Cân nặng 12,8kg 

Hệ thống pin sạc hiện tại (tiêu 

chuẩn) 

10A Cuộc sống hoạt động 10 năm trở lên 

Bộ pin Sạc hiện tại (Bình 

thường) 

20A Vòng đời hoạt động Hơn 4000 lần 

Bộ pin Sạc hiện tại (Tối đa) 50A Nhiệt độ hoạt động 0-50 ℃ 

Bộ pin Xả điện áp thấp hơn 

(Vdc) 

10V Nhiệt độ bảo quản trừ 20 - 60 ℃ 

Hệ thống pin xả hiện tại (tiêu 

chuẩn) 

20A Giấy chứng nhận sản phẩm TÜV (IEC62619), CE 

Pin xả hiện tại (Bình thường) 50A Chứng chỉ chuyển nhượng UN38.3, MSDS 



 



 

 



 



 



 

Pin lithium ion 12V là hệ thống điện dự phòng thân thiện với môi trường mới tập trung vào các tình 

huống phóng điện tốc độ cao và thời gian ngắn. Pin lithium ion thân thiện với môi trường được cấu 

hình với BMS hiệu suất cao, có nhiều ưu điểm về hiệu suất và ứng dụng so với pin thông thường. 

 

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM 
 
 

 



 
 

1. cao tích hợp với không gian lắp đặt ít hơn. 

2. Vòng đời dài,> 3000 lần ở 80% DOD. 

3. không có kim loại nặng và thân thiện với môi trường. 

4. miễn phí bảo trì, không có hiệu ứng bộ nhớ. 

5. BMS nội bộ với bảo vệ đầy đủ, bảo vệ điện áp cao với độ tin cậy cao hơn. 
 
 

ỨNG DỤNG 
 



 
 

Lưu trữ năng lượng 

- Hệ thống điện gió cực đại / Lưới điện thành phố (Bật / Tắt) / 

Hệ thống dự phòng cộng đồng và gia đình và UPS - Hệ thống 

cơ sởelcom / CATV / Trung tâm máy chủ máy tính / Thiết bị y tế / Thiết bị quân sự  

Các ứng dụng khác - Bảo mật 

và Điện tử / Máy POS di động, Khai thác mỏ Lihgt / Đèn pin / Đèn LED / Đèn khẩn cấp -  

Xe điện RV / Pin xe Golf / Du thuyền biển / Ván trượt điện - 

Dự phòng LED / Pin khởi động động cơ, v.v. 
 
 

ĐÓNG GÓI 



 

 
Đóng Gói chất lượng tốt 

ỂM TRA SIÊU AN TOÀN 
 
 



 



 

 

Đã vượt qua kiểm tra an toàn và đoản mạch dưới đây - đoản mạch, rơi, xuyên đinh, va đập, nghiền 

nát, sốc nhiệt, sạc quá mức, phóng điện quá mức: không cháy, không nổ với cấu trúc hóa học ổn 

định. 



 

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI 
 
 

◆ Kinh nghiệm - Hơn 12 năm Chuyên về pin lithium, Dẫn đầu về Pin Lithium Lifepo4.  

◆ Chứng nhận - CE, UL, MSDS, Báo cáo thử nghiệm từ Trung tâm Quốc gia về Giám sát và Kiểm 

tra Chất lượng Sản phẩm Pin đã được phê duyệt. 

◆ Kiểm soát chất lượng - 37 quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng 7 bước để hứa hẹn chất lượng 

ổn định và độ tin cậy cao cho bạn. 

◆ Chất liệu tốt nhất - Hãy nhấn mạnh vào việc chọn tế bào, vật liệu và phụ kiện chất lượng hàng 

đầu, pin lithium có tuổi thọ lâu hơn. 

◆ Pin mới - Tất cả pin đều mới Sản xuất. 
 

 
 


