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Nordisch fbg-Li2-12 – a második generáció! 
Tápegység szerelés közbeni árammentes sorozatvizsgálathoz 

 
A személygépjármű-sorozatgyártás valamennyi folyamatában sor kerül az alkatrészcsoportok és a szervómotorok 

működésének minőségellenőrzésére. A világítás, a klíma, a meglévő biztonsági és kényelmi rendszerek mellett 

többek között a vezérlőegységek működését is ellenőrzik, és ennek során egyúttal a firmware-ek frissítésére is 

sor kerül. 

 

Ebben a munkafázisban ezért a 

gyártósor egyes részterületeinek 

magas az energiaigénye, hogy a 

készre ellenőrzött termék végső 

átvétele megtörténjen. Itt olyan 

rendkívül érzékeny 

munkaterületekről van szó, amelyek 

részleges vagy teljes 

áramkimaradás esetén szűk 

keresztmetszetté válnak.  

Az egyes munkaterületeken a 

tápegység meghibásodása vagy 

akár a gyártósoron bekövetkező 

teljes áramkimaradás a folyamatot 

megszakítja, és ezzel a 

darabszámban veszteséget okoz. Ez 

már néhány perc alatt is gazdasági 

hátrányt okoz a vállalat számára. 

Minden leáll vagy mindent át kell 

dolgozni! 
 

 

A Nordisch fbg-Li2-12 a megfelelő vészhelyzeti stratégiát kínálja a gyártósoron kívüli 

árammentes területek számára. Zártrendszerű, nagyteljesítményű akkumulátor ipari 

alkalmazáshoz is megfelelő házban, teljes önfelügyeleti rendszerrel! Tökéletesen 

összehangolt töltőkonzollal tölthető fel, amelyet álló vagy függő helyzetbe is fel lehet 

szerelni. A könnyűsúlyú készülék a tartófogantyúval ellátott műanyagházzal, (öntött 

sárgarézből készült, teljes szigetelésű) a töltőrúddal és 12V / 23,4Ah teljesítménnyel 

együtt is mindössze kb. 3,5 kg (a 0,5 m vezeték & rúdszorítók nélkül). 10A 

áramerősségen és legfeljebb 30A csúcsáramerősség mellett történő tartós üzem esetén 

csaknem 24Ah áll rendelkezésre, kontrollvesztés nélkül. A 80%-nál nagyobb kisülés 

melletti 2000-nél több töltési ciklusnak köszönhetően jelentősen hosszabb az 

élettartama, mint a hagyományos lítium-ion akkumulátoroké. Ipari alkalmazás esetén 

ezért több éves alkalmazási idő várható.  

  

Aktualizálva: 2022/07 

Akkumulátortechnológiai termékinformáció: 
 
FBG-Li2-12   Cikksz.: 0031706    - töltőkonzollal és tápegységgel 

Cikksz.: 0031706-o - pótegység töltőkonzollal és tápegységgel 

 

fbg-Li2-12:   Gépjármű-áramellátás Nordisch nagyteljesítményű akkuval 30A-ig 

fbg-Li2-app: Felügyelet, 
konfigurálás és hibalemezés 
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A rendszer működése opcionálisan egy appon (iOS/Android) keresztül kiértékelhető és az 
igényeknek megfelelően konfigurálható (lásd az 1. oldalon lévő ábrát). 

 
 

Az fgn-Li2-ben az alábbi funkciók találhatók: 

 

Alul- és túltöltöttség elleni védelem automatikus lekapcsolással és a töltő- és kisülési hőmérséklet állandó 

felügyeletével. A rúdszorítók rövidzárlata és a cellák meghibásodása elleni védelem. Kiváló minőségű 

akkumulátormenedzser cellakiegyenlítő töltéssel. Redundáns lekapcsolás káresemény esetén háromszoros 

biztosítékkal, valamint mechanikusan visszaállítható biztosítással. Kiváló minőségá akkumulátorcellák több 

mint 2000 töltési ciklussan a nagyon hosszú élettartamért. 

 

A felhasználó a kijelzőn segítségével a megfigyelési irányban egy gombnyomással teljes áttekintést kap: a 

töltöttségi szint, az alkalmazás teljes időtartama, az aktuális áramleadás/-felvétel, valamint a még 

rendelkezésre álló kapacitás bármikor elérhető. 

 

A teljes egység tartalmaz egy töltőkészüléket és a talajra vagy a falra 

szerelhető töltőkonzolt. A feltöltés a készülék talajjal való érintkezés 

révén a beállítás közben történik. A töltési idő az akku automatikus 

véglekapcsolása esetén kb. 3,5 óra. 

 

 

Ajánlás: A Nordisch NSC-
rendszerszekrényekkel való 

kombináció kiegészítő segítséget nyújt a gyártáson belüli szervezett 
alkalmazáshoz. Több mint 5 darab Nordisch fbg-Li2 típusú készülék 

egyidejű alkalmazása esetén ajánlott a szellőzővel ellátott, lekapcsolható 

szekrényváltozatot alkalmazni, amely a gyártósoron történő töltés és tárolás 

közben felügyeli a készülék működését. 

 

További részletekért forduljon hozzánk bizalommal! 

Az fbg-Li2-12 műszaki adatai: 
 
Alkalmazási terület:  Gépjárművek végső ellenőrzése, utómunkák, firmware-frissítések, 

  ellenőrzések az árammentes szalagszakaszokon stb. 

Akkufeszültség:  12,8V(névl.) /14,6V (max.) 

Akkutechnológia:  LiFepo4 (negyfeszültségképes), Alkalmazási határok t= 0-60° C 

Biztonság: BMS (cell-balancing  redundáns biztonsági berendezéssel) 

Kapacitás (Ah): 23,6Ah 

Méret kb.  275x246x90 (sz x ma x mé mm) 

Tömeg: ca. 3,5 kg (a rúdszorítók nélkül) 

Alkalmazás időtartama:  áramfüggő (kb. 45 perc I const. 8,5A esetén) 

Minőségét megőrzi: > 2000 ciklus > 80% vételezés esetén 

                                           

   

 

Fbg-Li2 információk a kijelzőn: A fontos értékek megjelentítése  

Modell: NSC-rendszerszekrény integrált fbg-Li2 
töltőkonzollal és felügyeleti rendszerrel 


