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Глава 1 Предпазни мерки 
Ръководството за употреба описва конфигурацията на системата и подробни процедури за инсталиране, 
експлоатация и поддръжка на инверторна батерия от серия B1. Това ръководство обаче не включва 
информация за инвертори, към които може да се приложи батерията. Моля, прочетете ръководството за 
употреба, преди да използвате този продукт. 

1.1 Указания за безопасност 

ОПАСНОСТ 

· Не излагайте батерията на температури над 45°C. 

· Не подлагайте батерията на силен натиск. 

· Не поставяйте батерията близо до източник на топлина, като пряка слънчева светлина, камина. 

· Дръжте запалими и експлозивни опасни предмети или пламъци далеч от батерията. 

· Не накисвайте батерията във вода и не я излагайте на влага или течности. 

 

   

ВНИМАНИЕ 
 

· Само квалифициран персонал, който е напълно запознат с местните разпоредби за безопасност и 
местните стандарти за батерии може да инсталира, поддържа, премахва и обработва този продукт. 

· SAJ electric не носи отговорност за щети или претенции за гаранция, произтичащи от неоторизирани 
промени на продукта, които могат да причинят фатални наранявания на обслужващото лице, трети 
страни или работата на оборудването. 

· За лична и имуществена безопасност не позволявайте да има късо съединение между положителните 
(+) и отрицателните (-) електродни клеми. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

· Не модифицирайте и не сменяйте компонентите на батерията. 

· Съществува риск от повреда поради неправилна модификация 
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ЗАБЕЛЕЖКА 

· По време на монтажа на батерията B1, прекъсвачът трябва да бъде изключен от окабеляването на 
батерията. 

· Батерията B1 може да се използва само в комплект с инвертор за съхранение AS1 и H1 от SAJ, в 
противен случай не може да се използва нормално. 

  

1.2  Обяснение на символите 
 

Символ Описание 
 

 
 

Опасно електрическо напрежение 
Устройството е директно свързано към открита 
мрежа, поради което работата с батерията 
трябва да се извършва само от квалифициран 
персонал. 
 

 

 

Без открит огън 
Не поставяйте и не инсталирайте в близост до 
запалими или експлозивни материали. 
 

 
 

Опасност от гореща повърхност 
Компонентите в устройството ще отделят много 
топлина по време на работа. Не докосвайте 
корпуса на металната кутия на инвертора по 
време на работа. 
 

 
 

Внимание 
Инсталирайте продукта на място, недостъпно за 
деца 
 

 

 

Възникна грешка 
Прочетете ръководството за употреба, за да 
отстраните проблемите 
 

 
 

Това устройство НЕ СЕ изхвърля с битовите 
отпадъци 
Моля, вижте Глава 8 „Рециклиране и 
изхвърляне“  
 

 

CE Mark 
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 Устройството е в съответствие с директивата за 
ниско напрежение и електромагнитна 
съвместимост. 
 

 
 

Рециклируема 
 

 

1.3 Аварийна ситуация 

Въпреки стриктния и професионален дизайн, осигуряващ защита срещу всякакви опасни събития, в 
батерията може да възникнат повреди. Ако се отдели малко количество електролит от нея, поради 
сериозна повреда в корпуса; или ако батерията експлодира поради ненавременна реакция след избухване 
на пожар наблизо и настъпи изтичане на отровни газове като въглероден окис, въглероден диоксид и др., 
се препоръчват следните действия: 

1) Контакт с очите: Изплакнете очите с голямо количество течаща вода и потърсете медицинска 
помощ 

2）Контакт с кожата: Измийте добре засегнатото място със сапун и потърсете медицинска 
помощ 

3) Вдишване: Ако почувствате дискомфорт, замаяност или повръщате, незабавно потърсете 
медицинска помощ. 

4）Използвайте пожарогасители FM-200 или въглероден диоксид (CO2), за да потушите пожара, 
ако има пожар в района, където е монтирана батерията. Носете противогаз и избягвайте 
вдишването на токсични газове и вредни вещества, в следствие на пожара. 

5）Използвайте пожарогасител ABC, ако огънят не е причинен от батерията и все още не я е 
засегнал. 

Внимание 

· Ако току-що е възникнал пожар, се опитайте да изключите прекъсвача на батерията и първо да 
прекъснете захранването, но само ако можете да го направите, без да подлагате на риск живота и 
здравето си. 

· Ако батерията гори, не се опитвайте да потушите огъня и незабавно евакуирайте помещението. 

 

Потенциална опасност от повредена батерия: 

Химическа опасност: Въпреки стриктния и професионален дизайн, осигуряващ защита срещу 
каквито и да било опасни ситуации, може да се получи пробиване на батерията поради механични 
повреди, вътрешно налягане и др. и това може да доведе до изтичане на електролит от нея. Електролитът 
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е корозивен и запалим. Когато има пожар, произведените токсични газове ще предизвикат дразнене на 
кожата и очите и дискомфорт след вдишване. Следователно: 

1) Не отваряйте повредени батерии; 

2) Не повреждайте батерията отново (удар, падане, мачкане и т.н.); 

3) Дръжте повредените батерии далеч от вода (освен за да предотвратите запалването на система 
за съхранение на енергия); 

4) Не излагайте повредената батерия на слънце, за да предотвратите вътрешно нагряване на 
батерията. 

 

Електрическа опасност: Причината за пожар и експлозия при литиеви батерии е експлозията на 
батерията. Ето основните причини за експлозия на батерия: 

1) Късо съединение на батерията. Късо съединение би генерирало висока топлина вътре в 
батерията, което би довело до частична газификация на електролита, което би разширило 
корпуса на батерията. Температурата, достигаща точката на запалване на вътрешния материал, 
би довела до експлозия. 

2) Презареждане на батерията. Презареждането на батерията може да утаи литиевия метал. Ако 
целостта на корпуса е нарушена, той ще влезе в пряк контакт с въздуха, което ще доведе до 
горене. Електролитът ще се запали в същото, което ще доведе до силен пламък, бързо 
разширяване на газа и експлозия. 

Глава 2 Въведение в продукта 
2.1 Обхват на приложението на продуктите 

Батерията B1 се прилага към домашна фотоволтаична система. Батерията е изградена със система за 
управление на батерията (BMS), която се използва за осигуряване на ефективност на батерията и за 
избягване на презареждане или претоварване. Батерията използва модулен дизайн за лесен монтаж и 
окабеляване и може да се използва от до 3 устройства едновременно. B1 батерията се нарича още 
подчинена машина в последващия текст. 
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Фигура 2.1 B1 външен изглед 

  

2.2 Спецификация за модел на продукт 

 

 

B1 представлява името на продукта. 

XX представлява общия енергиен капацитет XXKWh, например 5.1 означава 5.1kWh. 

XX представлява степен на напрежение, 48 означава 48V 

2.3 Таблица с данни 

B1-5.1-48 

Тип B1-5.1-48 
 

Електрически характеристики 
Общ енергиен капацитет [Wh] 5120 
Използваем капацитет [Wh] 4600 
Номинално напрежение [V] 51.2 
Обхват на напрежението [V] 42 ~ 58.4 
Дълбочина на разреждане [DOD] ≤90% 
Цикъл живот ≥6000 
Максимален заряден ток [A] 60 
Максимален ток на разреждане [A] 60 
Физически параметри 
Тип батерия Литиево-йонна 
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Комуникация CAN 
Диапазон на работната температура 0°C ~ 50°C 
Метод на охлаждане Естествена конвекция 
Влажност на околната среда 0-95% Без кондензация 
Защита от външни условия IP65 
Размери [В*Ш*Д] [мм] 410*650*186 
Тегло [кг] 48 
Стандартна гаранция [Година] 5 (Стандартна) / 10 (По избор) 
Приложим стандарт UN38.3 、 IEC62619 

 

Глава 3 Инструкции за монтаж 
3.1 Артикули в комплекта 

  

 

 
 

 

Батерия Стенна скоба 
 
 

 
   

Комплект монтажни 
болтове * 6 

Кабели Ethernet кабел и RJ45 
конектор 

Ръководство за 
употреба 
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3.2 Позиция на монтаж 
3.2.1 Размерите на батерията са показани, както следва 

  

 

Фигура 3.1 B1-5.1-48 Външен изглед и размери 

3.2.2 Позиция на монтаж 

Това устройство се охлажда по естествен начин и се препоръчва вътрешна инсталация или инсталация 
под защитено място, за да се предотврати излагането на батерията на пряка слънчева светлина и ерозия в 
следствие на дъжд и сняг. 

 

Фигура 3.2 Метод на монтаж 
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3.2.3 Метод на монтаж  

Препоръчва се вертикален монтаж, батерията поема наклон до максимум 15°. Никога не монтирайте 
батерията хоризонтално или наобратно. 

 

Фигура 3.3 Метод на монтаж 

Моля, уверете се, че батерията е винаги изложена на въздух. Лошата циркулация на въздух ще повлияе 
на работата на вътрешните електронни компоненти и ще съкрати експлоатационния живот на батерията. 

 

 

Фигура 3.4 Позиция на монтаж 
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3.3 Процедура по монтаж 

3.3.1 Позициониране на пробитите отвори за скоба 

Батерията B1 използва свободно стояща инсталация и нейната позиция се определя от пробитите отвори 
на скобата，Мерна единица: mm.  

 

Фигура 3.5 Скоба за B1-5.1-48 (подчинена машина) 

Уверете се, че на стената могат да се монтират винтове и тя би издържала теглото на батерията преди 
монтажа. Отбележете мястото на отворите на скобата върху стената и пробийте дупките. След това 
използвайте гумен чук, за да забиете винтовете в отворите. 

 

Фигура 3.6 Скоба за B1-5.1-48 (подчинена машина) 

AS1-3KS-5.1 е водеща машина, докато B1-5.1-48 е подчинена машина. За да се гарантира, че 
инсталирането на устройството е успешно, разстоянието между водеща и подчинена машина, подчинена 
и подчинена машина трябва да отговаря най-малко на следните изисквания: 
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Фигура 3.7 Разстояние между скобите 

Фиксирайте скобите в маркираното положение с шестостенни винтове. 

 

 

 

Фигура 3.8 Монтиране на скобите 
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По време на инсталацията на устройството, моля, инсталирайте първо подчинените машини, а след това 
водещите машини, за да избегнете проблем в монтажа поради липса на пространство между водещата 
машина и подчинените машини. Внимателно монтирайте устройството върху скобите и се уверете, че 
дъното на устройството е прикрепено към скобите. 

 

 

 

Фигура 3.9 Инсталиране на водещата и подчинената машина 

Една водеща машина може да се съчетае с още до три батерии. По време на инсталацията на проекта е 
необходимо да се обмисли дали ще се запазва място за добавяне на нови батерии в бъдеще. Диаграмата 
на разширението е както следва. 
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Фигура 3.10 Диаграма на разширение за батерии 

 

Глава 4 Електрическо свързване 
4.1 Спецификации за електрически интерфейс 

 

  

Фигура 4.1 B1-5.1-4 Интерфейс 
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Код Име 
A BMS превключвател 
B Превключвател на батерията 

C 、c BAT + порт 
D 、d BMS LINK порт 
E 、e BAT-порт 

 

Таблица 4.1 Инструкции за интерфейса 

4.2 Подчинено свързване 

Уверете се, че прекъсвачът е изключен, премахнете капака и издърпайте кабела на BMS 
превключвателя, след което оставете капака настрана. 

 

  

Фигура 4.2 Отваряне на капака на окабеляването 

Завъртете главата на гайката на фланеца обратно на часовниковата стрелка и я извадете, когато има тапа 
на отвора, както е показано на фигурата по-долу. След това прокарайте оригиналния кабел през 
водоустойчивата обшивка. 

 

  

Фигура 4.3 Диаграма на резбата 
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За свързване на подчинена машина са необходими само 3 кабела (BAT + -BAT, BAT - BAT-, LINK-
LINK). Бъдете внимателни при свързването. Не разменяйте положителните и отрицателните клеми. 

 

Фигура 4.4 Схема на свързване 

4.3 Комуникационен интерфейс 

Извадете Ethernet кабела от опаковката на батерията. 

Забележка: Първо прокарайте кабела през водоустойчивата обшивка и след това кримпнете RJ45 
конектора. 

 

Фигура 4.5 Определение на интерфейса 

Код Име 
1 празно 
2 празно 
3 празно 
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4 празно 
5 празно 
6 празно 
7 RS485A 
8 RS485A 

 

Таблица 4.2 Описание на интерфейсните пинове 

Внимание 
 

· Моля, използвайте оригиналния кабел за свързване на батерията 

· Не свързвайте една батерия B1 към два инвертора едновременно 

· Водоустойчивият корпус трябва да бъде затегнат след окабеляването, за да се предотврати 
навлизането на дъждовна вода в устройството 

 

   

4.4 Инсталиране на десния капак 

Използвайте предварително отстранения винт, за да затворите капака. Препоръчва се въртящ момент 
14kgf.cm. 

 

Фигура 4.6 Инсталирайте десния капак 

4.5 Заземяване 

След вкарването на външния винт с шестостенна глава в OT терминала на заземяващата линия, завийте 
заземителния порт на корпуса на инвертора по посока на часовниковата стрелка. 
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Фигура 4.7 Заземяване 

Глава 5 Инструкции за отстраняване на неизправности 
Пускане в експлоатация на системата 

След завършване на окабеляването, вижте ръководството за серии AS1 или H1 за работа на системата. 

Забележка: Включете превключвателя на батерията и BMS превключвателя, когато използвате батерията 
B1. 

Глава 6 Поддръжка на батерията 
6.1 Транспорт 

Литиевите батерии са опасни товари. Издържал теста на UN38.3, този продукт отговаря на изискванията 
за транспортиране на опасни товари за литиеви батерии. След инсталирането на батерията, оригиналната 
опаковка (съдържаща идентификацията на литиевата батерия) трябва бъде съхранена. Когато батерията 
се налага да бъде върната във фабриката за ремонт, моля, опаковайте я в оригиналната опаковка, за да 
намалите риска от ненужни проблеми. 

6.2 Съхранение 

След закупуване на батерията, моля, съхранявайте я спрямо следните инструкции: 

1) Моля, съхранявайте я на сухо и проветриво място, пазете го от източници на топлина; 

2) Моля, съхранявайте я в среда с температура на съхранение от -20°C ~ 50°C, влажност <85% 
RH; 

3) За дългосрочно съхранение (> 3 месеца), моля, съхранявайте я в среда с температура от 18°C 
до 28°C и влажност на въздуха <85% RH; 
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4) Батерията трябва да се съхранява в съответствие с изискванията за съхранение, споменати по-
горе и трябва да бъде инсталирана в рамките на 6 месеца след доставката от завода и да се 
използва със съвместими инвертори; 

ЗАБЕЛЕЖКА 
 
 

· Батерията е с 60% мощност, когато идва от завода. 

· Колкото по-дълго се съхранява батерията, стойността на DOD става все по-голяма. Когато 
оставащото напрежение на батерията не успее да достигне изискването за стартово напрежение, 
батерията може да е повредена. 

· Преценка на състоянието: Затворете ключа на прекъсвача на батерията и натиснете BMS 
превключвателя. По това време, ако LED светлината мига, значи тя работи нормално. Ако LED 
светлината е изключена, значи батерията е повредена. 

 

  

Батерията не може да се изхвърля като останалите битови отпадъци. Когато експлоатационният живот 
на батерията се изчерпи, не е необходимо да я връщате на продавача или SAJ, но тя трябва да бъде 
рециклирана в отреденото място за рециклиране на литиеви батерии в района. 

Глава 7 Контакт със SAJ 
Гуанджоу Sanjing Electric Co., Ltd. 

SAJ Innovation Park, No.9, Lizhishan Road, Guangzhou Science City, Guangdong, P.R. China. 

Уеб: http: //www.saj-electric.com 

Техническа поддръжка и обслужване 

Тел: +86 20 6660 8588 

Факс: +86 20 6660 8589 

Имейл: service@saj-electric.com 

Международни продажби 

Тел: +86 20 6660 8618/6660 8619/6660 0082/6660 0086 

Факс: +86 20 6660 8589 

Имейл: info@saj-electric.com 

Вътрешни продажби 

Тел: +20 6660 0058/6660 0082 
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Факс: +20 6660 8589 

Гаранционна карта 
Служителят, който инсталира батерията трябва да попълни втория формуляр, докато инсталира 
инвертора. За иск за гаранция, моля, попълнете формулярите по-долу и изпратете тази страница на SAJ, 
приложена към фактурата за клиента. 

За попълване от клиента 

Име 
Град: 
 
 

Държава: 
 

Пощенски код: 
 

Тел: Факс 
 
 

E-mail: 

 

Информация на устройството 

Тип устройство: Сериен номер (S/N): 
 

Фактура №: Дата на въвеждане в експлоатация: 
 

Време на повреда: 
 
Съобщение за грешка (показания на дисплея): 
 
Кратко описание на проблема и снимка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпис: __________________________________ 
 

 
Дата: __________________________________ 
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За попълване от служителя, инсталиращ батерията 

Използвани модули: 
 
Свързани модули: Брой връзки: 

 
Инсталираща компания: Номер на лиценз за изпълнител: 

 
Фирма: 
 
Град: Държава: Пощенски код: 

 
Тел: Факс: E-mail: 
 
 
 
Подпис: __________________________________ 
 

 
 
 
Дата: __________________________________ 
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