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AEG BACS “Battery Analysis & Care System”  
Monitoring a optimalizace dobíjení jednotlivých 2V, 6V, 12V bloků/článků v bateriovém řetězci. 

Systém je vhodný pro instalaci s libovolným typem baterií ( VRLA, OPzS, NiCd...), UPS nebo usměrňovače. 

Komunikační rozhraní: SNMP, bezpotenciálové kontakty, Modbus, Profibus, dotykový LCD panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul BACS C20 instalovaný na VRLA baterii 

Optimalizace a monitoring pro každý jednotlivý bateriový blok samostatně: 
Kontinuální měření: 

 Napětí na bloku baterie 

 Vnitřní impedance bloku baterie 

 Teplota povrchu bloku baterie 
 
Alarmová signalizace: LED, Akustický, BP kontakt, 
SNMP (TCP/IP-LAN) 
 
Optimalizace nabíjecího napětí každého 
bateriového bloku s vyrovnávací funkci 
“EQUALISATION”. Tato funkce monitoruje a 
nastavuje dobíjení jednotlivých bateriových bloků 
pro vyrovnání jejich kapacit na stejnou úroveň. Díky 
tomu můžeme zvýšit kapacitu až o 18% a 
prodloužit životnost baterie až o 30%. Optimalizace 
může být volitelně vypnuta. 
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Příklad fungování “EQUALISATION” 

Řídicí systém AEG BACS WebManager monitoruje pomocí modulů AEG BACS jednotlivá napětí všech bloků baterie 

(13.4V + 13.6V + 13,8) = 40.8V). Dělením celkového napětí počtem baterií (40,8 / 3 = 13.6V) se získá tzv „Cílové 

napětí", které je odesláno do každého modulu AEG BACS. Každý AEG BACS modul samostatně upraví nabíjecí 

napětí na ekvivalentní hodnotu ( na 0% až 100% ekvivalentu) pro změnu napětí bateriového bloku směrem k tomuto 

cíli.  

Ve srovnání se standardně 
provozovanými bateriemi 
funkce “EQUALISATION” 
zvyšuje kapacitu baterií až o 
18% a životnost až o 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napětí jednotlivých bloků baterie 

 

 

 

 

 

 

 

          Bez funkce “EQUALISATION”             s funkcí “EQUALISATION”   
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Z AEG BACS získává zákazník informace o stavu baterií prostřednictvím LAN v grafickém 
prostředí. 
Náhled na hodnoty jednotlivých bloků prostřednictvím standardního webového prohlížeče (po zadání konkrétní IP 
adresy). Alarmová hlášení prostřednictvím web interface, network message, modem, email, SMS, SNMP, MODBUS 
a s volitelným doplňkem PROFIBUS a LONBUS 
  
Úložiště RAM pro datalog 
baterií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobá analýza dat jednotlivých bateriových bloků. 
 Informace o bateriích mohou být uloženy na paměťové kartě až 10 let. 
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Příklad: monitorování 4 řetězců baterií s různým stářím se zapnutou funkcí “EQUALISATION”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 24 hodin po jejím vypnutí = standardní situace bez používání AEG BACS. Některé baterie jsou konstantně 

přebíjené, jiné mají nízké dobíjecí napětí. Napěťové okno je nyní 13.15-14.64V = 1.49V odchylka. 
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Komponenty 

 

Centrální řídící jednotka AEG BACS WEBMANAGER pro až 600 bateriových bloků v 10 paralelních řetězcích. 

Integrovaný BACS CONVERTER 6 ( BUS/SNMP + galvanická izolace) s RTC hodinami a watchdogem pro dosažení 

nejvyšší spolehlivosti. 6 * náhradních komunikačních BUS kabelů - 2x0.25m, 2x0.4m, 1x0.7m, 1x1.5m. Včetně 

externího napájecího zdroje 230VAC/12VDC 500mA  na DIN lištu.  Rozhraní LAN, COM1 / 2, servisní port, 1x BP 

kontakt. Akustický a LED alarm s MUTE a reset tlačítky. Maximální vzdálenost BACS-modul je 60m. 
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Centrální řídící jednotka AEG BACS WEBMANAGER  Napájecí zdroj na DIN lištu  

Vstup=120-370VAC nebo 12-270VDC 

(variantně v provedení jako karta do PC)    Výstup=12VDC 2000mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul AEG BACS C20 pro každou bateri VRLA 12VDC, 7-

600Ah. Měřené hodnoty: 7V - 17V, RI rozpětí: 0.5-

60mOhm,150 mA vyrovnávající.  Včetně integrovaného 

teplotního senzoru ( 2mm nad povrchem baterie) a 

statusové vícebarevné LED. Velikost modulu: 54 * 79 * 22 

mm. 

Variantně: 

Modul AEG BACS C30 pro 6VDC baterie  

Modul AEG BACS C40 pro 2VDC baterie 

a další pro NiCD.. 

 

 

Na obrázku doplněné o : 

+Měřící kabel 25cm, 6mm koncovka oko ( +-póly baterie - modul BACS C20) s pojistkou 
Délka a koncovka (FASTON/OKO mm / počet)  podle 
konkrétní instalace  
 

+BACS Bus kabel 0,4 m – stíněný datový propojovací kabel 

mezi AEG Moduly/bloky. Délky podle konkrétní instalace. 

 

BUS modul BACS GX_R_AUX s 4 x volně programovatelnými digitálními vstupy, 4 x reléovými výstupy a 8x LED. 
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AEG BACS SPLITT – nutný pro více jak 50 modulů/  Průmyslové PC s dotykovým 7“ LCD (all in one) 

bateriových bloků, nebo pro zkrácení délky BUS kabelů (max 

60m). 6 vstupů (max 5x60 modulů). 

 

 

 

 

 

 

AEG BACS DC Current Sensor 300/400   AEG BACS DC Current Sensor 500/1000 

Proudová sonda pro :+/-300-400A DC   +/- 500-1000A DC 

 

    

Nástěnný rozvaděč AEG BACS Control Cabinet Type 1 -systém AEG BACS může být dodaný v nástěnném 

rozvaděči s libovolným počtem řídících jednotek WEBMANAGER a s volitelným 7-15“ dotykovým LCD panelem/PC ve 

dveřích. Rozměry: 400(500)*500*210mm. 
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PŘÍKLAD INSTALACE do UPS 

 

Základní komponenty – typový příklad 32 VRLA 12VDC baterií ve stojanu s UPS AEG Protect 8.33. 

 

Předmět  Obj. číslo ks 

AEG BACS (Battery Analysis & Care System) počet 12 VDC bloku 32 

 
počet řad v patře 4 

 

počet pater 4 
Centrální řídící jednotka AEG BACS WEBMANAGER pro až 256 bateriových bloků v 10 
paralelních  řetězcích. Integrovaný BACS CONVERTER 6 ( BUS/SNMP + galvanická izolace) s 
RTC hodinami a watchdogem pro dosažení nejvyšší spolehlivosti. 6 * náhradních 
komunikačních BUS kabelů - 2x0.25m, 2x0.4m, 1x0.7m, 1x1.5m. Včetně externího napájecího 
zdroje 230VAC/12VDC 500mA  na DIN lištu.  Rozhraní LAN, COM1 / 2, servisní port, 1x BP 
kontakt. Akustický a LED alarm s MUTE a reset tlačítky. 

2BACSKB4_370 1 

Modul AEG BACS C20 pro každou bateri VRLA 12VDC, 7-600Ah. Měřené hodnoty: 7V - 17V, 
RI rozpětí: 0.5-60mOhm,150 mA vyrovnávající.  Včetně integrovaného teplotního senzoru ( 
2mm nad povrchem baterie) a statusové vícebarevné LED. Velikost modulu: 54 * 79 * 22 mm.  

BACSC20 32 

Modul BACS C40 pro 2VDC články BACSC40  
Montážní sada pro BACS WebManager na DIN lištu BACS_MNT_II 1 

BUS modul BACS GX_R_AUX s 4 x volně programovatelnými digitálními vstupy, 
4 x reléovými výstupy a 8x LED.  

GX_R_AUX 1 

Kabeláž mezi jednotlivými moduly AEG BACS C20:   

Měřící kabel 25cm, 6mm koncovka oko ( +-póly baterie-BACS C20) s pojistkou BC5-025M6 32 

BACS Bus kabel 0,4 m - datový propojovací mezi bloky v řadě B4BCRJ1004 28 

BACS Bus kabel 1,5m - datový propojovací mezi řadami/patry ve stojanu B4BCRJ1015 3 

BACS Bus kabel 5 m do řídící jednotky ze stojanu/ B4BCRJ1050 1 
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