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Lithiová baterie, modul 07 LE 90 R1
pro použití v procesorových modulech
Dbejte prosím na následující zásady:

Lithiová baterie, modul 07 LE 90

·

Používejte jen bateriové moduly garantované ABB.

·

Po ukončení životnosti nahraďte baterii novou baterií.

·

Nikdy baterii nezkratujte! Mohlo by to způsobit přehřátí nebo explozi. Zabraňte náhodným zkratům. Z toho
důvodu neskladujte baterie v kovových nádobách nebo
na kovové ploše.

·

Nepokoušejte se baterie nabíjet! Mohlo by to způsobit přehřátí nebo explozi!

·

Baterie se mění při zapnutém napájení ! Pokud je
napájení vypnuto, ztratíte data.

·

Zacházejte s baterií v souladu s ekologickými
předpisy!

·

Dbejte na hlášení o stavu baterie, např.,
LED indikace o ztrátě nebo vybití baterie. Životnost
baterie je závislá na typu přístroje, v němž je nainstalovaná.

07 LE 90 R1, modul lithiové baterie se používá pro zálohování dat v RAM u několika procesorových modulů PLC.
Je vybavena dvoupólovým konektorem a napájenými vodiči.

Životnost baterie
Doba životnosti baterie udává jak dlouho je baterie schopna zálohovat data v době, kdy není přítomno napájecí
napětí.

Když je připojeno napájecí napětí je baterie vybíjena pouze
vlastním zbytkovým proudem.

Typy jednotek pro které je baterie určena:

Životnost baterie (zaručená hodnota při 25°C)

07 KP 62 R101 (ABB Procontic T200)
07 KP 63 R101 (ABB Procontic T200)
07 KR 91 (Advant Controller 31)
07 KT 9x (Advant Controller 31)

min. 5 000 h
min. 5 000 h
min. 4 200 h
min. 4 200 h

Technická data
Kapacita

1000 mAh

Napětí bez zátěže

3.6 V

Jmenovité napětí

3.5 V

Teplotní koeficient jmenovitého napětí

přibližně – 1 mV/K

Teplotní koeficient kapacity

< – 1.5 % při 0...70 °C

Samovolné vybíjení

< 3.0 % ročně při 25 °C
< 6.0 % ročně při 40 °C
< 25.0 % ročně při 70 °C

Hmotnost

20 g

Rozměry

18 mm x 53 mm

Objednací číslo

GJR5250700R1
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