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 Akkumulátor Felügyeleti Rendszer 

 

 Akkumulátor Felügyeleti Rendszer ismertetése. 

 

Az akkumulátor felügyeleti rendszer (továbbiakban röviden IMSB /Intelligent Monitor System of Batterys/ 

feladata akkumulátor cella vagy akkumulátor telepcsoport helyi és távfelügyelete. A rendszer képes 

cellánként vagy meghatározott cellacsoportonként mérni azok kapocsfeszültségét, a teljes telepfeszültséget, 

a töltő vagy terhelőáram értékét, illetve mérni és regisztrálni az esetleges feszültségtúllövéseket, valamint a 

telep vagy környezete hőmérsékletét.  

A mért adatokat tárolni, majd szükség esetén a felhasználó által beállíthatóan lehívni és elemezni azokat. A 

mérések alapbeállítás szerint 10 másodperces gyakorisággal történnek. A mérési gyakoriság a felhasználói 

igények szerint paraméterezhetők. A rendszer alkalmas a környezeti hőmérsékleti adatok regisztrálására is. 

A mért villamos és környezeti adatokat online továbbítja és az előre beállított határértékektől való eltérés 

esetén riasztást küldhet a felügyeletnek. 

Az analóg bemeneti mérő egységekhez csatlakozik 8 db jelző LED.  Ezeket a jelzéseket a felhasználó direkt 

módon is bekapcsolhatja annak érdekében, hogy az egyes akkumulátorokat megjelölje. Azonban a jelzés fő 

feladata a beállított határértékektől való eltérés vizuális detektálása, melyről szemrevételezéssel 

megállapítható, hogy pontosan melyik cellában vagy cellacsoportban történt a hiba. 

A riasztási események határértéke (hibajelzés) szoftverből definiálható. Ez például jelenthet túl magas illetve 

túl alacsony hőmérsékletet és/vagy cellafeszültségeket, a cellákra jutó feszültség drasztikus változását, a 

cellán lévő feszültség abnormális megemelkedését, cellazárlatot, abnormális áram felvételeket stb. Az, hogy 

a riasztás milyen további eseményeket váltson ki (E-mail, SNMP trap küldés, távriasztás, helyi riasztás, 

vagy csak helyi tájékoztatás) szintén felhasználó által a szoftverből definiálható. Széles körű felhasználói 

engedélyek megadásának lehetősége segíti az alkalmazót. 

A hardver rendszer 5 fő részből áll: 

 IMSB központi egység MASTER 

 IMSB mérő egységek NODE 

 IMSB hőmérő 

 IMSB szoftver, WEB szerver 

 IMSB felügyeleti rendszer szoftver IMSB Monitor 

 

- IMSB központi egység Master 

 

Az IMSB Master-egység egy ARM - processzor alapú számítógép, illetve illesztő egység, mely egyrészt 

biztosítja a mérő egységekkel való kommunikációt RS-485 interfészen keresztül, másrészt az Ethernet-

interfészen keresztül a külső távfelügyeleti lehetőséget. Beágyazott Linux alapú szoftver biztosítja az adatok 

feldolgozását.  

A hálózati alap beállítási értéke: IP 192.168.2.50; MASK 255.255.255.0  

Az USB „B” porton, mely a központi egység rack előlapjára van kivezetve, történhet a vezérlő szoftver 

firmware-ének frissítése. Az USB „A” portot konfigurálhatóan más a felügyelet szempontjából fontos eszköz 

csatlakoztatására is fel lehet használni pl. IP kamera, GSM modul. Ez a készülék belső kártyáján található, 

előlapról nem hozzáférhető. Külön programozást igényel. 
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Az IMSB Master-egység rendelkezik belső memóriakártyával az adatok, események tárolásához, mely 

alaphelyzetben 4..8Gb, mely méret tovább bővíthető. Például egy 4Gb-os memóriakártya 1 db mérőkártya ~ 

60 év mérési adatait képes tárolni.  

A szoftver alkalmas egy hiteles, NTP által szinkronizálható órajelhez kapcsolódni a pontos naplózás 

biztosítására. 

A memóriakártyán tárolt adatok lekérdezhetőek, a lekérdezési intervallum beállítható.  

Az IMSB Master-egységnek van 2 db potenciál független relé kimenete is további riasztási vagy egyéb 

átjelzések közvetítésére a már rendszerbe telepített jelző rendszerek felé. /NO; 1A/ 

 

- IMSB mérőegység NODE 

 

A mérő egységek feladata az akkumulátorok feszültségének, hőmérsékletének a mérése, mérési eredmények 

továbbítása a Master egység felé, illetve az esetleges riasztások vizuális kijelzés vezérlése. Amennyiben 

árammérést szeretnénk megvalósítani arra is lehetőség van a mérőbemenetek szoftverből történő 

átállításával. 1 db mérőegység 8 db mérőbemenettel rendelkezik. 

 

A mérő bemenetek 2.3 típusú kártya alkalmazása esetén 0-15V; /1%  

3.1 típusú kártya alkalmazása esetén 0,1-5V; /0,1 %  

3.2 típusú kártya alkalmazása esetén 5-15V /0,1 %  

feszültséget képesek mérni. 

Bemeneti ellenállása: 2-3 kohm, 

   Mintavételezés gyakorisága: 10 sec. 

Minden mérőcsatorna galvanikusan leválasztott, és korszerű, üzembiztos WAGO csatlakozó sávval ellátott. 

A mérő leágazásokat az akkumulátoroknál védő biztosítékokkal kell ellátni az esetleges rövidzárlat 

veszélyeinek csökkentése miatt. 1A G20 üvegcsöves biztosítékkal ellátott Gyártó által mellékelt részegység! 

 

- Hőmérő egység 

 

Az IMSB mérő egységre csatlakoztatható a gyártó által mellékelt digitális hőmérő, mely akár egy 

akkumulátor, akár a környezeti hőmérséklet mérésére alkalmas.  

Mérési tartománya: -20 - +80°C  

A hőmérő egységet max.50 méter távolságra lehet telepíteni. Bekötése a Gyártó által történik WAGO lengő 

csatlakozóba. A kijelölt mérési pontoknak megfelelő hosszúságú kábelt a Gyártó mellékel. 

- IMSB felügyeleti rendszer,  Monitor szoftver 

 

Az IMSB rendszer fontos része a grafikus felületű IMSB – Monitor szoftver. Ez megjeleníti az összes fontos 

adatot telepített rendszerről pl. akkumulátorok típusát, telepítési adatait, riasztási eseményeket, 

akkumulátorok pillanatnyi feszültségét, és a feszültségek időbeni alakulását.  A rendszer platform-független 

/Java-alapú/ így többféle gépen és operációs rendszeren is futhat.  Rendszerigénye minimális.  

 

- Egyéb funkciók, csatlakozók, tápellátás 

 

Az IMSB - rendszer tápellátását egy stabil 230/12V 1..3A terhelhetőségű DC tápegység biztosítja, a mérő 

egységek számától függően. Lehetőség van 2 oldali betáplálás csatlakozására is a központi egységen. 

A tápellátás megoldható a felügyelt telepről is, de célszerű a teleptől független szünetmentes tápegységre 

kötni, azért hogy az IMSB-rendszer az esetleges telep meghibásodás esetén is feltétlen kapjon 

tápfeszültséget.  

Amennyiben 16 mérőbemenetnél többre van szükség úgy további mérőegységek /NODE/ csatlakoztatása 

szükséges. A tápellátás és az adatforgalom a készülékek hátoldalán elhelyezett RJ45 csatlakozón keresztül 

jutnak el a mérőegységekhez. Az egységek a buszra sorban fel vannak fűzve.  
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A rendszer konfigurálásakor az IMSB - Master egységben kell beállítani, a telepített NODE-ok számát. Ez a 

konfiguráció a későbbiekben nem változhat, illetve változáskor az IMSB - Master egységet újra kell 

konfigurálni. A Master egység belső tápellátása, valamint a relé kimenetek csatlakozásai sorkapcsokkal 

vannak megoldva, melyek maximum 2,5mm2 keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatására alkalmasak. A 

távjelző relék alaphelyzetben nem kerülnek beépítésre, azonban a Megrendelő igénye szerint bármikor 

beépíthető. 

 

Az Ethernet-interfész a MASTER egység előlapján található RJ45 csatlakozóra került kivezetésre, sebessége 

10/100Mbit.  

Minden mérő egység rendelkezik 8 db jelző LED - el, melyek a készülék előlapján vannak elhelyezve. A 

LED-ek a hozzájuk rendelt akkumulátorok riasztási információit jelzik ki. 

 

A felügyeleti rendszer 19 colos 1U magas 390 mm mély rack dobozban van elhelyezve. A központi egységet 

tartalmazó MASTER rack fiókban található a tápegység, 1 db központi egység MASTER és 2 db mérőegység 

NODE.  

 

 
Master központi egységet tartalmazó készülék előlapon látható vizuális információk. 

 

A rendszer a mérendő akkumulátorok számától függően további mérőegységeket tartalmazó rack dobozokkal 

egészíthető ki. 

 

 
NODE egységet tartalmazó készülék előlapon látható vizuális információk. 

 

Természetesen vevői igények alapján más dobozba (dobozokba) is elhelyezhető a rendszer, ebben 

Vevőinkkel szorosan együttműködve alakítjuk ki a legoptimálisabb mechanikus kialakítást az adott 

helyszínre!  

A készülék egyedi doboz gyártását is vállaljuk a tervezéstől a kivitelezésig! 

 

A rendszer beüzemelése: 

 

A készülék a hátoldalon található C14-es csatlakozón keresztül kap tápfeszültséget.  

Bemeneti feszültség: 100-240V AC 50 Hz  

Bemeneti felvett áram: max.: 0,74A 

A hátoldalon került elhelyezésre az akkumulátorok és a hőmérők csatlakozására szolgáló 2 db WAGO típusú 

csatlakozó és 1 db LAN aljzat, mely további mérőegységek csatlakozására szolgál.  

Az akkumulátorok bekötését gyártói előírások alapján kell elvégezni!  

Csatlakozatni csak a helyes bekötés ellenőrzése után szabad! 

 

1. csatlakozassa a W1 W2…. jelű lengő csatlakozókat a megfelelő aljzatokba (fordított csatlakozatás 

ellen védett), 

2. csatlakozassa a hálózati betáp kábelt, majd kapcsolja be a készüléket, 

3. a POWER ON és a NODE OK LED-nek kell világítani (ha nem konfiguráltuk előzetesen az 

akkumulátorokat akkor világíthatnak az akkumulátor hibajelzés LED-ek is.) 

4. kösse össze a számítógép LAN portját az előlapon található LAN aljzattal egy „egyenes” UTP 

kábellel a táveléréshez, 
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5. alap elérhetősége a készüléknek IP: 192.168.2.50; MASK: 255.255.255.0 

6. számítógépen állítsa be a készülék eléréséhez szükséges hálózati kapcsolat tulajdonságait,  

 

 
 

 

 
 

 

7. a számítógépen indítson el egy WEB browsert (pl. Google Chorme) 

8. a címsorba írja be a készülék alap beállítása szerinti 192.168.2.50 IP címet, 

9. megjelenik a bejelentkező képernyő felhasználó nevet és jelszót kérve, 

10. alapbeállítás szerint: mindkettő „supervisor”, ezzel minden funkciót elér. A későbbiekben 

tetszőlegesen megváltoztathatja a jelszót mind a három jogosultsági szinthez,  

11. első belépéskor állítsa be a készülék belső óráját, 

12. végezze el a szükséges beállításokat. 

 

A készülékhez rendelhető vagy bérelhető grafikus felületű szoftver is, mely használatával szélesebb körű 

információkat tudunk megjeleníteni, lekérdezni, exportálni. 
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I. Rendszerbeállítások: 

 

Név:    rendszer telepítési elnevezése 

Leírás:    rendszer gyártási száma 

Futási idő:    első bekapcsolás óta eltelt idő 

Mérődobozok száma:  telepített mérőpanelek száma 

Akkumulátor csoport száma: sorba kötött akkumulátorok darabszáma 

Nyelv:    magyar vagy angol  

 

 

 
II. Eszközök: 

 

Telepítetett mérőegységek és akkumulátorok száma. 
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III. Mérőegység: 

 

A kalibráció hozzáadása menüpontban egyszerre lehet a mérőegység összes mérőbementét 

kalibrálni.  

 

 
 

IV. Akkumulátor: 

 

Ebben a menüpontban a méréshez és riasztási szintekhez szükséges adatokat kell/lehet megadni.  

Az adott mérőbemeneten a rákapcsolt akkumulátor pillanatnyi feszültség értékét láthatja. 

Meg lehet adni az akkumulátor pontos gyártási idejét is az ábrán látható formátumban.  

pl. &&2017.05.27&& 

Elvégezheti az adott akkumulátor mérésének kalibrációját. /kalibrált, megfelelő műszerrel/ 

Ha az akkumulátor és a hőmérséklet a beállított riasztási értékeinek tartományából kilép, abban az 

esetben azonnal elküldi az IMSB a beállított E-mail címre /címekre/ a riasztást és bekapcsolja /piros 

jelzés/ a hozzá tartozó LED-et a készülék előlapján.  

A LED mindaddig bekapcsolva marad, amíg az arra jogosult felhasználó a hibajelzést ki nem törli. 

A hiba reteszelődik, törölni csak akkor lehetséges, ha megszűnt a hiba.   
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V. Hálózati beállítások: 

 

Ebben a menüpontban adhatja meg az eszköz hálózati elérésnek adatait. 

 

  
VI. Levelezés beállítások: 

 

Megadhatja esetleges riasztás esetén az értesítendő E-mail címeket. 

Javasolt titkosított SMTP szerver használata. Az elsődleges cím mellet még 2 db értesítendő címet 

vehet fel. 

Itt tudja megadni a hiba esetén küldendő információkat is. 

Feszültségriadó elküldése menüpontot kell abban az esetben is választani, ha esetleg az adott 

mérőbemenetre árammérő funkciót állítottunk be.   
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VII. Aktuális idő: 

 

Adja meg az aktuális időt. Beépített szuperkapacitás gondoskodik a rögzített idő megőrzéséről, 

ha a készülék nem kap tápfeszültséget. 

 

 

 
 

 

 

VIII. Helyszín adatai: 
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IX. Cég adatai: 

 

Itt adható meg pl. az üzemeltető cég adatai. 

 

 

 

 

 

X. Kapcsolattartó személy: 

 

 

 

 

XI. Felhasználók: 

 

3 lehetséges felhasználó hozzáférési jogosultságai adhatóak meg, user; admin; supervisor  

megnevezéssel. Jelszavakat tetszőlegesen hozzárendelhet a rögzített nevekhez.  

Itt adhatja meg a hozzáférési jogosultságokat. 
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XII. Újraindítás: 

 

Szoftveresen indítható újra a rendszert. 
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XIII. Napló: 

 

Rendszer indítások naplózása.   

 

 

 
 

 

 

 


