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Produktkod: 66011200



Mastervolt MLI-E li-Ion batteriet är det nya batteriet som täcker upp mellanrummet mellan det mycket 
kompakta MLS-batteriet och framgångsrika MLI Ultra-serien med hög kapacitet. MLI-E är idealisk för 
applikationer där lång livslängd, lätt vikt, snabb laddning och kompakthet är nyckeln. Den praktiska 
formfaktorn gör MLI-E perfekt för mobila tillämpningar.

Kompakt, underhållsfri ström, idealisk för mobila applikationer

Li-Ion har många fördelar jämfört med bly-syra. MLI-E sparar upp till 70 % i rymd och vikt, laddningar på 
mindre än en timme och djupa cykler upp till 5000 gånger, vilket är upp till 10 gånger längre än bly-syra 
batterier. MLI-E kan ersätta ett blybatteri med 180-200 Ah. Också för MLI-E det extremt säkra litium Ion 
(LiFePO4) kemi används.

Inget externt säkerhetsrelä behövs. MLI-E är skyddad mot överladdning, djup urladdning och överhettning 
och levereras med en integrerad elektronisk säkerhetsbrytare. Med sitt vattentäta plastfodral, MLI-E är en 
rakt framåtbyte för de flesta blybatterier.

LED-indikatorer informerar dig om batteriets faktiska status. Naturligtvis är MLI-E försedd med 

integrerad batterilagring, inklusive information om laddningstillstånd och återstående tid. För optimal 

integration i både mobila och maritima kraftsystem, både NMEA2000 / CZone och CANopen-protokoll 

stöds. Naturligtvis passar MLI-E perfekt i ett MasterBus-system, i kombination med vår systemmonitor 

EasyView 5 *. Och sist men inte minst: hands-on-övervakning är tillgänglig, med hjälp av Bluetooth och 

en mobil app.

Funktioner

· Mycket lång livslängd, underhållsfri.

· Snabb laddning och urladdning, fulladdat inom en timme.

· Direkt framåtbyte av de flesta befintliga blybatterierna (EqPb: 200 Ah).

· Kompakt, praktisk storlek.

· Extremt säker litiumjonkemi (LiFePO4).

· Integrerad säkerhetsbrytare för snabb och enkel installation.

· Hög prestanda även under svåra förhållanden.

· Hög effektivitet och låg självurladdning.

· Integrerat batteriövervakning för pålitlig batteristatusinformation.

· Systemintegration via NMEA2000 / CZone, CANopen eller MasterBus (via EasyView 5 *).

· Övervakning via Bluetooth-app möjligt.

Användning
Dess storlek, vikt, tåligt vattentätt fodral och även tål stötar gör MLI-E idealisk för mobila 

användningar. Andra tillämpningar varierar från marin, infrastruktur, off-grid till industriella applikationer. 

* Max. två MLI-E-batterier per EasyView 5. Se manualen för detaljer.



LED-indikatorer, CANopen, CZone / NMEA 2000 (via droppkabel 
CZone / MasterBus, produktkod 77046000), MasterBus (genom 
EasyView 5 *, produktkod 77010310), Bluetooth (via mobilapp)

13,2 V

Specifikationer

Kommunikation och övervakning
Kommunikation

Allmänna specifikationer

Nominell batterispänning 
Nominell batterikapacitet 
Nominellt batteri energikapacitet 
Cykellivslängd
Max. ladda ström 
Kontinuerlig utströmningsström 
Peakutströmningsströmmen 
Batteriövervakning 
Batteriladdare 
Monteringsposition 
Batteristandard 
Batteribeteckning 
Max. yttre dimensioner (inkl. handtag / 
grepphandtag), lxwxh 

Vikt 
Levereras med 

Tekniska specifikationer

Batterikemi 
Temperaturområde (omgivningstemperatur) 

Skyddsklass 
Parallell anslutning
Serieanslutning
Skydd
Säkerhetskoppling 

90 Ah
1200 Wh
3500 cykler vid 80 % DOD vid 25 °C, max. C3 laddning och C2 urladdning
90 A (1 C) 
200 A (2.2 C) 
350 A (3,8 C) i 30 s
integrerad 
bil eller M8 sexkant
monterbar i flera orienteringar, lämplig för LN5 fäste
Grupp 49, H8 
IEC 62620: IFpR19/67[60p4s]M/-10+60/90 - IEC 61960: 4IFpR19/67-60 
353 x 175 x 190 mm
13.9 x 6.9 x 7.5 tum
12.5 kg /27.6 lb
2x bilbatteri pol, 2x M8 bult, sexkant verktyg, USB-stick (med manuell)

Litiumjärnfosfat (LiFePO4)  
urladdning -20 °C till 60 °C, avledande < 0 °C och > 45 °C / 
laddning -10 °C till 45 °C, avledande < 0 °C och > 45 °C
IP51 
ja, obegränsat
nej 
över spänning, under spänning, hög temperatur 
automatiskt, integrerat




