
Mais Potente 

Até 40 módulos (96kWh) para extensão da capacidade 
paralela 

 HYB-4850M 
Mais Confiável 

Mais Fácil 

 
 

Bateria de Lítio 
Módulo de Bateria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

O modulo de bateria Huayu HYB-4850M (2,4 kWh de 

capacidade de armazenamento utilizável) é uma 

solução baseada em química LiFePO4, usada para 

armazenamento de energia, energia de reserva, corte 

de carga de pico e outros sistemas semelhantes com 

ciclos diários. O design modular possui tamanho 

compacto e peso leve para fácil instalação e é equipado 

com BMS (Sistema de Gerenciamento de Bateria) 

independente, para gerenciar o sistema de bateria de 

modo mais eficaz em um pacote de bateria combinado 

com outros módulos de bateria. 

20 anos de vida útil, mais de 6000 ciclos  

Garantia de 10 anos 
 

    Mais Inteligente 
 

Cada módulo é equipado com um sistema BMS independente  

Design modular para combinação flexível de capacidade de 

energia 

   Mais Seguro 
 

Célula de bateria química segura LiFePO4 (fosfato de ferro-lítio) 

Resfriamento natural com configuração opcional de aquecedor / 

ventilador 
 

 Design modular com tamanho compacto (480 * 360 * 90 mm) e              
peso  leve (apenas 22 kg) 
 Alças de levantamento projetadas para fácil instalação e 
empilhamento rápido 

 

Especificações 
 

Modelo HYB-4850M 
Tipo de Bateria LiFePO4 

Energia Nominal da Bateria 2.4kWh 

Capacidade Nominal 50Ah 

Voltagem Nominal 48V 

Limite de Volume de Carga 54V 

Encerramento do Volume de Carga 40.5V 

Taxa C Recomendada 0.5C 

Peso Líquido 22Kg 

Dimensão(W x D x H) 480x360x90mm 

Faixa de Temperatura de Carga 0~50°C 

Faixa de Temperatura de Descarga -20~50°C 

Vida Útil
[1]

 6000 Ciclos 

Nível de Proteção IP20 

Comunicação CAN / RS485 / Contato Seco 

Certificação e Padrão de Segurança TU/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CEC Aprovado 

Garantia 10 Anos 

[1] Test conditions: 0.2C Charging/Discharging, @25°C, 80% Dod 

 

 

www.huayu-solar.com 

http://www.huayu-solar.com/


Mais Fácil 

 
 

Bateria de Lítio 
Módulo de Bateria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Mais Potente 

 
HYB-4875M 

 

O módulo de bateria Huayu HYB-4875M (3,6 kWh de 
capacidade de armazenamento utilizável) é uma 
solução baseada em química LiFePO4, usada para 
armazenamento de energia, energia de reserva, corte 
de carga de pico e outros sistemas semelhantes com 
ciclos diários. O design modular possui tamanho 
compacto e peso leve para fácil instalação e é 
equipado com BMS (Sistema de Gerenciamento de 
Bateria) independente, para gerenciar o sistema de 
bateria de modo mais eficaz em um pacote de bateria 
combinado com outros módulos de bateria. 

 

 

 Até 40 módulos (144kWh) para extensão da capacidade paralela 
 

    Mais Confiável 
 

20 anos de vida útil, mais de 6000 ciclos 

Garantia de 10 anos 
 

    Mais Inteligente 
 

Cada módulo é equipado com um sistema BMS independente  

   Design modular para combinação flexível de capacidade de energia 
 

   Mais Seguro 
 

Célula de bateria química segura LiFePO4 (fosfato de ferro-lítio)  

Resfriamento natural com configuração opcional de aquecedor / 

ventilador 
 

    Design modular com tamanho compacto(400*360*133.5mm) e peso      
leve (30kg apenas) 
 Alças de levantamento projetadas para fácil instalação e 
empilhamento rápido 

 

Especificações 
 

Modelo HYB-4875M 
Tipo de Bateria 3.6kWh 

Energia Nominal da Bateria 75Ah 

Capacidade Nominal 48V 

Voltagem Nominal 50A 

Limite de Volume de Carga 50A 

Encerramento do Volume de Carga 54V 

Taxa C Recomendada 40.5V 

Peso Líquido 30Kg 

Dimensão(W x D x H) 400x360x133.5mm 

Faixa de Temperatura de Carga 0~50°C 

Faixa de Temperatura de Descarga -20~50°C 

Vida Útil
[1]

 6000 Ciclos 

Nível de Proteção IP20 

Comunicação CAN / RS485 

Certificação e Padrão de Segurança 0.5C 

Garantia 10 Anos 

[1] Test conditions: 0.2C Charging/Discharging, @25°C, 80% Dod 

 

 
www.huayu-solar.com 

http://www.huayu-solar.com/

