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STROMTANK je nezávislý napájecí zdroj. Kvalita elektrické rozvodné sítě má značný vliv na celkovou kvalitu zvuku.
Každý model STROMTANK proto dokonale odpojí audio systémy od sítě a prostřednictvím sady akumulátorů, kterou
obsahuje (lithium-železo-fosfátová technologie) poskytne dokonalý střídavý signál.

Tato metode je považována za mnohem lepší než klasický přístup ke kondicionování nebo regeneraci stávajícího
střídavého napájecího signálu přicházejícího ze sítě. Negativní dopady rozvodné sítě na kvalitu zvuku lze totiž
naprosto eliminovat pouze v případě, že je systém od této sítě dokonale odizolován.

Většina lidí se domnívá, že jen proto, že všechno po zapnutí funguje, poskytuje jejich rozvodná síť ideální signál. Měla
by to být čistá sinusová vlna, bez zkreslení, bez harmonických vysokých frekvencí a při stabilitě ve frekvenci
i amplitudě. To se ale bohužel většinou neděje.

Je třeba vzít na vědomí skutečnost, že vaše domácí elektrické rozvody jsou součástí rozlehlé elektrické sítě.
Všechno, co je připojeno k této síti — od obyvatel až po komerční prostory — se podílí na vzniku anomálií elektrického
signálu. Síť střídavého proudu je navíc využívána také zařízeními pro datovou komunikaci. Na běžné použití sice tyto
anomálie nemají žádný vliv, ale případě hi-fi audio systémů bývají tato zkreslení slyšitelná a omezují potenciál kvality
vašeho zvuku.

Sekce napájení vašeho audio komponentu je sice navržena tak, aby bylo možné dosáhnout nejlepší kvality zvuku, ale
přidat do něj všechny potřebné obvody pro ideální úpravu výkonu by bylo skoro nemožné. Toto je dáno jednak
technologickými limity konstrukce a pak také cenou. Kromě toho, i kdyby to proveditelné, výsledek by stále zahrnoval
připojení k rozvodné síti. Speciálně navržený energetický produkt, který systém izoluje od vnějšího střídavého proudu,
je proto jediným způsobem, jak zaručit nejlepší možný zvuk.

Energetické produkty — vhodně navržené — mohou pomoci zlepšit elektrický signál a v důsledku toho i kvalitu zvuku
vašeho audio systému. Všechny tyto produkty jsou nicméně stále připojeny k elektrické síti. Protože s distribuční sítí
stále spolupracují, nemohou všechny problémy této sítě napravit.

Vytvoření vlastního střídavého napětí je proto jediný způsob, jak degradace způsobené rozvodnou sítí opravdu vyřešit.

To je ten důvod, proč STROMTANK používá vysoce výkonný akumulátor LiFePO4 v kombinaci s převodníkem čistých
sinusových vln. Nezávisle na tom, co se stane s elektřinou na straně vašeho dodavatele elektrického proudu, na váš
systém to NIKDY nebude mít vliv.

ZÁKLADNÍ FAKTA
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STROMTANK S1000*

• Rozměry: 48 x 47 x 22 cm

• Váha: 41 kg

• Výstupní výkon: 450 VA

STROMTANK S2500* + S2500 Quantum*

• Rozměry: 48 x 45 x 31 cm

• Váha: 61 kg / 54 kg

• Výstupní výkon: 550 VA / 650 VA

STROMTANK S5000*

• Rozměry: 48 x 58 x 59 cm

• Váha: 115 kg

• Výstupní výkon: 750 VA

STROMTANK S5000 High-power*

• Rozměry: 48 x 58 x 59 cm

• Váha: 125 kg

• Výstupní výkon: 1.500 VA

* Pro podrobné informace vyhledejte technické specifikace příslušného modelu.

MODELY:

Každý model STROMTANK generuje svůj vlastní signál střídavého napětí z akumulátoru, který je nabíjen pod
kontrolou několika mikroprocesorů. Jakmile je nabit, je zařízení interním výkonovým relé odpojeno ze sítě. Konvertor
čistých sinusových vln poté zajišťuje stabilní napájení vašeho audio zařízení, a to po dobu několika hodin poslechu.

Pro delší poslech při vyšším výkonu lze STROMTANK přepnout do režimu připojení k síti (ON-grid). Je-li použita tato
funkce, je audio systém napájen jak přímo z rozvodné sítě, tak akumulátoru. Převodník akumulátoru aktivuje aktivní
filtrování vstupního střídavého proudu ze sítě.

STROMTANK je na poli energetických produktů na špici. V budoucnu bude napájení baterií u výkonových produktů
novým standardem.

FUNKCE:
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Režim připojení k síti (ON-grid MODE) — připojeno k rozvodné síti

• střídavé napětí z rozvodné sítě i akumulátoru fungují současně

• proud odebíraný z napájecího vstupu je aktivně filtrován měničem akumulátoru

• z rozvodné sítě je odebírán pouze činný výkon

• měnič kompenzuje harmonické zkreslení a jalový proud z elektrického obvodu

• téměř žádná interakce mezi nastavením zvuku a videa

• automatické dobíjení článků při poslechu hudby

Režim odpojení of sítě (OFF-grid MODE) — naprosté odpojení od rozvodné sítě

• napájení výhradně z vysoce výkonného akumulátoru s konvertorem čistých signálních vln

• STROMTANK vytváří stabilní amplitudu střídavého proudu, čistou sinusovou vlnu a frekvenci řízenou krystaly

• mechanický spínač pro dobíjení baterií — žádná přerušení při poslechu hudby

• provozní doba: 8-10 hodin (v závislosti na nastavení hi-fi systému / spotřebě energie)

PROVOZNÍ REŽIMY:

Režim připojení k síti (ON-grid MODE):

Indikátor na čelním
panelu se rozsvítí MODŘE.

Režim odpojení of sítě (OFF-grid MODE):

Indikátor na čelním
panelu se rozsvítí ZELENĚ.
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Lithium-železo-fosfát (LiFePO4) — technologie zítřka již dnes

Špičková technologie akumulátorů, která má oproti běžným Li-ion, olověným nebo olovo-gelovým akumulátorům
značné výhody. Lithium-železo-fosfátový akumulátor je dalším krokem ve vývoji lithium-ionových článků.

Články LiFe-PO4 poskytují velmi vysoké průběžné provozní nabíjecí proudy a velmi vysokou výkonovou manipulaci
(až 25C). Jsou možné i vysoké nabíjecí proudy (0.5C — 3C). Na rozdíl od konvenčních lithium-iontových článků se při
přetížení nevylučuje žádné kovové lithium a neuvolňuje se žádný kyslík (nebezpečí exploze). V případě lithium-železo-
fosfátového akumulátoru není tzv. tepelný únik možný. Články LiFe-PO4 jsou jiskrově bezpečné, šetrné k životnímu
prostředí, velmi odolné vůči nabíjecím cyklům a lehké. Díky vynikající kapacitě a dlouhé životnosti lze očekávat i další
využití této technologie v budoucnosti.

Vlastnosti:

• velice dlouhá životnost (je možné, že až více než 20 let)

• až 10 000 nabíjecích cyklů s nízkou DOD (depth of discharge / hloubkou výboje)

• 5krát více cyklů než olověné nebo olovo-gelové akumulátory

• až 6 000 nabíjecích cyklů při 60% DOD (ekvivalent 16 let s každodenním nabitím / vybitím
a poté minimálně dalších 80 % kapacity baterie)

• efektivita 93 %

• možná až 100% DOD (90 % je efektivně využitelné)

• vysoká proudová kapacita

• bezúdržbovost a naprostá šetrnost vůči životnímu prostředí

• žádné nebezpečí požáru — není reaktivní s kyslíkem, a proto je odolný proti výbuchu

• koncept modulárního systému — libovolně rozšiřitelný nebo vyměnitelný

• vysoké bezpečnostní standardy potvrzené příslušnými certifikáty

• lehký

Výhody:

+ lepší účinnost

+ nižší samovybíjení

+ vysoký počet nabíjecích cyklů a dlouhá životnost

+ zcela bezúdržbový

+ nižší hmotnost a objem

+ velmi dobrý dopad na životní prostředí

+ extrémně ekonomický a nestárnoucí
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Chytrý systém správy baterií (BMS / Battery Management System)

Nový aktivní BMS — vyvinutý společně s německým výzkumným ústavem Frauenhofer Institut — poskytuje vyvážené
nabíjení a vybíjení článků. Díky použití tohoto high-tech systému, lze docílit maximální efektivity a maximální
odolnosti úložiště energie.

Klíčové vlastnosti: ochrana článků, kontrola zatížení, správa zatížení, určování stavu nabití, určování stavu článku,
řízení teploty, rozhraní pro komunikaci.

Vyvažovač

Vyvažovač je zodpovědný za aktivní vyvažování napětí článku. Kontroluje každý jednotlivý článek a zajišťuje, že
články dosahují optimálního stavu nabití. Touto technikou nedochází k žádnému kolísání zátěže jednotlivých článků,
je-li proud vyčerpán. Díky tomu je po celou dobu získáván maximální dostupný výkon. Jednotlivé články nemohou být
přetíženy. Vyvažovač je proto z velké části zodpovědný za provoz a životnost úložného systému.

STROMTANK — chytrý high-tech systém správy baterií BMS
pro skladování energie s dlouhou životností.


