
STRUČNÁ INFORMACE
Inteligentní bateriový senzor (IBS) 12 V

 ➔  Přesné měření těchto charakteristik baterie: napětí, proud a teplota
 ➔  Detekce parametrů stavu baterie SOC (State of Charge), SOH (State of Health)  
a SOF (State of Function)

 ➔  Snadná elektrická a mechanická integrace

Výhody pro zákazníka 
Inteligentní bateriový senzor (IBS) informuje o aktuálním stavu 
napájení a umožňuje plánovat spotřebu a rezervu elektřiny. 

Aby bylo možné využívat energii z palubní baterie šetrně, je 
třeba znát nejen stav dobití baterie, ale také její stárnutí a 
případné náhlé změny. Podle studie ADAC jsou slabé baterie 
příčinou výpadku vozidla ve víc než 50 % případů.

Používání
Inteligentní bateriový senzor od společnosti HELLA (IBS) je 

klíčovým prvkem energetického managementu vozidla. 

IBS měří spolehlivě a přesně parametry baterie – napětí, 
proud a teplotu. Na základě naměřených hodnot se s použitím 
algoritmů vypočítávají informace o stavu dobití, míře stárnutí 
baterie a předpokládaných startovacích schopnostech. 
Bateriový senzor IBS je určen k použití ve startovacích bateriích 
a gelových bateriích a v bateriích AGM (s absorpční tkaninou ze 
skleněných vláken) ke sledování startovací baterie nebo baterií 
spotřebičů ve vozidle. Prostřednictvím standardního protokolu 
LIN se dá přímo začlenit do elektrické palubní sítě vozidla.

53 % – Baterie
19 % – Alternátor
18 % – další příčiny
10 % – Startér



KONSTRUKCE A FUNKCE

Akumulátorový senzor IBS

1. Měřicí boční díl na senzoru
2. Konektory
3. Senzorový modul
4. Svorka na záporném pólu
5.  Šroubovací čep  

pro adaptér na bateriový pól

Montáž na standardní bateriový pól
(adaptér na bateriový pól není součástí dodávky).

Elektrická energie

Mechanická energie

Sledování alternátoru
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Senzor IBS se připevňuje přímo k zápornému pólu baterie pomocí 
bateriové (pólové) svorky. Kromě svorky tvoří mechanickou 
část bateriového senzoru ještě měřicí boční díl a uzemňovací 
čep. Měřicí boční díl je zapojen do zatěžované napěťové větve 
vozidla a slouží jako měrný odpor k nepřímému měření proudu. 
K uzemňovacímu čepu je možné pohodlně připojit stávající 
ukostřovací kabel, například pomocí adaptéru na bateriový pól, 
který se objednává zvlášť.

Elektronika je uložena v zalitém pouzdru. Jako rozhraní 
do systému energetického managementu slouží konektor. 
Komunikačním rozhraním do nadřazené řídicí jednotky je 
protokol LIN. Napájecí napětí, které slouží současně i jako 
referenční napětí pro měření napětí, je dodáváno připojením ke 
kladnému pólů baterie.

Při používání inteligentního bateriového senzoru a jeho začlenění do palubní sítě může energetický management v případě kritického 
stavu baterie rychle zareagovat a ovlivnit jak chování spotřebičů, tak činnost alternátoru.

ENERGETICKÝ MANAGEMENT  
S INTELIGENTNÍM BATERIOVÝM SENZOREM



TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje, 12 V

Provozní napětí  
(min./typické/max.) 6 V/14 V/16,5 V

Měřicí rozsah1 ± 1.200 A

Provozní proud1 
(permanentní) ± 155 A

Maximální proud1) ± 1.500 A (500 ms)

Stupeň krytí IP 6K9K

Příkon (provozní režimy) 15 mA (normální režim)
120 μA (režim spánku)

Max. kapacita baterie 249 Ah

Provozní teplota –40 °C až +105 °C

Uzemňovací čep M8

Výstupní signál LIN (2.0)

1  Typické podmínky: Ta ≤ 105 °C; Ub = 14 V; běžný ukostřovací kabel: průřez 35 mm² 
Další konfigurace zátěže na dotaz

Rozměrový výkres

Regulátor napětí

Řadič
flash paměti

Baterie Kostra

12 V
Palubní síť

Kladný pól

LIN
Sběrnice

Měření proudu

Jednočipový integrovaný obvod ASIC
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INTELIGENTNÍ BATERIOVÝ SENZOR

Hlavní součástí elektroniky, která slouží ke sledování a dalšímu zpracování naměřených hodnot, je zákaznický integrovaný obvod 
ASIC. Sledování naměřených hodnot v integrovaném obvodu ASIC funguje jako přesná senzorika a představuje centrální funkci 
inteligentního bateriového senzoru, která slouží ke sledování fyzikálních veličin proudu, napětí a teploty.

BLOKOVÉ SCHÉMA 
INTELIGENTNÍHO BATERIOVÉHO SENZORU
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PŘEHLED VARIANT

Provozní napětí Typ Protikonektor Objednací číslo

6 V až 16,5 V Senzor 1 Hirschmann 872-857 Tyco 1-167 0915-1 6PK 010 842-001

6 V až 16,5 V Senzor 2 Hirschmann 872-857 Tyco 1-167 0915-1 6PK 010 842-011

Volitelné příslušenství:

Adaptér na bateriový pól pro systém plug-and-play, zapuštěná montáž 9MK 179 472-007

K dispozici jsou dvě varianty inteligentního bateriového senzoru. Základní variantu představuje senzor 1. Senzor 2 se používá ve stejné 
komunikační síti ke sledování další baterie. Jako volitelné příslušenství je možné přiobjednat šroubovací bateriový pól (adaptér na 
bateriový pól).


