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J.K. Medico leverer Lithium-Ion batteriladere til Frankrig
Ladere leveret til nyudviklet kørestol med Lithium-Ion batteri

J.K. Medicos Marine lader koncept vinder indpas i Tyrkiet og Norge

På båd -og marineudstyrs udstilling i Istanbul og i Oslo var der stor interesse for vores
marineladere. Konceptet med indbygget solpanel-regulator med MPPT, samt vores strømforsyning med automatisk omskiftning mellem landstrøm og brugsbatteri, var for mange
”revolutionerende”. I forhold til salget af dem, er der indgået aftaler med flere tyrkiske
grosister og I Norge er der indgået aftale med den største marinegrossist Flak A/S - som
servicerer 87 butikker over hele Norge.

MEDICO-serien
24V Medico ladere nu også for
Lithium batterier Bærbare
og vandtætte uden blæser

I Danmark er vores ladere repræsenteret hos betydende marinegrossister, bl.a. Masnedø
Marinecenter og Marineworld.

I DETTE NYHEDSBLAD KAN DU LÆSE OM.......
•
•
•
•
•
•

Hvorfor vælge en lader med to separate udgange og indgang for et sol panel?.....side 2
Hvorfor er det smart at startbatteriet lades fra brugsbatteriet?.......................................side 2
Hvorfor er det smart med en solcelleregulator indbygget i laderen?............................side 2
Hvorfor skal en solcelleregulator have MPPT og hvad er det?..........................................side 3
Hvad er forskellen på solcelleregulatorer, MPPT, PWM......?................................................side 3
Redaktøren informerer om J.K.Medico, udstillinger og meget andet............................side 4

GLÆD DIG TIL kommende NYHEDSBLADE HVOR VI VIL
BRINGE ARTIKLER, APPLIKATIONer og BESKRIVELSER OM...

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvorfor det er vigtigt at din lader kompenserer for spændingsfaldet over ladekablerne og
batteriets temperatur.
Hvorfor det er smart at have både en lader og en strømforsyning i sin båd eller
campingvogn
Hvorfor J.K. Medico har et patent på at oplade et blybatteri og hvilke fordele det giver
vores kunder
Hvordan korrosion og galvanisk tæring opstår og imødegås i et maritimt miljø
Hvordan en solcelle virker og hvad man skal vide om et solpanel før man køber
Opladning af batterier, sandt og falskt - Myter
Batterier, hvilke batterier bruger man til hvad, ladekarakteristik og batteripleje
Hvordan man beregner hvor stort et brugsbatteri, lader og solpanel man har brug for i
båden eller campingvognen

Alle vores artikler, applikationer og produktbeskrivelser kan efterhånden som
de udkommer, findes online på www.jk-medico.dk

HANDY-serien
Bærbare og vandtætte
batteriladere uden blæser

FIX-serien

Vægmonterbare og
vandtætte batteriladere uden
blæser

NYE PRODUKTER PÅ VEJ:
• JK Medico udvikler mindst et nyt produkt hvert år !
•
•
•
•
•
•

Solpanel  laderegulator med MPPT (Maximum Power Point Tracking) 12V/20A
Batteri booster med  autokompensering for kabelspændingsfald, 2 x 12V/10A
Batterilader, vandtæt uden blæser 12V/40A - 2 x 12V/20A
Galvanisk isolator for landstrøms jordledning.
Skalerbar Lithium batteripakke med tilhørende lader
Elektronisk underspændingsafbryder for batteri beskyttelse 12V-24V/20A...3 x12V-24V/20A

SUNWARE SOL PANELER
Højkvalitets marine solpaneler
APOLLOFLEX SOL PANELER
NYT  effektivt og meget fleksibelt
solpanel
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HVORFOR VÆLGE EN LADER MED TO SEPaRATE
UDGANGE OG INDGANG FOR SOLPANEL?
J.K. Medicos batteriladerkoncept afviger fra andre installationer allerede ved tilslutning af generatoren, idet generatoren skal tilsluttes direkte til brugsbatteriet.
Hermed opnås at generatorens relative
høje ladestrøm 80A-120A, ledes direkte
ned i det største batteri, med en kapacitet på typisk 100Ah -300Ah, som tåler
ladestrømme i den størrelse. Generatorens
laderegulator får (næsten) direkte kontakt
til batteriet, og lader dermed batteriet op
til en mere præcis spænding, hvilket er en
fordel for batteriets kapacitet og levetid.

BRUGS
BATTERI
LADER

20A

2,5A - 5A

Da laderen har to adskilte udgange som
tilsluttes til hhv. brugs- og startbatteriet,
skal der ikke længere bruges diodesplitter
eller skillerelæ. Disse har hidtil været anvendt for at adskille de to batterier, og sikre at de begge kan lades fra generatoren,
enten samtidig med diodesplitteren, eller
hver for sig med skillerelæet.
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Da både skillerelæ og dioder er relativt
dyre, medfører spændingsfald, udvikler
varme, medfører upræcis ladning og
kræver special installation med kraftige
kabler, er det en klar fordel at undvære
disse.
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Hvordan får man så ladet sit startbatteri op uden landstrøm?
Laderen er konstrueret således, at der mellem startbatteriet og brugsbatteriet sidder en konverter som
lader startbatteriet op. Der kan kun løbe strøm den ene vej - fra brugsbatteri til startbatteri. Dette medfører at startbatteriet altid er ladet op, hvilket er en god sikkerhed at få med i købet. Laderen leverer 3A
ladestrøm til startbatteriet, og når der er tilsluttet landstrøm, også 20A til brugsbatteriet.
Er 3Ampere ladestrøm til startbatteriet nok?
Ja. Et hurtigt regnestykke viser at det er meget passende. Når man starter sin motor trækker man typisk
300A i maksimum 10 sekunder.
Det svarer til: (300 x 10):3600=0,83Ah.
Hvis man så lader med 3A, vil det tage: 0,83/3=0,28 time => 16,66 minutter at lade startbatteriet helt
op igen.
Hvorfor er det smart at kunne tilslutte et solpanel direkte til laderen?
Der er flere gode årsager! For det første giver det en simpel installation, uden ekstra bokse og ledningsføringen til batterierne er etableret. Dernæst er det en billigere løsning at købe en lader med integreret
solpanelregulator, end at købe lader og solpanelregulator hver for sig. Man får endvidere en intelli¬gent
løsning, som kan lade på både brugs -og startbatteri, samt det forhold at solpanelregulatoren har ægte
MPPT (Maximum Power Point Tracking). Denne sørger for at energien fra solpanelet udnyttes 99,5%, i
forhold til de 70% mange andre solpanelregulatorer på markedet er i stand til.
Det er jo ærgerligt at købe et dyrt solpanel, og så kun udnytte 70% af energien fra det!
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HVORFOR SKAL EN SOLCELLEREGULATOR
HAVE MPPT?
MPPT (Maximum Power Point Tracking) er som navnet siger at følge solpanelets maksimale udgangseffekt. “Ægte” MPPT sørger for at den maksimale effekt som solpanelet kan levere ved en given sol indstråling udnyttes 99,5%. Dette skal ses i forhold til de mange solpanelregulatorer der findes på markedet som har en slags “pseudo” MPPT eller slet ikke har MPPT og derfor typisk kun kan udnytte 70-75%
af den effekt solpanelet kan levere.
Ægte MPPT måler hele tiden strøm og spænding ud af solpanelet og multiplicerer disse således at man
hele tiden har et udtryk for den effekt solpanelet leverer. MPPT regulatoren bruger denne information
til, med en særlig algoritme, at afsøge om solpanelet hele tiden afgiver den maksimale effekt idet den
indstrålede soleffekt jo ændrer sig henover dagen og med skydækket.
Figur 1. viser en såkaldt U/I karakteristik for et solpanel, den blå kurve viser strøm og spænding ved en
indstrålet effekt på 500 watt /m2 og den røde kurve viser strøm og spænding ved en indstrålet effekt på
1000 watt /m2

Fig. 1.

Fig. 2.

Figur 2. Er også en U/I karakteristik men her er indtegnet en effektkurve samt MPP punktet som MPPT
regulatoren vil finde og dermed sørge for at solpanelet altid udnyttes optimalt.
hvad er forskellen på solcelleregulatorer - mppt, pwm..... ?
En solcelleregulator/lader uden MPPT eller med ”pseudo” MPPT er typisk en elektronisk switch med en
diode i serie, hvor switchen kontrolleres således at solpanelet er forbundet direkte til batteriet via dioden
når batteriet ikke er ladet helt op. Når batteriet er ladet op til den ønskede spænding afbrydes switchen.
Dette er ikke energieffektivt idet udgangsspændingen fra solpanelet alene vil være bestemt af batteriets
spænding og MPP punktet dermed kun vil kunne rammes ved en ganske bestemt solindstråling.
En anden ulempe er når switchen momentant afbrydes og dermed stopper ladningen af batteriet. så
falder batterispændingen også momentant, hvilket får switchen til at tænde igen også har man balladen
med tænd og sluk mange gange efter hinanden, dette medfører en frygtelig elektrisk støj som kan
forstyrre både radio og fjernsyn.
Nogle regulatorer er ligefrem forsynet med det der kaldes PWM (puls bredde modulation) regulering,
det betyder at når batterispændingen nærmer sig maksimum, så begynder switchen at slukke for lade
strømmen i korte intervaller (pulser) for til sidst at afbryde helt. Det bevirker at batterispændingen
langsomt stabiliserer sig, hvilket jo er fint i forhold til den tidligere nævnte problematik, men man kan
jo vurdere hvad der er værst rent støjmæssigt: kontrolleret tænd-sluk igennem længere tid (PWM ) eller
ukontrolleret tænd-sluk i lidt kortere tid? - Ingen af delene er nogen særlig god løsning.
Det jeg kalder ”pseudo” MPPT er også en PWM løsning, hvor solpanelets udgangsspænding fastholdes på
typisk 76 % af panelets maksimale udgangsspænding. Dette opnås ved at puls bredde modulere (PWM)
ladestrømmen til batteriet og regulere pulserne så spændingen ud af solpanelet er konstant. Når batterispændingen nærmer sig maksimum kontrolleres pulserne så regulatoren afbryder helt når batterispændingen
når sit maksimum. Denne type regulator rammer lidt tættere på MPP punktet og kan nok nærme sig 80 %
effektivitet. Men denne type støjer stort set hele tiden og man har de frygtligste firkant pulser og ringninger
på kablerne både til og fra regulatoren. - Så pas på hvad du køber !
En solcelleregulator med ægte MPPT og indbygget ladekontrol vil altid være den bedste løsning!
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Kære læser
Velkommen til første nummer af
J.K. Medico NEWS
Vores nyhedsblad indeholder en bred vifte af informationer omkring nye produkter fra J.K. Medico og
om J.K. Medico
Du vil finde artikler om produktspecifikke aplikationer og forskellige produktrelaterede emner.
Vi behandler også meget gerne emner som vores
læsere indsender.
J.K. Medico har en betydelig viden om batteriladere,
strømforsyninger, solpaneler og batterier. Vores medarbejdere har mere end 40 års erfaring inden for effektelektronik. Denne viden ønsker vi bl.a. via vores
nyhedsblad at stille til rådighed for et større forum
og håber dermed at både nuværende og kommende
kunder vil få glæde af det.
Har du spørgsmål, ris/ros eller emner du ønsker behandlet, så skriv til os på:
jk-medico@jk-medico.dk og mærk emnet: “Article”.

Med venlig hilsen

Ole Wiisbye Kallshøj
Direktør & Redaktør

J.K.Medicos mobile hjemmeside nås ved at
scanne QR koden eller på
www.jk-medico.dk

UDSTILLINGER, MESSER OG
KONFERENCER
J.K. Medico er aktiv på flere markeder
(rehab, marine, landbrug og fritid) og vi
vil derfor være at finde på flere forskellige messer, udstillinger og konferencer
både nationalt og internationalt.
Vi har i år udstillet på to bådudstillinger
i h.h.v. Istanbul og Norge og vil i efteråret udstille på Rehacare udstillingen i
Düsseldorf samt på den store bådudstyrsmesse METS i Amsterdam.
Deltager du selv på én af disse udstillinger og ønsker du et møde, så er vi
altid klar med en forfriskning og en
præsentation af vores produkter. Kontakt os meget gerne for en fast aftale.
Vi deltager også løbende på elektronik
messer og konferencer som APEC i USA
og Electronica i München, hvor vi altid
står klar til en teknisk snak og generel
networking.
J.K.MEDICO INDGÅR NU I EN
DANSK KONCERN
I Juni 2012 blev selskabet
VARODD DANMARK HOLDING A/S dannet og en koncern bestående af selskaberne J.K. Medico ApS, AJ Stole A/S
(herunder DARO Hjælpemidler) og KR
Hospitalsudstyr er nu en realitet. Det
betyder at koncernen samlet set står
økonomisk stærkt, og at vi nu udnytter den synergi der opnås ved fælles
administrative systemer, sparring mellem selskabernes ledelser samt salg og
markedsføringsfunktionerne.
J.K.Medico udvikler til stadighed vores kommunikation og
salg via de elektroniske medier
http://www.jk-medico.dk/
http://shop.jk-medico.dk/
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