El-cykel
Værkstedsmanual

El-cykler
med SMART
BMS system

Indhold

Modifikationer til el-cykler udstyret med SMART BMS…………………………………………………….…………………

5

Egne noter…………………………………………………………………………………………………………………………………………

10

Fejlsøgning med Testboks til SMART BMS batteri………………………………………………………………………………

11

Vejledning i diagnose af SMART BMS batteri……………………………………………………………………………………..

17

Egne noter…………………………………………………………………………………………………………………………………………

24

Installering af SMART BMS Interface software……………………………………………………………….………………….

25

Egne noter…………………………………………………………………………………………………………………………………………

30

Modifikationer til el-cykler udstyret med SMART BMS batteri

1. Ny batteritype Smart BMS og ny 24-timers oplader.................................................................... 6
1.1 Således kan man se forskel..................................................................................................... 6
1.1.1 Identificeres på hunstik..................................................................................................... 6
1.1.2 Identificeres på mærkat .................................................................................................... 6
1.1.3 Nyt dæksel til opladerstik ................................................................................................. 6
1.1.4 Ændring på LCD-display .................................................................................................... 6
1.2 Forskel på opladere................................................................................................................. 7
1.2.1 Smart BMS oplader er forsynet med ekstra mærkat........................................................ 7
1.2.2 Forskel i voltangivelse....................................................................................................... 7
1.3 Kompatibilitet mellem opladere og batterier ........................................................................ 7
1.4 Afbalanceringsfunktion af celler i Smart BMS batteri med Smart BMS oplader.................. 7
1.5 Smart BMS oplader skal nulstilles før opladning ................................................................... 7
1.6 PC-diagnosticering................................................................................................................... 8
1.6.1 Diagnosticeringsenheder .................................................................................................. 8
2. Ny controller .................................................................................................................................. 8
2.1 Portene er modificeret ............................................................................................................ 8
3. Ny bagagebærer ............................................................................................................................ 8
3.1 Nyudviklet monteringssystem for batteri og controller ........................................................ 8
4. Ny afbryder af kredsløb ................................................................................................................ 9
4.1 De enkelte dele........................................................................................................................ 9
5. Ny adapter til testboks.................................................................................................................. 9
5.1 De enkelte dele........................................................................................................................ 9

Marts 2013

Side 5

1. Ny batteritype Smart BMS og ny 24-timers oplader
1.1 Således kan man se forskel
1.1.1 Identificeres på hunstik
Ældre batteri
2 stik

Smart BMS batteri
5 stik

1.1.2 Identificeres på mærkat
Ældre batteri

Smart BMS batteri
Mærkat er påsat

1.1.3 Nyt dæksel til opladerstik
Ældre batteri
Plasticcover kan ikke udskiftes

Smart BMS batteri
Plasticcover kan skiftes

1.1.4 Ændring på LCD-display
Ældre batteri
Tryk på knap = Display On
Ingen tryk =Display Off

Smart BMS batteri
Efter et tryk vil display lyse i ca.
5 sek.

Note: For BMS batterier gælder, at LED display lyser på baggrund af kapacitet og ikke volt
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1.2 Forskel på opladere
1.2.1 Smart BMS oplader er forsynet med ekstra mærkat
Ældre oplader

Ny Smart BMS oplader

1.2.2 Forskel i voltangivelse
Sæt strøm til oplader (230V)

Ældre oplader

Ny Smart BMS oplader
Spænding på stik =0 V

Spænding på stik = ≈42 V

1.3 Kompatibilitet mellem opladere og batterier
Ældre opladere er kun til:
Ældre batterier

Smart BMS oplader kan bruges til:
Ny batteritype (BMS)
Ældre batterier

1.4 Afbalanceringsfunktion af celler i Smart BMS batteri med Smart BMS oplader
Når Smart BMS batteriet oplades i 24 timer, vil Smart BMS opladeren stabilisere de enkelte celler – se
diagram: ladning med 2000 mA (0 – 6 timer), stabilisering med 100mA (6 – 24 timer)
2000mA
100mA
6 timer

24 timer

1.5 Smart BMS oplader skal nulstilles før opladning
LED er tændt

Tag strømmen fra oplader

LED er slukket

Note:
Smart BMS opladeren må ikke være tændt før opladning
Hvis opladeren er tændt, når batteri tilsluttes, kan der ikke oplades
Marts 2013
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1.6 PC-diagnosticering
1.6.1 Diagnosticeringsenheder
Adapter boks

Software Interface

2. Ny controller
2.1 Portene er modificeret
Ældre controller

Ny controller

2 stik

5 stik

3. Ny bagagebærer
3.1 Nyudviklet monteringssystem for batteri og controller
Til Smart BMS batteriet og controlleren har det været nødvendigt at udvikle en ny bagagebærer.
Det betyder, at hullerne i bagagebæreren er flyttet, for at få plads til låse-mekanismen. I praksis
betyder det blot, at man ikke kan montere et gammelt batteri og controller på en ny
bagagebærer, eller et Smart BMS batteri og controller på en gammel bagagebærer.
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4. Ny afbryder af kredsløb
4.1 De enkelte dele
Ældre bremsegreb
Venstre bremsegreb med indbygget kontakt

Ny afbryder
Kabel til controller
Bremsekabel

Integreret i bremse

Venstre bremsegreb i brug

Venstre bremsegreb sluppet

Rød LED tændt
Power Assist afbrydes

Rød LED slukket
Power Assist er aktiv

5. Ny adapter til testboks
5.1 De enkelte dele
Testboks: Bruges til at fejlsøge de enkelte komponenter på en el-cykel

Adapter til ældre batterier
2 stik

Marts 2013
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1. Testboks
1.1 Introduktion
Boks

5 stik adapter

5 stik i batteri

Note: 5-stik adapteren kan kun bruges på batterier med 5 stik i batteri (Smart BMS)

Identifikation af stik
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1/2: Venstre håndbremse (kredsløbsafbryder)
3: Krank sensor (Pedal sensor)
5: Motor
6: Batteri
7: Display

1.2 Visninger på boksen:
Label: Identifikation af stik
LED dioder:
Viser om komponent virker eller ej

Knap mærket “RUN”:
Test af motor ved 6km/h.

Knap mærket ”RESET”: Tryk på denne
for at nulstille ’Testboks’ før næste
test, eller ny test af samme
komponent.

2. Tilslutning mellem ’Boks’ og 5-stik adapter
2.1 Forbind ’Boksen’ med adapteren
Kabel mærket nr. 6

Marts 2013
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3. Sådan testes de forskellige komponenter
Bemærk:
Når der testes, skal ’Boksen’ forsynes med spænding fra et funktionelt batteri.
’Boksen’ kan ikke teste controller og strømkabel – kun komponenter.
Hvis alle komponenter, samt strømkabel og stik er ok, og cyklen stadig ikke vil køre, så er
controlleren defekt.
3.1 Test af batteri
Sluk på display

Træk batteriet ud

Tilslut 5-stik adapter i batteriet
Læg batteriet med lås
opad
Således indsættes stikket

Check batteri diode på boksen (boksen vil lave et automatisk check)
Diode for batteri lyser = batteri er OK
Diode blinker = Batteriet har for lav eller for høj spænding
Ingen lys i diode = Der er problemer med batteriet
Løsning: Check batteriet med PC-software (BMS)
Defekt batteri, kontakt da Kildemoes.

3.2 Test af motor
3.2.1 Test de 3 faseledninger til motoren
Adskil motorens stik
Forbind boksen med motoren

Marts 2013
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Stik samles pil mod pil. Check diode på boksen for motor (boksen detekterer automatisk de 3
faseledninger)
Motor diode lyser = de 3 motor
faseledninger er Ok
Ingen lys = motor defekt, hjul udskiftes

3.2.2 Test af motor ved 6km/h
Forhjulet placeres I egnet holder

Hold “RUN” knap nede

Hjulet må ikke røre jorden

Check at motor kører
Motorhastighed = 6Km/h = Motor Ok
Motorhastighed = 0Km/h = Motor er defekt
Bemærk: Hvis motoren ikke kører med konstant hastighed eller har
mekanisk støj = Motor defekt, udskift forhjulet.

Frakobl boksen

Tryk på “RESET”
Motor diode på boksen lyser ikke
efter “Reset”
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3.3 Test af display
Adskil stik ved controller

4 huls hunstik til display

Skub kablerne op

Tag stikkene ud af stellet

Tilslut display med boksen

Tænd på displayet

Stik nr. 7

Bemærk:
Når man tænder på displayet, vil dioderne lyse 1 efter 1 og slukke efter 3 sekunder
Hvis 1 diode ikke tænder, er displayet defekt
Tryk 3 gange på programvalg

Check at boksens diode ved display lyser
Diode lyser = Display OK
Diode lyser ikke = Display er
defekt og skal udskiftes

Bemærk: Tryk på “RESET” knappen før næste test påbegyndes
3.4 Test af bremsegreb
Hanstik med 3 ben
Tilslut til boksen

Træk bremsen 2 gange Lys i Diode på boks

Diode på boks lyser = Bremse er OK
Diode på boks lyser ikke = Bremsekontakt defekt, skal udskiftes
Bemærk: Tryk på “RESET” knappen før næste test påbegyndes
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3.5 Test af krank/pedal sensor
Tag stikket ud
Adskil stikket

Forbind med boksen
Stik nr. 3

Drej pedalerne en omgang

Kontrollér afstand
Afstanden mellem sensor og disk skal
være 1 – 5mm. Optimalt er 3mm

Check at boksens diode ved pedaler lyser
Diode lyser = Krank/Pedal sensor Ok
Diode lyser ikke = Krank/Pedal sensor skal udskiftes

Hvis der er yderligere spørgsmål, så kontakt Service-afdelingen hos Kildemoes på tlf. 6390 2665
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1. Introduktion til adapterboksen og Smart BMS interface
1.1 Introduktion til adapterboksen
-USB port
Forbindes til PC´en
- 5-stik adapter
Forbindes til batteriet

1.2 Introduktion til Smart BMS interface
Interface efter åbning af software
-

Interface er opdelt i 4 afsnit: OverView/Cell Status/Parameter/Control

- Kommunikations port

- Aflæs batteridata

- Aflæs batteridata automatisk
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- Gem data i TXT fil
- Afslut test

Side 18

1.3 Åbning af Smart BMS software
- Forbind USB stik til PC
230V
stikkontakt

-Rød diode lyser

- Indsæt lade stik i batteri

- Indsæt lade stik i

-Dækselhul øverst
- Åbn software på PC

- Vælg COM port

- Enkeltstik i
venstre side
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- Sæt batteriet i et lokale med [0-35] °C i 2 timer
- Hvis afladebeskyttelse stadig er aktiveret => Udskift batteriet med et nyt
- Batteriet er fuldt opladet => lad ikke mere på batteriet => check Pack Voltage nedenfor
(IV. Analyse af ’Parameter’).
- Lad batteriet fuldt op
- Hvis beskyttelse stadig er aktiveret => Udskift batteriet med et nyt

- Prøv at bruge en anden oplader til opladning
- Hvis beskyttelsen stadig er aktiveret => Udskift batteriet med et nyt
- Oplad batteriet i 5 minutter
- Hvis beskyttelsen stadig er aktiveret => Udskift batteriet med et nyt

Afladebeskyttelse mod
overophedning er aktiveret

Beskyttelse mod overspænding er
aktiveret

Beskyttelse mod underspænding er
aktiveret

Defekt battericelle

Battericelle kan ikke afbalanceres

Defekt lader

(Forbeholdt funktion)

Beskyttelse mod overopladning er
aktiveret

Overstrøms afladebeskyttelse er
aktiveret

Discharge Temp.

Over Voltage

Under Voltage

Bad Cell

Unbalance

Charger

Low Capacity

Over Current Charge

Over Current discharge

- Udskift opladeren med en ny

- Læs afsnittet (III. Analyse af ’Cell Status’) nedenfor

- Sæt batteriet i et lokale med [0-35] °C i 2 timer
- Hvis lade beskyttelse stadig er aktiveret => Udskift batteriet med et nyt

Korrigerende handling

Ladebeskyttelse mod
overophedning er aktiveret

Fejlbeskrivelse

Charge Temp.

Fejl element

2.1 Fejlanalyse hvis elementet er markeret med rødt

2. Analyse af ’OverView’

3. Analyse af ’Cell Status’
3.1 Check af cellernes spænding:
3.1.1 Stabil cellespænding = Normal situation
-Alle 10 cellers spænding ligger i intervallet [2900-4300] mV og spændingen er stabil => Intet advarsels ikon
på cellen => Celler er OK

Eksempler på gode celler:
-Eksempel 1 =Batteriet er opladet, alle ligger i intervallet [2900-4300] mV, og der er intet advarsels ikon på
cellerne => Celler er OK

-Eksempel 2 = Batteriet er afladet og der er intet advarselsikon på cellerne => Celler er OK

Kommentar: Cellespændingen er stabil = Normal situation, fortsæt til ’Parameter’.
3.1.2 Celle med underspænding =Unormal situation
- Advarsels ikonet vil

optræde på en eller flere celler med underspænding

Korrigerende handling: oplad batteriet fuldt (i 24 timer) og check igen de 10 cellers spænding.
Kommentar: Når batteriet oplades med laderen, kan afbalanceringsfunktionen sandsynligvis gendanne
spændingen i celler med underspænding.
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3.2 Check af cellernes status efter at batteriet er fuldt opladet (i 24 timer)
3.2.1 Stabil cellespænding = Normal situation
- Intet advarsels ikon

optræder længere på cellerne.

3.2.2 Defekt celle
- Advarsels ikon

optræder på celler = Defekte celler = Udskift batteriet med et nyt

Kommentar: Hvis batteriet er fuldt opladet (i 24 timer) og cellerne stadig har underspænding = Celler er
defekte og kan ikke reddes.
3.2.3 Cellespænding < 1000mV= Celle er defekt
Kommentar: Cellespænding mindre end 1000mV=Defekt celle = Udskift batteriet med et nyt.

3.2.4 Spændingsforskel mellem 2 celler
-Spændingsforskel = [V max – V min] >1500mV= Defekt celle = Udskift batteriet med et nyt
V max = cellen med højeste spænding
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V min = cellen med laveste spænding
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-Max. ladeinterval > 2800 timer (4 mdr.) = batteriets garanti dækker ikke
(lade interval beskrevet i el-cykel manualen er ikke overholdt)
- Hvis temperatur > 50° C => sæt batteriet i et lokale med [0 - 35° C] i 2 timer
Hvis temperatur ikke falder til [0 - 35° C] = Udskift batteriet med et nyt

Ladecyklus indikator

Kapacitet efter fuld opladning

Tilbageværende kapacitet

Indikator for tilbageværende
kapacitet i %

Indikator for seneste ladeinterval

Indikator for max. ladeinterval

Indikator for indvendig temperatur i
batteriet

Fabrikkens produktionsnummer

Cycle Count

Full Charge Capacity

Capacity Left

State Of Charge

Last Charge Interval

Max Charge Interval

Temperature

Battery S/N

-Hvert batteri har et unikt produktionsnummer

- Lade interval > 2800 timer (4 mdr.) = batteriets garanti dækker ikke
(ladeinterval beskrevet i elcykelmanualen er ikke overholdt)

- Batteri lade niveau < 100 % => genoplad batteriet fuldt (i 24 timer)
Hvis det ikke kan oplades => Udskift batteriet med et nyt

- Kapacitet < 60 % af nominel batterikapacitet = Udskift batteriet med et nyt
- Lad batteriet fuldt op (i 24 timer), hvis det ikke er fuldt opladet
Hvis batteriet ikke kan lades op = udskift batteriet med et nyt

- Kapacitet ≥ 60 % af nominel batterikapacitet = batteri OK

-Antal af udførte ladecyklusser

- Strømstyrke = 0mA = Batteri ikke under opladning
- Strømstyrke = [>0≤2500] mA = batteri under opladning

Ladestrømstyrke

Current

- Batterispænding < 29000mV= oplad batteriet fuldt (i 24 timer)
Hvis det ikke kan oplades => Udskift batteriet med et nyt
- Batterispænding = [29000 - 43000]mV= Normal spænding
- Batterispænding > 43000mV = Udskift batteriet med et nyt = Overspænding

Korrigerende handling

Batterispænding

Fejlbeskrivelse

Pack voltage

Parameter

4.1 Check af forskellige parametre

4. Analyse af ’Parameter’

Egne Noter
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Installering af Smart BMS Interface software
Tilslut Phylion batteri adapteren til en af computerens USB porte.
(Nogle computere installerer driveren automatisk ved tilslutning af adapteren, hvis ikke, følg da denne
procedure)
Vælg ’start’ og højre-klik på ’Computer’
Vælg ’Egenskaber’ og derefter ’Enhedshåndtering’.
Under ’Andre enheder’ (Other Devices) i ’Enhedshåndtering’ vil der være en USB <-> Seriel Port markeret
med en gul trekant.

Højre-klik på USB <-> Seriel porten med musen og vælg ’Egenskaber’
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Vælg ”Update Driver”

Vælg ”Browse my computer for driver software”
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Vælg drevet med cd/dvd symbolet på og tast ’OK’

Tjek hvilken COM port adapteren har fået (eks. COM4) under ’Porte’ i ’Enhedshåndtering’ og se om der er
lys i ’Power’ på adapteren.
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Hvis den gule trekant på USB <-> Seriel porten er væk, og der er lys i dioden ’Power’ på adapteren, er
driveren installeret korrekt og software er klar til brug.

Kopier nu programmet BMS fra cd-rom og indsæt det på ’Skrivebordet’ på computeren. Når du har gjort
det, er softwaren klar til brug.

Almindelige fejl, når du bruger BMS program og adapteren

Fejl: ’Power’ dioden lyser ikke, når adapteren er tilsluttet
Afhjælpning:
1) Kontroller, om USB kablet virker og/eller er sat rigtigt i. Skift kablet, hvis det er nødvendigt.
2) Kontroller, om computerens USB-port er ok. Prøv evt. at sætte en anden USB-nøgle til eller prøv at
tilslutte adapteren til en anden USB-port.
3) Prøv at tilslutte adapteren på en anden computer eller kontakt Kildemoes.

Fejl: Software kan ikke skelne mellem de forskellige USB-porte, når adapteren er tilsluttet

Afhjælpning:
1) Tjek om driveren til adapteren er installeret korrekt, hvis ikke, geninstaller driveren.
2) Luk BMS programmet og start det op igen.
3) Kontroller, om USB kablet er ok eller ej, skift kablet, hvis det er nødvendigt.
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Fejl: Data kan ikke læses

Afhjælpning:
1) Tjek om kabelforbindelsen mellem adapteren og batteriet, er ok. Hvis ikke, skift da kablet.
2) Kontrollér om der er lys i LCD-display på batteriet, hvis ikke, kan batteriet være i dvaletilstand. Hvis
batteriet er i dvaletilstand, skal du tilslutte batteriet til opladeren. Efter få minutter, er det klar til at læse
data.
3) Luk BMS programmet og start det op igen.

Kontakt Kildemoes, hvis intet af ovenstående løser problemet.
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