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e-Power MP комбинира в себе си електрически генератор и кон-
тролер на диференциалното налягане CDHS -26, който ограни-
чава диференциалното налягане в двата края на e-Power MP. 
Електрическата кутия комбинира с акумулаторна батерия и сис-
тема за управление на зареждането на батерията с електрозах-
ранване 5 V или 6 V. Батерията или суперкондензатора включена 
в електрическата кутия има следните стойности на напрежение:

Батерия Напрежение
Оловно кисела 1.2 Ah (стандартна) 6 V
Суперкондензатор 150 F (опция)  5 V 

Контролер на диференциалното налягане
e-Power MP е в комбинация с контролер на диференциалното на-
лягане CDHS-26. Това управляващо устройство контролира дифе-
ренциалното налягане в двата края на e-Power MP, като по този 
начин контролира електрическата енергия, генерирана от e-Power 
MP.

Мембрана
Регулационната пружина на диференциалното налягане е фа-
брично настроена на 0.6 bar (6 mhd). Мембраната, която е под-
вижна част, регулира e-Power MP чрез поддържане на постоянно 
диференциално налягане през турбината. Хидравличната систе-
ма е изцяло балансирана.

Платка с печатна схема (PCB)
Създадена по последните най-нови технологии и произведена 
с висококачествени електронни компоненти, печатната платка е 
херметично затворена и устойчива против проникване на влага.

Управление на генерирането на електрическа енергия
Управление на енергията: Електрическата енергия на e-Power 
MP варира в зависимост от системните условия (вижте работните 
графики на турбината), 3 mhd диференциално налягане генерира 
180 mW мощност (1 х e-Power MP) и 390 mW (2 х e-Power MP). 
Сложен алгоритъм наречен „MPPT – Maximum Power Point Tracker 
-Проследяване на точката на  максимална мощност“ регулира 
напрежението и тока, така че да се генерира максимална мощ-
ност във всеки един момент. Тъй като напрежението, генерирано 
от турбината, варира с условията на диференциално налягане, 
алгоритъмът MPPT „проследява“ и оптимизира произвежданата 
енергия за зареждане на батерията. 
Режим на зареждане: И батерията или суперкондензаторът се за-
реждат от e-Power MP използвайки PCB за оптимизация на енергия-
та. „Плаващият” режим на зареждане постоянно регулира зарежда-
щото напрежение. Това значително удължава живота на батерията.

Характеристики на батерията: Оловно-киселинната защите-
на от влага батерия VRLA (Valve Regulated Lead Acid) съгласно 
стандарта IEC 60896-2, е надеждно защитена при транспортира-
не по жп, шосеен, морски и въздушен транспорт в съответствие 
с клауза А67 на Правилата за превоз на опасни товари на IATA 
(Международната асоциация за въздушен транспорт). Продъл-
жителността на живот (20 °C) е между 5 и 7 години според начина 
на употреба (след 2000 цикъла оставащият капацитет е 80%). 
Фабрично заредена, скоростта на разреждане е 2% на месец за 
период от 24 месеца (20 °C), което позволява дълъг период на 
съхранение преди употреба. Батерията може изцяло да бъде ре-
циклирана. Суперкондензаторът, произведен по най-новите тех-
нологии, дава възможност за над 500 000 зарядни цикъла и 10 
години живот при 20 °C.

Турбина e-Power MP: 390 mW / 6 V
Турбина e-Power MP: 750 mW / 6 V

Описание
– e-Power МP използва спада на налягането между двата края на 
клапана, за да произвежда енергия
–  e-Power MP е наличен в 2 варианта:

1 x e-Power MP или
2 x e-Power MP’s (включен паралелно)

– Автономна система с ниско напрежение, комбинирана с батерия

e-Power MP е електрически генератор, използващ наличната 
хидравлична енергия директно от водоснабдителната мрежа. 
e-Power MP се монтира в байпаса на вентила и захранва различ-
ни устройства, разположени в близост до клапана, като комуника-
ционни системи GSM-GPRS, сензори, контролери на клапана като 
e-Smart/L11 или e-Timer.
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Турбина e-Power MP: 390 mW / 6 V
Турбина e-Power MP: 750 mW / 6 V

Електрически характеристики
Изходно напрежение за 1 x e-Power MP: • Amps продължителен 60 mA (360 mW)
• Amp долна стойност 180 mA (1080 mW)
• Amp горна стойност 1.5 A (9 W)
Изходно напрежение за 2x e-Power MP: • Amp продължителен 120 mA (720 mW)
 • Amp долна стойност 360 mA (2160 mW)
 • Amp горна стойност 1.5 A (9 W)
Батерия 6 V: • 6 V / 1.2 Ah (стандартна)
 • Зареждащо напрежение 6.8 V
 • Оловно-киселинна хидроизолирана VRLA
 • Максимална работна температура 55° C 
Суперкондензатор 5 V: • 5 V / 150 F
 • Зареждащо напрежение 5.4 V
Електрическа връзка:   • Профилен 3-метров кабел
Температурен диапазон: • –10 °C до + 80 °C (само за PCB )
Други характеристики
Работно налягане: • PN 16 bar стандарт
Размер и модел на клапана (mm): 
(Тръби 3/8″) • GE/AE DN 32-50 втулки с резба Rp ⅜″
 • NGE DN 50-80 втулки с резба Rp ⅜″
 • NGE DN 100 втулки с резба Rp ½″
 • NGE DN 125-200 втулки с резба Rp ¾″
 • NGE DN 250-600 втулки с резба Rp 1″
 • GE/AE DN 65-80 втулки с резба Rp ½″
 • GE/AE DN 100-150 втулки с резба Rp¾″
 • GE/AE DN 200-400 втулки с резба Rp 1″
Защита: •  IP68

Захранване на регистриращи устройства, сензори и GSM-GPRS 
трансмисии
e-Power MP позволява регистриращите устройства с GSM-GPRS 
трансмисии да станат напълно автономни. Захранвайки различни 
сензори, отчитащи налягането, нивото в резервоара или дебита, 
комбинирани с GPRS система, e-Power MP дава възможност за 

многократно ежедневно предаване или въвеждане на данни. Това 
дава огромни възможности за подобряване на системния монито-
ринг. е-Power MP осигурява автономно захранване на всички из-
мервателни системи, които се нуждаят от 5 V до 6 V, като по този 
начин се избягва употребата на батерии и свързаните с това по-
следствия за околната среда.


