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CANBUS

Arayüzler

2 Adet
RS-232 1 Adet

Giriş ve Çıkışlar

Dijital Giriş 20 Adet
Analog Giriş 8 Adet

8 AdetÇıkışlar

Nominal Batarya Gerilimi

Elektriksel Özellikler

48 V
Verimlilik %95

Standartlar ‘’EN 1175-1 Safety’’
‘’EN 12895 EMC’’

Fiziksel Boyutlar (En*Boy*Yükseklik)

Depolama Ortam Sıcaklığı
Çalışma Esnasında Ortam Sıcaklığı

Fiziksel Özellikler

Ağırlık 2.5 kg
-30°/+50°C
-30°/+50°C

222*214.8*73.7 mm
Koruma Sınıfı IP65

FMC-ECU Elektronik Kontrol Ünitesi

Genel Bakış

FMC-ECU, “EN 1175-1 Safety" ve "EN 12895 EMC" standartlarına uygun olarak, 48V 
batarya (akü) ile beslenen elektrikli istifleme araçlarında kullanılmak üzere tasarlanmış 
bir Elektronik Kontrol Ünitesidir (ECU). 

FMC-ECU’nun sahip olduğu dijital ve analog giriş ve çıkışlar dahili gerilim ve akım 
korumasına sahiptir ve uygulamaya göre fonksiyonları yazılım ile 
tanımlanabilmektedir. FMC-ECU’nun dijital girişleri, normalde açık (N.A.) veya 
normalde kapalı (N.K.) şekilde programlanabilir. Dijital girişlerden 16 tanesi hem 
“source” hem de “sink” kabiliyetine sahip olduğu için, ortak (+) veya ortak (-) uçlarla 
çalışabilmektedir. Bu özelliklerinin yanında, giriş ve çıkış pinleri uygulamaya göre 
yazılımsal olarak farklı işlevleri yerine getirebilecek şekilde yeniden ayarlanabilir.

FMC-ECU Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU), CAN haberleşme protokolü ile 
haberleşerek diğer sistem bileşenlerini sürekli izler ve davranışlarını kontrol eder. 
Ayrıca, ihtiyaç halinde CAN protokolünü kullanan harici sensör veya cihazlarla 
çalışacak şekilde konfigüre edilebilir.

Esnek ve güçlü donanım/yazılım mimarisiyle, başta elektrikli istif araçları olmak üzere 
AC Motor kullanan elektrikli platformlar, golf arabaları, personel veya yük taşıma 
araçları, çekici araçları, temizlik araç veya makineleri gibi birçok operasyonel hizmet 
aracı uygulamalarında kullanılabilir.



Teknik Çizimler

Ana Özellikler

“Admin” kullanıcısı aracılığıyla, sahada FMC-ECU ve CANBUS 
üzerinden kendisine bağlı tüm sistem bileşenlerinin (AC Motor 
Sürücü ve LCD Gösterge Paneli) yazılım versiyon ve parametre 
güncelleme fonksiyonlarını ve anlık takibini yürüten PC arayüz 
uygulaması

Çalışma modu değişimi, Giriş ve Çıkış pinlerine istenilen görevlerin 
atanabilmesi gibi uygulamaya göre esneklik gösterebilen tüm 
sistem parametrelerinin kolaylıkla değişimini mümkün kılan ve 
paralelde LCD ekranında gerçek zamanlı izleme imkanını sunan 
PC tabanlı gelişmiş yönetim sistemi

Donanım ve yazılım hatalarına karşı kararlı ve güvenli oto-tanı 
sistemi

Güçlü ve kararlı Yokuş Destek Sistemi ile güvenli ve rahat bir sürüş

Yüksek hassasiyette batarya şarj durumu ölçümü 
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