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Introductie
Sinds de introductie van LiFePO4, LTO en 

NMC/NCA batterijen is off-gridopslag goed 

betaalbaar geworden. Belangrijk is dat deze 

batterij technologieën goed beheerd worden. 

In andere woorden: de cellen kunnen 

makkelijk beschadigd raken door te ver 

overladen of ontladen. Celtemperatuur en 

stroom zijn ook belangrijk om te monitoren. 

Het 123\SmartBMS (Battery Management 

System) is hoofdzakelijk ontworpen voor 

prismatische cellen. Echter kan het system ook 

toegepast worden op andere vormen, zolang 

de celspanning tussen de 1.5V en 5.0V is.
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Inhoud van de doos 
De basisset voor 4 cellen/12V bestaat uit: 

- 1x Begin Celboard 

- 1x End Celboard 

- 2x Between Celboards 

- 2x Dubbel bereik (dual range) stroomsensoren 20A/500A 

- Een stuk van 0.75 mm² draad voor de communicatie tussen de boards 

- Metalen sleutel voor verwijdering van draad uit communicatiestekker 
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Specificaties 
Alle specificaties zijn gemeten bij 3.3V en nul ampère door de stroomsensor.  

Omschrijving Waarde / bereik 

Algemene specificaties 

Werkbereik spanning 1.5V tot 5.0V 

Werkbereik temperatuur -40 tot 85°C 

Nauwkeurigheid spanningsmeting ± 20mV 

Nauwkeurigheid temperatuurmeting ± 4°C 

Balanceerstroom 1A  

Aantal cellen in serie 2 tot 255 

Boardafhankelijke specificaties 

Between Board gemiddeld stroomverbruik ~1.9mA 

Begin Board gemiddeld stroomverbruik ~1.9mA 

End Board gemiddeld stroomverbruik zonder 
Bluetoothverbinding 

~1.9mA 

End Board stroomverbruik met 
Bluetoothverbinding 

End board HW1 (heeft een soldeerpad bij 
minpool) ~11.0mA 
End board HW2 (heeft een connector bij 
minpool): ~2.9mA 

Maximaal toegestane stroom door signal relais 
(charge/load) op End Board 

2A @ 30VDC 
1A @ 60VDC 

 

Mechanische specificaties 

Omschrijving Waarde 

Begin Board afmetingen (L x W x H) 80 x 41 x 10 mm  

Between Board afmetingen (L x W x H) 60 x 41 x 8 mm 

End Board afmetingen (L x W x H) 80 x 41 x 12 mm 

Standaard gatgrootte in + pad M8 

 

Dubbel bereik stroomsensorspecificaties  

Aantal lussen 
door 
stroomsensor 
(installatie 
stap 6)  

Laag bereik 
maximaal 

Laag bereik 
nauwkeurigheid 

Hoog bereik 
maximaal 

Hoog bereik 
nauwkeurigheid 

Niet gemeten 
gebied rond 
0A 

1x (geen lus) 20 A 50 mA 500 A 1.25 A ± 150 mA 

2x 10 A 25 mA 250 A 625 mA ± 75 mA 

4x 5 A 12.5 mA 125 A 313 mA ± 38 mA 
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Schematisch overzicht 
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Hardware installatie 
 

Waarschuwing 

Wees ervan bewust dat je batterijpakket een 

grote hoeveelheid energie bevat. Dit kan 

mogelijk dodelijk zijn. Gebruik geïsoleerde 

tools bij montage om kortsluiting tegen te 

gaan. Grote inschakelstromen, die vonken en 

hoge magnetische Velden produceren, kunnen 

eenvoudig elektronische circuits beschadigen. 

 

We raden ten zeerste aan om de 

zegenoemde  "hoge stroomverbindingen" 

zoals busbars en hoge stroomkabels te 

monteren in een nieuwe installatie en 

DAARNA apart de BMS board hier bovenop 

te monteren. 

 

Als je zeskantbouten in plaats van draadeind 

gaat gebruiken bij de montage op de cellen, 

zorg er dan voor dat alle powerrelais en 

hoofdschakelaars uitstaan voordat je begint 

met de montage. Dit zorgt ervoor dat er geen 

inschakelstromen kunnen lopen, wat weer 

beschadiging van het BMS voorkomt. Als 

alternatief kunt je ook vooraf de zekeringen 

verwijderen. 

Nadat alle moeren of zeskantbouten zijn 

aangedraaid, kun je de hoogvermogensrelais 

en/of zekeringen inschakelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1 

Bereid kabels van negatieve kant van het 

Celboard naar de minpool van de cel.  Gebruik 

draad tussen 0.75mm2 en 2.5mm2. Plaats een 

kabeloog aan de andere zijde om een 

verbinding met de negatieve pool van de cel 

te maken. 

 

Als het gat in het Board bij de positieve pool 

(+) te klein is, kun je deze groter boren. Zorg 

ervoor dat je boorvuil verwijderd alvorens de 

installatie, om kortsluiting of andere, 

ongewenste effecten te voorkomen. 
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Stap 2  

Bereid het batterijpakket voor. Een goede 

manier wordt in onderstaande afbeelding 

getoond. Maak eerst de celpolen, busbars en 

kabelogen schoon met schuurpapier. Gebruik 

bij voorkeur draadeind met zeskant in plaats 

van zeskantbouten. Vergeet niet de 

hoogvermogenskabels op de eerste en laatste 

cel. Verbind deze nog niet met de zekeringen, 

aangezien de stroomsensor nog toegevoegd 

moet worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3 

Monteer de celboards op de cellen. Op de 

eerste cel van het pakket, de negatieve kant 

van het pakket, komt het Begin Board. Dit is 

de cel waar de (zwarte) minkabel aan vast zit. 

Zorg ervoor dat het End Board op de laatste 

cel komt, de pluspool van het pakket. Dit is 

de cel waar de (rode) positieve kabel aan vast 

zit. 
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Stap 4 

Nadat het Begin Board correct is gemonteerd 

zal de LED elke seconde knipperen. Dit toont 

dat het Begin Board data probeert te sturen 

naar het volgende board. Plaats nu een 

communicatiedraad van het Begin Board naar 

het volgende board. Maak een verbinding van 

de stekker “OUT” PIN 1 (gat dichtst bij Board 

– aansluiting)op het Begin Board naar de 

stekker genaamd “IN” op het volgende board. 

Het maakt niet uit in welke van de twee gaten 

van de IN connector je de kabel stopt. Wees 

voorzichtig wanneer je dit doet, voorkom 

kortsluiting. 

Nadat je deze verbinding hebt gemaakt moet 

de LED op het tweede board, net zoals het 

Begin Board, gaan knipperen. Dit bevestigt dat 

de verbinding en de communicatie correct 

werkt. Herhaal dit voor alle volgende boards. 

Maak steeds een verbinding van de stekker 

“OUT” naar de stekker van het volgende board 

“IN”. Wees voorzichtig wanneer je de kabel in 

de stekker stopt, gebruik niet te veel kracht. 

Wanneer de LED van een board niet meer 

knippert maar die van het vorige board wel, is 

daar een probleem. Controleer de bedrading. 
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Stap 5 

Installeer een stroomsensor op de positieve 

kabel voor alle laadstromen (zonnepanelen, 

MPPT, lader etc.) en verbind deze 

stroomsensor met de Begin Boardstekker 

”Sensor 1”. Installeer de tweede sensor op 

kabel van de verbruikers (inverter, motor 

controller etc.) en verbind deze stroomsensor 

met de Begin Board stekker ”Sensor 2”. 

Zorg ervoor dat de stroom de correcte richting 

vloeit door de stroomsensor. De pijlen in 

onderstaande afbeelding tonen de correcte 

richting.  Na installatie, check in de app of de 

laadstroom, naast de afbeelding van de 

batterij, een positief getal is en bij ontladen 

negatief. 

De stroomsensoren kunnen stroom in beide 

richtingen meten. Het is dus ook mogelijk om 

slechts één stroomsensor te gebruiken in 

plaats van twee. Dit kan nodig zijn wanneer je 

een gecombineerde lader/inverter hebt of 

slechts één vermogenskabel naar zowel lader 

als inverter. Het BMS werkt prima met slechts 

één stroomsensor. Het enige nadeel is dat het 

BMS niet laadstromen en ontlaadstromen los 

van elkaar kan meten, maar alleen wat er in of 

uit het batterijpakket vloeit. Wanneer je 

slechts één stroomsensor gebruikt, verbind 

deze dan met “Sensor 1” op het Begin Board 

en zorg ervoor dat de laadstroom de richting 

volgt van sensor 1.
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Voor stroommetingen tot 500A, bedraad als 

volgt. 

 

Voor nog accuratere metingen tot maximaal 

250A, lus de kabel twee keer door de sensor. 

Bedraad als volgt. 

 

Voor nog accuratere metingen tot maximaal 

250A, lus de kabel vier keer door de sensor. 

Bedraad als volgt. 

 

Zie de sectie “specificaties” voor de maximaal 

gemeten stroom en nauwkeurigheden bij 

verschillende configuraties. Wanneer je twee 

stroomsensoren monteert moeten beide 

sensoren hetzelfde aantal lussen hebben. 
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Stap 6 

Als je een lader en/of MPPT hebt moet de 

absorptie-/eindspanning van de lader/MPPT 

overeenkomen met het batterijpakket om 

correct te functioneren. Anders, wanneer de 

spanning te hoog is, zal de lader blijven laden 

en een van de celspanningen zal Vmax 

bereiken voordat het pakket vol is. Als 

beveiliging zal het BMS het laad signaalrelais 

uitschakelen. Het is dus belangrijk om deze 

instelling goed te zetten. 

 

Instelvoorbeeld: als je 4 cellen hebt en de 

balanceerspanning (Vbalance) is 3.4V, is de 

balanceerspanning van het pakket 3.4V x 4 

cellen = 13.6V. Je moet de laders 

absorptie/eindspanning iets hoger zetten 

(ongeveer 0.025V-0.04V hoger per cel) dan 

deze spanning, wat uitkomt op 13.7V of 13.8V. 

Voor 16 LiFePO4 cellen, komt dit uit op 54.7V-

55.0V. 

Wanneer het batterijpakket deze spanning 

bereikt zal de lader naar constante 

spanningsmodus (CV) schakelen en de stroom 

variëren om de spanning op dit niveau te 

houden. Dit is belangrijk om de kans te 

verkleinen dat een cel Vmax bereikt en het 

BMS de lader uitschakelt. 

Bekijk de handleiding van je lader/MPPT hoe 

je deze waarde kunt instellen. 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 7 

Gebruik de potentiaalvrije contacten van de 

signaalrelais op het End Board om de inverter 

en charger/solar regulator te schakelen. Als je 

apparaat een tweedradig “enable” of 

“disable” signaal heeft, kun je dit signaal direct 

aansluiten op het signaalrelais. Indien niet, 

sluit dan een energiezuinig vermogensrelais 

aan zodat het BMS in staat is de vermogens 

naar deze apparaten uit te schakelen.  

Zie de volgende sectie voor meer informatie. 

 

Stap 8 (optioneel) 

Wanneer het systeem buiten of in 

zoute/vochtige omgevingen gebruikt wordt, 

spray de boards dan in met conformal coating 

om een extra laag van bescherming toe te 

voegen. 

 

Voorbeeld van een goede coating is de 

Electrolube HPA and APL.  
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Aansturing van externe 

onderdelen 
Op het End Board zijn twee signaalrelais 

aanwezig  met de potentiaalvrije contacten 

aangesloten op een 3 polige stekker (normally 

open, common contact, normally closed) om 

externe componenten in je off-grid systeem 

aan te sturen. Dit kunnen 

“zonnepaneelladers” zijn, “Maximum power 

point trackers (MPPT)”, “inverters”, etc. Een 

voorbeeld is de “enable” pin op veel inverters. 

Je kunt ook een energie-efficiënt 

vermogensrelais aansturen die weer de 

energie naar de laders/inverters schakelt. De 

maximale stroom door deze signaalrelais is te 

vinden in sectie “Specifications”. 

 

Opmerking: wanneer je een inductieve 

belasting schakelt zoals een 

standaardrelay/contactor, voeg dan een 

flyback bescherming toe. Een voorbeeld is 

een eenvoudige diode antiparallel aan de 

spoel van het relais of een snubbercircuit. 

Het 123\SmartRelay, 123\PowerSwitch en de 

Kilovac EV200 relais hebben deze 

bescherming al ingebouwd.

 

Laadrelais 

Één van de twee signaalrelais is het laadrelais. 

Hiermee kun je laders zoals een MPPT, 

zonnepaneellader etc aansturen. Dit relais 

heet het “CHARGE” relais. Wanneer laden is 

toegestaan zal de CHARGE LED naast dit relais 

eenmaal per vijf seconden knipperen. 

Wanneer laden is toegestaan zullen Pin 1 

(allowed to charge) en 2 (common contact) 

van de 3-polige CHARGE stekker (zie End 

Board details) verbonden zijn (pin 2 & 3 zijn 

niet verbonden). 

Wanneer laden NIET is toegestaan zullen Pin 2 

(common contact) en 3 (not allowed to 

charge) van het CHARGE relais contact 

verbonden zijn (pin 1 & 2 zijn niet verbonden). 

Ontlaadrelais 

Het andere signaalrelais is bedoel om 

belastingen, zoals inverters of andere 

verbruikers te schakelen. Dit relais heet het 

“LOAD” relais. Wanneer ontladen is 

toegestaan zal de LED naast dit relais éénmaal 

per vijf seconden knipperen.  
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Hardware-instellingen 

Begin Board dipswitch functies 

De dipswitch op het Begin Board kunnen 

ingesteld worden om het aantal cellen en 

balanceerspanning in te stellen. De 

schakelaars kunnen gewijzigd worden met de 

meegeleverde metalen sleutel. 

De onderstaande tabel toont de functies. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Value 

Aantal cellen Balanceerspanning   

OFF OFF OFF      2-4 cellen 

OFF OFF ON      5-8 cellen 

OFF ON OFF      9-16 cellen 

OFF ON ON      17-25 cellen 

ON OFF OFF      26-40 cellen 

ON OFF ON      41-80 cellen 

ON ON OFF      81-150 cellen 

ON ON ON      151-255 cellen 

   OFF OFF OFF OFF OFF Balanceren niet actief 

   OFF OFF OFF OFF ON 1.9V 

   OFF OFF OFF ON OFF 2.0V 

   OFF OFF OFF ON ON 2.1V 

   OFF OFF ON OFF OFF 2.2V 

   OFF OFF ON OFF ON 2.3V 

   OFF OFF ON ON OFF 2.4V 

   OFF OFF ON ON ON 2.5V 

   OFF ON OFF OFF OFF 2.6V   (voor LTO) 

   OFF ON OFF OFF ON 2.7V 

   OFF ON OFF ON OFF 2.8V 

   OFF ON OFF ON ON 2.9V 

   OFF ON ON OFF OFF 3.0V 

   OFF ON ON OFF ON 3.1V 

   OFF ON ON ON OFF 3.2V 

   OFF ON ON ON ON 3.3V 

   ON OFF OFF OFF OFF 3.4V   (voor LiFePO4) 

   ON OFF OFF OFF ON 3.5V 

   ON OFF OFF ON OFF 3.6V 

   ON OFF OFF ON ON 3.7V 

   ON OFF ON OFF OFF 3.8V 

   ON OFF ON OFF ON 3.9V 

   ON OFF ON ON OFF 4.0V   (voor NMC) 

   ON OFF ON ON ON 4.1V 

   ON ON OFF OFF OFF 4.2V 

   ON ON OFF OFF ON 4.3V 

   ON ON OFF ON OFF 4.4V 

   ON ON OFF ON ON 4.5V 

   ON ON ON OFF OFF 4.6V 

   ON ON ON OFF ON 4.7V 

   ON ON ON ON OFF 4.8V 

   ON ON ON ON ON 4.9V  
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Dipswitch 1 - 3: Stel het aantal cellen in serie 

van uw pack in. Zie de tabel voor details. 

 

Dipswitch 4 - 8: Zet optieschakelaar 4 - 8 voor 

de gewenste balanceerspanning. Wanneer 

een cel boven deze spanning is, zal het board 

balanceren. Zie de tabel voor details. Voor een 

uitleg van balanceren, lees de onderstaande 

tekst. 

Houd de batterijen in perfecte conditie 

De onderstaande tekening laat zien dat uw 

batterijpakket in goede handen is bij 

123\SmartBMS. 

Om de batterijcellen in optimale conditie te 

houden is het belangrijk de celspanning en 

temperatuur constant te meten. De spanning 

moet binnen voorbepaalde waarden blijven 

om schade te voorkomen. Het behouden van 

uw cel op een veilige temperatuur draagt hier 

ook aan bij. 

De breedte van het groene, veilige gebied kan 

aangepast worden door de drempelwaarden 

V-min, V-balance en V-max aan te passen. 

Voor meer informatie over het wijzigen van de 

waarden zie sectie “De App”. 

Conclusie: de bovengrens is beveiligd door V-

max / V-balance in te stellen en de ondergrens 

door V-min.

 

 
Curve van LiFePO4-spanning vs SoC. De spanning is afhankelijk van de hoeveelheid resterende energie in de cel (SoC). 

Aangeraden drempelwaarden bij verschillende typen batterijcellen 

Celtype Nominale 
spanning(Vnom) 

Minimum 
spanning (Vmin) 

Balanceer 
spanning(Vbalance) 

Maximum 
spanning 
(Vmax) 

LiFePO4 3.3V 2.9V 3.4V 3.7V 

LTO 2.4V 2.15V 2.6V 2.8V 

NMC 3.7V 3.49V 4.0V 4.15V 

NCA 3.6V 3.40V 4.0V 4.15V 
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De App 

Eerste verbinding 

Indien je een Apple-apparaat heeft, ga naar de 

App Store en zoek naar “123SmartBMS”. 

Installeer deze app op uw apparaat. Voor 

Android, ga naar de Play Store en zoek naar 

“123SmartBMS”. Installeer de app op uw 

apparaat. Zorg ervoor dat Bluetooth aanstaat.  

Open de app. Je ziet nu een overzicht van het 

systeem. Druk op “Settings”.   

Druk nu op het gevonden 123\SmartBMS om 

te verbinden. De app zal om een PIN vragen. 

De PIN wordt opgeslagen in het BMS om 

toegang door onbevoegden te voorkomen. De 

standaard PIN is “1234”. Nadat dat verbinding 

tot stand is gekomen is het tijd om de 

instellingen te wijzigen. 

Om de verbinding te verbreken, druk opnieuw 

op het 123\SmartBMS onder Devices.  

 

 

 

App Instellingen 

System configuration 

Solar peak power: Stel het maximale 

laadvermogen in van uw laadbron. Als het 

systeem 10 zonnepanelen van elk 250 watt 

bevat, moet het totale vermogen op 2.5kW 

gezet worden. 

Inverter peak power: Stel het maximale 

vermogen van de verbruikers in, bijvoorbeeld 

van een inverter. Wanneer je inverter 

maximaal 5000W kan leveren, stel dan 5.0kW 

in. 

Battery capacity:  De batterijcapaciteit kan 

ingesteld worden op de totale capaciteit van 

het pakket. We adviseren echter om 80% in te 

stellen om te compenseren voor fenomenen 

als batterijdegradatie. 

Voorbeeld: als je vier 200Ah cellen hebt → 4 x 

200 x 3.3 = 2640 Wh. In dit geval adviseren we 

2640 x 0.8 = 2112 Wh → 2.1 kWh. 

 

 

 

 

 

 

Current sensor: Stel de gebruikte 

stroomsensor in. De standaard meegeleverde 

sensoren zijn “dual range 500A – 20A”. Als je 

de kabel 2x door de sensor hebt gelust, 

selecteer “dual range 250A – 10A”. Voor 4x 

lus, selecteer “dual range 125A –5A”. 

 

 
 



 
 

  

 
17 

 

123electric 

The Netherlands 

E-mail: info@123electric.eu 

www.123electric.eu 

Critical mode: 

Verandert het algoritme wanneer het laad- en 

ontlaadrelais schakelen. 

Bij Normal Mode wordt laden gestopt 

wanneer het pakket volgeladen is en schakelt 

in wanneer de SoC onder “charge restart SoC 

%” is. 

Bij Critical Mode is laden toegestaan zolang 

alle celspanningen onder Vmax zijn en tussen 

de ingestelde Tmin en Tmax. Ontladen is 

toegestaan zolang alle celspanningen boven 

Vmin zijn en de temperatuur tussen Tmin en 

Tmax. Bij Critical Mode zal het BMS alleen het 

laden en/of ontladen afschakelen bij een 

kritieke situatie. Zie sectie “algoritme” voor 

meer informatie wanneer welk relais schakelt. 

Critical Mode wordt aangeraden voor alle 

gecombineerde laders/inverters die één 

voedingskabel delen. Anders, in Normal Mode 

waarbij één vermogensrelais alles schakelt, 

zou wanneer het pakket vol is alle apparaten 

tegelijk afgeschakeld worden en ontladen niet 

meer mogelijk zijn. Zie bijlage C voor meer 

info. 

Change PIN: Het is aangeraden de PIN te 

veranderen om ongewenste indringers weg te 

houden. Tik op “change PIN” en volg de 

instructies. 

Clear energy counters: De totale hoeveel 

opgewekte en verbruikte energie is 

opgeslagen in het BMS. Indien je deze 

waarden op nul wilt zetten, tik op “Clear 

energy counters”. 

 

Relay override 

Keep charge relay off: Wanneer geactiveerd 

zal het laadrelais geforceerd worden om uit te 

blijven. Dit kan handig zijn wanneer je het 

aangesloten vermogensrelais wilt testen of als 

je het pakket een tijd niet gaat gebruiken. Dit 

voorkomt sluipverbruik van de lader. 

 

Keep discharge relay off: Wanneer 

geactiveerd zal het ontlaadrelais geforceerd 

worden om uit te blijven. Dit kan handig zijn 

wanneer je het aangesloten vermogensrelais 

wilt testen of als je het pakket een tijd niet 

gaat gebruiken. Dit voorkomt sluipverbruik 

van de verbruikers. 

 

 

Batterij parameters 

V min: Wanneer een van de cellen onder deze 

minimum celspanning komt zal de “Vl“ 

waarschuwingslamp bij “Cells” aangaan. Het 

“allow to discharge” relais om externe 

apparaten aan te sturen zal uit gaan. 

V max: Wanneer een van de cellen boven 

deze maximale celspanning komt zal de “Vh“ 

waarschuwingslamp bij “Cells” aangaan. Het 

“allow to charge” relais om externe apparaten 

aan te sturen zal uit gaan. 

V balance: Dit is de balanceerspanning waar 

alle cellen op uit moeten komen als het pakket 

volgeladen is. Wanneer een celspanning 

boven dit niveau komt zal het BMS board 

energie dissiperen om te balanceren. Deze 

instelling kan veranderd worden met de 

dipswitches op het Begin Board. 

T min charge: Wanneer een van de cellen 

onder deze minimum temperatuurdrempel 

komt zal de  “Tl“ waarschuwingslamp bij 

“Cells” aangaan. Het Charge signaalrelais om 

externe apparaten aan te sturen zal uit gaan. 

T min discharge: Wanneer een van de cellen 

onder deze minimum temperatuurdrempel 

komt zal de  “Tl“ waarschuwingslamp bij 

“Cells” aangaan. Het ontlaad signaalrelais om 

externe apparaten aan te sturen zal uit gaan. 
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T max: Wanneer een van de cellen boven deze 

maximum temperatuurdrempel komt zal de  

“Th“ waarschuwingslamp bij “Cells” aangaan. 

Beide signaalrelais om externe apparaten aan 

te sturen zullen uit gaan. 

Charge restart:  In “Normal Mode” zal het 

laadrelais weer inschakelen wanneer de SoC 

onder deze waarde is gekomen en indien er 

geen kritieke foutmeldingen zijn zoals een 

overspanning (Vmax).  

Discharge restart:  In “Normal Mode” zal het 

ontlaadrelais (load) weer inschakelen wanneer 

de SoC boven deze waarde is gekomen en 

indien er geen kritieke foutmeldingen zijn 

zoals een onderspanning (Vmin). 

 

App settings 

Prevent auto-lock:  Voorkom dat het scherm 

vergrendeld of uitgezet wordt. De app blijft 

hierdoor altijd te zien.  

Show simulator:  Als je geen 123\SmartBMS 

hebt maar wel de mogelijkheden wilt 

ontdekken, kun je de simulator starten. 

Support:  Je kunt contact met ons opnemen  

en een log meesturen via deze functie. Ook zie 

je hier de app versie.
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Dashboard 

Het dashboardoverzicht toont relevante 

informatie over het batterijpakket, inkomende 

en uitgaande energie. 

Het zonnepaneel toont de hoeveelheid 

inkomende energie. Hiernaast zie je 

informatie als laadstroom, laadvermogen, 

geproduceerde hoeveelheid energie vandaag 

en in totaal. 

De batterij toont de SoC van het 

batterijpakket. Hiernaast zie je de numerieke 

weergave van de SoC, inkomende of 

uitgaande stroom, vermogen, resterende 

energie in het pakket en totaalspanning. 

Als het BMS nieuw is gemonteerd op het 

batterijpakket, kan de SoC niet kloppen. Dit is 

te zien aan een klein rood uitroepteken naast 

de SoC. Laad het batterijpakket tot de 

laadstroom klein is en alle cellen boven 

Vbalance zijn. De SoC wordt dan 

gesynchroniseerd naar 100% en het rode 

uitroepteken zal verdwijnen. Deze 

synchronisatie gebeurt elke keer als het 

batterijpakket volgeladen is. 

De lamp toont de actuele hoeveelheid energie 

die verbruikt wordt. Hiernaast zie je details als  

ontlaadstroom, ontlaadvermogen, 

hoeveelheid verbruikte energie vandaag en in 

totaal.
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Celdetails 

De celdetails toont informatie over de 

individuele cellen zoals celspanningen en 

bijbehorende temperaturen. Let erop dat 

cellen die balanceren een hogere temperatuur 

aangeven. Een oranje celspanning geeft aan 

dat de cel balanceert. Een rode spanning geeft 

aan dat er een kritieke error is, zoals onder 

Vmin of over Vmax. 

Bovenaan het scherm staan kritieke 

errorindicatoren. Dit zijn de betekenissen: 

“E” communicatie-error tussen boards 

“Vh” maximumspanning Vmax overschreden 

“Vl” Minimumspanning Vmin overschreden 

“Th” Maximumtemperatuur Tmax 

overschreden 

“Tl” Minimumtemperatuur Tmin 

overschreden 
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Algoritme 

State-of-Charge berekening 

De SoC wordt berekend door constant alle 

ingaande en uitgaande stromen te integreren. 

Dit wordt coulomb-counting genoemd. De SoC 

wordt gesynchroniseerd naar 100% wanneer 

alle cellen vol zijn én de laadstroom relatief 

klein is. De SoC wordt gesynchroniseerd naar 

0% wanneer ten minste één cel onder Vmin is 

en de ontlaadstroom relatief klein is. Deze 

synchronisatie gebeurt om SoC-afwijkingen te 

verkleinen. 

Belangrijk: zorg ervoor dat de 

absorptie/eindspanning van de lader/MPPT 

correct is ingesteld. Zie “Hardware 

installatie” stap 7 voor meer informatie. 

 

In BMS “normal mode” wordt de SoC 

gesynchroniseerd op 100% wanneer alle 

celspanningen boven Vbalance zijn én indien 

het laadvermogen <= 5% is. 

In BMS “critical mode” wordt de SoC op 100% 

gesynchroniseerd als het laadvermogen <= 5% 

is en de packspanning >= V-balance x totaal 

aantal cellen. In andere woorden, wanneer de 

gemiddelde celspanning >= V-balance. 

Wanneer één of meerdere cellen onder V-min 

zijn en het ontlaadvermogen onder de 10% 

blijft wordt de SoC op 0% gesynchroniseerd. 

Charge en discharge/load relais 

Onderstaande tabel toont op welke 

voorwaarden het  Chargerelais (laadrelais)  en 

Loadrelais (ontlaadrelais) in- en uitschakelen.

  

Normal mode  

Charge Discharge/load 

Inschakelen Uitschakelen Inschakelen Uitschakelen 
Alle celspanningen < V-
balance 

Celspanning >= V-max Alle Celspanningen > V-
min 

Celspanning <= V-min 
EN SoC < charge restart Alle celspanningen >= V-

balance EN 
laadvermogen <= 5% van 
de packcapaciteit 

EN SoC >= discharge 
restart 

EN celtemperatuur > T-
min charge 

Celtemperatuur < T-min 
charge 

EN celtemperatuur > T-
min discharge 

Celtemperatuur < T-min 
discharge 

EN celtemperatuur  < T-
max 

Celtemperatuur > T-max EN celtemperatuur  < T-
max 

Celtemperatuur > T-max 

EN celcommunicatie Geen celcommunicatie EN celcommunicatie Geen celcommunicatie 

 

Critical mode 

Charge Discharge/load 

Inschakelen Uitschakelen Inschakelen Uitschakelen 
Alle celspanningen < V-
max 

Celspanning >= V-max Alle celspanningen > V-
min 

Celspanning <= V-min 

EN celtemperatuur > T-
min charge 

Celtemperatuur < T-min 
charge 

EN celtemperatuur > T-
min discharge 

Celtemperatuur < T-min 
discharge 

EN celtemperatuur < T-
max 

Celtemperatuur > T-max EN celtemperatuur  < T-
max 

Celtemperatuur > T-max 

EN celcommunicatie Geen celcommunicatie EN celcommunicatie Geen celcommunicatie 
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Module details 

Begin Board 

 

 
 

 

To battery + Monteergat voor de positieve (+) aansluiting van de cel. 
To battery - Stop hier een draad in en leid deze naar de negatieve (-) pool van de 

cel. 
Info LED Indicator LED. Knippert wanneer er data communicatie is. Constant 

aan wanneer de cel balanceert. 
Button Knop voor stroomsensorkalibratie. Zorg dat er absoluut geen stroom 

door de sensor loopt. Houd ingedrukt totdat de LED snel knippert. De 
stroomsensoren zijn nu gekalibreerd. 

BMS communication output Connector om te communiceren met het volgende celboard. 
Dipswitches Configuratie van het aantal cellen en balanceerspanning. Zie 

“Hardware-instellingen”  
Current sensor charger Connector voor de laadstroomsensor. Wanneer gebruik gemaakt van 

slechts één sensor moet de sensor hierop ingeplugd worden. 
Current sensor consumers Stekker voor de ontlaadstroomsensor. 
Extended data output Data-uitgang – hierop kan de 123\Extended Module of de 

123\SmartBMS to USB kabel aangesloten worden. 
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Between Boards 

 

 
To battery + Monteergat voor de positieve (+) aansluiting van de cel. 
To battery - Stop hier een draad in en leid deze naar de negatieve (-) pool van de 

cel. 
LED Indicator LED. Knippert wanneer er data communicatie is. Constant 

aan wanneer de cel balanceert. 
BMS IN Connector om communicatie van het vorige celboard te ontvangen. 

BMS OUT Connector om te communiceren met het volgende celboard. 
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End Board 

 
To battery + Monteergat voor de positieve (+) aansluiting van de cel. 
To battery - Stop hier een draad in en leid deze naar de negatieve (-) pool van de 

cel. 
Info LED Indicator LED. Knippert wanneer er data communicatie is. Constant 

aan wanneer de cel balanceert. 
Load Status LED Wanneer laden is toegestaan zal het laadrelais ingeschakeld zijn en 

deze LED éénmaal per vijf seconden knipperen. 
Charge Status LED Wanneer ontladen is toegestaan zal het ontlaadrelais ingeschakeld 

zijn en deze LED éénmaal per vijf seconden knipperen. 

BMS IN Connector om communicatie van het vorige celboard te ontvangen. 

BMS OUT Connector om te communiceren met het volgende celboard. 
Button Knop om de PIN te resetten naar 1234 en de Bluetooth te 

herconfigureren. 
Charge relay contacts De potentiaalvrije contacten van het laadrelais. 
Load relay contacts De potentiaalvrije contacten van het ontlaadrelais. 
Extended data output Data-uitgang voor de 123\Extended Module en 123\SmartBMS to 

USB. 
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Probleemoplossing 
Geen communicatie 

Geen celgegevens en de “E” indicator brandt 

in de app bij “Cells”. Check of elk board een 

LED heeft die knippert. Het 

communicatieprobleem zit op de plek waar de 

LED niet knippert. Het probleem kan zitten in 

het laatste board dat knippert, de 

communicatiedraad tussen deze en de cel die 

niet knippert, of het board waarvan de LED 

niet knippert. Check eerst de 

communicatiekabel. Verwissel eerst het board 

van de laatste cel die knippert en kijk of nu de 

hele string knippert. Indien niet, verwissel dan 

het board met de LED die niet knippert. 

 

PIN vergeten 

Houd de blauwe knop op het End Board ten 

minste 5 seconden ingedrukt. De PIN wordt 

opnieuw ingesteld op de standaardcode 

“1234”. 

 

Bluetoothverbinding werkt niet 

Zorg ervoor dat je telefoon ten minste 

Bluetooth 4.0 ondersteunt. De volgende 

stappen kunnen je helpen. 

1. Herstart de app en check bij Settings of je 

een 123\SmartBMS ziet onder “Devices”. 

Tik hierop om te verbinden. 

2. Sluit alle andere Bluetoothverbindingen 

en probeer opnieuw te verbinden. 

3. Herstart de telefoon/tablet en probeer 

opnieuw te verbinden. 

4. Probeer een ander merk/type 

telefoon/tablet, download de 

123\SmartBMS app en kijk of deze wel 

kan verbinden. 

5. Houd de blauwe knop op het End Board 

ten minste 5 seconden ingedrukt. De PIN 

wordt teruggezet op “1234” en de 

Bluetooth wordt opnieuw ingesteld. 

 

Aangegeven stromen kloppen niet 

Zorg dat er absoluut geen stroom loopt, 

bijvoorbeeld door de hoofdschakelaars uit te 

zetten. Houd de blauwe knop op het Begin 

Board nu ingedrukt totdat de LED een aantal 

keer snel knippert. De stroomsensor is nu 

gecalibeerd. 

Controleer ook of de juiste stroomsensor is 

ingesteld in de app. Als de stroomkabel één 

keer door de stroomsensor heen gaat, 

selecteer dan “Dual range 500A/20A”. 

  



 
 

  

 
26 

 

123electric 

The Netherlands 

E-mail: info@123electric.eu 

www.123electric.eu 

Appendix 

a. Slechts één vermogenskabel of 

stroomsensor 

Het is mogelijk het BMS met één 

stroomsensor te gebruiken. Dit werkt zonder 

problemen. Het nadeel is dat je laad- en 

ontlaadstromen niet los van elkaar kunt 

meten, alleen de in- of uitgaande stroom van 

de batterij. Verbind de stroomsensor met 

“Sensor 1” op het Begin Board en zorg ervoor 

dat je een positief getal krijgt bij de stroom 

naast de batterij-afbeelding in de app 

wanneer je laadt, en een negatief getal 

wanneer je ontlaadt. 

 

b. Meerdere batterijcellen of packs 

parallel 

Er is een verschil tussen cellen parallel en 

volledige banken parallel: 

 

• Meerdere cellen parallel 

Je kunt meerdere cellen veilig parallel 

aansluiten, terwijl je slechts één BMS board 

per parallele groep nodig hebt. Een voorbeeld: 

een 12V LiFePO4 batterij bestaat uit 4 groepen 

in serie (4S genoemd). Wanneer je in totaal 8 

cellen hebt, schakel je dit als 2P4S (groepen 

van 2 cellen parallel, dan deze parallele 

groepen in serie. In dit geval heb je een BMS 

nodig voor 4S (4 celgroepen in serie). 

 

 
 

 

 

 

 

• Meerdere batterijbanken parallel 

Wanneer je meerdere batterijbanken parallel 

wilt schakelen, heb je één BMS per bank 

nodig. Voor volledige veiligheid, heeft elke 

bank zijn eigen vermogensrelais nodig die 

aangesloten kan worden op zijn eigen BMS. 

 

c. Schakelen van gecombineerde 

lader/inverter 

Het is mogelijk om een gecombineerde 

lader/inverter te gebruiken. In dit geval heb je 

één stroomsensor. Verbind de stroomsensor 

met “Sensor 1” op het Begin Board en zorg 

ervoor dat je een positief getal krijgt bij de 

stroom naast de batterij-afbeelding in de app 

wanneer je laadt, en een negatief getal 

wanneer je ontlaadt. 

 

• Victron gecombineerde lader/inverter 

Voor de Victron systemen is er de 

123\SmartBMS to USB kabel. Deze kun je 

inpluggen in de Victron GX, bijvoorbeeld 

de Cerbo GX. Het 123\SmartBMS vertelt 

de Victron hoeveel er geladen en 

ontladen mag worden. 

Voor extra veiligheid, gebruik nog steeds 

een vermogensrelais aangesloten op het 

BMS. 

 

• Gecombineerde lader/inverter met twee 

“enable”/”disable” signalen; één voor de 

lader en één voor de inverter 

Je kunt het BMS in “normal mode” 

houden. Gebruik het laadrelais van het 

BMS voor het enable/disable signaal van 

de lader. Verbind het “load” relais van 

het BMS met het enable/disable signaal 

van de inverter. 
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• Gecombineerde lader/inverter met 1 

enable/disable of geen enable/disable 

signaal 

In "Normal Mode" zal het BMS het 

laadrelais uitschakelen wanneer het 

accupakket vol is. Dit zou echter 

betekenen dat de gedeelde stroom wordt 

uitgeschakeld en de gebruiker niet in 

staat is om te ontladen. In dit geval kan 

de BMS in "Critical Mode" worden 

geconfigureerd. Het BMS zal de stroom 

alleen uitschakelen in geval van een 

kritieke foutconditie. Verbind het laad- en 

ontlaadrelais van het BMS in serie om 

een gecombineerd laad/ontlaadsignaal te 

krijgen. Nu kunt je een stroomrelais of 

het in-/uitschakelsignaal van het apparaat 

schakelen. 

 

De absorptie-/eindspanningen van de 

lader/omvormer moeten overeenkomen 

met die van het accupakket om correct te 

kunnen werken. Bijvoorbeeld: als je 4 

cellen hebt en de balanceerspanning 

(Vbalance) is 3.4V, dan is de 

balanceerspanning van het pack 3.4V x 4 

cellen = 13.6V. Je moet de lader 

configureren op een absorptie-

/eindspanning die iets hoger is dan deze 

spanning, namelijk 13.7V. Als 13.7V niet 

mogelijk is, kiest je 13.8V. 

Wanneer de accu deze spanning bereikt, 

schakelt de acculader over op de 

constante-spanningsmodus en blijft deze 

laden terwijl hij probeert de spanning van 

de accu op deze waarde te houden. Dit is 

belangrijk om de kans te verkleinen dat 

een van de celspanningen Vmax bereikt 

en het BMS uit veiligheidsoverwegingen 

alles uitschakelt. 

 

 

 

d. Gescheiden batterijsecties 

Het volgende is niet geschikt voor LTO cellen 

Wanneer het accupakket gescheiden 

accubanken heeft, moet de onderlinge 

verbinding worden gewijzigd om 

elektromagnetische interferentie van andere 

componenten in het systeem te voorkomen. 

In dit geval zal twisted pair draad worden 

gebruikt. De dataverbinding moet galvanisch 

worden geïsoleerd.  

De laatste celboard van de eerste accubank in 

de celketen hoeft niet te worden aangepast. 

Alleen het eerste celboard van de tweede 

accubank moet worden gewijzigd. 

 

Dit kan worden gedaan door middel van de 

volgende procedure: 

1. Maak met een fijne zaag (b.v. een 

ijzerzaag) een gleuf/snede tussen de 

twee soldeerpads door de hele 

printplaat heen (rode lijn in de 

afbeelding hieronder). De lengte van 

de gleuf mag NIET langer zijn dan 

3mm. 

2. Soldeer een draadje tussen de twee 

soldeerpads (groene lijn in de 

afbeelding hieronder). 

3. Gebruik een twisted pair kabel voor 

de communicatie tussen het eerste 

pack en het tweede pack. 
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Onderstaande afbeelding toont een opstelling met een fysiek gescheiden batterijpakket. 

 
 

 


