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Verschillen tussen SAMLEX batterij monitors uitgelegd. 

Momenteel biedt SAMLEX drie verschillende batterijmonitors. Dit zijn: 

- Expert Lite  

- Expert Pro 

- Expert Modular 
 
Elk model heeft specifieke eigenschappen, waardoor we een juiste oplossing voor een breed scala aan toepassingen kunnen bieden. 

 
Expert Lite: 
Ons instapmodel de Expert Lite is gericht op een eenvoudige uitlezing door het grootste deel van het display te gebruiken om de laadstatus van de 
batterij weer te geven. Hoewel het nog steeds een grote nauwkeurigheid biedt, is de zijn de functies beperkter in vergelijking met de geavanceerde 
Expert Pro en Expert Modular. Dit maakt de Expert Lite het ideale instrument voor minder technische eindgebruikers met relatief eenvoudige      

                                             batterij-installaties. 
 

Expert Pro:  
De Expert Pro is fysiek identiek aan de Expert Lite, maar biedt een groter aantal functies en een meer gedetailleerd display. De meeste extra 
functies zijn erg handig bij het installeren van de batterijmonitor in meer geavanceerde batterijsystemen. Programmeren van spanning of 
laadstatus alarmen, het oproepen van bepaalde geschiedenisgebeurtenissen of de mogelijkheid om het ingangsspanningsbereik uit te breiden met  

                                            een optionele spanningsdeler, zijn enkele van de extra functies van de Expert Pro. 
 
Expert Modular: 
De Expert Modular is ons nieuwste product en biedt een nog grotere hoeveelheid functies dan de Expert Pro. Het volgt ook een andere fysieke 
benadering, door de shunt ‘actief’ te maken en het externe display te besturen via een digitale link. Dit resulteert in een hogere 
meetnauwkeurigheid, een veel snellere installatietijd en een perfecte integratie met onze DC opstelling van busbars en zekeringhouders. De 
Expert Modular kan maximaal drie accubanken bewaken en ondersteunt 12V-, 24V- en 48V-batterijen. Maximaal vier verschillende alarmen 
kunnen worden geprogrammeerd en kunnen onafhankelijk werken.  

 

In the table on the next we have listed the most important specification and feature differences between our three battery monitor models. 
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Expert Lite 

       

Expert Pro 

      

Expert Modular 

                  
Supported battery voltages  12V, 24V  12V, 24V  

(175Vmax with external 
prescaler)  

12V, 24V, 48V  

Number of battery inputs  2  2  3  

Max. current range with included shunt  +/-500A  +/-500A  +/-600A  

Battery capacity range  20..999Ah  20..9990Ah  10..10000Ah  

Shunt technology  Passive  Passive  Active  

Display unit installation depth  72mm  72mm  36mm  

Effective LCD viewing area  7.5cm2  7.5cm2  11.2cm2  

Internal alarm relay capacity  1A/30Vdc  1A/30Vdc  5A/30Vdc (1A/70Vdc)  

Available parameters to readout  Volt, Amp, Amphour, 
SoC(%)  

Volt, Amp, Amphour, 
SoC(%), Time remaining, 
Temperature  

Volt, Amp, Amphour, SoC(%), Time 
remaining, Temperature, Power, 
Midpoint voltage, Maintenance hours  

Advanced Peukert compensated battery modelling  Yes  Yes  Yes  

Lithium compatible  Yes  Yes  Yes  

State of Charge bar  Yes  Yes  Yes  

Temperature sensor input  No  Yes  Yes  

Optional communication interface  No  Yes  Yes  

Historical event storage  No  Yes  Yes  

Connection cables included  No  No  Yes  

Simultaneous second parameter readout  No  No  Yes  

Audible alarm  No  No  Yes  

Operation possible without display unit  No  No  Yes  

Operation possible with two connected display units  No  No  Yes  

Shunt compatible with DC Modular grid size  No  No  Yes  

Setup wizard  No  No  Yes  

Readable alarm and setup messages (numerical display)  No  No  Yes 
 


