
Najmniejszy  na  świecie 
inteligentny  czujnik  do 
kontroli stanu baterii 

Firma ZMD AG (ZMDI) ogłosiła kilka dni temu, że wprowadza na rynek 
podzespół  o  oznaczeniu  przemysłowym ZSSC1856.  Jako  światowy lider 
w zapewnianiu rozwiązań analogowych i analogowo-cyfrowych dla aplikacji 
samochodowych, przemysłowych, medycznych oraz konsumenckich, ZMDI 
zapoczątkowuje  tym  czujnikiem  nową  linię  produktów  Battery  Power 
Management, których przeznaczeniem jest zarządzanie zasilaniem baterii. 
Podzespół ZSSC1856 cechują dwa, bardzo precyzyjne, osiemnastobitowe 
przetworniki ADC typu Sigma/Delta z wbudowanym napięciem odniesienia. 
Czujnik ZSSC1856 został zaprojektowany z myślą o ekstremalnie niskim 
poborze  mocy,  dlatego  zużywa  mniej  niż  100μA  w trybie  spoczynku 
(Sleep). Nowy podzespół posiada obudowę typu PQFN32 o wymiarach 5 
mm x 5 mm i wysokości 0,85 mm.

„Nadrzędnym  celem  dla  firmy  ZMDI  jest 
dostarczanie naszym klientom systemów, które 
spełniają  postulat  rozwiązań  efektywnych pod 
względem kosztów,” powiedział Frank Schulze, 
ZMDI.  „Inteligentny  czujnik  do  kontroli  stanu 
baterii  o  oznaczeniu  ZSSC1856  stanowi  dużą 
konkurencję dla tradycyjnych produktów, które 
zarządzają  zasilaniem  bateryjnym,  ponieważ 
zapewnia  dużą  rozdzielczość  oraz  niski  pobór 
mocy.  Poza  tym  cechuje  się  bardzo  małymi 
wymiarami.”

Początkowo podzespół  ZSSC1856 był projektowany pod kątem aplikacji 
samochodowych  (takich,  jak  np.  systemy  start/stop).  Jednakże 
inżynierowie  firmy ZMDI  dostosowali  go  również  w perfekcyjny  sposób 
do systemów przemysłowych i medycznych, które wymagają precyzyjnej 
kontroli stanu baterii (SOH), procesu ładowania (SOC) lub monitorowania 
stanu działania (SOF), takich,  jak oświetlenie awaryjne,  ciągłe dostawy 
prądu, wyposażenie szpitalne i systemy alarmowe.

Czujnik  ZSSC1856  jest  dwukanałowym  przetwornikiem  ADC 
z wbudowanym mikrokontrolerem. Jeden z dwóch kanałów wejściowych 
mierzy  prąd  płynący  z  baterii  IBAT  poprzez  spadek  napięcia 
na zewnętrznym  rezystorze.  Z  kolei  drugi  kanał  dokonuje  pomiarów 
napięcia  bateryjnego  VBAT  oraz  temperatury.  Istnieje  także  możliwość 
zapewnienia  zintegrowanej  pamięci  typu  flash  dla  specyficznego 
oprogramowania  konsumenckiego.  Interfejs  komunikacyjny  urządzenia 
wspiera specyfikacje LIN 1.3, 2.0 oraz 2.1, jak również SPI i I²C. Kiedy 



system znajduje się w stanie spoczynku (np. przy wyłączonym silniku), 
to podzespół  ZSSC1856  dokonuje  periodycznych  pomiarów  w  celu 
monitorowania  rozładowywania  się  baterii.  Cykle  pomiarowe 
są kontrolowane  poprzez  oprogramowanie  i  zawierają  liczne  warunki 
wznawiania tego procesu. Nowy czujnik ZSSC1856 jest zoptymalizowany 
dla  bardzo  niskiego  poboru  mocy  (w  trybie  spoczynku  wykorzystuje 
jedynie 100μA lub mniej). Ponadto, produkt ten spełnia wymagania AEC-
Q100 i funkcjonuje w zakresie temperatur od -40°C do +125°C. 

Informacje o firmie ZMDI 

Firma ZMD AG (ZDMI; Zentrum Mikroelektronik Dresden AG) to globalny 
dostawca podzespołów analogowych i analogowo-cyfrowych dla  aplikacji 
samochodowych,  przemysłowych,  konsumenckich  oraz  medycznych. 
Rozwiązania  te  umożliwiają  stworzenie  niezwykle  wydajnych  pod 
względem  poboru  energii  produktów,  przeznaczonych  dla  zarządzania 
mocą, oświetlenia oraz rozwiązań czujnikowych. 
 
Siedziba firmy ZMDI znajduje się w Dreźnie (Niemcy) od ponad 50 lat. 
Zatrudniając ponad 300 osób na całym świecie, ZMDI obsługuje swoich 
klientów  poprzez  sieć  biur  sprzedaży  i  centrów  rozwojowych  w  takich 
krajach jak Polska,  Niemcy, Włochy, Bułgaria, Francja,  Wielka Brytania, 
Japonia, Korea, Tajwan i USA.  
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