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සවිකිරීම, ක්රියාකාරාත්ව යාක  සහ බැටත් ක්ෂයාකවීම Connection, Operation and Battery Degradation 
බ්රාව   PowerTANK” සවිරලයුවවව වියාකලි, දූවිලි ලින් ව ොර එවමන්ම කුඩා 
ළමුන්ට ඇල්ලීමට වනොහැකි සථ්ානයාකරයි. වබ්ර ඩ් බ බ්න්ඩ් බ  රටරටරයාක සමගම  වේසයාකක් 
වහ  ආධාරරයාකක් ම   ැබීම වහ  සවිකිරීම අවේ නිර්වේශයාක  න අ ර කිසිවිවටරව 

බිම ම  වනො බන්න.   ද වමයාකට වරලින්ම හිරුඑළියාක වනො දිනවසේ  ැබියාක යුතුයාක. 
වමහි ඇති LED දර්ශරයාක  මගින් PowerTANK උපරරණවේ ක්රියාකාරාත්ව යාක දක් යි. 
LED එර දැල්වී තිබීවමන් දැක්ව න්වන්, වමහි බැටත්යාක ආවර පි  මට්ටවේ තිවබන 
බ යි. LED එර වනොදල්ව යිනේ බැටත්වේ ආවර පණයාක අ සන්වී ඇතිබ  දැක්ව යි.  
 
ඕන්ම බැටත්යාකක් වමන්ම PowerTANK හි ඇති Li-Ion බැටත්ද රාලයාකව සමග 
ක්ෂයාකවීමට ලක්ව යි. වමයාක සාමානය  ව යාකක් නිසා බැටත් ක්ෂයාකවීම අපවේ 
 ගකීවමන් ආ රණයාක වනොව යි. ව ළඳවපොවල් බැටත් පැ තීම ම   ගකීේ 

රාලවයාකන් පසු  බැටත්යාක මාරු රරගැනීමට, එම අ ස්ථාවේ මිලගණන් සහ වසේ ා 
ගාස්තු වගවියාක යුතුයාක.  
 
ඕන්ම අ ශය ා යාකරී  අප  අම න්න.  ැඩි විස් ර සඳහා අපවේ ව බ් අඩවියාකට 
පිවිවසන්න. 

PowerTANK should be placed or installed where children cannot reach it. Never 
place on the ground. Never expose this product direct to sunlight. That will 
overheat the batteries and reduce its lifetime. Recommended method is to place 
on a table or any other levelled surface without falling on ground. 
 
The LED Indicator is always ON when the battery is at a useable condition. If the 
LED is OFF, that means the battery is fully drained and needs to be charged soon. 
 
Like any other battery, Li-Ion batteries also degrade over time. This is a normal 
situation. Our warranty does not cover against any level of battery degradation. 
You can replace the battery pack at any time by paying the battery cost and the 
service and courier charges prevailing at the time of replacement. This process is 
subjected to the availability of batteries after the warranty period.  
 
Please contact us in order to clarify anything about this product.  

විවශේෂාාංග | Features 

 

 උසස් ේරමිතිවේ  Li-Ion බැටත් භාවි යාක | High Quality Li-Ion Batteries  

 අධිධාරා සහ අධිව  ල්ටීයාක ා ආරක්ෂා  | Over Current and Over Voltage Protection 
 අති  ේරබල බැටත් පාලර පත්පථයාක | High Power BMS circuitry 
 Short වීමරී  ආරක්ෂා  | Short Circuit Protection 

 උසස් නිමා  | High Quality Finish 
 සෘජු  බලගැන්වීම | Direct Plug and Play use. 

 LED දර්ශරයාක | LED Status Indicator 

 පහසු සවිකිරීම | Self Installation 

 අධිභාවි  ආරක්ෂා  | Over Discharge Protection 

 3A ෆියුසයාකක් සවිරර ඇ  | 3A Fuse is installed. 

 වමහි දක් ා ඇති රාල සටහන, සාංසන්දනයාක සඳහා ව යි. | The timing figures are for 

comparative purposes only    

 

Note : PowerTANK Mega  සහ Giga මාදිලි  ල විවශේෂ ක්රියාකාරාත්ව යාක ගැන අපවේ ව බ් 

අඩවිවයාකන් දැනු ව ව න්න (වීඩිවයාක  සහි යි). Please visit our web site for special instructions 

on PowerTANK mega and PowerTANK GIGA operations. Watch instruction videos. 

බ්රාව   “PowerTANK” ඉාංජිවන්රු නිර්මාණයාක සහ 

නිෂ්පාදනයාක ශ්රී ලාාංකිර බ්රාව   වසොෂනෂන්ස් ආයාක නවයාකනි. 

  ද ස්වීඩනවේ වරොේවනට් ලැබ්ස් ආයාක නවේ  ාක්ෂණිර 

සහයාක සහ අධීක්ෂණයාකද වේ සඳහා ලැබී තිවබ්. යුවර පීයාක 

ප්රමිතියාකට අනුූලල ශ්රී ලාාංකිර නිපැයුමක්  න වමයාක 4G / 

ෆයිබර් රටරටර් සඳහා Backup බල පේධතියාකක් වලසට 

නිර්මාණයාක රර තිවබ්. CCTV රැමරා, Cordless phone  ැනි 

උපරරණ සඳහාද වමයාක සාර්ථර  භාවි ා රල හැකිව යි. 

වමහි සියාකෂන පාලන රටයුතු ලිතියාකේ අයාකන් බැටත් සඳහා  න 

උසස් ප්රමිතිවේ BMS පත්පථයාකක් මගිනි. එමනිසා ඉ ා 

ක්ෂණිර ව  ල්ටීයාක ා ව නස්වීේ  ලට ටර  එව වල්ම 

ප්රතිාාර දැක්වීවේ හැකියාකා , ව ළඳවපොවල් ඇති ප්රමිතිවයාකන් 

ව ොර අඩුමිල ආනයාකනිර Backup පේධති අබිභ ා යාකන එක් 

විවශේෂව යාකකි.   ව විවශේෂව යාකක්  න්වන් Short වීමරී  

ඉ ාමව විශ් සදායී, අදියාකර වදරර ආරක්ෂර ක්රමවේදයාකක් 

භාවි ා කිරීමයි.. 

පහ  රූපසටහවන් දැක්ව න පත්දි සවිකිරීම රලයුතුයාක. 

සැමවිටම බල සැපයුම (Power Adapter) සේබන්ධ රර 

 ැබියාක යුතුයාක. එමගින් PowerTANK බල පේධතියාක 

උපත්මවයාකන් ආවර පණයාක වී  බාගනී. අකුණු ගසන 

අ ස්ථාවේ පමණක් බල සැපයුම බිවති වේනුව න් (wall 

socket) ගල ා  ැබියාක යුතුයාක. අකුණු  ලින් උපරරණයාකට 

සිදු න හානි සඳහා අපවේ  ගකීම  ලාංගු වනොව යි..  

 

 

 

ආයාක නිර විස ්ර | Company 

 
No 82B, Walaliyadda, Ellakkala 11116. 
www.bravosl.com 

  077-0884303 | 071-7804303 
 
Online මිලී ගැනීම අපවේ ව බ් 
අඩවිවයාකන්. නි සටම වගන් ාවගන මුදල් 
වගවීමට (COD) අප අම න්න  
 
Purchase Online from our web site and 
get it delivered FREE. COD service is 
also available. 
 
 
 

 
QR Code ක්ලික් රර අපවේ ව බ් පිටු ට 
පිවිවසන්න 

 

 

 

Backup 
Time  

PowerTANK 
Std 

PowerTANK 
Max, Mega 

PowerTANK 
GIGA 

4G Router 2 - 4 Hours 3 - 7hours 8 – 12 h 

Fiber 
Router 

1 – 4 Hours 2 – 6 Hours 5 – 10 h 

12V ADSL 
Router 

2 -4 Hours 3 -8 Hours 8 – 12 Hours 

 

 

Bravo PowerTANK Engineering Design and 

manufacturing by Bravo Solutions Sri Lanka. 

Technical assistance of Comnet Labs Sweden is 

equality implemented in maintaining European 

design standards.  This is primarily designed as a 

backup solution for 4G and Fiber Routers. This can 

also be used for backing up other devices with some 

technical knowledge. 

All controlling is achieved by a High Quality Battery 

Management System circuitry. Therefore any sudden 

variation or out of the limit operation is quickly 

detected and corrective actions taken. Most of the 

low quality backup solutions do not have this 

feature. Furthermore, a short circuit is protected by a 

two level protection system. 

The connections should be made according to the 

diagram below. Always keep the Power Adapter 

connected to the PowerTANK thus ensuring fully 

charged battery pack all the time. Only disconnect 

the Power Adapter during lightening. The warranty 

does not cover against lightning damages.  


