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صفحه 1

 -1باتری اسید – سربی سیلد ساکن صبا :
از ويژگی های بارز باتری اسید – سربی سیلد 32ولت صبا عدم نشتی ) ( leakالكترولیت در آنهـا و عـدم نیـاز بـه
مراقبت و نگهداری است و اين مزيت ناشی از تكنولوژی برتر آن در ترکیب مجدد اکسیژن میباشد  .اکسیژنی که
از صفحات مثبت جدا می شود بعلت عملكرد ويژه عايق ) (AGMبه سمت صفحه منفی انتشار يافته و بـا توجـه بـه
تشكیل آب در باتری  ،نیاز باتری را به اضافه کردن آب از بین برده و در نتیجه باتری نیاز به مراقبـت و نگهـداری
نخواهد داشت .
ظرفیت ( آمپر ساعت )

ولتاژ

رديف

نوع باتري

1

12 SB 42

11

1

12 SB 65

11

02

0

12 SB 100

11

44

14

2

12 SB 155

11

82

112

ابعاد ( میلیمتر )

وزن

جنس

( کیلوگرم )

جلد

119

119

12/1

ABS

184

10/84

ABS

04

ABS

42

ABS

ارتفاع

(ولت)

C1

C3

C10

طول

11

03

21

191

111

2164

14

029

111

183

133

018

111

113

121

144

413

111

183

183

عرض ارتفاع



وزن قید شده با تلرانس  %1/5می باشد .



ولتاژ نهايی ظرفیت C10جدول فوق  28/08v/cellدر  15 Cمی باشد .

کل

0

 -2اجزاء تشكیل دهنده و خصوصیات منحصر بفرد باتری سیلد:
 -1-2صفحات مثبت:
صفحات مثبت از آلیاژ سرب  -کلسیم و با فرمول شیمیايی مخصوص ساخته شده اند .

 -2-2صفحات منفی:
صفحات منفی از آلیاژ سرب  -کلسیم و با فرمول شیمیايی مخصوص ساخته شده اند .

 -3-2عايق :
عايق ) (AGMبه نحوی ساخته شده است که تخلخل باالی آن  ,الكترولیت کافی برای واکنش مـواد فعـال صـفحات را
فراهم می کند .

 -4-2سوپاپ اطمینان :
سوپاپ طوری طراحی شده است که گاز اضافی را از باتری خارج کرده و فشار داخلی باتری را در محدوده ايمنی حفظ
می نمايد .

 -3مزايای باتريهای سیلد :
 -1بدون نیاز به سرويس و نگهداری .
 -2عدم نشتی الكترولیت (Leak).
 -3طول عمر طوالنی .
 -4عدم تولید گاز خورنده .
 -5دشارژ خودبخودی پايین
 -6کمترين حجم و وزن ممكنه .
 -7قابل نصب بر روی تجهیزات.
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صفحه 2

 -4کاربرد :
از جمله شاخصترين خصوصیات باتری های سیلد می توان به باال بودن طول عمر و ظرفیـت آنهـا اشـاره نمـود.
کاربرد اين باتری ها در دو بخش  :استفاده مداوم (سیكلی) و کاربرد جهت سیستم هـای آمـاده بكـار )(Standby
طبقه بندی می شود .
کاربرد های باتری  12ولتی سیلد صبا

-

-

سیستمهای مخابراتی
سیستمهای UPS
سیستمهای نیروگاهی
سیستمهای نیروگاه هسته ای
سیستمهای برق اضطراری
سیستمهای امنیتی
تجهیزات کنترلی
تجهیزات پزشكی

 -5ظرفیت :
 -1-5تعريف ظرفیت باتری
ظرفیت يك باتری مقدار انرژی الكتريكی قابل استفاده از يك سل شارژ شده می باشد .واحد ظرفیـت يـك بـاتری آمپـر
ساعت ( )Ahبوده و عبارتست از حاصل ضرب میزان شدت جريان (آمپر) در تعـداد سـاعات دشـارژ .میـزان ظرفیـت بـه
عواملی نظیر  :جريان دشارژ  ,دما در حین دشارژ و ولتاژ نهايی دشارژ بستگی دارد .
يادآوری  :بر اساس استاندارد بین المللی IEC60896-21میزان ظرفیت قابل قبول باتريهای سیلد در هنگـام دشـارژ اول
حداقل  35درصد ظرفیت اسمی آنها می باشد وحداکثر پس از  5سیكل بايستی ظرفیت باتری بزرگتر يا مسـاوی ظرفیـت
نامی گردد(.)Cr≥Cn

 - 2-5رابطه ظرفیت باتری با میزان جريان دشارژ :
ظرفیت باتری بسته به جريان دشارژمتغیراست  .هرچه جريان دشارژ کمتر باشد  ,ظرفیت بیشترافزايش می يابـد وجريـان
دشارژ بیشتر  ,کاهش ظرفیت را بدنبال خواهد داشت .شكل زير وضعیت باتری ها را در دشارژ با جريان ثابـت تـا ولتـاژ
نهايی  ,برای جريانهای متفاوت  ,نشان می دهد.
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صفحه 3

 -3-5ولتاژ نهايی دشارژ :
ولتاژ نهايی دشارژ  ,ولتاژ نهايی باتری در يك مدار بسته به ازای هر سل با توجه به موارد ايمنی و عمر بـاتری مـی باشـد.
جريان دشارژ باالتر  ,ولتاژدشارژنهايی باتری راکاهش میدهد .اصوالً ولتاژ نهايی بر اساس جريان دشارژ از استاندارد ذيـل
تبعیت می نمايد  .ضمناً يادآور می گردد به جهت حصول شرايط جهت تست و بهره برداری باتری  ،جريان های تخلیـه
بر مبنای ولتاژهای نهايی دشارژمختلف و همچنین دما توسط کارخانجات سازنده ارائه می گردد  .تست ظرفیـت بـاتری
های سیلد مطابق با استاندارد  IEC60896-21انجام می شود.

10 h

8h

5h

3h

1h

10.80

10.50

10.38

10.20

9.60

Discharge Time
Final Voltage

 -6عوامل تاثیر گذار روی ظرفیت باتری:
درجه حرارت محیط کارکرد باتری تاثیر بسیار زيادی بروی ظرفیت باتری داشـته بطوريكـه بهتـرين کـارکرد و
ظرفیت باتری در دمای  25درجه سانتیگراد حاصل می گردد پايین بـودن دمـا باعـا کاهـــش ظرفیـت بـاتری
مـــی گردد.

 -7شارژ :
شارژ صحیح بعنوان يكی از مهمترين پارامترهايی تاثیر گذار بر عملكرد و طول عمر باتری سیلد مد نظر قـرار مـی
گیرد روش شارژ توصیه شده جهت باتری سیلد در زمان کارکرد شارژ باولتاژ ثابت بوده که در اين خصـوص الزم
است موارد ذيل مد نظر قرار گیرد .
-1-7سیستم شارژ نگهداری ) : (Float
 31/18الی  31/68ولت در دمای  25درجه سانتیگراد

 -2-7سیستم شارژ مجدد ): (Equalize
 31/80 - 34/40ولت در دمای  25درجه سانتیگراد به مدت حداقل  24ساعت تا میزان جريان بر اساس بند 4-7
کاهش يابد.

-3-7میزان جريان اعمالی بر باتری در حالت شارژ شناور :
 0/5الی  4میلی آمپر به ازای هر آمپرساعت
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صفحه 4

-4-7میزان جريان اعمالی بر باتری در مرحله پايانی شارژ مجدد :
 1الی  30میلی آمپر به ازای هر آمپرساعت

-5-7میزان جريان اولیه شارژ ( شروع شارژ ) :
 0/3ظرفیت نامی باتری ) ( 0.1C10

 -8تنظیم ولتاژشارژ نگهداری و شارژمجدد متناسب با دمای محیط:
ولتاژشارژ نگهداری وشارژ مجدد باتری های سیلد میبايست بر اساس دمای محیط کارکرد باتری تنظیم گردد .بـاال
بودن ولتاژ نگهداری باتری باعت تسريع در خوردگی شبكه ها و در نتیجه کاهش طول عمـر بـاتری مـی گـردد .
پايین بودن ولتاژ نگهداری و شارژ مجدد باتری نیز باعا میگردد تا باتری به خوبی شارژ نگـردد و سـولفات هـای
سرب بروی صفحات باقی مانده و اين نیز باعا کاهش عمر باتری میگردد  .رابطه ولتاژ نگهداری و شارژ مجدد بـا
دمای محیط در جدول آورده شده است .
جدول محاسبه شده ولتاژ نگهداری و شارژ مجدد بر اساس دماهای مختلف

درجه حرارت محیط)(oc

ولتاژ نگهداری)(v

ولتاژ شارژ مجدد)(v

5

41/41

41/41

41/28

44

41/55

41/75

41/74

45

41/27

41/57

41/52

84

41/44

41/14

41/58

85

41/72

41/12

41/14

14

41/52

41/85

41/85

15

41/15

41/84

41/44
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 -9عمر باتری
 -1-9طول عمر :
طول عمرباتری وابستگی مستقیم با میزان دشارژ باتری درطـی زمـان کـارکردآن ) (The Depth of Dischargeدارد .
نمودار تاثیرات میزان دشارژ برطول عمر را نشان می دهد .

 -2-9شرايط طول عمرباتری (: ) Standby
طول عمر باتری ارتباط مستقیم با درجه حرارت باتری دارد .زمان طول عمر باتری در درجـه حـرارت پـايین
( 30تا  20درجه سانتیگراد) بسیار بیشتر از اين زمان در درجه حرارت های باالتر می باشد.
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 -10نگهداری و انبارش :
انبار باتری ها بايد تمیز  ,خنك و مكانی خشك و بدور از منابع گرمازا نظیر :گرمای مستقیم خورشید  ,رادياتورها ،
لوله های بخار و  ...باشد .
 -1-10شرايط عمومی انبارش باتری :
باتری بايد تحت شرايط زير در انبار نگهداری شود :

 -3رطوبت کم .
-2دما  -35تا  40درجه سانتیگراد .
 -1محیطی عاری از گرد و غبار و به دور از نور مستقیم خورشید .
 : 2-10زمان مجاز انبارش :
زمان مجاز انبارش تابعی از جدول ذيل می باشد :

Shelf Life

Temprature

6 Months

)0 ~ 20 °C (88 ~ 104 °F

3 Months

)20 ~ 30 °C (108 ~ 122 °F

1 Months

30 ~ 40 °C

0 Months

‹40 °C

 با توجه به اينكه ناهماهنگی در مقاومت داخلی باتری در هنگام اتصال سری و موازی اختالف جريان بین رشته های
مختلف اتصال را تشديد میكند لذا ضرورت دارد باتری پس از تحويل گیری از کارخانه سازنده حداکثر ظرف يـك
ماه در محلهای مربوطه نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد.
 تمام باتريهای سرب – اسیدی دارای پديده دشارژ خودبخودی ) ( Self-Dischargeهستند  .دشـارژ خودبخـودی
باعا می شود که ولتاژ مدار باز باتريها افت پیدا کند و در نتیجه ظرفیت باتری ها نیز افت پیدا می کند .
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 در زمان انبارداری باتری به موارد ذيل دقت شود :
میزان تخلیه خودبخودی نسبت مستقیمی با درجه حرارت محیط نگهداری باتری دارد  .میزان تخلیه خودبخودی
در درجه حرارت های پايین تر کمتر خواهد بود  ،برعكس در درجه حرارت های باالتر میزان تخلیه خودبخودی
بیشتر خواهد بود  .همانطوريكه می دانید يكی از پارامترهای مهم در انبارداری ولتاژ ( مدار باز ) است که ارتبـاط
مستقیمی با غلظت الكترولیت باتری ها دارد  .به منظور جلوگیری از خرابی صفحات باتری ها هنگام انبـار کـردن
توصیه می شود باتری ها را قبل از انبار کردن کامالً شارژ کنید  .شارژ باتری ها را با روش مجدد( اکواليز) انجـام
دهید .
 اگر زمان انبارش در دماهای پائین بیش از  6ماهه طبق جدول فوق باشد  ،ضرورت دارد باتری ها جهت شارژ درمانی
به کارخانه سازنده ارسال گردد .

 -3-10ظرفیت پس از انبارش :
بعد از يك دوره طوالنی انبارش  ,همه باتريها به ظرفیتی کمتر از میزان اولیه آن می رسند  .در استفاده مداوم (سیكلی)  ,ممكن
است ظرفیت کامل بعد ازچندين سیكل شارژ /دشارژ حاصل شود ,که معمـوال"  2تا  1سیكل می باشد طبق الزامات استانداردی
تعیین شده در  IEC 60896-21ظرفیت باتری پس از  6ماه انبارش در دمای  20-10 °Cنبايد از  %72نامی کمتر باشد(.میزان
دشارژ خود به خودی باتری در دمای استاندارد حداکثر  %1ظرفیت نامی باتری بصورت ماهیانه می باشد)
يادآوری  :براساس استاندارد بین المللی IEC60896-21میزان ظرفیت قابل قبول باتريهای سیلد در هنگام دشارژ اول حداقل
 35درصد ظرفیت اسمی آنها می باشد و حداکثر پس از  5سـیكل بايسـتی ظرفیـت بـاتری بزرگتـر يـا مسـاوی ظرفیـت نـامی
گردد( )Cr≥Cnو ولتاژ نهايی دشارژ باتری های  32ولتی طبق جدول مندرج در صفحه ( 4بند  ) 1-5مشخص می گردد.

 -11نصب و راه اندازی
 -1-11نصب جايگاه :
باتری ها بايد در محلی تمیز و خشك نصب شده همچنین دقت شود که در محلی نصب شوند که اجسام خارجی بر روی
آنها نیفتد و در معرض گرد و غبار و تابش مستقیم نور خورشید و گرما نباشد .

 -2-11آماده سازی باتری قبل از نصب :

 باتری بدلیل سنگین بودن حاد ثه آفرين است لذا ضرورت دارد در هنگام حمل و نقل و نصـب کلیـه مـوارد ايمنـی
رعايت شود و از وسايل حفاظت فردی همانند دستكش و کفش ايمنی و  ...استفاده گردد.
 پس از خارج نمودن باتری از کارتن/صندوق چوبی شكل ظاهری باتری بررسی گردد تـا فاقـد هرگونـه شكسـتگی
،ضرب خوردگی باشد .
 ولتاژ مدار باز کلیه باتری ها )  ( Open Circuit Voltageاندازه گیری شود که می بايستی باالتر از  32/60 Vباشد .



قبل از نصب باتری در جايگاه قطب های باتری را به مقدار کمی وازلین آغشته نمايید و پس از  20دقیقـه اقـدام بـه
نصب باتری گردد.

 باتری می بايست با احتیاط کامل در داخل جايگاه نصب گردد و از هل دادن و انداختن بـاتری در جايگـاه اکیـدا
خودداری گردد چون اين مورد منجر به شكستگی بدنه يا اتصال داخلی بـاتری مـی گـردد و بـاتری ديگـر امكـان
سرويس دهی را ندارد.

 در هنگام بستن اتصاالت از آچاری که يك ســـر عايق شده استفاده گردد.
 نیروی مورد نیاز جهت محكم کردن اتصاالت باتری حدود  N/m 35می باشد.
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 طراحی سیستم جايگاه باتری ها و يا کابینت ها بايد طوری باشد که بتواند تهويه مناسب را از باال و پايین بـاتری هـا
هدايت نمايد  .فواصل ما بین سلول ها نیز بايد حدود  30میلیمتر باشد.
 پس از نصب باتری و قبل از اتصال باتری به شارژر می بايست تنظیمات شارژر بر اساس مندرجات جدول زير تنظـیم
گردد.
جدول تنظیمات دستگاه های شارژر ( ماژول )
اسم پارامتر

تنظیمات يكسوکننده  48ولتی

ولتاژ فلوت ( ) V

53.5 – 54.72

ولتاژ اکواليز )(V

55.2 – 57.6

جريان شارژ )(A

0.1C10

هشدار در صورت اعمال ولتاژ باال )(V

57.6

هشدار در صورت اعمال ولتاژ پايین )(V

43.2

هشدار درجه حرارت باال )(°C

35

ولتاژ قطع( ) V

42

-12تست ظرفیت
 -1-12طبق الزامات استانداردی  IEC-60896-21باتريهای مورد نظر جهت تست ظرفیت(تست دشارژبر اساس جـدول
مندرج در بند ) 1-5نبايد از زمان اسید ريزی و شارژ و راه اندازی آنها ( تاريخ حك شده بر روی باتری ) بیش از
سه ماه سپری شده باشد .
 -2-12الزم است کلیه شرايط محیط استاندارد طبق مندرجات استاندارد  IEC-60896-21حین تست ظرفیت فراهم گردد .

 -3-12میزان جريان انتخابی جهت اندازه گیری ظرفیـت در حـین تسـت از کمتـرين دامنـه تغییـرات ) (±1%طبـق
استاندارد مربوطه برخوردار باشد .
 -4-12بعد از نصب باتری ها در جايگاه و قبل از انجام تست ظرفیت می بايست باتری ها حداقل به مدت  36سـاعت و
حداکثر به مدت  48ساعت در شارژمجدد(اکواليز)و بالفاصله  8ساعت در شارژنگهداری قرار گیرد تا جهت انجـام
تست ظرفیت آماده گردند.
 -5-12مطابق مندرجات استاندارد  IEC60896تست ظرفیت بروی باتری هايی که تاکنون تحت تست قرار نگرفته انـد
موضوعیت پیدا میكند.
 -6-12در مقطع زمانی تست و تحويل ،با توجه به اينكه انجام تست ظرفیـت (دشـارژعمیق) بـروی بـاتری هـای سـیلد
مخرب بوده و منجر به کاهش طول عمر باتری در هنگام بهره برداری می گردد لذا مـی بايسـت بـین هـر تسـت
ظرفیت حداقل  10روز فاصله باشد تا امكان شارژ کامل و بازيابی مواد فعال باتری در اين زمان حاصل گردد.
 -7-12هنگام انجام تست ظرفیت باتری ها علیرغم اينكه باتری ها در مدار و در حال کار نیز باشند  ،قبـل از انجـام هـر
نوع تست ظرفیت بايد مطمئن شويم که باتری ها فول شارژ هستند برای اين منظور الزم است بـاتری هـا قبـل از
انجام تست ظرفیت به روش شارژ مجدد کامالً شارژ (  ) Full Chargeگردند.
 – 8-12در صورت انبارش بیش از  6ماه باتری ويا عدم رعايت شرايط اعالمی از طرف شرکت سازنده برای انبارش می
بايست جهت شارژ درمانی باتری با جريان ثابت با کارخانه سازنده هماهنگ گردد.
جدول جريان های دشارژ باتری های  32ولتی
جريان دشارژ ( آمپر )
20h
2.27
3.51
5.4

10h
4.2
6.5
10

8h
4.6
7.2
11

5h
6.6
10.1
16

3h
10
15.5
25

زمان
2h
13.4
20.7
31.8

1h
22
34
55

نوع

باتری
دشارژ
12 SB 42
12 SB 65
12 SB 100

يادآوری :براساس استاندارد بین المللی IEC60896-21میزان ظرفیت قابل قبول باتريهای سـیلد در هنگـام دشـارژ اول حـداقل 35
درصد ظرفیت اسمی آنها می باشد و حداکثر پس از  5سیكل بايستی ظرفیت باتری بزرگتر يا مساوی ظرفیـت نـامی گـردد(.)Cr≥Cnو
ولتاژ نهايی دشارژ باتری های  32ولتی طبق جدول ولتاژ نهايی باتری های سیلد بر اساس ظرفیت های مختلف مشخص می گردد.
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 -13سرويس های دوره ای باتری :
به منظور اطمینان از عملكرد صحیح باتری های سیلد می بايست به صورت دوره ای بـاتری هـای نصـب شـده
مورد تست و نگهداری قرار گیرند .روش نگهداری باتری های سیلد مطابق روشهای زير می باشد .
 -1-13سرويس ماهانه :
موارد ذيل الزم است در بازديدهای ماهانه از محل نصب باتری ها بصورت ماهانه انجام گردد :
الف ) اتاق باتری تمیز گردد .
ب ) درجه حرارت اتاق باتری ماهانه اندازه گیری و در فرم های مربوطه ثبت گردد .
ج )ولتاژنگهداری کلیه باتريها به وسیله ولتمتر ديجیتال اندازه گیری و در فرم مربوطه ثبت گردد.
د) سطوح مختلف باتری با پارچه نمناک تمیز گردد .
ھ ) باتری ها از نظر داغ شدن بست ها  ،پیچ ها و بدنه باتری مورد کنترل قرارگیرد.
ی) اگرولتاژ باتری ها کمتر از 31/08 V/بود(در 25درجه سانتیگراد)باتريها را به روش شارژ مجدد شارژ کنید.

 -2-13سرويس سه ماهه :
الف ) سرويس ماهانه انجام گردد .
ب ) در صورتی که از آخرين تاريخ شارژ مجدد باتريها  1ماه می گذرد باتريها به روش شارژ مجدد تحت عملیات شارژ
درمانی قرار گیرند.

 -3-13سرويس شش ماهه :
الف ) سرويس سه ماهه انجام گردد .
ب ) بست ها و پیچ ها از نظر استحكام ( شل شدن ) بررسی گردد .
ج ) تست ظرفیت ( دشارژ )  20درصد ظرفیت نامی باتری انجام و عملیات شارژ مجدد در ادامه صورت پذيرد .

 -14نكات کنترلی و ايمنی کار با باتری :
باتری های الكترو شیمیايی که احتیاج به مراقبت و نگهداری ندارند  ,به نحوی طراحی شده اند کـه سـال هـای
متمادی بدون بروز مشكلی انرژی الكتريكی مورد نیاز را تامین نمايند  .عملكرد و عمر سرويس دهی اين باتری هـا
را می توان با رعايت نكات زير بهینه نمود :
-1-14گرمای بیش از حد از عمر باتری می کاهد  ,لذا می بايست از قرار دادن باتری ها در مجـاورت هـر نـوع منبـع
گرمايی خودداری شود  .نگهداری باتری ها در محدوده دمايی  20تا  25درجه سانتیگراد موجـب افـزايش عمـر
باتری خواهد شد.
 -2-14باتوجه به اينكه ممكن است در محل نگهداری باتری ها گازهای قابل انفجار تولید شود  ،لذا ضمن تهويه مناسب
محیط از قرار دادن تجهیزاتی که تولید جرقه می نمايند در محل نگهداری باتری ها  ،خودداری شود.
 -3-14اگر باتری ها در يك محفظه بسته يا يك ظرف نگهداری می شوند  ،حتماً تهويه مناسب در نظر گرفته شود.
 -4-14با توجه به جنس جلد باتری  ،می بايست از تماس آن با حالل های آلی و مواد چسبنده خودداری شود.
 -5-14محدوده دمای مجاز جهت بهره برداری از باتری  -35تا  15درجه سانتیگراد بوده لیكن چنانچه اين محدوده به
 5تا 25درجه سانتیگراد تقلیل يابد  ،عمر سرويس دهی طوالنی تر خواهد شد.
 -6-14در صورتیكه در محل نگهداری باتری ارتعاشات زيادی رخ می دهد بهتر است جهت افزايش طول عمر بـاتری
از ضربه گیر استفاده نموده و آنرا محكم ببنديد.
 -7-14هنگامیكه باتری ها را بهم متصل می کنید بايد همه باتری ها در معرض هوا قرار گیرند  ،حداقل فضای الزم بین
باتری ها به میزان  30میلیمتر تامین گردد.
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 -9-14اگر بیش از يك گروه از باتری ها بصورت موازی بهم متصل می شوند  ،بايد از کابل هـايی بـا سـطح مقطـع و
طول مساوی برای اتصال آنها استفاده شود.
 -10-14همواره باتری را با تكه ای پارچه نمناک تمیز کرده و هرگز برای تمیز کردن باتری از مواد چـرب يـا حـالل
های آلی نظیر بنزين و يا حالل رنگ و يا پارچه آغشته به اين مواد استفاده نشود.
 -11-14از جدا کردن قطعات اصلی باتری خودداری شده و در صورت تماس الكترولیت باتری ( اسید سولفوريك ) بـا
لباس و يا پوست بدن سريعاً محل آغشته به الكترولیت را با آب شستشو داده و فوريت های پزشكی را جهت پوست
بدن انجام دهید.
 -12-14از گرم کردن بیش از حد باتری و يا نزديك کردن آن به شعله مستقیم خودداری نمائید.
 -13-14بمنظور جلوگیری از برق گرفتگی احتمالی  ،هنگام نصب باتری و يا سـرويس بـاتری در حـال کـار حتمـاً از
دستكش الستیكی استفاده کنید.
 -14-14استفاده از باتريهای با ظرفیت های مختلف در کنار يكديگر  ،موجب تخريب باتريها و وارد آمدن خسارت بـه
تجهیزات می شود .

 -15مواردی که مشمول خدمات گارانتی باتری نمی شوند:
 -1-15شكستگی بدنه باتری.
 - 2-15عدم استفاده صحیح از باتری مطابق با دستورالعمل.
 -3-15عدم کارکرد صحیح سیستمهای شارژونگهداری باتری.
 -4-15نگهداری وانبارش در فضای بازو نامناسب.
 -5-15بهره برداری از باتريهايی با زمان انبارش طوالنی مدت(بیش از  6ماه)بدون انجام عملیـات شـارژدرمانی قبـل از
نصب
-6-15اتصال کوتاه باتری.
 -7-15تورم بدنه باتری در اثر شارژ اضافه() Over Charge
 -8-15بكارگیری باتريها در خارج از مصارف تعیین شده در دستورالعمل.

 -9-15سری نمودن باتريها با باتريهای فرسوده /باتريهای ساير شرکتها/باتريهای غیر هم ظرفیت.
 -10-15عدم رويت سوابق ارزيابی دوره ای باتريهای منصوبه در سايت مربوطه حین بازديد کارشناسی.
 -11-15کارکرد باتری در دمای باالی ˚ 15 Cبه مدت يك ماه در سال.
 -12-15عدم رعايت فاصله استاندارد ما بین باتری ها حین نصب .
 -13-15خارج کردن سوپاپهای باتری از محلهای مربوطه .
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فرم ثبت نتايج بازديد ماهیانه باتريهای سیلد 32ولت

تاريخ بازديد31.../..../... :

نام مــرکز:
نام اپراتور:
رديف

ولتاژباتری در حالت

میزان جريان ولتاژ شارژ

درجه حرارت محیط

*ولتاژباتری در حالت

*میزان جريان ولتاژ شارژ

شارژ شناور () V

شناور)(A) (Float

نصب باتری )(C°

شارژمجدد () V

مجدد)(Equalize) (A

3
2
1
4
5
6
7
8
3
30
33
32
31
34
35
36
37
38
33
20
*يادآوری :در صورتیكه ولتاژ باتری ها کمتر از 31/08 V/بود(در 25درجه سانتیگراد)باتريها را به روش شارژ مجدد شارژ کنید.

تاريخ بازديد بعدی:

نام و نام خانوادگی اپراتور:
امضا

فرم ثبت نتايج بازديد سه ماهه باتريهای سیلد 32ولت
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تاريخ بازديد31.../..../... :

نام مــرکز :
نام اپراتور:

●قبل از انجام بازديد سه ماهه می بايست باتريهای نصب شده بر اساس بند 7با جريان ابتدايی  0.1C10آمپر به مدت
حداقل 24ساعت تحت شارژ مجدد قرار گیرد.
رديف

ولتاژباتری در حالت
شارژ شناور () V

میزان جريان ولتاژ شارژ
شناور)(A) (Float

درجه حرارت محیط
نصب باتری )(C°

ولتاژباتری در حالت
شارژمجدد () V

3
2
1
4
5
6
7
8
3
30
33
32
31
34
35
36
37
38
33
20
تاريخ بازديد بعدی:
نام و نام خانوادگی اپراتور:
امضا

فرم ثبت نتايج بازديد شش ماهه باتريهای سیلد 32ولت
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میزان جريان ولتاژ شارژ
مجدد)(Equalize) (A

تاريخ بازديد31.../..../... :

نام مــرکز :
نام اپراتور:

●قبل از انجام بازديد شش ماهه می بايست باتريهای نصب شده بر اساس بند 7با جريان ابتدايی  0.1C10آمپر به مدت
حداقل 24ساعت تحت شارژ مجدد قرار گیرد.

●جهت انجام بازديد شش ماهه می بايست باتريها  2ساعت پس از اتمام برنامه شارژ مجدد به میزان  20درصد ظرفیت
نامی و باجريان 0.1C10آمپر تحت دشارژ قرار گرفته و در انتهای ساعت دوم ولتاژ باتريها اندازه گیری و ثبت میگردد.
●حداقل میزان ولتاژ هر باتری در انتهای ساعت دوم دشارژ  30/80ولت می باشد.
رديف

ولتاژباتری در
حالت شارژ
مجدد () V

میزان جريان
ولتاژ شارژ
مجدد )(A
)(Equalize

درجه حرارت
محیط نصب

ولتاژباتری پس
از دشارژ % 20

باتری )(C°

() V

میزان جريان
دشارژ)(A

ولتاژباتری در
حالت شارژ
مجدد () V

3
2
1
4
5
6
7
8
3
30
33
32
31
34
35
36
37
38
33
20
تاريخ بازديد بعدی:
نام و نام خانوادگی اپراتور:
امضا
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میزان جريان ولتاژ شارژ
مجدد )(A) (Equalize
جريان ابتدا

جريان انتها

شارژ

شارژ

SABA BATTERY
–
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