
BATTERY SYSTEM INSTALLATION and START – UP INSTRUCTIONS 
 

 ส ำหรับเนือ้หำในบทนีเ้ป็นกำรแนะน ำกำรติดตัง้ตรวจสอบส ำหรับ Dynasty VRLA Battery ซึ่งจ ำเป็นจะต้อง
ทรำบเก่ียวกบัเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ เพื่อให้เนือ้หำซึง่มีอยูใ่นบทนี ้ ซึง่อำจไมส่มบรูณ์ให้มีควำมสมบรูณ์เพิ่มขึน้ควรอำ่นเพิ่มเติม
จำก 

1. Rack Installation Guide 
2. Specification Sheet for Individual battery  
3. Self discharge and Invertery Control  
หรือหนงัสอืประกอบอื่น ๆ ที่นำ่สนใจประกอบด้วย 
1. Impedance and Conductance testing  
2. Acceptance and Capacity Testing 
3. UPS Application and VRLA Battery sizing 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 Series Connected Batteries 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
รูปที่ 2 Two Strings of Batteries Connected in parallel 
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❑ อันตรายจากการเกิดไฟฟ้าดดูหรือลัดวงจร 
 แบตเตอร่ีเป็นอปุกรณ์ที่มีอนัตรำย อนัเกิดจำกกระแสไฟฟำ้ดดูและลดัวงจร ดงันัน้ จงึควรระวงัทกุครัง้เมื่อเข้ำไป
ด ำเนินกำรตดิตัง้หรือบ ำรุงรักษำ 

1. ให้ถอดของใช้สว่นตวัที่เป็นโลหะออก 
2. ใช้เคร่ืองมือที่มีฉนวนหุ้ม 
3. ให้ใสอ่ปุกรณ์ปอ้งกนัตำและถงุมอืยำง 
4. ห้ำมปลดหรือตอ่วงจรขณะที่มีกระแสไฟหรือแรงดนัจ่ำยออกหรือเข้ำแบตเตอร่ีเป็นอนัขำด 
5. เมื่อวำงแบตเตอร่ีใสตู่้หรือชัน้วำงแบตเตอร่ี (Rack) ควรใช้มเิตอร์วดัแรงดนัระหวำ่งขัว้แบตเตอร่ีกบัโครงตู้

หรือชัน้วำงแบตเตอร่ี ควรมีแรงดนัเป็นศนูย์ เพื่อตรวจสอบให้แนใ่จวำ่แบตเตอร่ีไมม่ีกำรร่ัวลงโครงตู้หรือ 
Rack 

 
❑ อันตรายจากสารเคมี (Chemical Hazards) 
 ของเหลวที่ไหลออกมำจำกแบตเตอร่ีไมว่ำ่จะเป็น Gel หรือน ำ้กรดก็ตำมล้วนแล้วเป็นอนัตรำยตอ่ผิวหนงั หรือตำ 
เป็นตวัน ำไฟฟำ้ และมฤีทธ์ิกนักร่อน ถ้ำน ำ้กรดถกูผิวหนงัให้ล้ำงบริเวณท่ีถกูน ำ้กรดทนัทีด้วยน ำ้ แตถ้่ำเข้ำตำให้ใช้น ำ้ยำ
ล้ำงตำ หรือน ำ้สะอำดล้ำง แล้วรับไปพบแพทย์ 
 กำรช ำระล้ำงสำรละลำย (Electroly) ที่ร่ัวออกจำกแบตเตอร่ีให้ใช้เกลอืไบคำร์บอเนต 1 ปอนด์ตอ่น ำ้ 1 แกลลอน 
 
❑ อันตรายจาการเกดิไฟ, ระเบิดและความร้อน (Fire, Explosion and Heat Hazards) 
 Lead Acid Batteries สำมำรถจะปลอ่ยก๊ำซไฮโดรเจนออกมำจำกแบตเตอร่ีได้ ซึง่จะเป็นตวักลำงท ำให้เกิดกำร
ระเบิดขึน้ได้ ในกรณีที่แบตเตอร่ีอยูใ่นสภำวะ Overcharge ดงันัน้ จึงไมค่วรสบูบหุร่ีหรือท ำให้เกิดประกำยไฟในบริเวณ
ใกล้เคยีงกบัแบตเตอร่ี 
 ห้ำมท ำกำรประจแุบตเตอร่ีในตู้  หรือห้องที่ปิดมิดชิด ให้วำงแบตเตอร่ีหำ่งกนัประมำณ 0.5 นิว้ เพื่อกำรระบำย
ควำมร้อน และต้องมัน่ใจวำ่ในห้องมีกำรระบำยอำกำศอยำ่งดี เพือ่ปอ้งกนักำรสะสมของไฮโดรเจน 
 

 ค าเตอืน 
1. ห้ำมเปิดฝำวำล์วเพื่อจะเติมน ำ้ซึง่จะเกิดอนัตรำยและทำง Johnson Controls  

จะไมรั่บประกนั 
2. แบตเตอร่ีมีน ำ้หนกัมำก ตัง้แต ่10 กิโลกรัมจนถงึ 35 กิโลกรัม ควรใช้เคร่ืองมือหรือ 

อปุกรณ์อยำ่งเหมำะสมในกำรขนย้ำย 
 
❑ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่จ าเป็นในการติดตัง้ 
 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรติดตัง้มีดงันี ้

1. Digital Voltmeter 
2. ประแจปำกตำยที่มีฉนวนหุ้ม 
3. ประแจที่สำมำรถปรับแรงบิดได้ 
4. Fork Lift เพื่อยกแบตเตอร่ี 
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5. ถงุมือยำง 
6. หน้ำกำกพลำสติก 
7. ผ้ำกนัเปือ้นพลำสตกิ 
8. น ำ้ยำล้ำงตำ 
9. อปุกรณ์ดบัเพลงิ 

เคร่ืองมือเพิ่มเติมในกรณีเฉพำะ 
1. Micro-ohm meter or Internal batteries resistance and conductance test 
2. Battery Resistance test set 
3. ชดุ Load test ขนำด 100 แอมป์ 
4. ชดุ DC load test หรือ AC load test (กรณีใช้กบั UPS) 
 

❑ การเตรียมการก่อนการตดิตัง้ (Preparation for System Installation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 Dynasty VRLA Battery System Installation Task Flow Chart 

 
 
 

เตรียมการ
เร่ืองแบบการต่อ
ของแบตเตอร่ี
ดจูากรูปที ่2

เตรียมแบบของ
Inter cell

connectrion
และ Termination

เตรียมการเร่ือง Rack
หรือตู้ เพ่ือติดตัง้

ตอ่สาย Inter row,
Inter Rack Cable

ติดตัง้แบตเตอร่ีเข้าตู้
หรือRack และตอ่สาย
Inter Cell Connector

ตรวจรับแบตเตอร่ี
วา่ช ารุดหรือไม่

และอปุกรณ์ประกอบ
เช่น น๊อต, แหวน
หรือฝาครอบขัว้

และ

เตรียมการขนสง่
ไปยงัสถานทีต่ิดตัง้

 ตรวจวดัแรงดนั
 - ระหว่างแถว
 - ระหว่างช้ัน
 - ระหว่างตู้หรือ Rack
   กอ่นก าหนดการตอ่สาย

วดัแรงดนัแบตเตอร่ีทกุลกู
และทกุแถวเทยีบกบัโครง

ตู้หรือ Rack กอ่นท าการ Charge

โกดังเก็บของชัว่คราว
เพ่ือเตรียมขนส่ง

ตรวจสอบวา่
มีการร่ัวถงึโครงหรือไม่

จดบนัทกึลงในตารางตรวจ
สอบกอ่นการเร่ิมรับประกนั

Initial Freshening
Charge
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รูปที่ 4 One Three-Tier Rack with 30 each 12 VDC Dynasty Batteries for 360 VDC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 Two Three Tier Rack with 40 each 12 VDC Dynasty Batteries for 480 VDC 
ดรูำยละเอยีดจำกหวัข้อ Freshening Charge 
 
❑ ข้อก าหนดในการเก็บแบตเตอร่ี 

 ควรเก็บแบตเตอร่ีในห้องที่สะอำด, แห้ง, มีอณุหภมูติ ่ำ (25C) และหำ่งจำกแหลง่ก ำเนิดควำมร้อน เช่น แสงแดด 
แผงควำมร้อนของเคร่ืองปรับอำกำศและอื่น ๆ กำรเปลี่ยนแปลงอณุหภมูิขึน้ ๆ ลง ๆ จะท ำให้เพิม่ Self-discharge rate 
ของแบตเตอร่ี ซึง่ท ำให้เป็นชว่งเวลำระหวำ่งเก็บ Storage time กบั Freshening Charge 
 
❑ การท า Freshening Charge 

1. เมื่อเรำท ำกำรตรวจวดัแบตเตอร่ีแล้วพบวำ่มีแรงดนัต ่ำกวำ่ 2.07 Vpc. หรือ 12.4 V ส ำหรับ 12 V แบตเตอร่ี 

2. โดยกำรจำ่ยแรงดนั 2.4 Volts per cell (14.4 Vpc.) เป็นเวลำ 24 ชัว่โมง ๆ 6 เดือน ที่อณุหภมูิ 25C  
โดยตัง้ Current Limit ที่ 3-4 เทำ่ของ Discharging Current ที่ 20 hour rate (ดรูำยละเอียดเพิม่เตมิจำก
หนงัสอื เร่ือง “Self Discharge and Inventory Control & Charging Dynasty Valve Regulated Lead 
Acid Batteries”) 
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❑ ต าแหน่งของแบตเตอร่ีบน Rack หรือตู้ 
 ต้องวำงแบตเตอร่ีให้หำ่งกนัโดยประมำณ 0.5 นิว้ หรือ 1.25 cm. ซึง่เป็นสิง่ส ำคญัอยำ่งยิ่งส ำหรับกำรเผื่อ ส ำหรับ 
Inter Connector และกำรระบำยควำมร้อน 
 กำรวำงแบตเตอร่ีควรวำงให้ขัว้ของแบตเตอร่ีอยูใ่นทิศทำงเดียวกนั คือ ขัว้บวกต้องอยูใ่นทิศทำงเดยีวกนัตลอด
เช่นเดียวกบัขัว้ลบ มใิห้เกิดกำรผิดพลำดจำกกำรตอ่สำย เพื่อควำมปลอดภยั แบตเตอร่ีควรตดิตัง้จำกข้ำงลำ่งขึน้ข้ำงบน
เสมอ 
 
   ค าเตอืน 
   ห้ำมใสน่ ำ้มนัหลอ่ลืน่บน Rack หรือตู้  เนื่องจำกน ำ้มนัหลอ่ลืน่ 

จะท ำลำยเปลอืกของแบตเตอร่ีทีท่ ำจำกพลำสติกเมื่อเวลำผำ่นไปนำน ๆ  
 

❑ การเตรียมขัว้แบตเตอร่ี 
 เพื่อลดควำมต้ำนทำนของหน้ำสมัผสั ควรท ำควำมสะอำดขัว้แบตเตอร่ีด้วยแปรงทองเหลอืงเบำ ๆ เพื่อในระหวำ่ง
ขนสง่อำจเกิด Oxidation ได้ และเมื่อตอ่ขัว้จนแนน่แล้วควรทำด้วย Antioxidant Grease เช่น No-Ox-ID หรือ NCP-2 ที่
หน้ำสมัผสัเพื่อลดกำรเกิด Oxidation ในอนำคต 
 
❑ การก าหนดหมายเลขของแบตเตอร่ี (Numbering the batteries) 
 เพื่อควำมสะดวกและง่ำยตอ่กำรแยกแยะแบตเตอร่ี ในระหวำ่งกำรบ ำรุงรักษำควรระบหุมำยเลขของแบตเตอร่ีแต่
ละลกูลงในแบบและตวัแบตเตอร่ีแตล่ะลกูให้ตรงกนั 
 สำยตอ่ระหวำ่งขัว้, แถว, ตู้หรือ Rack ควรมขีนำดเทำ่กนัเพื่อให้เกิดควำมสมดลุของแรงดนัแบตเตอร่ี 
  

ให้ดเูอกสำรเพิม่เตมิจำก Rack Mounted Battery System Installation and Start up Instruction 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 Pallet of VRLA Batteries 


