BATTERY SYSTEM INSTALLATION and START – UP INSTRUCTIONS
สำหรับเนื ้อหำในบทนี ้เป็ นกำรแนะนำกำรติดตังตรวจสอบส
้
ำหรับ Dynasty VRLA Battery ซึ่งจำเป็ นจะต้ อง
ทรำบเกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี ้ เพื่อให้ เนื ้อหำซึง่ มีอยูใ่ นบทนี ้ ซึง่ อำจไม่สมบูรณ์ให้ มีควำมสมบูรณ์เพิ่มขึ น้ ควรอ่ำนเพิ่มเติม
จำก
1. Rack Installation Guide
2. Specification Sheet for Individual battery
3. Self discharge and Invertery Control
หรื อหนังสือประกอบอื่น ๆ ที่นำ่ สนใจประกอบด้ วย
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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อันตรายจากการเกิดไฟฟ้ าดูดหรือลัดวงจร
แบตเตอรี่เป็ นอุปกรณ์ที่มีอนั ตรำย อันเกิดจำกกระแสไฟฟ้ำดูดและลัดวงจร ดังนัน้ จึงควรระวังทุกครัง้ เมื่อเข้ ำไป
ดำเนินกำรติดตังหรื
้ อบำรุงรักษำ
1. ให้ ถอดของใช้ สว่ นตัวที่เป็ นโลหะออก
2. ใช้ เครื่ องมือที่มีฉนวนหุ้ม
3. ให้ ใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันตำและถุงมือยำง
4. ห้ ำมปลดหรื อต่อวงจรขณะที่มีกระแสไฟหรื อแรงดันจ่ำยออกหรื อเข้ ำแบตเตอรี่ เป็ นอันขำด
5. เมื่อวำงแบตเตอรี่ ใส่ต้ หู รื อชัน้ วำงแบตเตอรี่ (Rack) ควรใช้ มเิ ตอร์ วดั แรงดันระหว่ำงขัวแบตเตอรี
้
่กบั โครงตู้
หรื อชันวำงแบตเตอรี
้
่ ควรมีแรงดันเป็ นศูนย์ เพื่อตรวจสอบให้ แน่ใจว่ำแบตเตอรี่ ไม่มีกำรรั่วลงโครงตู้หรื อ
Rack
❑

อันตรายจากสารเคมี (Chemical Hazards)
ของเหลวที่ไหลออกมำจำกแบตเตอรี่ ไม่วำ่ จะเป็ น Gel หรื อน ้ำกรดก็ตำมล้ วนแล้ วเป็ นอันตรำยต่อผิวหนัง หรื อตำ
เป็ นตัวนำไฟฟ้ำ และมีฤทธิ์กนั กร่อน ถ้ ำน ้ำกรดถูกผิวหนังให้ ล้ำงบริ เวณที่ถกู น ้ำกรดทันทีด้วยน ้ำ แต่ถ้ำเข้ ำตำให้ ใช้ น ้ำยำ
ล้ ำงตำ หรื อน ้ำสะอำดล้ ำง แล้ วรับไปพบแพทย์
กำรชำระล้ ำงสำรละลำย (Electroly) ที่รั่วออกจำกแบตเตอรี่ ให้ ใช้ เกลือไบคำร์ บอเนต 1 ปอนด์ตอ่ น ้ำ 1 แกลลอน
❑

อันตรายจาการเกิดไฟ, ระเบิดและความร้ อน (Fire, Explosion and Heat Hazards)
Lead Acid Batteries สำมำรถจะปล่อยก๊ ำซไฮโดรเจนออกมำจำกแบตเตอรี่ ได้ ซึง่ จะเป็ นตัวกลำงทำให้ เกิดกำร
ระเบิดขึ ้นได้ ในกรณีที่แบตเตอรี่อยูใ่ นสภำวะ Overcharge ดังนัน้ จึงไม่ควรสูบบุหรี่ หรื อทำให้ เกิดประกำยไฟในบริ เวณ
ใกล้ เคียงกับแบตเตอรี่
ห้ ำมทำกำรประจุแบตเตอรี่ ในตู้ หรื อห้ องที่ปิดมิดชิด ให้ วำงแบตเตอรี่ หำ่ งกันประมำณ 0.5 นิ ้ว เพื่อกำรระบำย
ควำมร้ อน และต้ องมัน่ ใจว่ำในห้ องมีกำรระบำยอำกำศอย่ำงดี เพือ่ ป้องกันกำรสะสมของไฮโดรเจน
❑

คาเตือน
1. ห้ ำมเปิ ดฝำวำล์วเพื่อจะเติมน ้ำซึง่ จะเกิดอันตรำยและทำง Johnson Controls
จะไม่รับประกัน
2. แบตเตอรี่ มีน ้ำหนักมำก ตังแต่
้ 10 กิโลกรัมจนถึง 35 กิโลกรัม ควรใช้ เครื่ องมือหรื อ
อุปกรณ์อย่ำงเหมำะสมในกำรขนย้ ำย
❑

เครื่องมือเครื่องใช้ ท่ จี าเป็ นในการติดตัง้
เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็ นในกำรติดตังมี
้ ดงั นี ้
1. Digital Voltmeter
2. ประแจปำกตำยที่มีฉนวนหุ้ม
3. ประแจที่สำมำรถปรับแรงบิดได้
4. Fork Lift เพื่อยกแบตเตอรี่
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5. ถุงมือยำง
6. หน้ ำกำกพลำสติก
7. ผ้ ำกันเปื อ้ นพลำสติก
8. น ้ำยำล้ ำงตำ
9. อุปกรณ์ดบั เพลิง
เครื่ องมือเพิ่มเติมในกรณีเฉพำะ
1. Micro-ohm meter or Internal batteries resistance and conductance test
2. Battery Resistance test set
3. ชุด Load test ขนำด 100 แอมป์
4. ชุด DC load test หรื อ AC load test (กรณีใช้ กบั UPS)
❑

การเตรียมการก่ อนการติดตัง้ (Preparation for System Installation)
เตรียมการ
เรือ่ งแบบการต่อ
ของแบตเตอรี่
ดูจากรูปที่ 2

เตรียมแบบของ
Inter cell
connectrion
และ Termination

เตรียมการเรือ่ ง Rack
หรือตู้เพื่อติดตัง้

และ

ตรวจรับแบตเตอรี่
ว่าชารุด หรือไม่
และอุปกรณ์ ประกอบ
เช่น น๊ อต, แหวน
หรือฝาครอบขัว้

เตรียมการขนส่ง
ไปยังสถานทีต่ ิดตัง้

ติดตัง้ แบตเตอรี่เข้ าตู้
หรือRack และต่อสาย
Inter Cell Connector

ตรวจวัด แรงดัน
- ระหว่ างแถว
- ระหว่ างชั้น
- ระหว่ างตู้หรื อ Rack
ก่อนกาหนดการต่อสาย

ต่อสาย Inter row,
Inter Rack Cable

วัดแรงดันแบตเตอรี่ทกุ ลูก
และทุกแถวเทียบกับโครง
ตู้หรือ Rack ก่อนทาการ Charge

ตรวจสอบว่า
มีการรัว่ ถึงโครงหรือไม่
โกดังเก็บของชัว่ คราว
เพื่อเตรียมขนส่ง
จดบันทึกลงในตารางตรวจ
สอบก่อนการเริม่ รับประกัน

Initial Freshening
Charge

รูปที่ 3 Dynasty VRLA Battery System Installation Task Flow Chart
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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
ดูรำยละเอียดจำกหัวข้ อ Freshening Charge
ข้ อกาหนดในการเก็บแบตเตอรี่
ควรเก็บแบตเตอรี่ ในห้ องที่สะอำด, แห้ ง, มีอณ
ุ หภูมติ ่ำ (25C) และห่ำงจำกแหล่งกำเนิดควำมร้ อน เช่น แสงแดด
แผงควำมร้ อนของเครื่ องปรับอำกำศและอื่น ๆ กำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขึ ้น ๆ ลง ๆ จะทำให้ เพิม่ Self-discharge rate
ของแบตเตอรี่ ซึง่ ทำให้ เป็ นช่วงเวลำระหว่ำงเก็บ Storage time กับ Freshening Charge
❑

❑

การทา Freshening Charge
1. เมื่อเรำทำกำรตรวจวัดแบตเตอรี่แล้ วพบว่ำมีแรงดันต่ำกว่ำ 2.07 Vpc. หรื อ 12.4 V สำหรับ 12 V แบตเตอรี่
2. โดยกำรจ่ำยแรงดัน 2.4 Volts per cell (14.4 Vpc.) เป็ นเวลำ 24 ชัว่ โมง ๆ 6 เดือน ที่อณ
ุ หภูมิ 25C
โดยตัง้ Current Limit ที่ 3-4 เท่ำของ Discharging Current ที่ 20 hour rate (ดูรำยละเอียดเพิม่ เติมจำก
หนังสือ เรื่ อง “Self Discharge and Inventory Control & Charging Dynasty Valve Regulated Lead
Acid Batteries”)
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ตาแหน่ งของแบตเตอรี่บน Rack หรือตู้
ต้ องวำงแบตเตอรี่ ให้ หำ่ งกันโดยประมำณ 0.5 นิ ้ว หรื อ 1.25 cm. ซึง่ เป็ นสิง่ สำคัญอย่ำงยิ่งสำหรับกำรเผื่อ สำหรับ
Inter Connector และกำรระบำยควำมร้ อน
กำรวำงแบตเตอรี่ควรวำงให้ ขวของแบตเตอรี
ั้
่ อยูใ่ นทิศทำงเดียวกัน คือ ขัวบวกต้
้
องอยูใ่ นทิศทำงเดียวกันตลอด
เช่นเดียวกับขัวลบ
้
มิให้ เกิดกำรผิดพลำดจำกกำรต่อสำย เพื่อควำมปลอดภัย แบตเตอรี่ ควรติดตังจำกข้
้
ำงล่ำงขึ ้นข้ ำงบน
เสมอ
❑

คาเตือน
ห้ ำมใส่น ้ำมันหล่อลืน่ บน Rack หรื อตู้ เนื่องจำกน ้ำมันหล่อลืน่
จะทำลำยเปลือกของแบตเตอรี่ ทที่ ำจำกพลำสติกเมื่อเวลำผ่ำนไปนำน ๆ
การเตรียมขัว้ แบตเตอรี่
เพื่อลดควำมต้ ำนทำนของหน้ ำสัมผัส ควรทำควำมสะอำดขัวแบตเตอรี
้
่ ด้วยแปรงทองเหลืองเบำ ๆ เพื่อในระหว่ำง
ขนส่งอำจเกิด Oxidation ได้ และเมื่อต่อขัวจนแน่
้
นแล้ วควรทำด้ วย Antioxidant Grease เช่น No-Ox-ID หรื อ NCP-2 ที่
หน้ ำสัมผัสเพื่อลดกำรเกิด Oxidation ในอนำคต
❑

การกาหนดหมายเลขของแบตเตอรี่ (Numbering the batteries)
เพื่อควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรแยกแยะแบตเตอรี่ ในระหว่ำงกำรบำรุงรักษำควรระบุหมำยเลขของแบตเตอรี่ แต่
ละลูกลงในแบบและตัวแบตเตอรี่แต่ละลูกให้ ตรงกัน
สำยต่อระหว่ำงขัว,้ แถว, ตู้หรื อ Rack ควรมีขนำดเท่ำกันเพื่อให้ เกิดควำมสมดุลของแรงดันแบตเตอรี่
❑

ให้ ดเู อกสำรเพิม่ เติมจำก Rack Mounted Battery System Installation and Start up Instruction

รู ปที่ 6 Pallet of VRLA Batteries
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