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Hướng dẫn bảo trì ắc quy
Điều kiện bảo hành
Những chú ý khác

Lựa chọn sản phẩm
Hệ EV là sản phẩm dùng cho xe điện , xe golf. Ví dụ : EV12-240ATD (12V225AH)
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với các sản phẩm mới chưa đưa vào sử dụng thì tính năng phóng sẽ đạt tiêu chuẩn ổn định
sau 05-10 vòng nạp xả. Do đó, tiêu chuẩn dung lượng xuất xưởng cho phép của nhà xuất là đạt
từ 95% trở lên.

***Hướng dẫn lựa chọn sản phẩm phù hợp :
Lựa chọn sản phẩm căn cứ theo yêu cầu kích thước , dung lượng , điện áp của hệ thống được tiến
hành theo các bước sau đây :.
- Lựa chọn sản phẩm theo dung lượng cần nắm rõ điện áp và dòng dung lượng hoạt động
của trạm, thời gian phóng xả và giới hạn điện áp của trạm .
Ví dụ: một hệ thống trạm DC 48V phóng xả với dung lượng 18Ah trong thời gian là 5 giờ,
điện áp kết thúc là 42V thì tính toán như sau:
+ Giới hạn điện áp ngắt của một ngăn sẽ là : 42V/24 ngăn = 1.75V/ngăn
+ Ta kiểm tra thông số trên cataloge của sản phẩm để tìm sản phẩm đáp ứng yêu cầu
dòng phóng 18AH liên tục trong 5 giờ và giới hạn điện áp ngắt là 1.75V/cell.
+ Sản phẩm CTA12-100X sẽ là lựa chọn tốt nhất vì ở chế độ 1.75V,dung lượng phóng
trong thời gian 5 giờ đạt tiêu chuẩn là 18.8AH, cao hơn tiêu chuẩn yêu cầu 5%.
+ Như vậy chúng ta sẽ sử dụng 4 bình CTA12-100X mắc nối tiếp nhau .
- Lựa chọn sản phẩm theo công suất cần nắm rõ điện áp hoạt động, hệ số công suất , thời
gian và điện áp kết thúc của hệ thống
+ Công thức tính :Công suất UPS x hệ số/hiệu suất = dung lượng của ắc quy
Ví dụ: một hệ thống UPS với công suất 20KVA, điện áp DC 408V, hệ số điện 0.8, hiệu suất
0.85, thời gian phóng 2h, giới hạn điện áp ngắt của hệ thống 357V, cách tính toán và lựa chọn
sản phẩm như sau :
+ Tổng công suất cần sử dụng : 20KVA * 0.8/0.85 = 18823.5W
+Công suất của mỗi ngăn : 18823.5W/(408V/2) = 92.3W/ngăn.
+ Giới hạn điện áp của ngăn là : 357V/204 ngăn = 1.75V/ngăn
+ Với tính toán trên , hệ thống cần sử dụng sản phẩm với công suất đáp ứng là 92.3W
trong 2 giờ tại chế độ 1.75V/ngăn . Chúng ta có thể lựa chọn sản phẩm 6FM150-X , công suất
ở chế độ 1.75V tại thời điểm 2h sẽ là 106W/ngăn , biên độ dao động sẽ là 15% so với yêu cầu
sử dụng . Số lượng cần cho hệ thống sẽ là 34 bình mắc nối tiếp nhau.
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Vận chuyển và tồn trữ :
Phải có phương tiện bốc dỡ phù hợp dành cho hàng hóa to và nặng ,tránh hành động lôi hay ném
làm va đập sản phẩm.
Tránh sự va đập mạnh vào đầu cực và van an toàn của sản phẩm .
Ắc quy ở trạng thái nạp no cần được bảo quản kỹ trong quá trình vận chuyển ,tránh va đập mạnh
làm đoản mạch trong của ắc quy .
Sản phẩm phải được lưu trữ ở nơi khô, sạch sẽ và thoáng khí, nhiệt độ môi trường từ 0~350C.
Thời gian lưu trữ không được vượt quá 6 tháng , cần tiến hành nạp bổ sung định kỳ 03 tháng
/lần nếu thời gian lưu trữ dài.
Nhiệt độ môi trường lưu trữ cao sẽ làm quá trình tự phóng của ắc quy diễn ra nhanh hơn .Do đó
,ắc quy phải được kiểm tra đo đạc và nạp bổ sung trước khi đưa vào sử dụng .
Tháo rời sản phẩm khỏi tải hoặc hệ thống sạc khi không sử dụng.

Điều kiện môi trường, nhiệt độ :
Sản phẩm AGM: nạp điện ở 20~+500C, phóng điện ở 30~+600C, lưu trữ ở 20~+600C.
Sản phẩm PURE GEL : nạp điện ở 30~+500C, phóng điện ở 40~+600C, lưu trữ ở 30~+600C
Tránh tiếp xúc môi trường lửa
Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
Tránh mội trường ẩm ướt , độ ẩm cao . Nếu lắp đặt sản phẩm dưới lòng đất hoặc trong môi
trường nước thì sản phẩm phải được tư vấn bởi nhà sản xuất.
Tránh vận hành trong không gian kín, không thoáng khí .
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V.

Hướng dẫn sử dụng :
Đối với cách mắc nối tiếp: tổng điện áp một tổ giới hạn không được vượt quá 450V. Khi cần lắp
đặt hơn tiêu chuẩn này thì liên hệ với bộ phận kỹ thuật VISION để được hướng dẫn hỗ trợ.
Đối với cách mắc song song: hạn chế việc sử dụng song song quá 3 nhánh vì tính năng của từng
tổ ắc quy có thể không đồng nhất khi mắc song song quá nhiều nhánh. Khi cần lắp đặt hơn tiêu
chuẩn này thì liên hệ với bộ phận kỹ thuật VISION để được hướng dẫn hỗ trợ.
Nhiệt độ giữa các ngăn ắc quy không được quá 30 C.
Ắc quy có thể được đặt theo chiều đứng hoặc ngang. Chú ý khi lắp đặt theo chiều ngang, cần
phân biệt rõ các đầu cực , tránh lắp đặt sai cực âm dương với nhau .
Khoảng cách lắp đặt giữa các bình tối thiểu đảm bảo từ 20mm trở lên .Không bẻ cong thanh nối
khi lắp đặt .
Môi trường sử dụng: đảm bảo nồng độ khí H2 trong diện tích lắp đặt không vượt quá 0.8% .
Tiêu chuẩn nạp nổi : giới hạn cường độ dòng nạp ≤0.30C10, điện áp nạp qui định từ 2.23 –
2.30V/ngăn . Dòng CL, Deep Cycle , Pure Gel nên sử dụng dòng 2.25V/ngăn để nạp. Dòng CP,
FM, HP&HF nên sử dụng dòng 2.27V/ngăn để nạp.
Tiêu chuẩn cho nạp kích : giới hạn cường độ dòng nạp ≤0.30C10, điện áp nạp qui định từ 2.35 –
2.40V /ngăn. Điện áp nạp lý tưởng nhất của hệ thống thiết bị nên đặt 2.35V/ngăn. Thời gian nạp
qui định ít nhất từ 48 tiếng trở lên.
Nhiệt độ môi trường sử dụng lý tưởng là 25 ± 50 C. Trong điều kiện nhiệt độ môi trường cao ,
tuổi thọ sử dụng sản phẩm sẽ giảm theo nhiệt độ.
Sản phẩm không cùng chủng loại ,không cùng dung lượng ,không cùng tính năng , không cùng
nhà sản xuất thì không được lắp đặt sử dụng chung với nhau .Trường hợp không cùng thời gian
sản xuất , đơn vị sử dụng cần tiến hành đo đạc và nạp sạc lại trước khi đưa vào vận hành hoặc
liên hệ bộ phận kỹ thuật VISION để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.
Khi thay thế một sản phẩm mới cho tổ ắc quy đang sử dụng, ta nên tháo gỡ tổ ắc quy khỏi hệ
thống, đo đạc và tiến hành nạp điện lại cho tất cả ắc quy còn sử dụng được.Lựa chọn ắc quy mới
thay thế phải có dung lượng tương đồng với các ắc quy còn đang sử dụng . Tiêu chuẩn để lắp
đặt phối tổ ắc quy là điện áp chênh lệch giữa các ngăn qui định phải dưới 0.025V.

Tiêu chuẩn lắp đặt :
1. Kiểm tra hàng hóa trước khi sử dụng :
 Kiểm tra tình trạng sản phẩm trước khi nhận hàng .
 Bao bì , đóng gói: bao bì và vỏ ngoài sản phẩm phải nguyên vẹn, không có dấu hiệu trày xước.
 Kiểm tra số lượng sản phẩm và phụ kiện đi kèm sản phẩm.
 Kiểm tra cataloge , hướng dẫn sử dụng.
2. Những điều cần lưu ý khi lắp đặt :
 Trường hợp phối tổ sử dụng thì cần phải kiểm tra điện áp của sản phẩm, giới hạn điện áp lệch
giữa các ngăn không được vượt quá 0.025V/ngăn.
 Trong trường hợp mắc nối tiếp nhau hơn 450V thì cần phải đặt tấm nhựa cách điện phía dưới đáy
bình khi lắp đặt.
 Kiểm tra dung lượng , đện áp ắc quy trước khi lắp đặt.
 Nếu ắc quy đặt trong phòng thì nên lắp ở vị trí thấp nhất.
 Đặt ắc quy xa nguồn nhiệt ( máy biến thế)
 Vì ắc quy có chứa khí hydro nên khi lắp đặt cần tránh các vị trí gần nguồn lửa .
 Lau chùi đầu cực trước khi đấu nối.
 Tránh làm đoản mạch cực âm và dương bởi những dụng cụ bằng kim loại.





Khi cần đấu nối sử dụng nhiều ắc quy /tổ , cần chú ý kiểm tra việc đấu nối cực âm dương và lực
đấu nối cực giữa các sản phẩm trước khi lắp vào hệ thống nguồn hoặc tải. Việc đấu nối sai có thể
làm cho hệ thống bị cháy do chập mạch.
Cần chú ý lực vặn của các con ốc đầu cực khi lắp đặt,tránh làm hỏng đầu cực do lực vặn mạnh
.Có thể áp dụng lực vặn của mo-men xoắn tại các cực như sau :

Bảng 1 Tiêu chuẩn mo-men xoắn
Kích cỡ đầu cực

Item
1
1
2

M5
M6
M8

Tiêu chuẩn
6.2N*m
8.5N*m
12.4N*m



Tính năng và cấu tạo của thanh nối do Vision cấp theo tiêu chuẩn như sau :
- Cáp 70mm2 : Dòng tải của thanh nối dùng đấu nối tổ ắc quy thường xuyên vận hành không
vượt quá 220A/cáp.
- Cáp 50mm2 : Dòng tải của thanh nối dùng đấu nối tổ ắc quy thường xuyên vận hành không
vượt quá 170A/cáp.
- Cáp 35mm2 : Dòng tải của thanh nối dùng đấu nối tổ ắc quy thường xuyên vận hành không
vượt quá 130A/cáp.
- Chú ý không sử dụng quá tiêu chuẩn tải cho phép đối với thanh nối của Vision. Nếu có yêu
cầu đặc biệt khác thì liên hệ kỹ thuật Vision để được hướng dẫn .
3. Lắp đặt và đấu nối :
 Dùng bao nhựa bọc các công cụ kim loại khi tiến hành lắp đặt
 Đấu nối các ắc quy lại với nhau trước, sau đó mới lắp đặt với hệ thống tải, nguồn.
 Đấu nối song song nhiều nhánh thì cũng đấu nối các bình với nhau trước , sau mới đấu nối với hệ
thống tải , nguồn .
 Nhằm đảm bảo nhiệt độ sử dụng thì khoảng cách đấu nối giữa các ắc quy phải từ 20mm trở lên ..
 Phun dung dịch chống gỉ lên đầu cực sau khi đấu nối .
 Sau khi đấu nối xong , kiểm tra điện áp của tổ ắc quy lần nữa trước khi tiến hành đấu với tải và
vận hành .
VI

Tiêu chuẩn sử dụng và vận hành :
1. Qui định sử dụng :
1.1 Nạp điện :
 Trong quá trình vận chuyển và lưu trữ sẽ có tình trạng tự phóng nên phải tiến hành nạp điện bổ
sung đủ dung lượng trước khi dùng.
 Sản phẩm tạm thời không sử dụng tiếp phải tiến hành sạc điện bổ sung theo định kỳ.
 Trước khi sử dụng , ắc quy cần tiến hành nạp sạc bổ sung như sau :

Nhiệt độ
< 200C

Thời gian
Mỗi 9 tháng sạc 1 lần

200C-300C

Mổi 6 tháng

300C-400C

Mỗi 3 tháng

Thông số sạc
Điện áp sạc 2.23~2.30V/ngăn ,
giới hạn điện lưu 0.30C(A),sạc
trong 2-3 ngày
Điện áp sạc 2.3~2.40V/ngăn ,
giới hạn điện lưu 0.30C(A),sạc
trong 10-16 giờ
Dùng dòng 0.1C(A) sạc từ 8-10
giờ.
Có thể sử dụng một trong ba
phương án sạc .

Chú ý : C có nghĩa là dung lượng danh định của ắc quy
Ví dụ: dung lượng danh định của 12V100Ah là 100AH, 0.1C (A) = 0.1x100=10A.
Điện áp nạp: bình 12V sẽ là 2.25x6=13.50V, bình 6V sẽ là 2.25x3=6.75V.
1.2 Phóng xả bình và giới hạn điện áp :
1.2.1 Căn cứ xác định giới hạn điện áp ngắt của ắc quy :
 Qui định về giới hạn điện áp ngắt căn cứ theo biểu sau đây :
Dòng phóng (A)

Giới hạn điện áp ngắt Dòng phóng (A)
(V/cell)
1.80
0.5 – 0.7 C10
1.75
0.7 – 3.0 C10
1.70
> 3.0 C10

Giới hạn điện áp ngắt (V/cell)

< 0.1C10
1.65
0.1 – 0.2 C10
1.50
0.2 – 0.5 C10
1.30
Chú ý :
Không sử dụng ắc quy thấp hơn tiêu chuẩn trên.
Nạp sạc lại cho ắc quy trong vòng 24 giờ sau khi sử dụng . Nghiêm cấm sử dụng tiếp khi chưa
tiến hành nạp sạc lại cho ắc quy. Ắc quy chỉ sử dụng được khi dung lượng nạp sạc đạt trên 60% .
1.2.2 Kiểm tra dung lượng phóng :
 Thực hiện kiểm tra định kỳ dung lượng của ắc quy theo các cách sau đây :
- Phương pháp kiểm tra off-line
+ Tổ Ắc quy sau khi sạc đầy sẽ tháo rời khỏi hệ thống, sau 1 giờ ta kiểm tra ắc quy bằng cách đấu
nối với tải giả để tiến hành phóng xả liên tục trong 10 giờ ở môi trường 25
50C.
+ Trước khi phóng xả ắc quy , ta đo kiểm và ghi chú lại điện áp bình , nhiệt độ môi trường , thời
gian .
+Trong quá trình phóng xả cần tiến hành kiểm tra và ghi chú lại thường xuyên điện áp , dòng
phóng và nhiệt độ môi trường. Qui định cách 1h tiến hành kiểm tra một lần và đảm bảo rằng mức
dao động của dòng phóng trong suốt quá trình phóng xả không vượt quá 1% so với tiêu chuẩn
đang phóng.
+ Giai đoạn cuối phóng xả cần tiền hành kiểm tra thường xuyên hơn để xác định chính xác thời
gian phóng của ắc quy khi điện áp gần đạt mức điện áp ngắt.
+ Dung lượng của bình sẽ bằng dòng phóng x thời gian phóng .Nếu ắc quy tính theo chế độ
phóng xả 10h mà nhiệt độ môi trường không là 250C thì dung lượng Ce được tính theo công thức
sau đây :
Ce = Cr/(1+K(t-250C)) -----------------------(A)
‘t : nhiệt độ mội trường phóng xả
K : hệ số nhiệt độ (hệ số chế độ phóng 10H thì K=0.006/0C, hệ số chế độ phóng 3H thì
K=0.008/0C, hệ số chế độ phóng 1H thì K=0.01/0C)
+ Sau khi phóng xả ắc quy xong thì phải tiến hành nạp xạc lại , tỉ lệ dung lượng nạp vào phải đạt
110-120% dung lượng.
- Phương pháp kiểm tra ắc quy on-line :
+ Điều chỉnh giới hạn điện áp cut-off cho hệ thống sạc điện on-line (VD : 46V) , ta sẽ cho ắc quy
phóng trực tiếp. Sau đó, tiến hành đo kiểm và tìm bình nào có điện áp thấp nhất , dung lượng thấp
nhất làm mẫu sản phẩm để tiến hành kiểm tra.
+ Thiết lập cho hệ thống tiến hành nạp sạc lại cho ắc quy , sau khi sạc đầy ắc quy cần để sau 1h
rồi mới tiến hành kiểm tra.
+Lấy sản phẩm có dung lượng thấp nhất làm chuẩn kiểm tra chỉ số phóng điện ở chế độ 10h.
Trước khi phóng điện ,ta phải đo kiểm và ghi chép lại số liệu về điện áp, nhiệt độ môi
trường ,thời gian .Trong quá trình phóng xả, ta cũng tiến hành kiểm tra và ghi chép lại sau mỗi
giờ . Khi phóng xả gần đến điện áp kết thúc, ta phải kiểm tra thường xuyên hơn để xác định được
thời gian phóng xả chính xác khi đạt giới hạn điện áp kết thúc.

+ Dung lượng của bình sẽ bằng ( dòng phóng x thời gian phóng) .Nếu ắc quy tính theo chế độ
phóng xả 10h mà nhiệt độ môi trường không là 250C thì dung lượng Ce được tính theo công thức
(A) phía trên .
+ Sau khi kết thúc phóng xả , ta sử dụng hệ thống sạc điện để tiến hành sạc bổ sung cho ắc quy.
+ Dựa vào phần ghi chép kết quả kiểm tra , ta vẽ được sơ đồ phóng điện của ắc quy.
Ghi Chú :
+ Đối với tổ ắc quy dùng cho hệ thống UPS, khuyến cáo không nên dùng phương pháp kiểm tra
off-line.
+ Đối với hệ thống on-line , nếu UPS có chức năng tự động chuyển lưu dòng phóng nạp thì ta bật
sang chế độ phóng điện để tiến hành kiểm tra . Còn đối với UPS không có chức năng tự động
chuyển lưu thì nên tạm ngưng đấu nối thiết bị sạc điện rồi tiến hành phóng điện .
***Những điều cần lưu ý :
+ Các phương pháp kiểm tra trên là công việc bảo dưỡng thường niên nên trước khi tiến hành thì
phải kiểm tra thông tin cắt điện của điện lưới quốc gia , chuẩn bị đầy đủ máy phát điện để đảm
bảo việc kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống .
+Trước khi tiến hành việc kiểm tra dung lượng , ta nên chuẩn bị các máy đo đa năng , nội trở ,
nhiệt độ để tiến hành đo kiểm ắc quy.
+ Để đạt được kết quả kiểm tra chính xác , ta nên sử dụng các máy đo và tải giả chuyên dụng khi
kiểm tra .
1.2.3 PP đánh giá ắc quy suy giảm dung lượng :
+ Điện áp đo được của ắc quy có tình trạng suy giảm dung lượng đều có giá trị thấp trong quá
trình phóng xả. Nếu liên tục phóng nạp tuần hoàn mà điện áp của ắc quy chênh lệch 5% so với
tiêu chuẩn chung thì xem như ắc quy đó đã bị suy giảm dung lượng . Khi phát hiện sản phẩm suy
giảm dung lượng trong cùng một tổ thì ta phải tiến hành nạp lại cả tổ ắc quy đó theo chế độ nạp
kích . Sau khi nạp lại , cho tiến hành phóng xả và đo kiểm lại các chỉ số . Nếu sản phẩm vẫn cho
chỉ số thấp thì ta cần thay thế ắc quy lỗi đó .
1.3 Nạp điện :
1.3.1 Phương pháp nạp nổi
- Tham số :
+ Điện áp nạp : 2.23 ~2.30V/cell (250C) (nên thiết lập 2.25V/ngăn )
+ Dòng nạp lớn nhất 0.30 C10
+ Hệ số nhiệt độ : -3mV/0C/ mỗi ngăn ( theo tiêu chuẩn 250C)
Chú ý :
+ Trong thời gian sử dụng ban đầu , điện áp các ngăn trong cùng một tổ ắc quy có sự chênh lệch
không đồng nhất, phải qua nửa năm sử dụng mới đi vào ổn định hoàn toàn .
+ Điện áp nạp quá cao hoặc quá thấp đều gây ảnh hưởng đến chất lượng của ắc quy :
Nạp sạc quá mức tiêu chuẩn cho phép thì sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ ắc quy
- Không nạp đầy thì ắc quy sẽ không đáp ứng được nhu cầu dung lượng cho tải hoặc điện áp
trong các ngăn sẽ không đồng nhất . Như thế, dung lượng sẽ suy giảm rất nhanh chỉ sau một
thời gian sử dụng vì ắc quy luôn ở trong trạng thái phóng xả quá mức cho phép.
1.3.2 Phương pháp nạp kích
- Tham số :
+ Điện áp nạp : 2.35 ~2.40V/cell (250C) (nên thiết lập 2.35V/ngăn )
+ Dòng nạp lớn nhất 0.30 C10
+ Hệ số nhiệt độ : -3mV/0C/ mỗi ngăn ( chuẩn 250C)
+ Biên độ dao động của điện áp nạp trong phạm vi ±0.02V/ngăn
+ Điều kiện để tắt chế độ nạp kích ,ta có tham số tham khảo để kết thúc chế độ nạp kích là 0.01
C10 . Nếu đấu nối song song các tổ ắc quy thì ta phải nhân hệ số theo các tổ .

Chú ý :
Tiến hành nạp kích lại ắc quy đang trong chế độ nạp nổi khi gặp các trường hợp sau :
+ Dung lượng phóng xả thấp hơn 20% dung lượng danh định
+ Thời gian lưu trữ vượt hơn 3 tháng
+ Điện áp nạp nổi của ngăn nhỏ hơn 2.18V
+ Nạp nổi liên tục từ 3-6 tháng , hoặc phát hiện có ắc quy điện áp thấp trong cùng tổ ắc quy .
+ Vận hành chế độ nạp nổi trên 1 năm
+ Ắc quy sau khi lắp đặt vào hệ thống cần nạp kích lại trước khi sử dụng
+ Sau khi tiến hành qui trình kiểm tra ắc quy định kỳ, ta nên tiến hành nạp kích lại toàn bộ .
1.3.3 Nạp điện tuần hoàn
- Tham số :
+ Điện áp nạp : 2.40 ~2.45V/cell (250C) (nên thiết lập 2.45V/ngăn )
+ Dòng nạp lớn nhất 0.30 C10
+ Hệ số nhiệt độ : -5mV/0C/ mỗi ngăn ( chuẩn 250C)
+ Tỉ lệ dung lượng nạp bằng 110-120% dung lượng phóng .Nhiệt độ xung quanh các ắc quy
thấp hơn 50C. Nếu không xác định được dung lượng đã phóng xả thì áp dụng công thức nạp điện
sau cho ắc quy :
Nhiệt độ xung điện áp nạp (V/cell)
thời gian nạp (h)
quanh (0C)
5
2.31
7
2.46
4
20
2.25
7
2.40
4
35
2.21
7
2.34
4
Chú ý:
+Thời gian nạp trên chỉ áp dụng cho chế độ dòng nạp thấp hơn chuẩn 0.30 C10 .
+ Nếu nạp điện quá thời gian của bảng trên thì sẽ xảy ra tình trạng sạc quá mức cho phép . làm
giảm tuổi thọ sản phẩm .Nếu nạp không đủ thời gian trên thì dung lượng ắc quy sẽ không đạt
được tiêu chuẩn danh định .
+ Đề nghị sử dụng phương pháp nạp tuần hoàn sau khi thực hiện kiểm tra dung lượng ắc quy
1.4 Chú ý khi sạc điện :
 Trong 72 giờ đầu lắp đặt, ta phải đo điện áp ra của thiết bị sau mỗi 2 giờ, để đảm bảo điện áp ra
của hệ thống là ổn định. Cần thực hiện kiểm tra hàng năm để tránh tình trạng chênh lệch điện áp
của hệ thống.
 Nếu giá trị dòng nạp giai đoạn ngắt lớn hơn 0.05C10A có thể sẽ gây hư hại đến ngoại quan và tuổi
thọ của ắc quy nên cần hết sức lưu ý dòng điện sạc .
 Trong quá trình sạc tuần hoàn , để phòng ngừa trường hợp nạp sạc quá mức thì ta nên thiết lập
định giờ cho hệ thống hoặc tự động chuyển chế độ sạc …..
 Trong điều kiện nhiệt độ khác 25oC điện áp sạc phải được bù theo công thức: UT=U25oC - K x (T25) (T: nhiệt độ thực tế, K: hệ số bù)
 Quá trình kết thúc nạp điện được căn cứ như sau:
1) Dung lượng sạc bằng 110 – 120% giá trị đã phóng.
2) Dòng điện sạc giai đoạn ngắt nhỏ hơn 0.005C10A.
3) Dòng điện sạc giai đoạn cuối ổn định không đổi trong suốt 3 giờ
1.5 Lượng hydro sinh ra trong quá trình sạc điện
Điện áp sạc

Lượng hydro (ml/cell/Ah (C10)/month)
FM
CL
CT/CTA

3.5
3.8
1.5
2.23 2.28
22
25
12
2.40 2.45
Ví dụ: lượng hydro sinh ra của bình 6FM100X trong điều kiện sạc nổi ở 13.62V là
3.8x6x100=2280ml/tháng
VII- Hướng dẫn bảo trì ắc quy:
1. Làm vệ sinh
 Giữ ngoại quan bình và môi trường sạch sẽ, khô ráo.
 Tránh gây ra mội trường tĩnh điện trong quá trình lau chùi.
 Dùng vải để lau không dùng xăng dầu, rượu hoặc dung môi hữu cơ để lau chùi.
2. Kiểm tra và bảo trì :
Nhằm tìm hiểu quá trình vận hành của ắc quy và thiết bị , phòng ngừa sự cố khi sử dụng , ta tiến hành
kiểm tra định kỳ sản phẩm theo các bước sau đây :
2.1 Kiểm tra định kỳ mỗi tháng
Mục kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Tiêu chuẩn

1. Giá trị đo và giá trị trên
hệ thống không chênh
1. Tổng điện áp
Dùng đồng hồ đo
lệch
nhiều
nạp nổi của tổ
điện áp tại đầu cực 2. Điện áp sai lệch sau
Ắc quy
dương và đầu cực âm
khi bù phải nhỏ hơn
50mV

Bị phù, rò rỉ dung
Vỏ ngoài bình thường
dịch hoặc hư hỏng
2. Vỏ ngoài
quy

Ắc
Bụi , dơ bẩn

Sạch sẽ

Thanh nối , đầu cực
Không bị gỉ sét
có bị gỉ không

3. Nhiệt độ Ắc quy

Dùng nhiệt kế hồng
o
ngoại đo nhiệt độ đầu Nhỏ hơn 35 C
cực và vỏ bình
Đo nhiệt độ môi Trong phạm vi 25
trường trong và
ngoài trạm

5 oC

Bảo trì
Sử dụng bộ điều kiển để
điều chỉnh điện áp mà
không thiết lập được
khoảng dao động cho
phép thì cần sửa chữa
lai bộ điều khiển hoặc
trở về norustno.
Xác định rõ nguyên
nhân và thay thế nếu
cần thiết. Nếu ắc quy
phù thì phải thay thế
ngay , tránh áp sát với
nhau sẽ dễ gây tình
trạng cháy nổ.
Dùng vải ướt lau chùi
Lau chùi phần bị gỉ ,
thay thế thanh nối và
phun dung dịch chống
gỉ .
Nếu nhiệt độ cao hơn
tiêu chuẩn thì kiểm tra
nguyên nhân và xử lý
phù hợp
Nếu nhiệt độ môi
trường cao thì cần lắp
đặt thiết bị điều hòa cho
trạm .

Dùng mo-men xoắn
Chú ý phần đầu nối của Siết chặc lại nếu phần
để kiểm tra độ đấu
đầu cực
đấu nối bị lỏng
nối đầu cực
Tháo rời thanh nối và
4. Đấu nối
lau chùi hết phần gỉ sét,
Lau chùi thanh nối
thay thế nếu thanh nối
Không bị gỉ
và đầu cực
bị gỉ quá nhiều . Đấu
nối lại sau khi phun
dung dịch chống gỉ .
Xiết chặc lại phích cắm
5. Kiểm tra van an Dùng tay kiểm tra độ
Phích cắm không bị lỏng
bị lỏng
toàn (ắc quy chặt của van an toàn

2V)

6. Chuyển đổi

Van an toàn đóng hoặc
Kiểm tra phần thoát
mở liên tục là hiện
khí của van an toàn ,
tượng bất thường , ta
Có giai đoạn sẽ có bong
có bong bong khí
nên thay thế van mới .
bóng khí
xung quanh van an
Đồng thời kiểm tra luôn
toàn hay không
lượng dung dịch bị mất
trong bình
Khi mất kết nối với
Sẽ có chênh lệch khi
nguồn AC, sẽ tự Khi có nguồn AC thì sẽ tự
chuyển đổi nên cần
chuyển sang nguồn động ngưng chuyển sang
kiểm tra và điều chỉnh
của UPS hoặc nguồn UPS hoặc nguồn DC
phù hợp
DC

2.2 Kiểm tra định kỳ mỗi quý
Ngoài phần kiểm tra định kỳ mỗi tháng, chúng ta cần phải kiểm tra thêm những nội dung sau vào
từng quý:
Mục kiểm tra

1. Điện áp nạp nổi
của mỗi bình ắc
quy

2. Phục hồi lại
những bình có
ngăn suy giảm
điện áp

3. Kích hoạt quá
trình phóng điện

Nội dung kiểm tra

Tiêu chuẩn

Bảo trì
Nếu độ lệch hơn tiêu
Sai lệch điện áp chuẩn cho phép thì tiến
trong ngăn phải hành phóng hết điện và
Dùng máy đo đa năng 4.5digits để theo tiêu chuẩn nạp kích lại , sau
đo nhiệt độ của điện áp nạp nổi :
chuyển nạp nổi theo dõi
2V : 90mV
của bình và của ngăn bình.
trong vòng 1-2 tháng.
6V : 240mV
Nếu độ sai lệch vẫn tồn
12V : 480mV
tại thì liên hệ với nhà
sản xuất
1. Nạp kích cho cả tổ trong vòng
Sai lệch điện áp
10h trở lên , tình trạng nghiêm
nạp nổi giữa
trọng phải tiến hành nạp tuần
các ngăn bình
hoàn 3 lần để bổ sung .
Thay thế ắc quy suy
phải đạt tiêu
2. Phục hồi ngăn bình trong chế
giảm nếu không thể
chuẩn sau :
độ on-line : tháo lắp thanh đấu
phục hồi được .
2V : 90mV
nối và tiến hành nạp trưc tiếp
6V : 240mV
đối với bình bị suy giảm dung
12V : 480mV
lượng.
Đối với hệ thống nạp
Phóng khoảng
Thực hiện một chu kỳ phóng-nạp
nổi suốt 6 tháng không
30%
dung
điện, dùng tiêu chuẩn nạp kích ở
phóng điện thì tiến
lượng
danh
mức thấp để tiến hành
hành thao tác như bảng
định.
này

2.3 Kiểm tra định kỳ mỗi năm
Ngoài những phần đã kiểm tra ở mỗi quý chúng ta cần phải kiểm tra thêm những phần sau
theo mỗi năm:
Mục kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Ngắt kết nối nguồn
1. Kiểm tra phóng AC và phóng điện ắc
điện
quy đến 30%-40%
DOD

Tiêu chuẩn
Sau khi phóng điện,
điện áp của ngăn
phải
lớn
hơn
1,90V/cell

Phóng điện ắc quy tại
2. Kiểm tra dung
Duy trì dung lượng
dòng điện I10 đến
lượng
cao hơn 80%
1.80V/cell

Bảo trì
Với kết quả không theo tiêu
chuẩn thì tiến hành phóng hết
điện và nạp kích lại , sau
chuyển nạp nổi theo dõi trong
vòng 1-2 tháng. Nếu độ sai
lệch vẫn tồn tại thì liên hệ với
nhà sản xuất
Kiểm tra các số liệu liên quan
trong quá trinh phóng , nếu có
tình trạng suy giảm dung

2.4 Các vấn đề cần lưu ý :
1. Đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm tra
2. Nghiêm chỉnh thực hiện các kế hoạch kiểm tra , bảo dưỡng định kỳ cho sản phẩm
3. Dựa vào các thông số kiểm tra để điều chỉnh tham số của hệ thống cho hợp lý
4. Mặc đồ bảo hộ và đeo bao tay cách điện khi thực hiện
5. Sử dụng các dụng cụ đo , công cụ đạt tiêu chuẩn
2.5 Thay thế ắc quy :.
- Nên thay ắc quy nếu dung lượng không còn thỏa mãn nhu cầu sử dụng ban đầu.
- Ắc quy có tuổi thọ sử dụng nhất định tùy theo điều kiện và nhiệt độ sử dụng. Trước khi tiến
hành thay thế cần chuẩn bị sản phẩm trước để không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.
Ắc quy cũ đã qua sử dung cần được xử lý phù hợp với qui định về môi trường.

VIII - Điều Kiện bảo hành :
1.
a.
b.

c.

d.

e.
f.

g.

2.

Thời hạn bảo hành cho từng trường hợp sử dụng :
Ắc quy chuyên dùng cho xe điện :
Hệ EV, CP****EV, bảo hành 06 tháng từ ngày sản xuất
Ắc duy dùng cho UPS :
Hệ CP là 12 tháng.
Hệ FM, HF & HP là 24 tháng
Ắc quy dùng cho viễn thông :
Hệ CT, CG-A là 24 tháng
Hệ CTA, CL là 36 tháng.
Ắc quy dùng trong ứng dụng năng lượng mặt trời, gió
Hệ DEEP CYCLE (có chữ D phía sau mã hàng) là 12 tháng
Hệ DEEP CYCLE (có chữ D phía sau mã hàng) là 12 tháng
Sử dụng cho các ứng dụng động lực: kích hoạt thiết bị với công suất lớn thì:
Thời hạn bảo hành tính từ ngày giao hàng , nhưng không quá 02 tháng kể từ ngày sản xuất.
Áp dụng thêm thời gian lưu kho 01 tháng cho thời gian bảo hành đối với các đơn vị là đại lý
phân phối của Vision .
Áp dụng thêm thời gian lưu kho 01 tháng cho thời gian bảo hành đối với các đơn vị là đại lý
phân phối của Vision.
Điều kiện và tiêu chuẩn bảo hành sản phẩm :

- Ắc quy VISION không đạt tiêu chuẩn tính năng như công bố của VISION trên cataloge (Lỗi kỹ
thuật do nhà sản xuất) sẽ được đổi mới sản phẩm trong 3 tháng đầu kể từ ngày xuất hàng, thời gian bảo
hành còn lại sẽ được bảo hành theo hình thức bảo trì sửa chữa và bảo dưỡng sản phẩm . Thời hạn bảo
hành sẽ được tính nối tiếp theo thời hạn bảo hành còn lại kể từ thời gian bàn giao lần đầu. Thời gian bảo
hành sẽ được căn cứ theo điều khoản 01.
Riêng đối với sản phẩm ắc quy chuyên dụng cho xe điện, chế độ đổi mới áp dụng trong 4 tháng
đầu kể từ ngày giao hàng.
- Dung lượng phóng xả của ắc quy phải đạt từ 60% dung lượng trở lên trong điều kiện kiểm tra
theo tiêu chuẩn JB/T 10262-2001.

- Các lỗi kỹ thuật được xem xét để đổi mới SP trong thời gian đầu là: rò rỉ acid, cực bên trong ăc
quy đoản mạch, đứt mạch, ngoại quan của sản phẩm đổi màu. Cty sẽ đổi mới cho khách hàng trong vòng
04 ngày kể từ ngày nhận được hàng lỗi.
- Đối với các trường hợp đã đưa sản phẩm vào sử dụng , các phản ánh bảo hành phải cung cấp
kèm các số liệu kiểm tra về điện áp , dung lượng, nội trở theo văn bản yêu cầu của Vision . Dựa vào các
số liệu đó, Vision sẽ đánh giá và thiết lập phương án xử lý bảo hành trong vòng 07 ngày cho khách hàng .
- Nhiệt độ môi trường sử dụng lý tưởng dành cho ắc quy là 250 C± 50 C. Trường hợp sử dụng ắc quy ở
nhiệt độ môi trường cao hơn tiêu chuẩn này thì khi xảy ra trường hợp bảo hành , đơn vị sử dụng cần cung
cấp đầy đủ dữ liệu ghi chép các thông tin liên quan về lịch mất điện và nhiệt độ môi trường trong quá
trình sử dụng đó để nhà sản xuất có những đánh giá chính xác và phương án bảo hành phù hợp. Nhiệt độ
môi trường sử dụng từ 500 C trở lên , đơn vị sử dụng phải thông báo cho nhà sản xuất biết tại thời điểm
đặt hàng .
3.

Những trường hợp không được bảo hành:

- Sử dụng sản phẩm sai mục đích
- Người sử dụng không tuân thủ hoặc sử dụng sai quy định vận hành bảo quản, gây lỗi hỏng cho
thiết bị. VD: Bình bị trương phình do máy sạc không ổn định, vỏ bị nóng chảy, sử dụng sai mục
đích, nhiệt độ sử dụng cao …(Lỗi thuộc về người sử dụng).
- Sản phẩm không được đổi mới khi vỏ bên ngoài bị trầy xước nghiêm trọng, móp hoặc bể do
quá trình vận chuyển hình thành (Lỗi do quá trình vận chuyển của người dùng).
- Tẩy xóa nhãn mác, thông tin trên sản phẩm, làm sai lệch ngày sản xuất của nhà máy in trên sản
phẩm.
- Sản phẩm vượt quá thời hạn bảo hành , căn cứ theo ngày sản xuất được in trên sản phẩm.
VD : 6AC247GK4 nghĩa là : A là năm 2011, C là tháng 03, 24 là ngày. Ngày sản xuất của sản
phẩm là 24.03.2011
4.

Qui trình bảo hành được thực hiện cụ thể như sau:

Trạm BH
khu vực (4)

Bộ phận KD
(3)

Đổi bảo hành
QC (2)
Đại lý phân
phối (5)

Khách hàng
(6)

VCPT (1)

Mô tả sơ đồ trên như sau:
Bước 1: Các khách hàng gửi sản phẩm lỗi về cho đơn vị phân phối của mình , VCPT sẽ
xem xét, đánh giá tình trạng SP thông qua các biểu kiểm tra của khách hàng cung cấp và chỉ đạo
cho Trạm Phân Phối khu vực của mình xử lý . Nếu hợp lệ , Trạm BH sẽ lập phiếu xuất kho hàng
hóa gửi đại lý bảo hành cho khách hàng , đồng thời nhập kho các SP lỗi .
Bước 2:Khách sẽ chuyển giao hàng BH cho bộ phân Kinh Doanh (Ô số 06 sang ô số 03).
Bước 3: Bộ phận xử lý BH sửa chữa, xúc sạc, nạp…nếu được sẽ trả lại cho Trạm BH để
sử dụng bảo hành cho các đại lý , khách hàng khác
Khi có sản phẩm cần bảo hành, khách hàng có trách nhiệm phải thông báo ngay cho nhà
máy bằng văn bản. VCPT có trách nhiệm thông báo kết quả lỗi và phương thức bảo hành cho
khách hàng trong vòng 3 ngày ( trừ chủ nhật và ngày nghỉ lễ) . Nếu sản phẩm nằm trong trường
hợp được đổi mới , khách hàng có thể nhận ngay sản phẩm từ VCPT. Còn sản phẩm thuộc tình
trạng bảo hành sửa chữa thì VCPT sẽ trả lại hàng bảo hành đã xử lý cho khách hàng trong vòng 7
ngày (trừ chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Nếu sản phẩm do khách hàng nhờ kiểm tra và bảo dưỡng thì
VCPT sẽ nhận và trả về cho khách hàng trong vòng 7-10 ngày (trừ chủ nhật và ngày nghỉ lễ).
VCPT không thực hiện việc thông báo lỗi và phương thức bảo hành cho khách hàng trong
thời gian qui định đã nêu thì khách hàng tự hiểu là sản phẩm được VCPT đồng ý đổi mới sản
phẩm . khách hàng có thể tự thay thế sản phẩm mới cho khách hàng và yêu cầu bổ sung sản phẩm
trong đợt giao hàng tới.
Chi phí vận chuyển sản phẩm bảo hành trả về nhà máy và từ nhà máy gửi trả khách hàng
sẽ được nhà máy chi trả. Nếu sản phẩm bảo hành không do lỗi sản xuất mà nguyên nhân xuất phát
từ phía khách hàng thì chi phí vận chuyển sẽ do khách hàng chịu trách nhiệm chi trả . Đối với
trường hợp mắc lỗi hàng loạt , VCPT sẽ cử nhân viên kỹ thuật đến hiện trường để kiểm tra , chậm
nhất là 03 ngày sau khi nhận được thông tin phản ánh. Kết quả và đánh giá nguyên nhân lỗi sản
phẩm cũng như phương án xử lý sẽ cung cấp cho khách hàng trong vòng 03 ngày làm việc . Thời
gian vận chuyển và xử lý hàng bảo hành sẽ không tính khấu trừ vào thời gian bảo hành sản phẩm
.Nếu nguyên nhân sản phẩm lỗi không do phía nhà máy thì khách hàng phải chịu tất cả chi phí
kiểm tra của nhân viên nhà máy .
IX - Những chú ý khác :







Đặt ắc quy tránh xa tầm tay trẻ em.
Sử dụng ắc quy đúng phạm vi ứng dụng, Dùng sai ứng dụng sẽ dễ gây tình trạng cháy nổ.
Không tháo rời, va đập mạnh hoặc để rơi ắc quy.
Không đặt ắc quy trong nước, lửa, nguồn nhiệt.
Không đấu nối sai cực ắc quy.
Đối với tổ ắc quy trên 450V , ta phải sử dụng đồ bảo hộ lao động khi thực hiện công việc nhằm
tránh điện giật.
 Không đối mặt với mặt bình khi tiến hành đo đạc , cần có một cự ly an toàn.

 Tránh để axit dính lên da , quần áo , mắt khi ắc quy bị vỡ . Khi gặp tình trạng trên , ta phải dùng
nước sạch rửa ngay và tới bênh viện để điều trị .
 Nhiệt độ môi trường sử dụng nên thiết lập ở mức 25 5oC., tuổi thọ ắc quy sẽ đạt tiêu chuẩn của
nhà sản xuất . Nhiệt độ môi trường sử dụng cao hoặc thấp hơn tiêu chuẩn cho phép thì sẽ ảnh
hưởng trực tiếp đến chất lượng và tuổi thọ của sản phẩm .
 Dung lượng sản phẩm sẽ thay đổi và giảm dần theo thời gian, điều kiện sử dụng, môi trường sử
dụng
 Sản phẩm qua thời gian sử dụng sẽ không thể phục hồi đạt ngưỡng 100% dung lượng như ban đầu,
mà chỉ phục hồi đạt tiêu chuẩn tối đa tại thời điểm gửi bảo hành.

