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1 ความปลอดภัย
กอนการติดต้ังหรือใชงานผลิตภัณฑนี้ โปรดอานคําแนะนําเพ่ือความปลอดภัยซึ่งเปนเอกสารแยกตางหากเสมอ 
(F.01U.120.759) คําแนะนําเหลานีใ้ชรวมกับอุปกรณทั้งหมดที่เชื่อมตอกับแหลงจายไฟเมนได

ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย
เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ถูกออกแบบมาเพ่ือเชือ่มตอกับเครือขายกระจายไฟฟาสาธารณะ 230 Vac
เพื่อไมเกิดความเส่ียงตอการถูกไฟฟาช็อต 
การปฏิบัติงานทั้งหมดจะตองดําเนินการเมื่อยกเลิกการเชื่อมตอแหลงจายไฟเมน 
(เปดอุปกรณตัดวงจรไฟฟาแบบสองข้ัวที่แรงดันไฟฟาอินพุต) และยกเลิกการเชือ่มตอแบตเตอรี่
การปฏิบัติงานเมือ่เปดเครื่องจะอนุญาตเฉพาะเมื่อไมสามารถปดเครื่องไดเทานั้น 
และจะตองดําเนินการโดยเจาหนาที่ที่ไดรับการรับรองเทานั้น
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2 ขอมูลโดยยอ

2.1 วตัถุประสงค
วัตถุประสงคของคูมือการติดต้ังและการใชงานฉบับนี้คือ เพ่ือใหขอมลูที่จําเปนสําหรับการต ิดต้ัง การกําหนดคา 
การใชงาน การบํารุงรักษา และการแกปญหาเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี

2.2 เอกสารดิจิตอล
คูมือการติดต้ังและการใชงานยังมีในรูปแบบเอกสารดิจิตอลแบบ Adobe Portable Document Format (PDF)
โปรดดูขอมูลที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑไดที่ www.boschsecuritysystems.com

2.3 กลุมเปาหมาย
คําแนะนําในการติดต้ังและการใชงานเหลานี้ใชสำหรับผูติดต้ังและผูใชเคร่ืองชารจแบตเตอร ี่

2.4 เอกสารที่เกี่ยวของ
คูมือระบบเตือนภัยดวยเสียง

2.5 การแจงเตือนและสัญลักษณแจงใหทราบ
คูมือนี้มีการแจงเตือนส่ีประเภท โดยประเภทการแจงเตือนจะเก่ียวของกับผลกระทบที่อาจเกิดข ึ้นหากไมมีการสังเกต 
การแจงเตือนเหลานี้จะเรียงจากผลกระทบนอยท ีสุดไปถึงผลกระทบรายแรงทีสุ่ดซึ่งไดแก:

หมายเหตุ
การแจงเตือนมีขอมูลเพ่ิมเติม โดยปกติแลว การไมสังเกต ‘การแจงใหทราบ’ 
จะไมสงผลใหเกิดความเสียหายตออุปกรณหรือการบาดเจบ็

ขอควรระวงั
อุปกรณและทรัพยสินอาจไดรับความเสียหาย หรือผูใชอาจไดรับบาดเจบ็เล็กนอยหากไมสังเกตการแจงเตือน

คําเตือน
อุปกรณและทรัพยสินอาจไดรับความเสียหายรายแรง หรือผูใชอาจไดรับบาดเจ็บรุนแรงหากไมสังเกตการแจงเตือน

อันตราย
การไมสังเกตการแจงเตือนสามารถทําใหเกิดอันตรายถึงชวีิตหรือไดรับบาดเจบ็รุนแรง
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2.6 ตารางการแปลงหนวย
คูมือนี้ใชหนวย SI เพื่อแสดงความยาว ปริมาณ อุณหภูมิ และอื่นๆ 
โดยหนวยเหลานี้สามารถแปลงเปนหนวยที่ไมใช มาตราเมตริกโดยใชขอมูลตอไปน้ี

ตาราง 2.1 การแปลงหนวยความยาว

ตาราง 2.2 การแปลงหนวยปริมาณ

ตาราง 2.3 การแปลงหนวยความดัน

ตาราง 2.4 การแปลงหนวยอุณหภูมิ

หนวยอิมพีเรี
ยล

หนวยเมตริก หนวยเมตริก หนวยอิมพีเรี
ยล

1 นิว้ = 25.4 มม. 1 มม. = 0.03937 นิ้ว

1 นิว้ = 2.54 ซม. 1 ซม. = 0.3937 นิ้ว

1 ฟุต = 0.3048 ม. 1 ม. = 3.281 ฟุต

1 ไมล = 1.609 กม. 1 กม. = 0.622 ไมล

หนวยอิมพีเรี
ยล

หนวยเมตริก หนวยเมตริก หนวยอิมพีเรี
ยล

1 ปอนด = 0.4536 กก. 1 กก. = 2.2046 ปอนด

หนวยอิมพีเรี
ยล

หนวยเมตริก หนวยเมตริก หนวยอิมพีเรี
ยล

1 psi = 68.95 hPa 1 hPa = 0.0145 psi

หมายเหตุ
1 hPa = 1mbar.

ฟาเรนไฮต เซลเซียส

°F = 9/5 (°C + 32) °C = 5/9 (°F - 32)
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3 ภาพรวมระบบ

3.1 การประยุกตใชงาน
เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ PLN-24CH12 (24 Vdc) และ PRS-48CH12 (48 Vdc) 
ออกแบบใหใชกับระบบเตือนภัยดวยเสียง 
เคร่ืองชารจแบตเตอรี่เปนอุปกรณที่ใชไมโครโพรเซสเซอรซึ่งออกแบบเพื่อชารจแบตเตอรี่ตะก ั่วกรด 
(แบตเตอร่ีสํารองทีเ่ชื่อมตอกับระบบเตือนภัยดวยเสียง) และจายไฟใหการประยุกตใชงานเสริมไปพรอมๆ กัน

3.2 คําอธิบายโดยยอ
เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐาน EN54-4 ครบทุกประการ ใหกระแสไฟฟาในการชารจสูงสุด 12 A
เคร่ืองชารจแบตเตอรี่เปนเคร่ืองขนาดชุดตูส ูงสองชั้น (2 RU) และตองติดต้ังในตูชั้นวาง 19 นิ้ว

3.3 ขอบขายในการสงมอบ
เคร่ืองชารจแบตเตอรี่มาพรอมสวนตางๆ ตอไปน ี้
- คูมือการติดต้ังและการใชงาน 1 เลม
- คําแนะนําเพ่ือความปลอดภัย 1 เลม
- ปล๊ักเมน 1 ชุด (แบบล็อคได)
- ข้ัวตอเอาตพุตหลัก 6 จุด
- ข้ัวตอเอาตพุตเสริม 3 จุด
- ข้ัวตอเอาตพุตหนาสัมผัส 1 จุด
- ข้ัวตอเซนเซอรอุณหภูมิ 1 จุด
- เซนเซอรอุณหภูมิ 1 จุด
- ฟวสเอาตพุตหลัก (32 A) 1 ตัว
- ฟวสเอาตพุตเสริม (5 A) 1 ตัว
- ฟวสเมน (6.3 A สําหรับ PLN-24CH12) 1 ตัว หรือ (8 A สําหรับ PRS-48CH12)
- ฟวสแหลงจายไฟ (12.5 A) 1 ตัว
- สายรัด 2 เสน (เพื่อเชื่อมตอเซนเซอรอุณหภูมิก ับสายแบตเตอร่ี)
- สกรู 4 ตัว (สําหรับติดต้ังเคร่ืองชารจแบตเตอรี่เขากับตูชั้นวาง 19 นิ้ว)
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3.4 มุมมองผลิตภัณฑ

3.4.1 ไฟแสดงสถานะบนแผงดานหนา

รูป 3.1 มุมมองดานหนาของเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี

สัญญาณความผิดพลาดจะแสดงดวย LED 
สามดวงทีด่านหนาและเอาตพุตปองกันความผิดพลาดที่แผงดานหลังสําหรับการตรวจสอบระยะไกล (โปรดดูสวน 
3.4.2 )

LED แสดงสถานะ สีเขียว สีเหลือง

A สถานะไฟเมน ปกติ - คาขีดจํากัดแรงดันไฟฟาเมน <165 Vac ±5% (เชื่อมตอ
อีกคร้ังอัตโนมัติที่ >185 Vac ±5%)
- ฟวสหลัก (F1) ระเบิด
- แหลงจายไฟชํารุด
- อุณหภูมิเคร่ืองชารจแบตเตอรี่ภายในสูงเกินไป (>65°C)

B สถานะแบตเตอร่ี ปกติ - ไมมีแบตเตอร่ี
- อิมพิแดนสภายใน (Ri) สูงเกินไป
(โปรดดูสวน 5.1 และ 8.1.1 )
- เมื่อมีไฟเมนและแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่
ระหวางการใชงานปกติเทากับ:
PLN-24CH12: <23.5 Vdc ±3%
PRS-48CH12: <47,0 Vdc ±3%

- เมื่อมีไฟเมนและแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่
ระหวางการเปดเครื่องเทากับ:
PLN-24CH12: Vbat ? 14 Vdc, Vbat ? 30 Vdc (±3%)
PRS-48CH12: Vbat ? 40 Vdc, Vbat ? 60 Vdc (±3%)
- เมื่อเชือ่มตอแบตเตอร่ีแบบสลับข้ัวเมื่อ
ทดสอบการใชงานระบบ

C สถานะของแรงดันไฟฟาขาอ
อก

ปกติ - ไมมีแรงดันไฟฟาที่เอาตพุตหนึ่งจดุหรือมากกวานั้น
- ฟวส (F8) เสียหาย

A
B
C

xxV Battery Charger
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3.4.2 การเชื่อมตอบนแผงดานหลัง

รูป 3.2 มุมมองดานหลังของเครื่องชารจแบตเตอร่ี

A เตารับไฟเมน เตารับสําหรับเชือ่มตอเครื่องชารจแบตเตอรี่กับไฟเมน 
เตารับมีตัวลดความเคนภายใน

B แผงข้ัวตอเอาตพุตเสริม แผงข้ัวตอสามแผงสําหรับการเชื่อมตอเอาตพุตเสริม (สูงสุด 5 A) 
เขากับโมดูลไฟฟาของระบบเตือนภัยดวยเสียงที ไมมีอินพุตไฟเมน 
เอาตพุตไดรับการปกปองโดยฟวส (Faux1 ถึง Faux3)

C เตารับเซนเซอรอุณหภูมิ เตารับเพ่ือเชือ่มตอเซนเซอรอุณหภูมิ (โปรดด ูสวน 6.6 )

D แผงข้ัวตอเอาตพุตเมน แผนข้ัวตอเอาตพุตหกจุดเพ่ือเชื่อมตอกับแผงข้ัวตอพลังงานสํารอ
งของอุปกรณ VAS (สูงสุด 40 A)
เอาตพุตไดรับการปองกันโดยฟวส (F1 ถึง F6)

E หนาสัมผัสเอาตพุต สวิตชปองกันความผิดพลาด, หนาสัมผัสแหง, สวิตช SPDT 
แบบสามขา (C-NC-NO) สามารถใหไฟ 1A ที่ 24 Vdc หรือ 0,5 A 
ที่ 120 Vac:
- สถานะไฟเมน (หนวง 5 วินาที
หลังความผิดปกติที่เกิดข้ึนที่ไฟเมน)
- สถานะไฟแบตเตอรี่
- สถานะของแรงดันไฟฟาขาออก

F แผงข้ัวตอแบตเตอรี่ แผงข้ัวตอสําหรับการเชือ่มตอสายแบตเตอร่ี (สูงสุด 150 A)

1

7 8 9

2 3 4 5 6

A B

E D C F
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4 ขอมูลการวางแผน

4.1 ภาพรวม
ในการกําหนดระบบไฟสํารองทีถู่กตองตามที่คุณตองการ 
คุณจําเปนตองกําหนดสภาวะที่ถูกตองตามที่คุณจะใชระบบการสํารองไฟ 
โดยการกําหนดจํานวนแบตเตอร่ีสํารองที่คุณตองการสําหรับระบบไมใชข้ันตอนงายๆ เหมือนกับการใชงานอ่ืนๆ 
เนือ่งจากระบบเสียงประกาศสาธารณะไมไดใชกระแสไฟแบบคงที่ 
มาตรฐานนี้จะระบุถึงเวลาเตรียมพรอมใชงานและเวลาการอพยพ
ในกรณีนี้ ถือเปนเร่ืองสําคัญในการเลือกแบตเตอรี่สํารองที่สามารถรองรับพลังงานข้ันตํ่าที่จําเปนสําหรับเวลาที่ตั้งไว 
จากนั้น ใหคูณดวย 20 เปอรเซ็นตเพื่อคิดคาชวงพักที่ถูกตองและเพ่ือชดเชยอายุการใชงาน
ใหดาํเนินการตอไปน้ี:
1. กําหนดกระแสไฟขณะรอใชงานของระบบ ซึง่สามารถดูข อมูลนี้ไดในคูมือระบบเตือนภัยดวยเสียง
2. นําคากระแสไฟขณะรอใชงานคูณดวยเวลาเตรียมพรอมใชงานตามมาตรฐานของพ้ืนทีน่ั้นๆ โดยปกติแลวเทากับ

24 ชั่วโมง
3. เปรียบเทียบคานี้กับการคายประจขุองแบตเตอรี่เปนเวลา 24 ชัว่โมง
4. กําหนดกระแสไฟออกของระบบ ซึ่งสามารถดูขอมูลนีไ้ดในคูมือระบบเตือนภัยดวยเสียง
5. นําคากระแสไฟออกคูณดวยเวลาตามมาตรฐานของพ้ืนที่นั้นๆ โดยปกติแลวเทากับหนึ่งชั่วโมงหรือ 30 นาที
6. เปรียบเทียบคานี้กับการคายประจขุองแบตเตอรี่เปนเวลา 30 หรือ 60 นาที

4.2 ความจุในหนวยแอมป-ชั่วโมง
แบตเตอรี่ทั้งหมดจะมีหนวยเปนแอมป-ชั่วโมง หนวยแอมป-ชั่วโมง คือ แบตเตอร่ีจะจายกระแสไฟฟ า 1A ไดนาน 1 
ชัว่โมง หรือจายกระแสไฟฟา 10 A ไดนานหนึ่งสวนส ิบชั่วโมง เปนตน นั่นคือ แอมป x ชั่วโมง  
หากคุณมีอุปกรณที่ใชกระแสไฟฟา 20 A และใชเปนเวลา 20 นาที ดังนั้น คาแอมป-ชัว่โมงท่ีใชจะเปน 20 (A) x .333 
(ชั่วโมง) จะได 6.67 Ah ชวงเวลาอัตราการใช Ah ที่ยอมร ับสําหรับแบตเตอรี่ทีใ่ชในระบบพลังงานสํารอง 
(และสําหรับแบตเตอรี่แบบดีพไซเคิล) คือ "ใชงาน 20 ช ั่วโมง" ซึ่งหมายความวาแบตเตอรี่จะคายประจุลดลงไปถึง 10.5 
V ในระยะเวลา 20 ชั่วโมงในขณะท่ีคาแอมป-ชั่วโมงรวมจริงก็ถูกนํามาคํานวณดวย
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4.3 ผลกระทบของอตัราการคายประจตุอความจแุบตเตอร ีและอายกุารใชงานแบตเตอร ี
อัตราการคายประจุของแบตเตอรี่ยังสงผลกระทบอย างมากตอความจแุละอายุการใชงานของแบตเตอร่ี  รูป 4.1 
แสดงถึงผลกระทบของอัตราการคายประจตุอความจุของแบตเตอรี่ 
รูปนี้แสดงใหเห็นวาแบตเตอร่ีซึง่คายประจุในอัตราที่ต่ําจะมีความสามารถในการใหความจทุี่ส ูงกวาแบตเตอร่ีที่มีอัตรา
การคายประจุในอัตราทีสู่ง

รูป 4.1 ความจุ เทียบกับ อัตราการคายประจุ

4.4 ความลึกของการคายประจุ (Depth of discharge - DOD)
"รอบ" ของแบตเตอรี่คือรอบในการคายประจแุละชารจใหมหนึ่งคร้ัง ซึง่มักจะพิจารณาวาคายประจุจาก 100% ไปถึง 
20% และกลับมาที่ 100% อีกคร้ัง อยางไรก็ตาม 
มีบอยคร้ังที่มีการประเมินคาความลึกของรอบการคายประจุดวยคาอ่ืน แตคาปกติจะเทากับ 10%, 20% และ 50%

อายุการใชงานแบตเตอร่ีจะเก่ียวของโดยตรงกับความลึกของรอบการใชแบตเตอรี่ในแตละคร้ัง 
หากแบตเตอรี่มีการคายประจุที่ 50% ทกุวัน 
แบตเตอรี่จะหมดอายุเร็วเปนสองเทาเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ทีม่ีรอบการคายประจุที่ 80% DOD 
หากมรีอบการคายประจทุี่ 10% DOD 
แบตเตอรี่จะหมดอายุเร็วเปนหาเทาเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ที่มีรอบการคายประจทุี่ 50% 
ซึ่งตัวเลขทีเ่หมาะสมที่สุดในการใชงานคือ 50% DOD อยางสม่ําเสมอ แตนี่ไมไดหมายความวา 
คุณจะไมสามารถใชงานที่ 80% ในชวงนานๆ คร้ังได  เพียงแตในชวงการออกแบบระบบเมื่อคุณกําหนดการโหลด 
คุณควรใช DOD เฉล่ียประมาณ 50% เพ่ือใหไดการเก็บร ักษาทีด่ีที่สุดเมื่อเทียบกับคาใชจาย 
นอกจากนี้ แบตเตอร่ียังมีคาขีดจํากัดบน ซึ่งก็คือแบตเตอรี่ที่มีรอบการใช 5% 
อยางตอเนื่องหรือนอยกวานัน้มักจะส้ินสภาพเร็วกวาทีม่ีรอบการใช 10% 
การส้ินสภาพน้ีเกิดข้ึนเพราะรอบการคายประจุที ตื้นมาก 
ซึ่งตะก่ัวไดออกไซดมักจะจบัเปนกอนที่แผนธาตุประจุบวกมากกวาจะกระจายไปทั้งแผน  รูป 4.2 
แสดงใหเห็นวาความลึกของการคายประจสุงผลตออายุการใชงานแบตเตอรี่ไดอยางไร 

รูป 4.2 อายุการใชงานแบตเตอร่ีตามความลึกของการคายประจุ

A ความจุแบตเตอรี่

B ชั่วโมงในการคายประจุ

A

B

180110011Aa | V5.0 | 2018.01



เครื่องชารจแบตเตอรี่ ขอมูลการวางแผน | th 13

Bosch Security Systems B.V. คูมือการติดต้ังและการใชงาน

โดยปกติแลว 
ผูผลิตแบตเตอรี่จะแนะนําวาหามคายประจุแบตเตอรี่แบบดีพไซเคิลตํ่ากวาอัตรารอยละที่กําหนดไวของความจแุบตเต
อร่ี ซึง่โดยปกติจะแนะนําที่ 50% ถึง 80% โดยคา Vfinal จะเปนตัวกําหนดคานี ้(โปรดดูสวน 8.1.2 )

4.4.1 คาสถานะประจุ
คาสถานะประจุ หรือในทางกลับกันคือ 
ความลึกของการคายประจุซึง่สามารถกําหนดคาไดโดยการคํานวณคาแรงดันไฟฟาและ/
หรือคาความถวงจําเพาะของกรดดวยเคร่ืองวัดนำหนักของเหลว วิธีนีไ้มไดใหคําตอบวาแบตเตอร ่ีมีสภาพ (ความจุใน 
Ah) ดีเพียงใด ซึ่งสามารถหาคําตอบไดจากการทดสอบโหลดตอเนื่องเทานั้น
แรงดันไฟฟาบนแบตเตอร่ีที่ชารจอยางเต็มที่จะอานไดเทากับ 2.12 V ถึง 2.15 V ตอเซลล โดยที ่50% จะอานไดเทากับ 
2.03 VpC (โวลตตอเซลล) และที่ 0% จะอานไดเทากับ 1.75 VpC หรือนอยกวา
คาความถวงจําเพาะจะอยูที่ประมาณ 1.265 สําหรับเซลลทีช่ารจเต็ม และเทากับ 1.13 
หรือนอยกวาสําหรับเซลลที่คายประจจุนหมด 
คานี้สามารถเปล่ียนแปลงไปตามประเภทและแบรนดของแบตเตอรี่ที่ใชงาน เมื่อคุณซือ้แบตเตอร่ีก อนใหม 
คุณควรชารจทิ้งไวซกัพัก จากนั้นคอยทําการคํานวณอางอิง
แบตเตอรี่สวนมากจะไดรับการปดผนึกไว ทําใหไมสามารถอานคาดวยเคร่ืองวัดน้ําหนักของเหลวได ดังนั้น 
คุณจะตองอานคาแรงดันไฟฟาแทน การอานคาดวยเคร่ืองวัดน้ําหนักของเหลวอาจไมไดคาทั้งหมด 
เนือ่งจากเคร่ืองจะใชเวลาซกัพักเพ่ือรอใหกรดผสมกันในเซลลทีใ่ชของเหลว 
หากคํานวณไดอยางถูกตองหลังการชารจแลว คุณจะไดคาแรงดันไฟฟาเทากับ 1.27 ที่ดานบนของเซลล  
แมวาคาดังกลาวจะนอยกวาดานลางมากก็ตาม 
แตวิธนีี้ไมสามารถใชไดกับแบตเตอร่ีประเภทเจลหรือแบบใชแผนรองใยแกวเปนตัวดูดซึม (AGM) ได  (โปรดดูสวน 
4.7.2 )

4.4.2 ความจุที่ผิดพลาด
การทดสอบแรงดันไฟฟาอาจใหคาแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่เปนชารจเต็มแลว แตในความเปนจริง 
คาที่ไดนอยกวาความจุดั้งเดิมอยูมาก หากแผ นธาตุเสียหาย เปอนซัลเฟต และไมไดใชงานเป ็นเวลานาน 
แบตเตอรี่อาจแสดงใหเห็นวาชารจเต็มแลว แตจริงๆ แลวอายุการใชงานจะเหมือนกับแบตเตอรี่ที มีขนาดเล็กกวา 
ปญหาเดียวกันนี้อาจเกิดข้ึนไดกับเซลลแบบเจลหากชารจไวนานเกินไปและมีชองวางหรือฟองอากาศอยูภายในเจล 
ประจุที่เหลือของแผนธาตุอาจใชงานไดอยางสมบูรณ แตจะเหลือแคเพียง 20% ของแผนธาตุเทานั้น
โดยปกติ แบตเตอรี่จะหมดสภาพดวยสาเหตุอ่ืนกอนมาถึงจดุนี้ 
แตควรพึงระวังหากทดสอบแบตเตอรี่ทดสอบแลวไดคาปกติ แตเมื่อโหลดแลวใหความจุนอยและหมดลงอยางรวดเร็ว

4.5 อุณหภมูิ
อุณหภูมิสงผลกระทบตออายุการใชงานและความจุแบตเตอรี่ 
โดยแบตเตอรี่จะใชงานไดดีที่สุดเมื่ออยูในอ ุณหภูมิระดับปานกลาง ความจแุบตเตอร่ีจะลดลงเมื ออุณหภูมลิดลง 
และจะเพ่ิมข้ึนเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน (นี่คือเหตุผลวาทําไมแบตเตอร่ีรถยนตจึงดับในชวงเชาของฤดูหนาว 
แมวาจะทํางานปกติในชวงบายของเมือ่วานนี้ก็ตาม) หากแบตเตอรี่ถูกติดต้ังในพ้ืนที่ของอาคารซึ่งไมไดรับความรอน 
จะตองพิจารณาถึงความจุแบตเตอร่ีที่ลดลงดวยเม่ือทําการวัดปริมาณแบตเตอรี่ของระบบ 
อัตราการทํางานมาตรฐานของแบตเตอรี่จะอยูที่อุณหภูมิหอง ซึ่งเทากับ 25 oC (ประมาณ 77 oF) หากอากาศเย็นจดั 
ความจุจะลดลงถึง 20% และทีอุ่ณหภูมิประมาณ -27 oC ความจแุบตเตอร่ีจะลดลงถึง 50%
ความจุจะเพ่ิมข้ึนเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน โดยที ่50 oC ความจุแบตเตอรี่จะเพ่ิมข้ึน 12% ข้ึนไป 
แมวาความจุแบตเตอร่ีจะสูงข้ึนเมื่ออยูในอุณหภูมิสูง แตอายุการใชงานของแบตเตอรี่จะส้ันลง 
ความจุแบตเตอรี่จะลดลงถึง 50% ที่อุณหภูมิ -27 oC แตอายุการใชงานแบตเตอรี่จะเพ่ิมข้ึนประมาณ 60% 

A จํานวนรอบ

B ความลึกของการคายประจุเฉล่ียตอวันเปน %
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อายุการใชงานแบตเตอร่ีจะลดลงทีอุ่ณหภูมิที่ส ูงข้ึน โดยอายุการใชงานของแบตเตอร่ีจะลดลงครึ งหนึ่งในทุกๆ 10 oC 
ตั้งแต 25 oC ข้ึนไป  ขอมูลนี้เปนขอเท็จจริงสําหรับแบตเตอรี่ตะก่ัวกรดทุกประเภท ไมวาจะเปนแบบปดผนึก, เจล, 
AGM, ในอุตสาหกรรม และอ่ืนๆ 

นอกจากนี้ แรงดันไฟในการชารจแบตเตอรี่ยังเปลี ยนไปตามอุณหภูมิดวยเชนกัน โดยจะเปล่ียนแปลงจากประมาณ 
2.74 V ตอเซลลที่อุณหภูมิ -40 oC ไปถึง 2.3 V ตอเซลลที่อุณหภูมิ 50 oC 
นี่คือเหตุผลวาเหตุใดจึงตองเปดการชดเชยอุณหภูมิ (โปรดดูสวน 8.1.4 ) บนเคร่ืองชารจอุปกรณของคุณไวตลอดเวลา 
ยกเวนในการทดสอบ การบํารุงรักษา และอ่ืนๆ 

นอกจากนี้ ความจแุบตเตอร่ีขนาดใหญจะสรางมวลความรอนขนาดใหญ 
ซึ่งเกิดข้ึนเนื่องจากแบตเตอร่ีมีมวลในระดับส ูง ทําใหแบตเตอร่ีจะเปล่ียนอุณหภูมิภายในไดชากวาอุณหภูมิโดยรอบ 
ดวยเหตุผลนี้ ควรติดต้ังเซนเซอรอุณหภูมิภายนอก (โปรดดูสวน 6.6 ) เพื่อวัดความรอนของแบตเตอรี่ 
เซนเซอรจะอานคาไดอยางใกลเคียงกับอุณหภูมิแบตเตอร่ีภายในที่แทจริง

4.6 การคายประจเุองของแบตเตอร่ี
แบตเตอรี่ตะก่ัวกรดทุกประเภทมีแรงดันไฟฟา 2.14 V ต อเซลลเมื่อชารจเต็มแลว 
ซึ่งแบตเตอรี่ที่เก็บไวเปนเวลานานจะสูญเสียประจุไฟฟาทั้งหมดในทีสุ่ด "การรั่ว" 
หรือการคายประจุเองนี้จะแตกตางกันไปตามประเภท อายุ และอุณหภูมิของแบตเตอรี่ 
(แบตเตอร่ีจะคายประจุเองเร็วข้ึนที่อุณหภูมิสูง) โดยจะมรีะยะการคายประจปุระมาณ 1% ถึง 15% ตอเดือน โดยทั่วไป 
แบตเตอรี่ AGM กอนใหมจะมีอัตราการคายประจุต่ําส ุด และแบตเตอร่ีในอุตสาหกรรมรุนเกา (แผนธาตุตะก่ัวพลวง) 
จะมีอัตราการคายประจุเองสูงสุด 
แตนีไ่มใชปญหาในระบบทีเ่ชื่อมตอกับแหลงชารจไฟบางประเภทอยางตอเนื่อง เชน เครื่องชารจแบตเตอรี่ของบอช 
อยางไรก็ตาม หนึ่งในปญหาที่ใหญที่สุดที่จะลดประสิทธิภาพของแบตเตอร่ีคือ 
การจดัเก็บในสภาพที่คายประจุบางสวนในชวงเวลาไมก่ีเดือน เชน กอนการทดสอบการใชงาน  
ควรหมั่นชารจแบตเตอรี่แบบ “โฟลท” แมวาจะไมไดใชงาน (หรือโดยเฉพาะหากไมไดใชงานเลยก็ตาม) 
แมกระทั่งแบตเตอรี่แบบ “ประจุแหง” สวนใหญ (จำหนายแบบไมมีสารอิเล็กโตรไลตเพื่อใหขนสงไดงาย 
และเติมกรดในภายหลัง) ก็จะเส่ือมสภาพลงเม่ือเวลาผานไป 
อายุการเก็บรักษาสูงสุดของแบตเตอร่ีประเภทนีจ้ะอยูที่ประมาณสองถึงสามป

4.7 แบตเตอรี่

4.7.1 แบตเตอรีต่ะก่ัวกรดแบบเปยก
แบตเตอรี่ตะก่ัวกรดแบบเปยกมีบันทึกเก่ียวกับการใชงานในระบบสํารองมาอยางยาวนาน 
และยังคงถูกใชงานอยางกวางขวางกับระบบสํารองในปจจุบัน 
แบตเตอรี่ชนิดนี้มีอายุการใชงานที่ยาวนานและมตีนทนุตอความจุต่ําที่สุด โดยหากตองการใชงาน 
แบตเตอรี่ชนิดนี้จะตองการการบํารุงรักษาในรูปแบบทั่วไปดวยการเติมน้ํา การชารจแบบใชแรงดันสูงสุด 
และทําความสะอาดสวนบนและแผงข้ัวตออยูเสมอ

4.7.2 แบตเตอรีแ่บบใชแผนรองใยแกวเปนตัวดูดซึมแบบปดผนกึ (AGM)
แบตเตอรี่แบบ AGM ถูกนํามาใชในระบบสํารองมากข้ึนเร่ือยๆ 
เนื่องจากมีราคาถูกลงและมีการติดต้ังระบบแบบท ี่ไมตองการการบํารุงรักษาเพิ่มมากข้ึน 
นี่เปนเหตุผลที่ทําใหแบตเตอร่ีแบบ AGM เหมาะสําหรับใชงานเปนแบตเตอรี่สํารอง 
เนื่องจากแบตเตอรี่ชนิดนี้ปดผนกึแบบสมบูรณไมหกลน ไมตองเติมน้ําตามกําหนดเวลา 
และไมปลอยละอองฟูมกัดกรอน รวมถึงไมมีการแยกอิเล็กโตรไลตเปนชั้น และไมตองชารจแบบใชแรงดันสูงสุด 
แบตเตอรี่แบบ AGM ยังเหมาะกับระบบที่ใชงานไมบอยนัก เนื่องจากมีอัตราคายประจุเองนอยกวา 2% 
ระหวางการขนสงและเก็บรักษา และยังขนสงทางอากาศไดอยางงายดายและปลอดภัย 
ตัวแบตเตอร่ีสามารถติดต้ังไดจากดานขางหรือสวนปลาย รวมถึงมีระบบปองกันการส่ันสะเทือนที ดีเย่ียม AGM 
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เปนแบตเตอรี่ที่ไดรับความนิยมมากที่สุด และม ีในรูปแบบเซลล 2 V 
ขนาดใหญที่เหมาะอยางย่ิงสําหรับการจัดเก็บระบบขนาดใหญที่ไมจําเปนตองมีการบํารุงรักษามากนักสอดคลองกับ 
EN54-4 เนื่องจาก AGM มีราคาสูง หรือราคาแพงกวาแบตเตอรี่ชนดิอ่ืน ทําใหเมื่อเปดตัวครั้งแรกนั้น AGM 
จงึถูกนําไปใชในการติดต้ังเชิงพาณิชยซึง่การบํารุงรักษาทําไดยาก
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4.7.3 เซลลแบบเจลปดผนึก
แบตเตอรี่ตะก่ัวกรดแบบเจลถูกใชงานอยางแพรหลายกอนเสียพื้นทีใ่หกับแบตเตอรี่แบบ AGM 
แบตเตอรี่ชนิดนี้มีขอดีเหมือนกับแบตเตอรี่ตะก่ัวกรดแบบเปยก รวมถึงการขนสงที่สะดวกแบบเดียวกับประเภท AGM 
เวนแตวาสารละลายอิเล็กโตรไลตที่เปนเจลในแบตเตอร่ีชนิดนี้มีความหนืดสูง 
และทําใหการผสมแกสใหมที่สรางในขณะชารจอยู ในอัตราที่ชากวามาก นี่หมายความวา โดยปกติ 
แบตเตอรี่ชนิดนี้ใชเวลาชารจชากวาทั้งแบตเตอรี่ตะก่ัวกรดแบบเปยกหรือแบบ AGM
ในระบบเสียงเพื่อเตรียมการอพยพฉุกเฉิน คุณกําหนดจํานวนชั่วโมงการชารจแบตเตอรี่จาก EN54-4 
หากชารจในอัตราที่สูงเกินไป แกสจะจับกลุมบนแผนธาตุและผลักดันใหอิเล็กโตรไลตที่เปนเจลไหลออกจากแผนธาตุ 
ซึ่งทําใหลดปริมาณความจุจนกวาแกสจะกลับข้ึนไปดานบนแบตเตอรี่และผสมกับอิเล็กโตรไลตอีกครั้ง 
โดยแบตเตอรี่แบบเจลถือเปนตัวเลือกที่ดี ในการใชงานในระบบซึง่มีอัตราการคายประจุนอย
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5 การติดตั้ง
กอนการติดต้ังเคร่ืองชารจแบตเตอรี่ในตูชั้นวาง 19 นิว้ ตองต้ังคาจมัเปอรแบตเตอรี่ใหเสร็จส้ินเสียกอน

5.1 การตัง้คาจัมเปอรแบตเตอรี่
เคร่ืองชารจแบตเตอรี่จะคํานวณคาความตานทาน (Ri) ของแบตเตอรี่ทุกๆ 4 ชั่วโมง 
รวมถึงการเชือ่มตอและฟวสของแบตเตอรี่หากกระแสไฟฟาเอาตพุตทั้งหมด (หลักและเสริม) เทากับ
< 12 A 
สําหรับเคร่ืองชารจแบตเตอรี่แตละประเภท 
จมัเปอรจะอยูที่แผงวงจรลูกสําหรับต้ังคาขีดจํากัดของทริกเกอรใหกับความตานทานและกระแสไฟฟาในการคายประจุ
ที่อนุญาต

รูป 5.1 ตําแหนงของจัมเปอรแบตเตอร่ีของ PLN-24CH12 (ตําแหนงเด ียวกับ PRS-48CH12)

จัมเปอรจะต้ังคาอยูที่ตําแหนง ‘50’ ซึ่งเปนการตัง้คาจากโรงงาน โดยตาํแหนงอืน่ของจัมเปอรจะมีคาเทากับตาํแหนง 
‘75’
กระแสไฟที่เกินคาขีดจํากัด Ri จะแสดงใหทราบถึงความผิดปกติของแบตเตอรี่ (โปรดดูสวน 3.4.1 ) 
และหมายความวาเคร่ืองชารจแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่เก่ียวของจะไมมีระยะเวลาการสํารองไฟท ี่ตองการในกรณีไฟเ 
มนขัดของ
เพ่ือเปนการปองกันไมใหเกิดปญหานี้ ใหตรวจสอบขอมูลตอไปนี้:
- ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับอนุญาต (โปรดดู สวน 7 การกําหนดคา)
- ใชสายแบตเตอรี่แบบส้ันทีม่ีเสนผานศูนยกลางใหญทีสุ่ด (สูงสุด 35 mm² ):

- หนาตัด 10 mm² มีความตานทานเทากับ 2 mΩ/m
- หนาตัด 16 mm² มีความตานทานเทากับ 1.25 mΩ/m
- หนาตัด 25 mm² มีความตานทานเทากับ 0.8 mΩ/m
- หนาตัด 35 mm² มีความตานทานเทากับ 0.6 mΩ/m

- ตัวอยาง: สําหรับสายแบตเตอร่ี (+ และ -) ยาว 1.5 ม. และม ีหนาตัด 10 mm² จะมีความตานทานเทากับ 6 mΩ
- ตรวจสอบการเชื่อมตอตางๆ ใหถูกตองเพ่ือใหเกิดความตานทานที่ต่ําที่สุดเทาทีจ่ะทําได
- ฟวสแบตเตอรี่เสริมจะเพิ่มกระแสไฟอีกประมาณ 1 ถึง 2 mΩ

การตั้งคาจัมเปอร แรงดันไฟฟา คาขีดจํากัด (Ri) ความจุแบตเตอร่ี กระแสในการคายประ
จุท่ีอนุญาตสูงสุด

50 (ดีฟอลตจากโรงงาน)

24 Vdc 16 mΩ±10% 105 ถึง 225 Ah 150 A

48 Vdc 32mΩ±10% 105 ถึง 225 Ah 150 A

75

24 Vdc 24mΩ±10% 65 ถึง 225 Ah 100 A

48 Vdc 48mΩ±10% 65 ถึง 225 Ah 100 A

100 75 50 25
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5.2 การติดตั้งตูชั้นวาง
เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ตองติดต้ังในตูชั้นวาง 19 นิว้ ซึ่งสอดคลองกับ Class 3k5 ของมาตรฐาน EN60721-3-3:1995 
+A2:1997 และ IP30 ตามมาตรฐาน EN60529:1991+A1:2000 (โปรดดู รูป 5.2)

รูป 5.2 การติดต้ังตูชั้นวาง

ขอควรระวงั
ชองเปดในตูชั้นวางตองไมมีส่ิงกีดขวาง 
อยาสรางชองเปดเพ่ิมเนื่องจากจะทําใหอุปกรณทํางานผิดปกติและการรับประกันเปนโมฆะ
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5.3 การตดิปาย EN54-4
โปรดติดปายที่เก่ียวของบนตูชั้นวางใหเห็นอยางชัดเจนหลังการติดต้ัง

Bosch Security Systems B.V. 
Torenallee 49 

5617 BA Eindhoven 
The Netherlands 

Year in which the marking has be en affixed 

2011 

0333- CPD- 075381·1 

EN 54·4:1997 + A1:2002 + A2:2006 

Power Supply Equipment 
PLN·24CH12 

Bosch Security  Systems B.V. 
Torenallee 49 

5617 BA Eindhoven 
The Netherlands 

Year in which the marking has be en affixed 

2011 

0333- CPD- 075383·1 

EN 54·4:1997 + A1:2002 + A2:2006 

Power Supply Equipment 
PRS·48CH12 
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6 การเช่ือมตอ

รูป 6.1 แผนภาพบล็อกของเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี โปรดดูที ตาราง 6.1
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รูป 6.2 มุมมองดานบนของ PLN-24CH12 (24 Vdc) โปรดดูท่ีตาราง 6.1

รูป 6.3 มุมมองดานบนของ PRS-48CH12 (48 Vdc) โปรดดูท่ีตาราง 6.1

J F1

F8

H

6 1

123

2345

B G

C

K

D

AF IE

M

J F1

F8

H

6 1

123

2345

B G

C

K

D

AF IE

M

180110011Aa | V5.0 | 2018.01



22 th | การเช่ือมตอ เครือ่งชารจแบตเตอร่ี

คูมือการติดต้ังและการใชงาน Bosch Security Systems B.V.

ตาราง 6.1 ใชไดกับรูป: 6.1, 6.2 และ 6.3

ตัวอักษร คําอธิบาย

A บอรดเอาตพุตเสริม

B บอรดเอาตพุตหลัก

C บอรดพลังงานและตัวควบคุม

D LED แสดงสถานะความผิดปกติ

E เซนเซอรอุณหภูมิ / การเชื่อมตอ

F การตอแบตเตอร่ี (ข้ัว + และขั้ว -)

G ฟวสเอาตพุตเสริม (Faux1 ถึง Faux3) (5 A)

H ฟวสเอาตพุตหลัก (F1 ถึง F6) (32 A)

I การเชื่อมตอหนาสัมผัสเอาตพุต (สถานะไฟเมน แบตเตอร่ี และแรงดันไฟฟาขาออก)

J พัดลม

K แผงวงจรลูก

L อุปกรณตัดฟวสแบตเตอรี่ (ไมมีในแผนภาพ ติดตั งไวนอกเครื่องชารจแบตเตอรี่)

M รีเลยแบตเตอร่ี

F1 ฟวสเมน (6.3 A สําหรับ PLN-24CH12) หรือ (8 A สําหรับ PRS-48CH12)

F8 ฟวสแหลงจายไฟ (12.5 A)
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6.1 การเชื่อมตอแบตเตอรี่

เคร่ืองชารจอุปกรณมีข้ัวตอสกรูสองตัวเพ่ือเชื่อมตอกับแบตเตอรี่
1. ตรวจสอบวาอุปกรณตัดฟวสแบตเตอร่ี (L) อยูตําแหนงปด
2. เชือ่มตอ +Batt เขากับข้ัวตอบวกของแบตเตอรี่
3. เชือ่มตอ +Batt เขากับข้ัวตอลบของแบตเตอร่ี

รูป 6.4 เชื่อมตอแบตเตอร่ีหลายตัวแบบอนุกรมสําหรับเคร ื่องชารจแบตเตอรี่ PLN-48CH12 (48 Vdc)

6.2 ขอมูลจําเพาะสําหรับการเชื่อมตอ
ข้ัวตอจะใชไดกับสายที่มีขนาดหนาตัดตอไปน ี้ โปรดดูที่สวน 3.4.2

ขอควรระวัง
สําหรับเคร่ืองชารจแบตเตอรี่ PLN-24CH12 แรงดันไฟฟารวมทั้งหมดของแบตเตอรี่จะเทากับ 24 Vdc 
สําหรับเคร่ืองชารจแบตเตอรี่ PRS-48CH12 แรงดันไฟฟารวมทัง้หมดของแบตเตอรี่จะเทากับ 48 Vdc
เมื่อเชื่อมตอแบตเตอรี่หลายตัว ใหตรวจสอบขอมูลตอไปนี้:
- ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟา ความจุ ชนิด แบรนด และอายุแบตเตอร่ีที่เหมือนกัน
- เชื่อมตอแบตเตอร่ีแบบอนุกรมเสมอ  รูป 6.4แสดงตัวอยางของการเชื่อมตอแบตเตอรี่ 12 Vdc

ส่ีตัวเขากับเครื่องชารจแบตเตอรี่ PRS-48CH12
- สําหรับรายละเอียดการเช่ือมตอแบตเตอร่ีหลายตัว ใหหมั่นตรวจสอบมาตรฐานที่เก่ียวของ
- ใชอุปกรณตัดฟวสแบตเตอร่ี (L) ใหใกลกับแบตเตอรี่มากที่สุด

1

7 8 9

2

3

4

5

6

6

L

ปล๊ักเมน 2.5 mm²

แผงข้ัวตอแบตเตอร่ี 50 mm²

เอาตพุตหลัก (F1 ถึง F6)) 16 mm²

เอาตพุตเสริม (Faux1 ถึง Faux3) 2.5 mm²

เอาตพุตหนาสัมผัส 1.5 mm²
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6.3 เชือ่มตอไฟสํารอง
เคร่ืองชารจแบตเตอรี่มีข้ัวตอสกรู (หลัก) หกอันสําหรับเชื่อมตอกับระบบเตือนภัยดวยเสียง
1. เชื่อมตอ +Load (เมน) กับข้ัวบวกขององคประกอบของระบบ
2. เชื่อมตอ -Load (เมน) กับข้ัวลบขององคประกอบของระบบ

6.4 เชือ่มตอแหลงจายไฟเสรมิ
เคร่ืองชารจแบตเตอรี่มีข้ัวตอสกรูชนิดยูโรแบบเสียบไดไดสําหรับเอาตพุต 24 Vdc (PLN-24CH12) หรือเอาตพุต 48 
Vdc (PRS-48CH12) เพื่อจายไฟใหกับ:
- แผงควบคุมระยะไกล (RCP)
- ตัวควบคุมระดับเสียงและจดุประสงคทัว่ไป

แผงข้ัวตอเอาตพุตเสริมมีการปองกันการลัดวงจรโดยอาศัยฟวส (Faux1 ถึง Faux3)

6.5 เชือ่มตอหนาสมัผัสเอาตพุต
เคร่ืองชารจแบตเตอรี่มีเอาตพุตปองกันการทํางานผิดพลาดสามเอาตพุตบนแผงดานหลังสําหรับการตรวจสอบจากระ
ยะไกล แตละเอาตพุตมีแผงข้ัวตอสามอัน: ปกติปด (NC) รวม (C) และ ปกติเปด (NO)
โดยทําการเชื่อมตอไดผานชองเสียบข้ัวตอสกร ูชนดิเสียบได 9 ขา สําหรับสถานะหนาสัมผัส โปรดด ูที่ ตาราง 6.2  
สําหรับไฟ LED แสดงสถานะ โปรดดูสวน 3.4.1  

รูป 6.5 หนาสัมผัสเอาตพุต

ตาราง 6.2 หนาสัมผัสเอาตพุต เทียบกับ ไฟสัญญาณ LED

หมายเหตุ
อยาใชเอาตพุตหลักเชื่อมตอแผงควบคุมระยะไกล หรือตัวควบคุมระดับเสียง สําหรับจุดประสงคนี  
ใหใชแผงข้ัวตอเอาตพุตเสริม โปรดดูทีส่วน 6.4  

หมายเหตุ
เอาตพุตเสริมออกแบบใหจายไฟโมดูลตางๆ ของระบบเตือนภัยดวยเสียงที่ไมมีแหลงจายไฟของตนเอง 
กระแสไฟฟาที่ใชงานจากเอาตพุตเสริมเหลานี้ถูกลบจาก 12 A ที่เคร่ืองชารจสามารถใชชารจแบตเตอรี่ได เชน 
หากกระแสไฟฟาเสริมทั้งหมดคือ 3 A ควรพิจารณาเคร ื่องชารจ 9 A เมื่อคํานวณความตองการในการสํารอง

LED แสดงสถานะ

หนาสัมผัสเอาตพุต สีเขียว สีเหลือง

A สถานะไฟเมน C-NO C-NC

B สถานะแบตเตอรี่ C-NO C-NC

C สถานะของแรงดันไฟฟาขาอ
อก

C-NO C-NC

N
C

N
C

N
C

N
O

N
O

N
O

A B C
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6.6 เชื่อมตอเซนเซอรอุณหภูมิ
เคร่ืองชารจแบตเตอรี่มีเตารับเพ่ือเชือ่มตอเซนเซอรอุณหภูมิ (มาพรอมกับระบบ)
1. เสียบปล๊ักเซนเซอรอุณหภูมิเขากับเตารับเซนเซอรอุณหภูมิ
2. ตอตัวเซนเซอรใกลกับแบตเตอรี่ โดยมีการเชื่อมตอเก่ียวกับอุณหภูมิความรอนอยางดี

เพื่อใหไดขอมูลอุณหภูมิที่ถูกตอง เชน เชือ่มตอเซนเซอรกับถาดแบตเตอร่ี
หรือใสวางเซนเซอรไวระหวางแบตเตอรี่ โปรดดู รูป 6.6

รูป 6.6 เชื่อมตอเซนเซอรอุณหภมิู

6.7 เชื่อมตอไฟเมน
เคร่ืองชารจแบตเตอรี่สามารถเชื่อมตอกับ 230 Vac +/- 15% ได

6.7.1 สายไฟเมน
1. ใชข้ัวตอไฟเมนแบบล็อคไดที่ใหมาประกอบกับสายไฟเมนท่ีไดรับอนุมัติภายในทองถ่ิน
2. เชือ่มตอสายไฟเมนกับเคร่ืองชารจแบตเตอรี่

6.7.2 การเชือ่มตอสายดนิ

1

7 8 9

2

3

4

5

6

6

ขอควรระวัง
แรงดันไฟและกระแสไฟในการชารจที่ใชข้ึนอยูก ับอุณหภูมิ ดังนั้น ตองใชเซนเซอรอุณหภูมเิสมอ 
หากไมใชเซนเซอรอุณหภูมิ (หรือใชไมถูกตอง) จะทําใหแบตเตอร่ีชํารุด หรือลดอายุการใชงานของแบตเตอร่ีลงได 
โปรดดูที่สวน 8.1.4  

หมายเหตุ
หากเซนเซอรอุณหภูมิไมถูกเชื่อมตอ ชํารุด หรือเกิดการลัดวงจร แรงดันไฟฟาจะถูกชดเชย 25°C โปรดดูที่สวน 8.1.4

หมายเหตุ
ใชอุปกรณตัดวงจรไฟฟาเมนเพื่อเชือ่มตอหรือยกเลิกการเชื่อมตอเครื่องชารจแบตเตอรี่จากไฟเมน

ขอควรระวัง
ตองแนใจวาเชือ่มตอสายดินเพ่ือความปลอดภัยกับเคร่ืองชารจแบตเตอรี่ผานสายไฟเมน

ขอควรระวัง
อยาทําการเชือ่มตอสายดินกับแบตเตอรี่แยกตางหาก
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ขอควรระวงั
อยาทําการเชื่อมตอสายดินกับแผงข้ัวตอ 24 Vdc หรือ 48 Vdc แยกตางหาก
เอาตพุตมีผลกลับคืนรวมกัน
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7 การกําหนดคา

7.1 การชารจแบตเตอร่ี

ในโหมดการทํางานปกติ: เคร่ืองชารจแบตเตอรี่จะชารจ (อีกคร้ัง) แบตเตอร่ี 
และรักษาระดับแบตเตอรี่ไวเมื่อชารจเต็ม กระแสไฟฟาสูงสุดที่สามารถจัดหาใหเอาตพุตหลักและเอาตพุตเสริมคือ 
Imax a
ในโหมดการทํางานสํารอง: กระแสไฟฟาขณะทํางานรวมจากแบตเตอร่ีและเครื่องชารจแบตเตอรี่ (เมื่อใชไฟเมน) 
และอาจจะไมเกิด ‘Imax b

แบตเตอร่ีท่ีไดรับอนุญาต
หาก Imax b สูงกวา 100 A ใหใชแบตเตอร่ีที่มีความจุ 86 Ah ถึง 225 Ah และต้ังคาจัมเปอรแผงวงจรลูกที่ ‘75’ (โปรดดู 
รูป 5.1)
หาก Imax b นองกวา 100 A ใหใชแบตเตอรี่ที่มีความจ ุ65 Ah ถึง 225 Ah และต้ังคาจัมเปอรแผงวงจรลูกที่ ‘50’ 
(โปรดดู รูป 5.1)

แบตเตอรี่ที่ไดรับอนญุาตมีดังนี้
- Yuasa NPL series
- Powersonic GB series
- ABT TM series
- Enersys VE series
- Effekta BTL series
- Long GB series

ขอควรระวัง
หากเกิดไฟเมนขัดของบนเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี ระบบที่เชื่อมตอ หรือทั้งสองอยาง (ระบบเปดโหมด ‘การทํางานสํารอง’ 
ไมใชไฟเมน) ตองมีการแจงเตือนบนระบบเตือนภัยดวยเสียง

Imax a กระแสไฟฟาทีพ่รอมใชงานสูงสุด ซึ่งอาจถูกดึงอยางตอเนื่องขณะชารจแบตเตอรี่:
- Imax a = 12 A - Icharge
- Icharge = C/20 (C = ความจุแบตเตอรี่)

Imax b กระแสไฟฟาทีอ่นุญาตสูงสุด 
ซึ่งอาจถูกดึงจากแบตเตอรี่เมือ่แหลงจายไฟเมนไมพรอมใชงานบนชุดอุปกรณระบบอยางนอยหน ึงชุ
ด:
- Imax b = 150 A หากต้ังคาจัมเปอรที่ '75'
- Imax b = 100 A หากต้ังคาจัมเปอรที่ '50' (โปรดดู รูป 5.1)
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8 การทํางาน

8.1 หลักการทํางาน

8.1.1 การทดสอบแบตเตอรี่
การทดสอบความพรอมใชงานแบตเตอรี่สามารถทําไดดังนี้
ความพรอมใชงานแบตเตอรี่จะถูกทดสอบทุก 30 วินาท ีจนกวาจะครบ 20 นาทีหลังจากการทดสอบการใชงาน และทุก 
15 นาทีหลังจากนั้น หากตรวจพบวาไมมีแบตเตอร่ี มคีวามผิดปกติเกิดข้ึน (โปรดดูที่สวน 3.4.1 )

Ri (ความตานทานภายใน) จะถูกวัดทุก 4 ชัว่โมงหากเคร ื่องชารจแบตเตอรี่ใชไฟเมน และหากกระแสไฟฟาเอาตพุต < 
12A หากระดับคาขีดจํากัด Ri สูงเกิน มีความผิดปกติเกิดข้ึน (โปรดดูที่สวน 3.4.1 ) สําหรับระดับคาขีดจํากัด Ri 
โปรดดูที่สวน 5.1  

8.1.2 การปองกันแรงดนัไฟฟาของแบตเตอรี่ตก
คาขีดจํากัดแรงดันไฟฟา Vfinal คือ 21.6 Vdc ±3% สําหรับ PLN-24CH12 หรือ 43.2 Vdc ±3% สําหรับ PRS-48CH12

การคายประจุเมื่อเคร่ืองชารจแบตเตอร่ีไมใชไฟเมน (Vac)
เมื่อไมมีการคายประจุดวยไฟเมน (Vac) บนเครื่องชารจแบตเตอรี่ เคร่ืองชารจแบตเตอรี่จะคายประจุแบตเตอร่ีจนถึง 
Vfinal  ที่ Vfinal การปองกันแรงดันไฟฟาตกจะเร่ิมทํางาน: ปดสวิตชเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี (ใสสลัก) 
และปดเอาตพุตทั้งหมด โปรดดู รูป 8.1 

รูป 8.1 การคายประจุ: แรงดันไฟฟาแบตเตอร่ี เทียบกับเวลาในการคายประจุ

การคายประจุเมื่อใชไฟเมน (Vac)
เมื่อมีการคายประจุดวยไฟเมน (Vac) บนเคร่ืองชารจแบตเตอรี่ เอาตพุตหลักตองมีคุณสมบัติดังนี:้
- ต่ํากวา 12 A เคร่ืองชารจแบตเตอรี่จะจายแรงดันไฟฟาเอาตพุตบนเอาตพุตหลักและเอาตพุตเสริม

แบตเตอร่ีจะไมถูกใชจนหมด
- สูงกวา 12 A เคร่ืองชารจแบตเตอรี่จะจาย 12 A ไปยังระบบ แบตเตอร่ีจะจายไฟที่เหลือ และใชจนหมดจนถึง

Vfinal  ที่ Vfinal การปองกันแรงดันไฟฟาตกทํางาน: ปดสวิตชเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี (ถอดสลัก)
และปดเอาตพุตทั้งหมด โปรดดูรูป 8.1

- เมื่อโหลดลดลงตํ่ากวา 12 A เคร่ืองชารจแบตเตอรี่จะเปดสวิตช
และเชือ่มตอแบตเตอรี่อีกครั้งเพ่ือเริ่มข้ันตอนการชารจ

หมายเหตุ
หากตรวจพบความผิดปกติ การทดสอบจะดําเนินการทุก 30 วินาทจีนกวาจะครบ 20 
นาทหีลังจากการแกไขความผิดปกตินั้น

A ไฟเมนเครื่องชารจแบตเตอรี่ปด

B การปองกันแรงดันไฟฟาตก (UVP) ทํางาน: ปดสวิตชเคร ื่องชารจแบตเตอร่ีและปดเอาตพุตทั้งหมด

Vfloat

Vfinal

V

t

A B
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8.1.3 การชารจ
รูป 8.2 และ รูป 8.3 แสดงแรงดันไฟฟาของเคร่ืองชารจ และกระแสไฟชารจเทียบกับเวลาในระหวางข้ันตอนการชารจ

รูป 8.2 แรงดันไฟฟาของเคร่ืองชารจ เทียบกับ เวลา

รูป 8.3 กระแสไฟชารจ เทียบกับ เวลา

A โหมดชารจเต็มที่

B โหมดโฟลท

A โหมดชารจเต็มที่ (ในโหมดน้ีมีการควบคุมกระแสไฟ)

B โหมดโฟลท

Vbatt

t

A B

Vfloat

Ibat

t

A B
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8.1.4 การชดเชยอุณหภมูิของแบตเตอรี่
เคร่ืองชารจแบตเตอรี่มีการชดเชยอุณหภูมิของแบตเตอร่ี เซนเซอรอุณหภูมิภายนอกเปนตัววัดอุณหภูมิ (โปรดดูสวน 
6.6 )

รูป 8.4 การชดเชยอุณหภมิูสําหรับ Vfloat
การชดเชยอุณหภูมิสําหรับ Vfloat คือ:

สําหรับ PLN-24CH12: -40 mV / oC @ 25 oC
สําหรับ PRS-48CH12: -80 mV / oC @ 25 oC

8.2 การทดสอบการใชงานระบบ

ใชข้ันตอนการทดสอบการใชงานระบบตอไปนี้
1. เปดสวิตชอุปกรณตัดวงจรไฟฟาเมน (ปดอุปกรณตัดฟวสแบตเตอรี่)
2. ตรวจสอบแรงดันไฟฟาเอาตพุตหลักและเอาตพุตเสริม:

- PLN-24CH12: ? 27.3 Vdc
- PRS-48CH12: ? 54.6 Vdc

3. เปดสวิตชอุปกรณตัดฟวสแบตเตอรี่ L (โปรดดูที ตาราง 6.1 ) หลังจากนั้นประมาณ 2.5 วินาที
รีเลยแบตเตอร่ีจะเปดใชงาน

4. เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ทํางานเปนปกติเมื่อไฟ LED 3 ดวงบนแผงดานหนาเปนสีเขียว หากไมเปนเชนน ั้น
โปรดดูที่สวนการแกปญหา 9

28.5 / 56.9

27.2 / 54.4

26.2 / 52.4

-10-20 0 10 20 30 40 50 60 70

Vfloat

Temp

หมายเหตุ
เพ่ือไมใหเคร่ืองชารจแบตเตอรี่เกิดปญหาในการเร่ิมตนการทํางาน 
กระแสไฟฟาเอาตพุตหลักและเอาตพุตเสริมควรเป ็น < 12 A
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9 การแกปญหา

ปญหา สาเหตุ วิธีแกปญหา

เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ไมเริ่มทําง
านเมื่อเชื่อมตอกับไฟเมน (LED 
บนเคร่ืองชารจแบตเตอรี่ดับ)

ฟวสเมนชํารุด ตรวจสอบ / เปล่ียนฟวส F1 
(โปรดดูที่ตาราง 6.1 )

โหลดบนเอาตพุตเครื่องชารจแบตเตอรี่สู
งเกินไป (>12 A)

ยกเลิกการเชื่อมตอโหลดบนเอาตพุตหลั
กและเอาตพุตเสริมจนกวาโหลดจะเปน 
<12 A

เมื่อเปดสวิตชเคร่ืองชารจแบตเต
อร่ี เคร่ืองชารจไมเร่ิมทํางาน 
ยังไมเปดสวิตชรีเลยแบตเตอร่ี 
LED 
แสดงสถานะแบตเตอรี่เปนสีเหลื
อง

แรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่ไมอยูระหวาง 
14 V และ 30 V สําหรับ PLN-24CH12 
หรือ 40 V และ 60 V สําหรับ PRS-
48CH12

ตรวจสอบแรงดันไฟฟาบนแผงข้ัวตอแบต
เตอร่ี 
เมื่อแรงดันไฟฟาแบตเตอร่ีไมอยูระหวาง
คาที่กําหนด ใหตรวจสอบ/
เปล่ียนแบตเตอร่ี

ไมมีไฟสํารองเมื่อเชือ่มตอไฟเม
นเครื่องชารจแบตเตอรี่ (LED 
แสดงสถานะแบตเตอรี่และสถา
นะเอาตพุตเปนสีเหลือง)

ฟวส F8 
อาจชํารุดเนื่องจากการเชื่อมตอแบตเตอรี่
สลับข้ัวเมื่อเปดสวิตชรีเลยแบตเตอร่ีแลว

ยกเลิกการเชื่อมตอแบตเตอรี่และไฟเมน
จากเครื่องชารจแบตเตอรี่ ตรวจสอบ / 
เปล่ียน ฟวส F8, ฟวสหลักและฟวสเสริม

ไมมีไฟสํารองบนเอาตพุตอยางน
อยหนึ่งเอาตพุต (LED 
แสดงสถานะหลักหรือเสริมเปนสี
เหลือง)

ฟวสเอาตพุตหลักหรือเสริมอยางนอยหนึ่
งฟวสชํารุด

ตรวจสอบแรงดันไฟฟาของเอาตพุตหลัก
และเอาตพุตเสริม 
แรงดันไฟฟาทีว่ัดไดควรเทากับแรงดันไฟ
ฟาที่ปลายข้ัวตอสายไฟ เปล่ียนฟวสใหม 
(โปรดดูที่ตาราง 6.1 )

LED 
แสดงสถานะไฟเมนคางเปนสีเห
ลือง

โปรดดูทีส่วน 3.4.1

LED 
แสดงสถานะแบตเตอรี่คางเปนสี
เหลือง

โปรดดูทีส่วน 3.4.1

เชื่อมตอแบตเตอรี่สลับข้ัว ตรวจสอบข้ัวแบตเตอร่ีบนแผงข้ัวตอแบต
เตอร่ี เมื่อเชื่อมตอสลับข้ัว ใหตรวจสอบ/
เปล่ียนการเช่ือมตอ

LED 
แสดงสถานะแรงดันไฟฟาเอาต
พุตคางเปนสีเหลือง

โปรดดูทีส่วน 3.4.1

ไฟสัญญาณไมติดสวางแตเคร่ือ
งชารจแบตเตอรี่ทํางานปกติ

เกิดปญหากับสายชนิดแบนภายในเคร่ือง
ชารจแบตเตอรี่

ใหเจาหนาที่ทีไ่ดรับการรับรองตรวจสอบ
สายชนิดแบนที่อยูระหวางแผงดานหนากั
บบอรดตัวควบคุม 
ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องชารจแบตเตอ
รี่ไดรับการดูแลดวยความระมัดระวัง 
และไมไดรับการกระแทกอยางหนักระหว
างการขนสง
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10 การบํารุงรักษา
เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ไดรับการออกแบบเพื่อทํางานโดยปราศจากปญหาระยะยาวดวยการบํารุงรักษาเพียงเล็กนอย 
เพื่อเปนการรับประกันการทํางานไดโดยไมขัดของ จําเปนตองมีการทําความสะอาดและการบํารุงรักษา 
ซึ่งไดอธิบายไวในสวนนี้

1. ตรวจแบตเตอร่ีเปนระยะๆ โปรดดูทีข่อมูลจําเพาะและคําแนะนําของผูจัดหาแบตเตอรี่
2. ทําความสะอาดเคร่ืองชารจแบตเตอรี่เปนระยะๆ โดยใชผาแหง ไมมีขน
3. ดูแลรักษาไมใหพัดลมและชองอากาศเขามีฝุน

หมายเหตุ
การบํารุงรักษาควรดําเนินการโดยเจาหนาที่ที่ไดรับการรับรองเทานัน้

อันตราย
กอนถอดและเปดโครงเครื่องชารจแบตเตอรี่ ตองแนใจวา
- อุปกรณตัดวงจรไฟฟาเมนอยูในตําแหนงปด
- อุปกรณตัดฟวสแบตเตอรี่อยูในตําแหนงปด
- การเชือ่มตอทั้งหมดถูกยกเลิก

คําเตือน
การเปล่ียนแบตเตอร่ีโดยใชแบตเตอร่ีไมถูกประเภทอาจทําใหเกิดอันตรายจากการระเบิดได
ตองกําจัดทิ้งแบตเตอรี่ทีใ่ชแลวตามขอกําหนดการรีไซเคิล
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11 ขอมูลทางเทคนิค

11.1 คุณสมบัติทางไฟฟา

11.1.1 ขอมูลทั่วไป

แรงดันไฟฟาอินพุตเมน 195 - 264 Vac, 47/63 Hz

การส้ินเปลืองพลังงานเมื่อโหลดเต็ม
(เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี PLN-24CH12)

380 W

การส้ินเปลืองพลังงานเมื่อโหลดเต็ม
(เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี PRS-48CH12)

760 W

กระแสไฟฟาหลักสูงสุดที่ 195 V
(เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี PLN-24CH12)

2 A

กระแสไฟฟาหลักสูงสุดที่ 195 V
(เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี PRS-48CH12)

4 A

ระดับชั้นการปองกันตามมาตรฐาน IEC Class I

ระบบนิวทรัลและระบบการตอลงดิน TT, TN, IT

อุปกรณตัดวงจรไฟฟาเมน มีอุปกรณตัดวงจรไฟฟาเมนแบบสองข้ัว mains circuit breaker 
(D curve) เพื่ออัพสตรีม

เอาตพุตของแบตเตอรี่ เอาตพุต 24 Vdc, ข้ัวตอสกรูแบตเตอร่ี 150 A
เอาตพุต 48 Vdc, ข้ัวตอสกรูแบตเตอร่ี 150 A

กระแสไฟชารจสูงสุด 12 A

เอาตพุตหลัก 6 เอาตพุตหลักพรอมกระแสไฟฟาสูงสุด 40 A

เอาตพุตเสริม 3 เอาตพุตเสริมพรอมกระแสไฟฟาสูงสุด 5 A

รวมกระแสไฟฟาเอาตพุตทั้งหมด (หลักและเสริม) สูงสุด 150 A

กระแสไฟฟาเอาตพุตพิกัดของเคร่ืองชารจแบตเตอ
รี่

12 A 
(พิกัดนี้เปนกระแสไฟฟาสูงสุดที่สามารถกําเนิดจากเอาตพุตโด
ยไมตองใชแบตเตอร่ีจนหมด)

MTBF 200000 ชั่วโมง มีอุณหภูมิโดยรอบภายนอก 25°C, 
แรงดันไฟฟาเมนปกติ, การชารจเต็ม 48 ชั่วโมง (12 A / ป ี) 
และสําหรับโหลดเวลาทีท่ํางาน 3 A
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11.1.2 ฟวส

11.2 ลกัษณะอุปกรณ

11.3 เง่ือนไขสภาพแวดลอม

11.4 การอนมุัติและการสอดคลองตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑนี้สอดคลองตาม LV และ EMC Directive (การปองกันและการปลอยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา)

11.4.1 การอนุมัตดิานความปลอดภัย
- C-Tick (ออสเตรเลีย)
- CE (ยุโรป)

ตําแหนง พิกัด ชนิด ความทนทา
นตอกระแส
ไฟลัดวงจร

ขนาด

F1 มาเธอรบอรด (เมน) 6.3 A สําหรับเคร่ืองชารจแบตเตอรี่ 24 
Vdc
8 A สําหรับเคร่ืองชารจแบตเตอรี่ 48 Vdc

T 1500 A 5x20

บอรดเอาตพุตหลัก F1 ถึง F6 
(6 เอาตพุต)

32 A gG 10x38 

บอรดเอาตพุตเสริม Faux1 ถึง 
Faux3 (3 เอาตพุต)

5 A F 5x20

อุปกรณตัดฟวสแบตเตอร่ีภาย
นอก 
(ขนาดไมเหมาะกับเคร่ืองชารจ
แบตเตอรี่)

ฟวสทีแ่นะนํา 100 A
โปรดตรวจสอบมาตรฐานสําหรับขนาดข
องฟวสสูงสุดในทองถ่ิน

gG

ขนาด (สูง x กวาง x ลึก) 88 x 483 x 340 มม. (กวาง 19 นิ้ว สูง 2RU)

น้ําหนัก ประมาณ 6 กก.

ชวงอุณหภูมิในการทํางาน -5 ถึง +45 oC

ชวงอุณหภูมิในการเก็บรักษา -25 ถึง +85 oC

ระดับความสูง ตํ่ากวา 76 kPa, อุณหภูมิในการทํางานลดลงสูงสุด 5°C ทกุ 10 
kPa
การระบายความรอนทํางานตามแนวขวาง

ความชื้นสัมพัทธ 
(มีการใชงานและไมมีการใชงาน)

20 - 95% โดยไมมีการควบแนน
ตองแนใจวาเครื่องชารจแบตเตอรี่ไมสัมผัสก ับแหลงน้ําหรือโดน
น้ํากระเซ็น
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11.4.2 การอนุมัต ิEMC
- EN50130-4: 1995 +A1: 1998, A2:2003 ระบบเตือนภัย

(ขอกําหนดการปองกันสําหรับสวนประกอบของระบบเต ือนอัคคีภัย ระบบการเตือนภัยเมื่อมีผูบุกรุก
และระบบการเตือนภัยชุมชน)

- EN60950-1 (2006), EN61000-6-1 (2007), EN61000-6-2 (2006), EN61000-6-3 (2007), EN61000-6-4
(2007) และ EN 55022 class B (2007)

11.4.3 ระบบเตือนภัยดวยเสียงที่เก่ียวของกับการอนุมัติ
- EN54-4: 1997 และฉบับแกไข A2 (กุมภาพันธ 2006): ระบบตรวจจบัอ ัคคีภัยและระบบเตือนอัคคีภัย (Part 4:

อุปกรณแหลงจายไฟ)
- หมายเลข CE CPD: 0333-CPD-075381-1 (PLN-24CH12) และ

0333-CPD-075383-1 (PRS-48CH12) ไดรับการเพิ่มเติมเมื่อป 2011
- EN 12101-10 class A (มกราคม 2006): ระบบควบคุมควันและความรอน Part 10: แหลงจายไฟ
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