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بهنام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب بند يك مادهی 3قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسة استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمي كشور است كه وظيفه تعيين ،تدوين و نشر استانداردهای
ملي (رسمي) ايران را به عهده دارد.
نام مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يکصد و پنجاه و دومين جلسه شورای عالي اداری مورخ  26/60/92به
سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره  960/33333مورخ  26/63/92جهت اجرا ابالغ شده است.
تدوين استاندارد در حوزههای مختلف در كميسيونهای فني مركب از كارشناسان سازمان صااحب نظاران مراكا و مؤسساات
علمي ،پژوهشي ،توليدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام ميشود وكوششي همگام با مصالح ملي و با توجه به شارايط توليادی،
فناوری و تجاری اسات كاه از مشااركت آگاهاناه و منصافانة صااحبان حا و نفاع ،شاام توليدكننادگان ،مصار كننادگان،
صادركنندگان و وارد كنندگان ،مراك علمي و تخصصي ،نهادها ،سازمانهای دولتي و غير دولتي حاص ميشاود .پاي ناوي
استانداردهای ملي ايران برای نظرخواهي به مراجع ذینفع و اعضای كميسيونهای فني مربوط ارسال ميشود و پ از دريافت
نظرها و پيشنهادها در كميتة ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي(رسمي) ايران چاا و
منتشر ميشود.
پي نوي استانداردهايي كه مؤسسات و سازمانهای عالقهمند و ذیصالح ني با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه ميكنناد در
كميتهی ملي طرح و بررسي و درصورت تصويب ،باه عناوان اساتاندارد ملاي اياران چاا و منتشار مايشاود .بادين ترتياب،
استانداردهايي ملي تلقي ميشوند كه بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملي ايران شمارهی  3تدوين و در كميتاهی ملاي
استاندارد مربوط كه سازمان ملي استاندارد ايران تشکي ميدهد به تصويب رسيده باشد.
سازمان ملي استاندارد ايران از اعضای اصلي سازمان بينالمللي استاندارد ) 1(ISOكميسيون بينالمللي الکتروتکنيك ) 9(IECو
سازمان بينالمللي اندازه شناسي قانوني ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 2كميسايون كادك غایايي ) 3(CACدر كشاور
فعاليت ميكند .در تدوين استانداردهای ملي ايران ضمن توجه به شارايط كلاي و نيازمنادیهاای خاا كشاور ،از آخارين
پيشرفتهای علمي ،فني و صنعتي جهان و استانداردهای بينالمللي بهرهگيری ميشود.
سازمان ملي استاندارد ايران ميتواند با رعايت موازين پي بيني شده در قانون ،برای حمايت از مصر كنندگان ،حفظ سالمت
و ايمني فردی و عمومي ،حصول اطمينان از كيفيت محصاوتت و مالحظاات زيسات محيطاي و اقتصاادی ،اجارای بعضاي از
استانداردهای ملي ايران را برای محصوتت توليدی داخ كشو ر و  /يا اقالم وارداتي ،با تصويب شورای عالي استاندارد ،اجباری
نمايد .سازمان ميتواند به منظور حفظ بازارهای بينالمللاي بارای محصاوتت كشاور ،اجارای اساتاندارد كاتهاای صاادراتي و
درجهبندی آن را اجباری نمايد .همچنين برای اطمينان بخشيدن به استفادهكنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در
زمينهی مشاوره ،آموزش ،بازرسي ،ممي ی و صدورگواهي سامانههای مديريت كيفيت و مديريت زيستمحيطي ،آزمايشگاههاا و
مراك كاليبراسيون (واسنجي) وساي سنج  ،سازمان ملي استاندارد ايران اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اسااس ضاوابط
نظام تأييد صالحيت ايران ارزيابي ميكند و در صورت احراز شرايط تزم ،گواهينامهی تأييد صالحيت به آنها اعطا و بر كاركرد
آنها نظارت ميكند .ترويج دستگاه بينالمللي يکاها ،كاليبراسيون (واسنجي) وساي سنج  ،تعيين عيار فل ات گرانبها و انجاام
تحقيقات كاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملي ايران از ديگر وظايف اين سازمان است.
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پیشگفتار
استاندارد " شارژكنترلرهای باتری برای سامانههای فتوولتاييك -كارايي و كاركرد " كه پي نوي آن در
كميسيونهای مربوط توسط سازمان ملي استاندارد ايران تهيه و تدوين شده و در ششصد و هفتاد و سومين
اجالس كميتة ملي استاندارد برق و الکترونيك مورخ  1329/61/93مورد تصويب قرار گرفته است  ،اينك به
استناد بند يك مادۀ  3قانون اصالح مقررات و مقررات مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ،مصوب
بهمن ماه  ، 1331به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر ميشود.
برای حفظ همگامي و هماهنگي با تحوتت و پيشرفتهای ملي و جهاني در زمينة صانايع ،علاوم و خادمات،
استانداردهای ملي ايران در مواقع ل وم تجديدنظر خواهد شد و هر پيشنهادی كه برای اصالح و تکميا ايان
استانداردها ارائه شود ،هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهاد گرفات .بناابراين،
بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهای ملي استفاده كرد.
منبع و مأٌخیی كه برای تهية اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است:
IEC 62509: 2010, Battery Charge Controllers for Photovoltaic systems- Performance and
functioning
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هدف و دامنه کاربرد

هد از تدوين اين استاندارد تعيين حداق ال امات كارايي و كاركرد شارژ كنترلرهای باتری ( 1)BCCاست
كه با باتریهای اسيد سرب در سامانههای فتوولتاييك زميني به كار ميروند .اهدا اصلي ،تضمين قابليت
اطمينان  BCCو بيشينه ساختن طول عمر باتری ميباشد .اين استاندارد بايد همراه با استاندارد IEC 62093
كه آزمون و ال امات كاربرد تأسيسات مورد نظر را توصيف ميكند ،استفاده شود .اين استاندارد عالوه بر
كاركردهای كنترلي شارژ باتری ،ويژگيهای زير را ني ذكر ميكند:
 شارژ كردن باتری توسط مولد فتوولتاييك كنترل بار كاركردهای حفاظتي كاركردهای واسطاين استاندارد كارايي  MPPTرا تحت پوش قرار نخواهد داد ،ولي برای واحدهای  BCCكه اين ويژگي را
دارا ميباشند ،قاب كاربرد است.
اين استاندارد ال امات كارايي و كاركردی برای شارژ كنترلرهای باتری را تعريف كرده و آزمونهايي را برای
تعيين خصوصيات كارايي و كاركردی شارژ كنترلرها ارائه ميكند .شايان ذكر است كه استاندارد IEC 62093
برای تعيين ال امات ساخت تأسيسات فتوولتاييك مورد نظری كه شام مواردی (كه البته به اين موارد
محدود نخواهد شد) نظير قاب ،استحکام اتصاتت في يکي و رعايت موارد ايمني است ،استفاده ميگردد.
اين استاندارد برای كاربردهای باتری اسيد سرب نوشته شده است و محدود به ظرفيت مشخصي از BCC
نميباشد ،با اين وجود ،ال امات آورده شده برای تجهي ات آزمون كه به  BCCبا ولتاژ يا جريان بات (برای مثال
باتتر از  196 Vيا  )166 Aاعمال ميگردد ،ممکن است به سختي بدست آيد .روشهای گفته شده در اين
استاندارد ميتواند برای ساير منابع توان و ديگر فن آوریهای باتری مانند باتریهای نيک -كادميوم ،با
استفاده از مقادير مربوط به ولتاژ سلول آنها قاب كاربرد باشد.
1

مراجع الزامي

مدارك ال امي زير حاوی مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي به آنها ارجاع داده شده است .بدين
ترتيب آن مقررات ج ئي از اين استاندارد ملي محسوب ميشود.
در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصالحيهها و تجديدنظرهای بعدی آن
مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست .در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده
شده است ،همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيههای بعدی آن مورد نظر است.
1- Battery Charge Controllers

1

استفاده از مراجع ال امي زير برای اين استاندارد ال امي است:
 6-1استاندارد ملي ايران شماره  :11333سال  ،1333اج ای تعادل سامانه برای سامانه های فتوولتائيك -
احراز شرايط طراحي محيط های طبيعي.
2-2 IEC 61836, Solar photovoltaic energy systems-Terms, definitions and symbols
9

اصطالحات و تعاريف

در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير عالوه بر تعاريف استاندارد  IEC 61836به كار ميرود:
6-9
شارژ کنترلر باتري ()BCC

وسيله (يا وساي ) الکترونيکي است كه شارژ و دشارژ باتری را در يك سامانه انرژی فتوولتاييك كنترل
ميكند .عم كنترل شارژ ممکن است به عنوان زيرمجموعهای در داخ محصول ديگری ارائه شده باشد.
1-9
شارژ توده

1

مرحله اوليه شارژ شدن ميباشد كه هد آن بازيابي شارژ باتری در سريعترين زمان ممکن است كه در اين
مرحله ،تمام جريان شارژ كننده موجود از مولد  PVيا نرخ بيشينه جريان  BCCبه باتری تحوي داده
ميشود.
يادآوري -اين مرحله در بعضي موارد شارژ تقويتي ني ناميده ميشود.

9 -9
ولتاژ توده

به ولتاژ آستانهای اطالق ميگردد كه توسط  BCCبه عنوان يك پارامتر كنترلي برای تغيير مد شارژ از شارژ
توده به مرحله بعدی شارژ كردن استفاده ميشود.
يادآوري -اين مرحله در بعضي موارد ولتاژ تقويتي ني ناميده ميشود.

4-9
تأخیر زماني شارژ توده

مدت زماني كه ولتاژ توده بايد قب از تغيير از مرحله شارژ توده به مرحله بعدی شارژ ثابت نگه داشته شود.
1- Bulk Charge
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5-9
جريان يکسانسازي

1

جريان ثابتي كه طي شارژ يکسانسازی به باتری اعمال ميگردد .اين جريان عموماً توسط توصيههای
توليدكننده باتری تعيين ميشود.
1-9
شارژ يکسانسازي

مرحله شارژ با ولتاژ نسبتاً باتيي است كه برای مدت معيني ثابت نگه داشته ميشود .كنترل شارژ ميتواند با
ولتاژ ثابت يا تنظيم جريان ثابت يا تركيبي از هر دو حاص شود .شارژ يکسانسازی همه سلولها را به
وضعيت يکساني از شارژ رسانده و با توليد گاز در آنها و به هم زدن الکتروليت ،تيهبندی الکتروليتي را در
سلولهای غوطهور شده در آن از بين ببرد.
6-9
ولتاژ يکسانسازي

ولتاژی كه باتری مجاز است تا در طي فرآيند يکسانسازی به آن برسد .اين ولتاژ باتتر از نقطه توليد گاز
برای سلولهای غوطهور شده و پايينتر از بيشينه ولتاژ مجازی كه باتری ميتواند بدون آسيب ديدن تحم
كند ،تنظيم شده است.
8-9
زمان يکسانسازي

زماني است كه طي آن ولتاژ يکسانسازی ،از لحظهای كه باتری به ولتاژ يکسانسازی رسيده است تا لحظهای
كه شارژ يکسانسازی برای ورود به مرحله بعدی شارژ كردن خاتمه مييابد ،ثابت نگه داشته ميشود.
3-9
شارژ شناور
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مرحله شارژ با ولتاژ ثابتي است كه در آن باتری در ولتاژی زير نقطه توليد گاز نگه داشته ميشود تا در اين
مرحله دوره شارژ تکمي شده و دشارژ خودی باتری جبرانسازی شود.
61-9
ولتاژ شناور

كمينه ولتاژ ثابتي است كه برای خنثيسازی تلفات داخلي باتری نياز است.

1- Equalise current
2- Float charge
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66-9
نقطه قطع بار

شرايطي (معموتً ولتاژ باتری( كه در آن پايانههای بار شارژ كنترلر به منظور جلوگيری از تخليه بي از حد
باتری قطع ميشوند و يا در اين نقطه يك سيگنال كنترلي يا اخطاری برای نماي وضعيت شارژ پايين باتری
به مدار اعمال ميگردد .اگر منظور از اين شرايط ،ولتاژ باتری باشد ،معموتً عبارت اختصاری ( LVD1قطع
ولتاژ پايين) استفاده ميشود.
61-9
نقطه اتصال مجدد بار

شرايطي (معموتً ولتاژ باتری( كه در آن پايانههای بار شارژ كنترلر دوباره وص ميشوند تا به باتری اجازه
دهند كه بار را تغیيه كند ،يا در اين نقطه سيگنال كنترلي يا اخطار قطع ميشود تا وضعيت شارژ باتریای را
نشان دهد كه تضمين كننده تغیيه بار باشد .اگر منظور از اين شرايط ،ولتاژ باتری باشد ،معموتً عبارت
اختصاری ( 9 LVRاتصال مجدد ولتاژ پايين) استفاده ميشود.
69-9
خود تطبیقي

الگوريتمي كه نقاط تنظيمي 3شارژ كنترلر را بر اساس محاسبات وضعيت شارژ ،سابقه وضعيت شارژ باتری و
ساير موارد و يا تركيبي از اين پارامترها اصالح ميكند.
64-9
جبرانسازي دمايي براي نقاط تنظیمي خاتمه شارژ ولتاژ

اعمال ضريب وابسته به دما به نقاط تنظيمي خاتمه شارژ ولتاژ در زماني كه دمای باتری با دمای مرجع
(معموتً  )93 ˚Cتفاوت داشته باشد ،ميباشد .عالوه بر اين ضريب دمايي ،جبرانسازی دمايي معموتً حدود
كمينه و بيشينهی دارد كه بايد رعايت شوند (اين بدان معني است كه نقاط تنظيمي ولتاژی بايد در بازهای
محدود شوند).
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الزامات کارايي و کارکردي يک  BCCفتوولتايیک

 6-4کلیات

اين بند ال امات كارايي و كاركردی شارژ كنترلرهای باتری ( )BCCفتوولتاييك را بيان ميكند .اين ال امات
بطور كلي به پنج دسته اصلي تقسيم شدهاند:
1- Low Voltage Disconnect
2- Low Voltage Reconnect
3- Set-points

2

 حفاظت از طول عمر باتری بازده واسط كاربر كاركرد ايمن در برابر خطا نشانهگیاری و مستندسازیمقررات موجود در اين استاندارد مانعي برای روشهای كنترلي ابتکاری كه هد شان فراهم آوردن روشي كارا
برای شارژ باتری است ،ايجاد نخواهد كرد .هرچند اين روشها بايد با آزمون قاب تأييد باشند.
1-4

دامنه کاربرد الزامات

ال امات اين استاندارد كاركرد مطمئن و تمهيدات حفاظتي تزم را تضمين كرده و معموتً حتي بر روی
 BCCهای ارزان قيمت كه برای تأسيسات كوچك (برای مثال تأسيسات تك ماژول در ولتاژ بسيار پايين)
به كار ميروند ني به راحتي قاب دستيابي ميباشند.
مقررات توصيه شده كه در ادامه ذكر خواهد شد ،شارژ باتری به طريقهای مؤثرتر ،بازدههي بهتر ،طول عمر
بيشتر باتری و كاركردهای واسط كاربر بيشتری را ضمانت خواهد كرد .اين مقررات شارژ باتری و مديريت بار
را به شيوهای پيشرفتهتر فراهم و يا تسهي ميكنند.
9-4

الزامات حفاظت از طول عمر باتري

 6-9-4جلوگیري از جريان نشتي از باتري به مولد PV

 BCCبايد جريان نشتي كه از باتری به سمت مولد  PVجاری ميگردد را به منظور جلوگيری از دشارژ باتری
در شب محدود نمايد .جريان معکوس مجاز در سمت  PVبايد كوچکتر يا مساوی  6/1 %جريان اسمي ورودی
 BCCدر هنگامي باشد كه ولتاژ باتری برابر با ولتاژ اسمي است.
انطباق اين مسئله بايد از طري آزمون بيان شده در بند  1-9-3تأييد شود.
 1-9-4کارکردهاي اصلي شارژ باتري
 6-1-9-4کلیات

 BCCبايد نقاط تنظيمي شارژ و نقاط تنظيمي قطع بار مناسبي را برای فنآوری خا
فنآوریهايي كه برای آنها در نظر گرفته شده است ،فراهم آورد.

باتری و يا

 1-1-9-4حفاظت باتري در مقابل اضافه شارژ

نقاط تنظيمي خاتمه شارژ توصيه شده توسط

 BCCبه منظور جلوگيری از اضافه شارژ باتری بر طب
توليدكننده باتری ،بايد جريان شارژ را قطع و يا تنظيم كند.
انطباق اين مسئله بايد از طري آزمون بيان شده در بند  9-9-3تأييد شود.
 9-1-9-4حفاظت باتري در مقابل اضافه دشارژ
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 BCCبايد مقرراتي برای جلوگيری از اضافه دشارژ باتری داشته باشد كه اين مسئله ميتواند يا با قطع
مستقيم جريان ارسالي به بار ،يا با فرستادن سيگنال تريپي برای فعال كردن يك وسيله خارجي در تجهي ات
كه برای قطع جريان به بار ،يا يك اخطار به كار ميرود ،صورت گيرد.
اگر حفاظت باتری در مقاب اضافه دشارژ ،بوسيله هشدارهای شنيداری و يا ديداری بدست آيد كه به كاربر
سامانه اعالم كند تمامي يا بخشي از بارهای غيرضروری را قطع نمايد ،اين مسئله بايد صريحاً در دفترچه
راهنمای كار با دستگاه بيان گردد.
اگر حفاظت در مقاب اضافه دشارژ ،به نصب يك وسيله خارجي (نظير اينورتر) كه حفاظت اضافه دشارژ را
فراهم ميكند ،وابسته باشد ،اين مسئله بايد صريحاً در دفترچه راهنمای نصب آورده شود.
حفاظت اضافه دشارژ باتری ميتواند با اندازهگيری ولتاژ باتری ،محاسبه وضعيت شارژ ،تركيبي از اين دو روش
و يا ساير الگوريتمها فعال شود .نقاط تنظيمي حفاظتي ممکن است جبرانسازی شده با جريان باشند .نقطه
تنظيمي حفاظت اضافه دشارژ باتری بايد توسط آزمون قاب تأييد باشد .مستندات و يا واسط كاربر  BCCبايد
صريحاً الگوريتمها و معيارهايي كه برای وضع نقاط تنظيمي قطع بار و اتصال مجدد بار به كار رفته است را
مشخص نمايد.
انطباق اين مسئله بايد از طري آزمون بيان شده در بند  3-9-3تأييد شود.
 4-1-9-4درستي نقطه تنظیمي

درستي اندازهگيری  BCCبرای نقاط تنظيمي ولتاژ جهت كنترل شارژ بايد  ±1 %يا با درستي بهتری باشد.
اين درستي جهت قطع بار بايد  ± 9 %يا با درستي بهتری باشد.
انطباق اين مسئله بايد از طري آزمون بيان شده در بند  9-9-3و بند  3-9-3تعيين شود.
 9-9-4نحوهي شارژ
 6-9-9-4کلیات

 BCCبايد با فنآوری خا باتری برای كاربرد مورد نظر مطابقت كام داشته باشد تا اطمينان حاص شود
كه نقاط تنظيمي شارژ بطور صحيح اجرا گرديدهاند BCC .فتوولتاييك ميتواند از روشهای گوناگوني برای
اطمينان از شارژ صحيح باتریها استفاده كند ،ال امات بيان شده در اين بند تنها برخي از راه ح های ممکن
را شام شده و محدوديتي برای استفاده از ساير راه ح ها ايجاد نميكند.
 1-9-9-4مراحل شارژ ضروري

شارژ كنترلرهای باتری  PVحداق بايد مراح شارژ توده و شناور را داشته باشند.
يادآوري -بعضي از توليدكنندگان در مستندات خود نامهای متفاوتي را برای مراح شارژ در مقايسه با نامهای تعريف شده در
اين استاندارد به كار مي برند .بايد توجه تزم در شناسايي خصوصيات شارژ به شکلي مناسب در مورد هر واحد توليدی يا
توليدكننده صورت گرفته و انطباق تعاريف آنها با عبارات و تعاريف اين استاندارد بررسي شود.
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 9-9-9-4مراحل شارژ توصیه شده

عالوه بر ال امات بند  ،9-3-3-2شارژ كنترلرهای باتری بايد شارژ يکسانسازی را به صورت دورهای برای
باتری فراهم كنند .دوره تناوب شارژ يکسانسازی بايد بيشتر از هفت روز باشد.
 4-9-9-4نقاط تنظیمي شارژ با قابلیت تغییر

به منظور اطمينان از نحوه شارژ صحيح برای نوع مشخصي از باتری ،نقاط تنظيمي شارژ بايد قاب تغيير بوده
يا بصورت خودكار انتخاب شوند كه اين انتخاب ميتواند خواه بوسيله تغيير تكتك اين نقاط،يا خواه بوسيله
انتخاب يا تشخيص خودكار نوع باتری صورت گيرد .اين موضوع ميتواند توسط سختاف ار يا نرماف اری از
طري واسط كاربر يا به وسيله تغيير نقاط تنظيمي به گونهای كه در دفترچه راهنما گفته شده است ،تحق
يابد.
نحوه خا شارژ مورد استفاده به فنآوری باتری مربوطه بستگي دارد .در مواردیكه چنين اطالعاتي از سوی
توليدكننده باتری موجود نباشد ،راهنمايي برای نقاط تنظيمي باتری به منظور اهدا آزمون در پيوست الف
آورده شده است.
نقاط تنظيمي خود تطبيقي كه مبتني بر الگوريتمهای پيشرفته ميباشند ،بايد قادر باشند كه با استفاده از
اطالعاتي كه توسط واسط كاربر و مستندات  BCCارائه ميشوند ،ارزيابي گردند .هيچ روند آزمون خاصي
برای وسايلي كه اين روشهای پيشرفته را به كار ميگيرند ،طراحي نشده است.
يادآوري -نقاط تنظيمي قاب تغيير ممکن است برای  BCCهايي كه در كاربردهای توان پايين (كمتر از  )936 Wبهكار
ميروند و برای نوع خاصي از باتری تزم نباشد.

 5-9-9-4نقاط تنظیمي شارژ جبرانسازي شده با دما

نقاط تنظيمي توده ،شناور و ديگر نقاط تنظيمي ولتاژ بات يا خاتمه شارژ بايد با دما جبرانسازی شده باشند.
جبرانسازی دمايي در صورت ارائه بايد با توصيههای توليدكننده برای آن نوع خا باتری مطابقت داشته
باشد .نقاط تنظيمي جبرانسازی شده با دما بايد از روی مستندات شارژ كنترلر قاب شناسايي باشند.
يادآوري -سازندگان باتریهای اسيد سرب نوعاً يك ضريب جبرانسازی دمايي  -3 mv/°C/Cellرا مشخص ميكنند.

 1-9-9-4جبرانسازي افت ولتاژ براي اندازهگیري نقطه تنظیم

 BCCبايد سازوكاری برای جبرانسازی افت ولتاژ در كاب های باتری داشته باشد يا دستورالعم های نصبي
برای كمينه سازی افت ولتاژ فراهم كند.
اگر شارژ كنترلر باتری تمهيداتي برای كاب های ح گر باتری دارد ،بايد قادر باشد با يا بدون آنها كار كند تا
شارژ كنترلر در مقاب قطع غيرعمدی كاب های ح گر باتری حفاظت شود .اين ال ام بر اساس بند  9-9-3و
 3-9-3با اجرای آزمون با و بدون سيمهای ح گر كه در شرايط آزمون  93 ˚Cمتص شدهاند ،مورد آزمون
قرار ميگيرند.
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 4-9-4امنیت نقطه تنظیمي

نقاط تنظيمي شارژ بايد در مقاب تغيير ،به غير از اقدامات عمدی و تأييد شده ،محافظت شود.
انطباق اين مسئله بايد از طري بازرسي شارژ كنترلر و مطابقت آن با دستورالعم های بهرهبرداری تعيين
شود.
يادآوري -6اين بند در مورد شارژ كنترلرهای باتری با نقاط تنظيمي ثابت كاربردی ندارد.
يادآوري -1استفاده از يك اب ار يا يك كلمه عبور ،روشهای قاب قبولي برای حفاظت ميباشند.

 5-9-4قابلیت قطع بار

هر كجا حفاظت اضافه دشارژ بوسيله كاركرد قطع بار فراهم گردد ،نقاط تنظيمي قطع و اتصال مجدد بار بايد
بوسيله آزمون مطاب بند  3-9-3ارزيابي شود.
بار ميتواند يا يك بار مستقيماً با كليد وص شده يا يك بار كنترل شده توسط  BCCبا ساير روشها باشد.
در حالتي كه  BCCمستقيماً وظيفه كليدزني بار را بر عهده دارد ،اين مورد بايد توسط يك وسيله كليدزني
قطع بار يکپارچه با آن فراهم شود.
اگر  BCCنقاط تنظيمي قطع بار متعددی داشته باشد ،اين نقاط بايد توسط آزمون قاب ارزيابي بوده و
بتوانند از واسط كاربر  BCCتعيين شده و يا صريحاً در مستندات نوشته شده باشند.
يادآوري -حفاظت اضافه دشارژ يك ويژگي اجباری است (به بند  3-9-3-2مراجعه شود) .قابليت قطع بار  BCCصرفاً به علت
آنکه برای حفاظت از طول عمر باتری ضروری است ،توصيه ميگردد ولي درصورتي كه اين خصوصيت توسط  BCCفراهم
نگردد ،بايد با ساير وساي خارجي بدست آيد.

4-4

الزامات کارايي انرژي

 6-4-4خود مصرفي حالت آماده به کار

در حالتي كه هيچ ورودی فتوولتاييك و يا باری وجود ندارد ،خود مصرفي يك  BCCفتوولتاييك بايد مطاب
با جدول 1باشد ،اين مقادير برای زماني است كه ولتاژ باتری برابر با  9/1V/Cell ± 9 %و دمای محيط برابر با
 93ºC ± 9ºCباشد.
انطباق اين مسئله بايد از طري آزمون بيان شده در بند  1-3-3تعيين شود.
جدول  -6الزامات خود مصرفي
جريان شارژ نامي

بیشینه خود مصرفي

>3A

3 mA

3 A ≤ I ≤ 36A

 6/1 %جريان شارژ نامي

> 36A

36mA
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يادآوري -حدود بيان شده در جدول 1برای كاركرد شارژ كنترلر در مد "زمان شب" داده شدهاند .در صورتي كه تجهي ات
جانبي ديگری نظير وساي مديريت بار ،صفحات نماي  ،ثباتهای داده و ديگر وسايلي كه از منبع تغیيه  BCCاستفاده
ميكنند موجود باشند ،بايد غير فعال شده و يا در صورت امکان از  BCCقطع گردند.
 1-4-4بازدهي BCC

بازدهي توان  BCCبايد از  16 %تا  166 %جريان شارژ اسمي در ولتاژ باتری برابر با  9/9V/Cell ± 9 %در
دمای محيط  93ºC ± 9ºCارزيابي گردد.
انطباق اين مسئله بايد از طري آزمون بيان شده در بند  9-3-3تعيين شود.
5-4

الزامات حفاظت و ايمني در برابر خطا

 6-5-4کارايي حرارتي

 BCCبايد حداق يك ساعت قادر به تحم جريان /توان ورودی اسمي از مولد  PVو بطور هم مان جريان
بار اسمي ارسالي به پايانههای بار (در صورت وجود) در بيشينه دمای اسمي مجاز محيط كاركرد تعيين شده
توسط توليد كننده (  )± 9 ˚Cباشد .ولتاژ باتری ني بايد برابر با  9/9V/Cell ± 9 %باشد.
انطباق اين مسئله بايد از طري آزمون بيان شده در بند  1-2-3تعيين شود.
يادآوري -بسته به مقادير اسمي مربوط به ورودی  PVو پايانههای بار  ،اين آزمون ممکن است سبب شارژ يا دشارژ باتری
شود.

 1-5-4کارکرد اضافه جريان
 6-1-5-4سمت PV

 BCCنبايد با اضافه جرياني ناشي از مولد  PVتا سقف  193 %ك جريان اسمي صدمه ببيند .شارژ كنترلر
باتری بعد از چنين رخدادی بايد به كاركرد عادی خود ادامه داده و نبايد نياز به ريست دستي داشته باشد.
يادآوري -زمان ريست برای هر نوع سازوكار ريست كننده خودكار نبايد بيشتر از زمان مندرج در دستورالعم توليدكننده (در
صورت مشخص شدن) باشد.

انطباق اين مسئله بايد از طري آزمون بيان شده در بند  9-2-3تعيين شود.
 1-1-5-4سمت بار

اگر  BCCپايانه بار داشته باشد ،اين پايانه بايد برای اينکه اضافه بار سبب آسيب رساندن به كاركرد اعمال
ضروری  BCCفتوولتاييك نشود ،در مقاب جريان حفاظت گردد.
انطباق اين مسئله بايد از طري آزمون بيان شده در بند  3-2-3تعيين شود.
مقادير اسمي پايانههای بار بايد مطاب با ال امات كاربرد /كاربردهای مورد نظر باشد.
2

 9-5-4مولد  PVو پالريته معکوس باتري

 BCCبايد از اتصال با پالريته معکوس مولد  PVيا باتری توسط سخت اف ار يا با رويههای مستندسازی و
نشانه گیاری محافظت گردد.
يادآوري -روش مطلوب حفاظت در مقاب پالريته معکوس استفاده از روشهای سختاف اری است ولي مستندسازی رويهای
ني مجاز است .اين مسئله در طي نصب و تعويض باتری حائ اهميت است.

انطباق اين مسئله بايد از طري آزمون بيان شده در بند  2-2-3و  3 -2-3تعيين شود.
 4-5-4مدار باز در پايانههاي باتري (بدون اتصال باتري)

 BCCبا پايانههای بار بايد از وارد آمدن صدمه به خودش در مقاب ولتاژ مدار باز مولد  PVدر هنگام قطع
باتری محافظت شده و بار را ني محفاظت نمايد.
انطباق اين مسئله بايد از طري آزمون بيان شده در بند  0-2-3تعيين شود.
1-4

الزامات واسط کاربر

 6-1-4کلیات

واسط كاربر يك  BCCبايد هريك از موارد زير را شام شود :صفحه نماي  ،LCDنمايشگرهای ،LED
هشدارهای صوتي ،اتصاتت رله و ساير واسطهای كامپيوتری يا ساير واسطهای آنالوگ و ديجيتال .واسط در
صورت پيادهسازی صحيح ميتواند برای كاربر اطالعات ارزشمندی را درباره كاركرد سامانه فراهم كند.
واسط كاربر ممکن است در داخ تجهي ات ديگری جدا از  BCCنظير يك واحد مکم كنترلي /ثبات /واسط
كه ميتواند بصورت في يکي به  BCCمتص شده يا از طري ارتباط بيسيم با آن كار كند ،تعبيه شده باشد.
 1-1-4اطالعات کارکردي
 6-1-1-4کلیات

سطح اطالعات فراهم شده برای كاربر با توجه به كاربرد مورد نظر و ال امات خا آن تعيين ميشود.
واسط كاربر شارژ كنترلر بايد اطالعاتي نظير آنچه كه در بند  9-9-0-2به تفصي شرح داده شده است را
ارائه نمايد.
 1-1-1-4اطالعات توصیه شده کارکرد

 نماي
 نماي
 نماي

وضعيت شارژ شدن (در حال شارژ است يا خير)
وضعيت قطع بار (يا وضعيت حفاظت در مقاب اضافه دشارژ)
وضعيت شارژ باتری
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ساير اطالعات كاركردی اضافي كه توسط شارژ كنترلر نماي
ولي محدود به آنها نميگردد:
 نقاط تنظيمي شارژ
 ولتاژ باتری
 جريان شارژ
 ورودی /خروجي انرژی

داده ميشود ،ميتواند شام موارد زير ني باشد

 9-1-4نقاط تنظیمي و پارامترهاي قابل تغییر توسط کاربر

اگر گ ينه نقاط تنظيمي يا پارامترهای قاب تغيير توسط كاربر ارائه گردد ،واسط كاربر بايد وسيلهای را برای
تغيير و نماي اين تنظيمات به گونهای كه در بند  2-3-3-2مشخص گرديده ،فراهم نمايد.
يادآوري -اين بند در مورد شارژ كنترلرهای باتری با نقاط تنظيمي ثابت كاربردی ندارد.

انطباق اين مسئله بايد از طري بازرسي شارژكنترلر و مطابقت آن با دفترچه راهنمای كاربر /نصب تعيين
شود.
 4-1-4هشدارها

شرايط زير بايد توسط واسط كاربر اخطار داده شود:
 وضعيت شارژ كم باتری /ولتاژ پايين باتری /عدم قابليت شارژ.
 قطع بار.
 تريپ ( BCCبرای مثال با اضافه دما).
هشدارهای صوتي و يا تصويری كه به وضوح توسط كاربر سامانه قاب شناسايي ميباشند ،بايد در صورتي كه
شارژكنترلر در هريك از شرايط بات قرار گرفت ،عم نمايند .هشدارهای صوتي بايد از نظر زماني محدود بوده
و به يك هشدار تصويری و يا يك هشدار چشمكزن تبدي شوند.
انطباق اين مسئله بايد از طري آزمون بيان شده در بند  9-9-3و بند  3-9-3تعيين شود.
5

آزمونها

6-5

شرايط کلي براي آزمونها

 6-6-5پیکربندي و پیش آمادهسازي آزمونها

خا

 BCCبايد مطاب با دستورالعم سازنده تعبيه و نصب شود .هنگام نصب  BCCدر آراي
ديواری) نصب بايد از اين شرايط تبعيت كند.
 BCCبايد در يك اتاقك با دمای كنترل شده برای تمامي آزمونها نصب شود .تا زماني كه دماهای اتاقك و
 BCCبه پايداری حرارتي نرسيده اند ،رويه آزمون نبايد آغاز گردد.
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(مانند نصب

 1-6-5منابع تغذيه  DCبراي آزمون
 6-1-6-5ورودي PV

منبع تغیيهای كه به عنوان ورودی  PVاستفاده ميشود ،بايد يك شبيهساز مولد  PVباشد .با اين وجود ،يك
منبع تغیيه كنترل شونده با ولتاژ و جريان با يك مقاومت سری (  RSدر نمودارهای آزمون( ني ميتواند
استفاده گردد.
اگر يك شبيهساز مولد  PVاستفاده شود ،بايد كمينه مقادير اسمي زير را دارا باشد:
VOC ≥ 2×VBAT-NOM
ISC ≥ 1.25×IBCC-IN

اگر يك منبع تغیيه كنترل شونده با ولتاژ و جريان با يك مقاومت سری استفاده شود ،بايد كمينه مقادير
اسمي زير را دارا باشد:
V ≥ 2×VBAT-NOM
I ≥ 1.25×IBCC-IN

كه در آن:
 VBAT-NOMولتاژ نامي باتری است.
 IBCC-INجريان اسمي ورودی سمت  PVشارژ كنترلر ميباشد.
 1-1-6-5شبیهساز باتري

منبع تغیيهای كه برای شبيهسازی باتری استفاده ميگردد بايد كنترل شونده با ولتاژ و جريان بوده و كمينه
مقادير اسمي زير را دارا باشد:
V ≥ 1.4×VBAT-NOM
I ≥ 1.25×IBCC-OUT

كه در آن:
 IBCC-OUTجريان اسمي شارژ كنترلر به باتری ميباشد.
 9-6-5پیکربندي آزمون عمومي

پيکربندی آزمون عمومي بايد مطاب با آنچه كه در شک  1مشخص گرديده ،انجام شود .هرگونه تغيير يا
اصالح در پيکربندی اصلي برای يك آزمون خا در بندهای  3-1-3 ،2-1-3و  0-1-3و در بندهای آزمون
مربوطه معين ميگردند.
اندازهگيریهای ولتاژ بايد در پايانههای  BCCانجام گيرد.
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شکل  -6پیکربندي آزمون عمومي

 4-6-5پیکربندي آزمون جريان معکوس

پيکربندی آزمون بايد مطاب با آنچه كه در شک  9مشخص گرديده ،انجام شود.
مقاومت داخلي مولد  )RPV( PVبايد با استفاده از روابط  1و  9محاسبه شود.
()1

NS
IR

R PV  1440

2.1N C 2

()9

RPV

PR PV 

كه در آن:
 RPVمقاومت مولد  PVبر حسب اهم ميباشد كه برای اتصال به سامانه نياز است.
 NSتعداد ماژولهای  PVميباشد كه بهصورت سری در هر رشته برای  BCCتحت آزمون استفاده ميشوند
(با درنظرگرفتن يك ماژول سری در هر  19Vولتاژ نامي سامانه) .فرض ميشود كه تعداد استاندارد
سلولهای  PVدر يك ماژول  30سلول باشد.
 IRجريان اسمي  BCCبر حسب آمپر ميباشد)A( .
 PRكمينه اتال توان  RPVبر حسب وات ميباشد.
 NCتعداد سلولهای سری باتری ميباشد كه هر سلول معادل با ولتاژ نامي 9 Vاست.
PV

.

يادآوري -رابطه  1بر اساس مقاومت متناظر با فنآوری ماژول  PVبا پيوند سهگانه  a-Si:Hميباشد.
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شکل  -1پیکربندي آزمون جريان معکوس

 5-6-5پیکربندي آزمون دوره شارژ
 6-5-6-5کلیات

پيکربندی آزمون بايد مطاب با شک  1به همراه مالحظاتي كه در زير توصيف ميگردد ،انجام شود.
 1-5-6-5ورودي PV

گ ينه مطلوب يك شبيهساز مولد  PVميباشد .اگر شبيهساز مولد  PVبا مقادير اسمي ولتاژ و /يا جريان مورد
نياز موجود نباشد ،ميتوان از يك منبع تغیيه با يك مقاومت سری ( )RSاستفاده كرد.
اگر منبع تغیيهای با مقاومت سری استفاده شود ،تنظيمات منبع تغیيه  PVبايد مطاب با روابط زير باشد:
VPV-PSU = 1.25×VBAT-MAX

()3
()2

ده درصد جريان اسمي ورودی IPV-PSU = PV

كه در آن:
 VBAT-MAXبيشينه ولتاژ شارژ مورد نظر (مانند بيشينه ولتاژ يکسان سازی در دمای  )93˚Cطي آزمونهای
نقطه تنظيمي ميباشد.
 IPV-PSUجريان تنظيم شده منبع تغیيه ورودی  PVميباشد.
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 VPV-PSUولتاژ تنظيم شده منبع تغیيه ورودی  PVميباشد.
افت ولتاژ در  RSبايد بين  16 %تا  13 %ولتاژ تنظيم شده واحد منبع تغیيه  )PSU( PVباشد ،لیا:
0.1  VPV  PSU
0.15  VPV  PSU
() 3
R 
I PV  PSU

بنابراين كمينه اتال توان مورد نياز  RSتوسط رابطه زير داده ميشود:
()0
كه در اين رابطه  RSمقاومت سری متص بين منبع تغیيه  PVو شارژ كنترلر است.

S

I PV  PSU

2
PRS  I PV
 PSU RS

 9-5-6-5شبیهساز باتري

برای آن دسته از  BCCهايي كه مشخصه  IVفتوولتاييك را پوي مينمايند و بدين منظور جريان  PVرا
برای چند ثانيه قطع ميكنند PSU ،سمت باتری به عنوان يك سامانه پشتيبان مورد نياز است .اين واحد
بدين منظور قرار داده شده است كه از كاه شديد ولتاژ باتری طي پوي منحني  IVمیكور جلوگيری
نمايد.
تنظيمات  PSUپشتيبان باتری بايد:
0.9×VBAT ≤ VBAT-PSU ≤ 0.94×VBAT
 196 %جريان شارژ مورد انتظار = IPV-PSU

كه در آن:
 VBATولتاژ باتری اندازهگيری شده در پايانههای  BCCميباشد.
 VBAT-PSUولتاژ تنظيم شده  PSUپشتيبان است.
 IPV-PSUجريان تنظيم شده  PSUپشتيبان است.
يادآوري -هرگاه كه ولتاژ باتری برای انجام آزموني كه در گامهای آزمون مندرج در بند  9-9-9-3معين گرديده ،تغيير داده
ميشود VBAT-PSU ،بايد تنظيم گردد.

مقدار خازن باتری ( )CBبايد  )6/9F ± 9( %باشد.
 RBمقاومت متغيری است كه برای كنترل ولتاژ باتری بهكار ميرود .مشخصات اين باتری بايد مطاب روابط
زير باشد:
VBAT  MIN
I CHG
V
RB  MAX  BAT  MAX
I CHG
PRB  VBAT  MAX I CHG
RB  MIN 

كه در آن:
 I CHGجريان شارژ باتری ميباشد كه برای آزمون نياز است.
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 RB MINكمينه مقاومت مورد نياز برای آزمون است.
 RB  MAXبيشينه مقاومت مورد نياز برای آزمون است.
PR
كمينه تلفات توان مورد نظر  RBاست.
 VBAT MINكمينه ولتاژ باتری مورد نظر طي آزمونهای نقطه تنظيمي (مانند شبيهسازی وضعيت شارژ كم
باتری) ميباشد.
B

 1-6-5پیکربندي آزمون بازدهي ،کارايي حرارتي و اضافه جريان PV

 6-1-6-5کلیات

پيکربندی آزمون بايد مطاب با شک  1به همراه مالحظاتي كه در بندهای  9-3-1-3و  9-0-1-3توصيف
ميگردد ،انجام شود.
 1-1-6-5شبیهساز باتري

ولتاژ در پايانههای باتری  BCCبايد طي آزمونها ثابت باقي بماند .يك شبيهساز باتری اگر بتواند ولتاژ را ثابت
نگهدارد ،قاب استفاده ميباشد .استفاده از واحد منبع تغیيه ( )PSUكنترل شونده با ولتاژ و جريان مادامي
كه نکات زير در نظر گرفته شود ،برای اين آزمون مناسب ميباشد.
در اين جا  PSUمتص شده به پايانههای باتری  BCCبرای ايجاد يك مرجع ولتاژ باتری (  ) VBAT  PSUنياز
است .اين  PSUبايد در مد تنظيم ولتاژ كار كرده و جريان  RBرا در همه زمانها طي آزمون تغیيه كند.
تنظيمات اين  PSUبايد چنين باشد:
()3
VBAT  PSU  VBAT TEST
()3
I BAT  PSU  1.3I CHG  MAX
كه در آن:
 VBAT TESTولتاژ باتری اندازهگيری شده در پايانههای  BCCبرای هر آزمون ميباشد ( 9/9V/Cellبرای آزمون
بازدهي).
 VBAT  PSUولتاژ تنظيم شده  PSUباتری است.
 I CHG  MAXبيشينه جريان شارژ مورد نظر ميباشد.
يادآوري VBAT  PSU -عموماً نياز خواهد بود تا در هر مرحله جريان شارژ برای جبرانسازی افت ولتاژ متغير در سيمبندیها،
اندكي تنظيم شود.

مقدار خازن باتری ( ،CBبه شک  1مراجعه شود) بايد  ) 6/1F ± 96( %باشد.
 RBمقاومت ثابتي است كه جريان شارژ و جريان  PSUباتری را تلف ميكند .مشخصات اين باتری بايد
مطاب روابط زير باشد:
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VBAT TEST
 10 %
1.15 I CHG  MAX

()2
()16
كه در آن:
 RBمقاومت پيکربندی باتری موردنياز برای آزمون است.
 PRكمينه تلفات توان موردنظر  RBميباشد.

RB 

PRB  1.3VBAT TEST I CHG  MAX

B

1-5

آزمونهاي حفاظت طول عمر باتري

 6-1-5آزمون جريان نشتي باتري به مولد PV

 6-6-1-5هدف /دامنه کاربرد

هد اين آزمون اندازهگيری جريان معکوس جاری شده از طري  BCCاز باتری به مولد  PVدر هنگامي
است كه مولد  PVمتص ميباشد ولي جرياني توليد نميكند .اين آزمون انطباق با ال امات مندرج در بند
 1-3-2را تأييد ميكند .اندازهگيریها بايد در دمای  93 ºC ±9 ºCصورت گيرد.
 1-6-1-5پیکربندي آزمون

مطاب با بند  2-1-3عم شود.
 9-6-1-5رويه آزمون

الف) پيکربندی آزمون را مطاب با شک  9انجام دهيد.
ب) مطمئن شويد كه شرايط معين شده در بند  1-1-3برقرار شده است.
) ولتاژ باتری را در مقدار  )9/1V/Cell ± 9( %تنظيم كنيد.
ت) جريان را در حلقه  RPVاندازه بگيريد.
يادآوري -بعضي از شارژ كنترلرها ممکن است تأخير زماني داشته باشند ،اين تأخير از لحظهای كه ولتاژ  PVكمتر از ولتاژ
باتری است آغاز شده و تا لحظهای كه شارژ كنترلر ،جريان نشتي مولد  PVرا كاه

ميدهد ،ادامه دارد.

ث) نتيجه را با ال امات بند  1-3-2مقايسه كنيد.
 1-1-5آزمونهاي دوره شارژ
 6-1-1-5هدف /دامنه کاربرد

هد از اين آزمونها اندازهگيری نقاط تنظيمي شارژ  BCCدر دمای 93 ºCو  26ºCميباشد .اندازهگيری در
دو دمای میكور اين امکان را فراهم ميسازد تا در هنگامي كه  BCCاين قابليت را دارد ،جبرانسازی دمايي
نقاط تنظيمي بررسي شود.
به منظور اندازهگيری نقاط تنظيمي شارژ تزم است تا يك چرخه كام شارژ كه شام تمامي مراح شارژ
موجود  BCCتحت آزمون است ،پاي شود .تعداد مراح شارژ برای انواع و توليدكنندههای مختلف BCC
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متفاوت است .كنترلرهای خاموش /روشن تنها دو مرحله دارند .واحدهای تنظيم كننده بايد حداق شام
مراح شارژ توده و شناور بوده و در بسياری موارد مرحله يکسانسازی را ني دارا ميباشند .بعضي BCCهای
پيشرفته ديگر مراح تنظيمي را ني در بر ميگيرند.
 1-1-1-5پیکربندي آزمون

مطاب با بند  3-1-3عم شود.
 9-1-1-5رويه آزمون

الف -پيکربندی آزمون را مطاب با شک  1انجام دهيد.
ب -اطمينان حاص كنيد كه شرايط معين شده در بند  1-1-3در دمای اتاقك  93 ºCبرقرار شده است.
 مقاومت شبيهساز باتری ( )RBرا برای توليد ولتاژ نامي باتری در  16 %جريان شارژ اسمي ،تنظيم كنيد.ت -در طول آزمون ،تنظيم ولتاژ  PSUباتری را در محدوده معين شده در بند  3-3-1-3نگه داريد .توجه
مخصوصي بايد بعد از هر تغيير ولتاژ اعمال شود.
يادآوري -6اين مسئله بدين خاطر است كه از كنترل ولتاژ باتری توسط  BCCو نه با  PSUپشتيبان باتری ،اطمينان حاص
گردد.

ث -پارامترهای كاركردی منبع تغیيه ورودی  PVرا برای توليد 16%جريان شارژ تنظيم كنيد .برای
كنترلرهای  ،PWMولتاژ  MPPتغیيه  PVبايد  )126±9( %ولتاژ نامي باتری و ولتاژ مدار باز )133±9( %
ولتاژ نامي باتری باشد .برای كنترلرهای  ،MPPTولتاژ  MPPتغیيه  PVبايد نقطه مياني پنجره ولتاژ
كاركردی  BCCبا رواداری  ± 9 %و ولتاژ مدار باز  )193±9( %ولتاژ  MPPباشد.
ج -ولتاژ و جريان ورودی و خروجي را به عالوه دمای اتاقك در يك نرخ نمونهبرداری كه وضوحي كافي را از
پارامترهای مشاهده شده فراهم ميكند ،ثبت كنيد.
يادآوري -1در صورتيكه ورودی  BCCفيلترينگ مناسبي را در مورد پال های  PWMانجام دهد ،يك نرخ نمونهبرداری
بيست ثانيهای عموماً وضوحي كافي را فراهم ميكند .با اين وجود ،بعضي واحدها ميتوانند ولتاژها و جريانهای ريپ داری را با
فركان هايي در دهها و صدها هرت عرضه كنند؛ در اين موارد ،فركان نمونهبرداری بايد متناسب با اين مسئله تنظيم گردد.

چ -ولتاژ باتری را با زياد نمودن  RBبصورت پلهای اف اي دهيد تا زماني كه  BCCدر كنترلرهای تنظيم
كننده ( PWMيا  )MPPTشروع به تنظيم جريان شارژ كرده يا در كنترلرهای روشن /خاموش جريان را قطع
كند .بين پلههای ولتاژی دو دقيقه يا به مي ان تأخير زماني معين شده  BCCبه اضافه يك دقيقه (هركدام
ب رگتر بود آن را انتخاب نماييد) صبر كنيد .اين ولتاژ را به عنوان ولتاژ نهايي مرحله شارژ توده ثبت نماييد.
يادآوري -9در هنگام تخمين نقطه تنظيمي مورد نظر خاتمه شارژ ،جبرانسازی دمايي و يا جرياني را در نظر بگيريد.
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يادآوري -4پلههای ولتاژ باتری بايد با عدم قطعيت قاب قبول اندازهگيری به ويژه در ن ديکي نقاط مورد نظر تنظيمي سازگار
باشند .در طي شيب اف اي ولتاژ ،مقدار  96mvبر هر سلول باتری مناسب است ولي در ن ديکي نقاط تنظيمي  2 mvبر هر
سلول باتری يا كمتر تزم است كه انتخاب اين مقادير ولتاژ گامي عدم قطعيت قاب قبول اندازهگيری را ضمانت خواهد كرد.
يادآوري -5صحت تنظيم ميتواند با پاي

ولتاژ و جريان ورودی با يك اسيلوسکو معلوم گردد.

ح -اگر كنترلر از نوع تنظيم كننده باشد ،به مرحله بعد برويد .اگر كنترلر از نوع روشن/خاموش است ،تا زماني
كه  BCCجريان  PVرا مجدداً وص نمايد ،ولتاژ را بصورت پلهای كاه دهيد .بين پلههای ولتاژی دو دقيقه
يا به مي ان تأخير زماني معين شده  BCCبه اضافه يك دقيقه (هركدام ب رگتر بود آن را انتخاب نماييد) صبر
كنيد .اين ولتاژ را به عنوان ولتاژ بازگشت به شارژ ثبت كنيد .به گام (ر) مراجعه كنيد.
يادآوري  -1در هنگام تخمين نقطه تنظيمي مورد نظر خاتمه شارژ ،جبرانسازی دمايي و يا جرياني را در نظر بگيريد.
پلههای ولتاژ باتری بايد با عدم قطعيت قاب قبول اندازهگيری به ويژه در ن ديکي نقاط مورد نظر تنظيمي سازگار باشند.

خ -شارژ يکسانسازی را در صورتي كه اين امکان موجود است ،به سامانه اعمال كنيد.
د -با استفاده از يك اسيلوسکو دوره كار BCC 1را با اف اي  RBدر مي ان  26 %تنظيم كنيد.
ذ -به شارژ كنترلر اجازه دهيد تا به صورت خودكار به دوره شارژ ادامه دهد (يعني هيچ تنظيم  RBديگری
تزم نيست) .اين روند تا زماني كه به مد شناور رسيده و به مدت نيم ساعت در اين مد باقي مانده باشد ادامه
يافته تا قرائتهای پايدار و هرگونه رفتار گیرای ممکني را بدست آورد .ولتاژها و جريانهای ورودی و خروجي
را در مراح مختلف شارژ (يکسانسازی ،شناور و غيره) ثبت كنيد.
ر -آزمون را در دمای محيط (اتاقك)  26˚Cتکرار كنيد.
ز -انتهای آزمون.
 9-1-5آزمون قطع بار /اتصال مجدد بار
 6-9-1-5هدف/دامنه کاربرد

هد از اين آزمون بررسي نقاط تنظيمي ولتاژ پاييني است كه برای قطع بار ( )LVDو اتصال مجدد بار
( )LVRاستفاده ميگردند .اندازهگيریها تزم است تا در دمای  93 ˚Cانجام شود.
بعضي از BCCها قابليت مديريت بار را دارا نميباشند ،ولي اتصاتت جانبي دارند كه كنترل بار را با وساي
كليدزني خارجي ممکن ميسازند.
يادآوري -يك  BCCپيشرفته ممکن است تابع نقاط تنظيمي ولتاژی نباشد .در چنين مواردی رويهای بايد استفاده گردد كه
به شکلي مناسب بر اساس الگوريتم كنترل بار  BCCاصالح شده است.

1- Duty Cycle

12

 1-9-1-5پیکربندي آزمون

مطاب با بند  3-1-3عم شود.
 9-9-1-5رويه آزمون

الف -پيکربندی آزمون را مطاب با شک  1انجام دهيد.
يادآوري -برای اين آزمون RB ،و  PSUورودی  PVرا قطع كنيد.

ب -اطمينان حاص كنيد كه شرايط معين شده در بند  1-1-3در دمای اتاقك  93 ˚Cبرقرار شده است.
  PSUباتری را برای توليد ولتاژ باتری به مي ان  9/1V/cellتنظيم كرده و به  BCCمتص كنيد.ت -اگر شارژكنترلر دارای پايانههای بار ميباشد ،مقاومت بار را برای توليد جريان باری به مقدار )16±9( %
جريان اسمي بار در ولتاژ اسمي باتری تنظيم نماييد .اگر شارژكنترلر خروجيهای كنترلي برای عم قطع
ولتاژ پايين دارد ،مقاومت بار را با خروجي كنترلي تنظيم كنيد تا جريان باری را توليد نمايد كه بتواند با اين
خروجي كنترلي مديريت شود.
ث -ولتاژ باتری را بصورت پلهای تا زماني كه  BCCبار را قطع كند (ولتاژ و جريان پايانه بار برابر با صفر شود)
كاه دهيد .بين پلههای ولتاژی دو دقيقه يا به مي ان تأخير زماني معين شده  BCCبه اضافه يك دقيقه
(هركدام ب رگتر بود آن را انتخاب نماييد) صبر كنيد .ولتاژ را درست قب از قطع شدن بار به عنوان كميت
اندازهگيری شده  LVDثبت كنيد.
يادآوري  -1در هنگام تخمين نقطه تنظيمي مورد نظر قطع ،جبرانسازی دمايي و يا جرياني را در نظر بگيريد.
پلههای ولتاژ باتری بايد با عدم قطعيت قاب قبول اندازهگيری به ويژه در ن ديکي نقاط تنظيمي مورد نظر قطع سازگار باشند.
نمايد (ولتاژ پايانه بار برابر با VBAT

ج -ولتاژ باتری را بصورت پلهای تا زماني كه  BCCبار را مجدداً وص
شود) اف اي دهيد .بين پلههای ولتاژی دو دقيقه يا به مي ان تأخير زماني معين شده  BCCبه اضافه يك
دقيقه (هركدام ب رگتر بود آن را انتخاب نماييد) صبر كنيد .ولتاژ را درست قب از اتصال مجدد بار به عنوان
كميت اندازهگيری شده  LVRثبت كنيد.
يادآوري -9در هنگام تخمين نقطه تنظيمي مورد نظر اتصال مجدد ،جبرانسازی دمايي و يا جرياني را در نظر بگيريد.
پلههای ولتاژ باتری بايد با عدم قطعيت قاب قبول اندازهگيری به ويژه در ن ديکي نقاط تنظيمي موردنظر اتصال مجدد سازگار
باشند.

چ -آزمون را در دمای محيط (اتاقك)  26°Cتکرار كنيد.
ح -انتهای آزمون.
9-5

آزمونهاي کارايي انرژي

 6-9-5آزمون خود مصرفي حالت آماده به کار
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 6-6-9-5هدف /دامنه کاربرد

هد اين آزمون تعيين خود مصرفي شارژ كنترلر باتری در وضعيت حالت آماده به كار (بدون ورودی  PVو
بار( ميباشد.
 1-6-9-5پیکربندي آزمون

مطاب با بند  3-1-3عم شود.
 9-6-9-5رويه آزمون

الف -پيکربندی آزمون را مطاب با شک  1انجام دهيد.
يادآوري -برای اين آزمون RB ،بايد از مدار حی شده و هيچ ورودی  PVو باری تزم نميباشند.

ب -اطمينان حاص كنيد كه شرايط معين شده در بند  1-1-3در دمای اتاقك  93 ˚Cبرقرار شده است.
 ولتاژ باتری را در مقدار  9/1V/Cell ± 9%تنظيم كنيد.ت -اطمينان حاص كنيد كه پايانههای بار يا خروجي كنترلي كمکي در صورت وجود ،در مد فعال يا روشن
باشند.
ث -ولتاژ و جريان باتری را اندازه بگيريد؛ خوان ها را ثبت كنيد.
ج -اندازهگيریها را با روال ذكر شده برای مقدارهای 1/2 ،1/3 ،1/3و  9/6 V/cellتکرار كنيد.
چ -انتهای آزمون.
 1-9-5آزمون بازده
 6-1-9-5هدف/دامنه کاربرد

هد اين آزمون تعيين نمودارهای بازدهي شارژ كنترلر باتری در بازه  16 %تا  166 %جريان شارژ در دمای
محيطي  93 °Cميباشد.
 1-1-9-5پیکربندي آزمون

مطاب با بند  0-1-3عم شود.
 9-1-9-5رويه آزمون

الف -پيکربندی آزمون را مطاب با شک  1انجام دهيد.
يادآوري -6برای اين آزمون ،باری تزم نيست.

ب -اطمينان حاص كنيد كه شرايط معين شده در بند  1-1-3در دمای اتاقك  93 ˚Cبرقرار شده است.
 ولتاژ باتری را در مقدار  9/9V/cellبا تنظيم  PSUباتری و مادامي كه  RBثابت نگه داشته شده است،قرار دهيد.
يادآوري -1مطمئن شويد كه  PSUباتری در طول آزمون در مد ولتاژ ثابت كار ميكند.
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ت -جريان ورودی  PVرا برای ايجاد  16 %جريان اسمي شارژ با رواداری  ± 9 %تنظيم كرده و  VBAT-PSUرا
ني برای توليد ولتاژ باتری به مي ان  9/9V/cellدر پايانههای  BCCدوباره تنظيم كنيد.
ث -اطمينان حاص كنيد كه  BCCدر مد توده كار ميكند و پايانههای بار يا خروجي كنترلي كمکي (در
صورت وجود) در مد فعال يا روشن ميباشند.
ج -ولتاژ ،جريان ،توان ورودی و خروجي را اندازهگيری كرده و اين مقادير را در  16 %جريان شارژ خوانده
شده ثبت نماييد.
چ -گام های ت تا ج را برای  96 %تا  166 %جريان شارژ با پلههای  16 %تکرار كنيد.
ح -تغیيه را از ورودی  PVبرداريد.
خ -بار مقاومتي را برای ايجاد  166 %جريان نامي در پايانههای بار  BCCقرار دهيد.
د -افت ولتاژ و بازده توان  BCCرا اندازه بگيريد.
4-5

آزمونهاي حفاظت و ايمني در برابر خطا

 6-4-5آزمون کارايي حرارتي
 6-6-4-5هدف /دامنه کاربرد

هد اين آزمون ارزيابي كارايي شارژ كنترلر در بيشينه دمای اسمي و جريان شارژ اسمي در مد توده مي-
باشد .در هر كجا كه بيشينه دمای اسمي محيطي برای كاركرد توسط توليدكننده ارائه نشده باشد ،اين آزمون
بايد در دمای  26˚Cانجام شود .اثر بار ني بايد از طري اتصال به پايانههای بار (در صورت وجود) شارژ كنترلر
لحاظ گردد.
 1-6-4-5پیکربندي آزمون

مطاب با بند  0-1-3عم شود.
 9-6-4-5رويه آزمون

الف -پيکربندی آزمون را مطاب با شک  1انجام دهيد.
ب -اطمينان حاص كنيد كه شرايط معين شده در بند  1-1-3در دمای مشخص شده برای آزمونگيری با
رواداری  ± 9 ˚Cبه خاطر دمای اتاقك ،برقرار شده است.
 ولتاژ باتری را در مقدار  9/9 V/cellبا تنظيم  PSUباتری و مادامي كه  RBثابت نگه داشته شده است،قرار دهيد.
يادآوري -مطمئن شويد كه  PSUباتری در طول آزمون در مد ولتاژ ثابت كار ميكند.

ت -با اطمينان از كاركرد  BCCدر مد توده ،جريان ورودی  PVرا برای ايجاد  166 %جريان اسمي شارژ با
رواداری  ±9 %تنظيم كرده و  VBAT-PSUرا ني برای توليد ولتاژ باتری به مي ان  9/9V/cellدر پايانههای
 BCCتنظيم دوباره كنيد.
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ث -بار اسمي را به پايانههای بار (در صورت وجود) اعمال كنيد.
ج -ولتاژ ،جريان ،توان ورودی و خروجي را به همراه دماهای گرماگير و اتاقك با فاصلههای يك دقيقهای يا
كمتر به مدت يك ساعت يا تا زماني كه هرگونه حفاظت حرارتي در ( BCCتنظيم جريان ،خاموش شدن و
غيره) اعمال شود ،ثبت كنيد.
 1-4-5آزمون حفاظت اضافهجريان PV

 6-1-4-5پیکربندي آزمون

مطاب با بند  0-1-3عم شود.
 1-1-4-5هدف /دامنه کاربرد

هد اين آزمون ارزيابي كارايي شارژ كنترلر تحت شرايط اضافه بار در دمای  93 ˚Cو 193 %جريان شارژ
اسمي در مد توده ميباشد.
 9-1-4-5رويه آزمون

الف -پيکربندی آزمون را مطاب با شک  1انجام دهيد.
يادآوري -6برای اين آزمون ،باری تزم نيست.

ب -اطمينان حاص كنيد كه شرايط معين شده در بند  1-1-3در دمای اتاقك  93 ˚Cبرقرار شده است.
 ولتاژ باتری را در مقدار  9/9V/cellبا تنظيم  PSUباتری و مادامي كه  RBثابت نگه داشته شده است،قرار دهيد.
يادآوري -1مطمئن شويد كه  PSUباتری در طول آزمون در مد ولتاژ ثابت كار ميكند.

ت -با اطمينان از كاركرد  BCCدر مد توده ،جريان ورودی  PVرا برای ايجاد  193 %جريان اسمي شارژ
با رواداری  ± 9 %تنظيم كرده و  VBAT-PSUرا ني برای توليد ولتاژ باتری به مي ان  9/9V/cellدر پايانههای
 BCCتنظيم دوباره كنيد.
ث -ولتاژ ،جريان ،توان ورودی و خروجي را به همراه دماهای گرماگير و اتاقك با فاصلههای يك دقيقهای يا
كمتر به مدت يك ساعت يا تا زماني كه هرگونه حفاظت حرارتي در ( BCCتنظيم جريان ،خاموش شدن و
غيره) اعمال شود ،ثبت كنيد.
 9-4-5آزمون حفاظت اضافه جريان بار
 6-9-4-5هدف /دامنه کاربرد

هد اين آزمون ارزيابي كارايي شارژ كنترلر در دمای  93 ˚Cو  193 %جريان اسمي بار ميباشد.
 1-9-4-5پیکربندي آزمون

مطاب با بند  3-1-3عم شود.
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 9-9-4-5رويه آزمون

الف -پيکربندی آزمون را مطاب با شک  1انجام دهيد.
يادآوري -6برای اين آزمون RB ،بايد از مدار حی شده و هيچ ورودی  PVتزم نميباشد.

ب -اطمينان حاص كنيد كه شرايط معين شده در بند  1-1-3در دمای اتاقك  93 ˚Cبرقرار شده است.
 ولتاژ باتری را در مقدار  9/6V/Cell ± 9%با استفاده از منبع تغیيه باتری تنظيم كنيد.ت -با تنظيم مقاومت بار ،جريان بار را به مي ان  193 %مقدار اسمي تنظيم كرده و  VBAT-PSUرا ني برای
توليد ولتاژ باتری به مي ان  9/6V/cellدر پايانههای  BCCتنظيم دوباره كنيد.
ث) ولتاژ ،جريان ،توان باتری و بار را به همراه دماهای گرماگير و اتاقك با فاصلههای يك دقيقهای يا كمتر به
مدت يك ساعت يا تا زماني كه هرگونه حفاظت حرارتي در  BCCاعمال شود ،ثبت كنيد.
 4-4-5آزمون پالريته معکوس باتري
 6-4-4-5هدف /دامنه کاربرد

هد اين آزمون بررسي استقامت  BCCدر مقاب اتصال باتری با پالريته معکوس و همچنين بررسي حفاظت
بار از تغیيه شدن با ولتاژ منفي ميباشد.
 1-4-4-5پیکربندي آزمون

مطاب با بند  3-1-3و با مالحظات معين شده در رويه آزمون صورت گيرد.
 9-4-4-5رويه آزمون

الف -مستندات  BCCو عالئم موجود بر روی خود شارژكنترلر را مرور كرده تا بررسي شود كه آيا  BCCقادر
به تحم اتصال با پالريته معکوس در پايانههای باتری هست يا خير ،و آيا هشدار مخصوصي برای عدم انجام
اين كار موجود ميباشد .اگر چنين هشداری بر روی خود شارژ كنترلر و يا مستندات آن داده شده بود ،اين
آزمون را انجام ندهيد .در غير اينصورت به گام بعدی برويد.
ب -پيکربندی آزمون را مطاب با شک  1انجام دهيد.
يادآوري -6برای اين آزمون RB ،و  CBبايد از مدار حی شده و هيچ ورودی  PVتزم نميباشد.

 در حالي كه ورودی  PVو مدارشکنهای باتری باز ميباشند ،پالريته  PSUباتری را معکوس كنيد .ولتاژباتری را در مقدار نامي با رواداری  ±9 %و حد جريان  PSUباتری را در دو برابر جريان شارژ اسمي BCC
تنظيم كنيد.
يادآوري -1اطمينان حاص كنيد كه از يك مقاومت واقعي يا يك بار الکترونيکي كه حساس به پالريته نميباشد ،استفاده
مينماييد.
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ت -ولتاژ ،جريان ،توان باتری ،بار و  PVرا در فاصلههای ده ثانيهای يا كمتر برای طول مدت آزمون ثبت
كنيد.
ث -باتری و بار را متص نموده و اتصال را برای مدت پنج دقيقه حفظ نماييد .هرگونه اخطاری را كه BCC
نماي داد ،ثبت كنيد.
ج -بررسي كنيد كه  BCCصدمهای نديده و ولتاژ معکوس به بار تغیيه نشده باشد.
 5-4-5آزمون پالريته معکوس مولد PV

 6-5-4-5هدف /دامنه کاربرد

هد اين آزمون بررسي استقامت  BCCدر مقاب اتصال مولد  PVبا پالريته معکوس و همچنين بررسي
حفاظت بار از تغیيه شدن با ولتاژ منفي ميباشد.
 1-5-4-5پیکربندي آزمون

مطاب با بند  3-1-3و با مالحظات معين شده در رويه آزمون صورت گيرد.
 9-5-4-5رويه آزمون

الف -مستندات  BCCو عالئم موجود بر روی خود شارژكنترلر را مرور كرده تا بررسي شود كه آيا  BCCقادر
به تحم اتصال با پالريته معکوس در پايانههای  PVهست يا خير ،و آيا هشدار مخصوصي برای عدم انجام
اين كار موجود ميباشد .اگر چنين هشداری بر روی خود شارژ كنترلر و يا مستندات آن داده شده بود ،اين
آزمون را انجام ندهيد .در غير اينصورت به گام بعدی برويد.
ب -پيکربندی آزمون را مطاب با شک  1انجام دهيد.
يادآوري -6برای اين آزمون RB ،و  CBبايد از مدار حی شده و هيچ ورودی باتری تزم نميباشد.

 در حالي كه ورودی  PVو مدارشکنهای باتری باز ميباشند ،پالريته شبيهساز مولد  PVيا  PSUرا بهعالوه مقاومت های سری معکوس كنيد .ولتاژ و جريان  PVو مقاومت ( RSدر صورت كاربرد) را مطاب با بند
 9-3-1-3برای  166 %جريان شارژ تنظيم كنيد.
ت -مقاومت بار را برای كشيدن  16 %جريان اسمي در ولتاژ اسمي باتری تنظيم كنيد.
يادآوري -1اطمينان حاص كنيد كه از يك مقاومت واقعي يا يك بار الکترونيکي كه حساس به پالريته نميباشد ،استفاده
مينماييد.

ث -ولتاژ ،جريان ،توان باتری ،بار و  PVرا در فاصلههای ده ثانيهای يا كمتر برای طول مدت آزمون ثبت
كنيد.
ج -ورودی  PVو بار را متص نموده و اتصال را برای مدت پنج دقيقه حفظ نماييد .هرگونه اخطاری را كه
 BCCنماي داد ،ثبت كنيد.
چ -بررسي كنيد كه  BCCصدمهای نديده و ولتاژ معکوس به بار تغیيه نشده باشد.
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 1-4-5آزمون مدار باز باتري
 6-1-4-5هدف /دامنه کاربرد

هد اين آزمون بررسي استقامت  BCCدر مقاب مدار باز شدن پايانهای باتری و بررسي حفاظت بار از
اتصال مستقيم به ولتاژ مولد  PVاست.
 1-1-4-5پیکربندي آزمون

مطاب با بند  0-1-3و با اصالحاتي كه در رويه آزمون آورده شده است ،صورت گيرد.
 9-1-4-5رويه آزمون

الف -پيکربندی آزمون را مطاب با شک  1انجام دهيد.
ب -ولتاژ و جريان  PSUباتری را مطاب با بند  9-0-1-3تنظيم كنيد.
يادآوري -در نظر داشته باشيد كه در صورتي كه  BCCدارای پايانههای بار ميباشد ،در اين مورد خا
 I CHG  MAX  I CHG  PV  I LOADميباشد.

 پارامترهای كاركردی منبع تغیيه ورودی  PVرا برای توليد جريان شارژ اسمي با رواداری  ±3 %تنظيمكنيد .برای كنترلرهای  ،PWMولتاژ  MPPتغیيه  PVبايد  )126±9( %ولتاژ نامي باتری و ولتاژ مدار باز
 )133±9( %ولتاژ نامي باتری باشد .برای كنترلرهای  ،MPPTولتاژ  MPPتغیيه  PVبايد نقطه وسط پنجره
ولتاژ كاركردی  BCCبا رواداری  ±9 %و ولتاژ مدار باز  )193 ± 9( %ولتاژ  MPPباشد.
ت -اگر شارژكنترلر دارای پايانههای بار باشد ،بار را در مقدار  3 %جريان اسمي پايانه بار در ولتاژ نامي باتری
تنظيم كنيد.
ث -سپ منبع  PVو بار باتری را متص كنيد.
ج -ولتاژ باتری را با تنظيم  PSUباتری در مقدار نامي تنظيم كرده و به  BCCاجازه دهيد تا به مدت پنج
دقيقه در اين شرايط بماند.
چ -باتری را با باز كردن  SW2قطع كنيد .به شارژكنترلر اجازه دهيد تا به مدت پنج دقيقه در اين شرايط
بماند .هرگونه اخطاری در خصو سيگنال ها  /پيغام های خطا را ثبت نماييد.
ح -باتری را مجدداً وص نماييد و با خواندن همه سيگنال ها در صفحه نماي بررسي كنيد كه آيا
شارژكنترلر به صورت طبيعي در حال كاركرد است و يا خير .هرگونه مشاهدات مرتبط را يادداشت نماييد.
5-5

آزمونهاي واسط کاربر

ال امات واسط كاربر بطور عمده از طري بازرسي  BCCو مطابقت آن با دفترچههای نصب و دستورالعم
تجهي بررسي ميشوند .اخطارها طي ساير آزمونها نظير موارد زير بررسي ميگردند:
 آزمون قطع بار /اتصال مجدد بار (بند )3-9-3
 آزمونهای پالريته معکوس (بندهای  2-2-3و )3-2-3
 آزمون كارايي حرارتي (بند )1-2-3
 آزمون حفاظت اضافه جريان (بندهای  9-2-3و )3-2-3
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پیوست الف
(اطالعاتي)
راهنماي شارژ باتري
جدول الف 1نقاط تنظيمي پيشنهادی برای ولتاژ باتری جهت اهدا
اطالعات از توليدكننده باتری موجود نميباشند ،ارائه ميكند.

انجام آزمون را در مواقعي كه اين

جدول الف -6راهنماي نقاط تنظیمي شارژ باتري
مقادير بر حسب  Vبر  cellبراي

دريچهدار

دماي 15°C

شارژ توده

6

مهر وموم شده

1

VRLA /

9/ 2

9/ 2

يکسانسازی

 9/23تا 9/33

9/23

قطع ولتاژ پايين ،برای جريان دشارژ I10

 1/36تا 1/33

 1/36تا 1/33

قطع ولتاژ پايين ،برای جريان دشارژ  10 %مقدار I10

 1/23تا 9/6

 1/23تا 9/6

9/33

9/36

شناور

1- Vented
2- Sealed
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