
VRLA baterie - instrukce pro provoz a údržbu 
ventilem regulovaných olověných akumulátorů 
 
Typy GiV:  ( YUASA ) ..... NP / NPH – NPW – SW / RE - NPL / REW – SWL 
   ( SSB ) .......... SB / SBH / SBL 
© DK group a.s. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2004-07-23

 
Technické údaje: 
Jmenovité napětí Un .........................2,0 V x počet článků ( 12 V / 6 V ) 
Jmenovitá kapacita C20 ( C10 )..........20 hodinové vybíjení ( NP / RE / NPL / NPC / SB / SBL ) 

10 hodinové vybíjení ( NPH / EN / UX… ) 
Jmenovitý výkon P10 / 10 min...........výkon na blok ( SW / SWL / SBH ) 

výkon na článek ( NPW / REW )  
Pracovní teplota Tn ...........................20°C 
Redukční činitel ...............................f1 = 0,5 / f2 = 0,5 ( ventilace dle DIN/VDE 0510 část 1 ) 
Jmenovitý vybíjecí proud .................In = I20 = C20 / 20  pro NP / RE / NPL / NPC / SB / SBL 

In = I10 = C10 / 10  pro NPH / EN / UX 
 

Typ baterie:  Počet článků / bloků:  

Výrobní číslo / série:  Instalováno dne:  

Zprovozněno dne:  Konec záruky dne:   

 

 
Dodržujte tyto instrukce a vyvěste je v blízkosti baterie pro možnost budoucího 
nahlédnutí. Práce na baterii může provádět pouze kvalifikovaná a oprávněná osoba. 

 

Nedodržování těchto instrukcí, opravy s použitím neoriginálních dílů nebo 
neodborné zásahy a opravy baterií (včetně zásahu do bezpečnostních ventilů) 
má přímý vliv na ztrátu záruky! 

 
Zákaz kouření!  
Nevstupujte s otevřeným ohněm, hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu! 

 
Při práci s bateriemi používejte ochranné brýle a ochranný oděv.  
Dodržujte platné zásady bezpečnosti práce. 

 

Při zasažení oka nebo kůže elektrolytem důkladně vypláchněte nebo opláchněte 
zasažené místo dostatečným množstvím čisté vody. Následně vyhledejte lékařskou 
pomoc. Potřísněný oděv vyperte. 

 
Zamezte zkratům - hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu. Kontakty baterií jsou stále 
pod napětím - na baterie nepokládejte jakékoliv nářadí nebo jiné kovové předměty. 

 

Elektrolyt je velmi žíravý roztok kyseliny sírové. V normálních provozních podmínkách 
je kontakt s elektrolytem prakticky nemožný. Elektrolyt může uniknout v případě 
mechanického poškození kontejneru nebo v případě přebíjení baterie bezpečnostními 
ventily. Dojde-li ke kontaktu s elektrolytem, opláchněte postižené místo dostatečným 
množstvím čisté vody a vyhledejte lékaře. 

 
Články či bloky baterie jsou těžké. Při manipulaci s nimi používejte odpovídající 
manipulační techniku a dodržujte zásady bezpečnosti práce. 

 

Likvidace baterií 
Baterie označené symbolem recyklace musejí být zpracovány oprávněnou likvidační 
firmou. Ekologickou likvidaci je povinen zajistit dodavatel případně výrobce baterií. 
Vyřazené baterie nesmějí být vyhazovány s domovním nebo průmyslovým odpadem. 

 
1.0 - UVEDENÍ AKUMULÁTORŮ DO PROVOZU 
Olověné baterie s regulačním ventilem ( VRLA baterie ) jsou sestaveny z článků s kyselinovým 
elektrolytem, které během provozu baterií nevyžadují doplňování vodou. Ventily baterií neotvírejte! 
Baterie jsou dodávány v nabitém stavu, před instalací je není nutné formátovat. Zkontrolujte 
všechny články / bloky baterie, zda nejsou mechanicky poškozeny, zda jsou zapojeny ve správné 
polaritě a zda jsou po jejich instalaci spolehlivě utaženy šroubové kontakty případně nasunuty 
připojovací konektory. Při sériovém řazení více článků / bloků dbejte na použití stejného typu a 
shodné výrobní série.  Pro šroubové kontakty použijte následující utahovací momenty: 

Závit kontaktu: M 5 M 6 M 8 M 10 

Utahovací moment: 2,0÷3,0 N.m 4,0÷5,5 N.m 5,0÷6,0 N.m 14÷22 N.m 

Připojte baterii na nabíječ ve správné polaritě ( kladný pól nabíječe na kladný pól baterie ). Během 
připojování baterie musí být nabíječ mimo provoz a zátěž musí být také odpojena. Po připojení 
baterie zapněte nabíječ ( a připojte zátěž ) a nabíjejte baterii v souladu s kapitolou 2.2. 

2.0 - PROVOZ BATERIE 
Instalace a provoz baterie musí vyhovovat normě DIN VDE 0510. Baterie musí být instalována 
tak, aby teplotní rozdíly mezi jednotlivými články / bloky nepřesáhly 3°C ( 3K ). 
 
2.1 - VYBÍJENÍ BATERIE 
Vybíjení jednotlivých článků baterie nesmí pokračovat pod úroneň napětí, která je specifikována 
pro příslušný vybíjecí proud ( viz vybíjecí charakteristiky ). Hlubší vybíjení není dovoleno bez 
souhlasu výrobce. Po úplném nebo i částečném vybití musí být baterie okamžitě nabita. 
 
2.2 - NABÍJENÍ BATERIE 
Vyhovující jsou všechny nabíjecí metody, jejichž mezní hodnoty odpovídají normě DIN VDE 0510 
( UI charakteristika ), nabíjení je možné pouze dle těchto parametrů.  
Obsahuje-li stejnosměrný proud tekoucí při nabíjení baterií střídavou složku, vyvolává tento 
superponovaný střídavý proud ( <0,1 C(A) ) chemické reakce v elektrolytu. Tyto reakce mají za 
následek zvyšování teploty baterie, což může vést k deformaci elektrod baterie ( viz 2.5 ).  
V závislosti na druhu instalace a typu nabíjení ( dle DIN VDE 0510, část 1 ) mohou být použity 
následující metody nabíjení: 
a) Paralelní provoz pohotovostní a vyrovnávací  
Zde jsou stejnosměrný napájecí zdroj, baterie a zátěž zapojeny paralelně - proto je nabíjecí 
a provozní napětí shodné s napětím na baterii. V paralelním pohotovostním provozu je schopen 
stejnosměrný napájecí zdroj dodat v libovolném okamžiku proud potřebný jak pro zátěž tak i pro 
nabíjení baterie. Baterie jsou zdrojem proudu pouze v případě výpadku stejnosměrného 
napájecího zdroje. Nabíjecí napětí by mělo být nastaveno na 2,275 V ±0,005 V na článek (při 
20°C). Na svorkách celé baterie bude tedy hodnota tolikrát vyšší, kolik je zapojeno článků baterie 
v sérii. V paralelním vyrovnávacím provozu nemusí být schopen stejnosměrný napájecí zdroj 
dodat maximální proud zátěže v každém okamžiku. Přesáhne-li dočasně odběr zátěže maximální 
hodnotu proudu stejnosměrného napájecího zdroje, dodává potřebnou energii baterie. Baterie 
proto nemusí být vždy zcela nabita, přesto je nabíjena na konstantní hodnotu napětí 
2,275 V ±0,005 V násobenou počtem článků baterie zapojených v sérii. Tato metoda zajistí 
dostatečné dobíjení i v tomto provozu. Počet článků baterie zapojených v sérii je závislý na 
jmenovitém napětí zátěže, v nerozhodných případech kontaktujte dodavatele baterií. 
b) Přepínací provoz 
Při vlastním nabíjení je baterie oddělena od zátěže a zátěž je přepnuta na baterii pouze v případě 
výpadku stejnosměrného napájecího zdroje. Zkrácení doby nabíjení baterie je možné dosáhnout 
třífázovým způsobem nabíjení při zvýšeném nabíjecím napětí: Baterie je nabíjena na napětí  
2,45-2,50 V/čl. až do poklesu nabíjecího proudu pod 0,07 C(A) [mezní bod první fáze nabíjení po 
dobu t1]. V průběhu první fáze je měřena doba dobíjení t1. Druhá fáze nabíjení pak trvá poloviční 
dobu oproti první fázi [t2=0,5*t1] a baterie je opět nabíjena na napětí 2,45÷2,50 V/čl. Po skončení 
druhé fáze nabíjení [uplynutí doby [t=t1+0,5*t2] je nabíjení ukončeno a nabíječ přechází na 
nabíjení na konstantní napětí 2,275 V/čl. ±0,005 V (při 20°C). 
c) Bateriový provoz ( režim nabíjení / vybíjení ) 
Zátěž je napájena pouze z baterie. Nabíjení baterie závisí na druhu aplikace a musí být 
prováděno v souladu s doporučeními výrobce baterií. 
 
2.3 - ZAJIŠTĚNÍ PLNÉHO NABITÍ ( kondiční nabíjení ) 
Musí být použito nabíjecí zařízení vyhovující normě DIN 41773, jehož nastavení je takové, že 
střední hodnota napětí je 2,275 V/čl. ±0,005 V (při 20°C). 
 
2.4 - DOPLŇKOVÉ A VYROVNÁVACÍ DOBÍJENÍ 
Doplňkové dobíjení se provádí za účelem zajištění maximální doby životností baterií před vlastní 
instalací především v případech, jsou-li skladovány déle než šest měsíců, uběhlo-li více jak devět 
měsíců od data výroby nebo pokleslo-li napětí baterie naprázdno pod hodnotu 2,1 V na článek.  
Pro doplňkové nabíjení platí hodnoty uvedené v následující tabulce: 

Doba skladování Do 9 měsíců Do jednoho roku 1-2 roky 

Nabíjecí napětí V/čl. při 20°C 2,275 V/článek 2,350 V/článek 2,350 V/článek 

Doba nabíjení nejméně 72 hodin 48-144 hodin 72-144 hodin 

Baterie zapojené v sérii, které jsou udržovány při normálním dobíjení na konstantní hodnotě 
napětí, nepotřebují v případě částečné výměny žádné vyrovnávací dobíjení za podmínky, že je 
dodrženo omezení svorkového napětí naprázdno. 
 
2.5 - STŘÍDAVÉ PROUDY 
Při dobíjení na hodnotu 2,4 V/čl. podle postupu 2.2 může dosáhnout efektivní hodnota střídavého 
proudu na velice krátkou dobu max. 0,1 C(A) jmenovité kapacity. V případě plně nabitého stavu 
nesmí při dobíjení na konstantní hodnotu napětí nebo v paralelním provozu přesáhnout efektivní 
střídavý proud hodnotu odpovídající 5 A / 100 A.h jmenovité kapacity ( 50 mA / 1 A.h ). 
 
2.6 - NABÍJECÍ PROUDY 
Během nabíjení na konstantní hodnotu napětí nebo v paralelním pohotovostním provozu není 
nutno v plně nenabitém stavu nijak omezovat nabíjecí proud. Ten by měl být v rozmezí 10÷20 A 
na 100 A.h jmenovité kapacity ( 0,1÷0,2 A / 1 A.h ). 

2.7 - PRACOVNÍ TEPLOTA 
Jmenovitá pracovní teplota olověných baterií se pohybuje v rozmezí 10÷30°C (nejlépe 20°C 
±5°C). Všechny technické údaje jsou uváděny při teplotě 20°C. Nižší teploty snižují dostupnou 
kapacitu, vyšší teploty naopak závažným způsobem zkracují životnost baterie. Pracovní teplota by 
neměla trvale přesahovat hodnotu 40°C, nejvyšší provozní teplota je 50°C. 
 
2.8 - TEPLOTNÍ KOMPENZACE PŘI DOBÍJENÍ NA KONSTANTNÍ HODNOTU NAPĚTÍ 
Pro nabíjení baterie na konstantní hodnotu napětí je při teplotě 20°C doporučena hodnota 
2,275 V/čl. ±0,005 V. Teplotní kompenzace nabíjecího napětí je doporučována jako ochrana proti 
přebíjení při vysokých teplotách nebo podbíjení při teplotách nízkých. Velikost kompenzačního 
napětí lze vyjádřit jako -3 mV na článek a °C ( viz tabulka ). Při teplotách nad 40°C je teplotní 
kompenzace nabíjecího napětí nutná pro vyloučení přehřátí baterie. Nabíjení vyšší hodnotou 
konstantního napětí může být použito v případě požadavku na rychlé nabití, nesmí být ale 
překročena max. hodnota nabíjecího proudu rovna 0,25 C(A) a nabíjení musí být přerušeno při 
poklesu proudu pod hodnotu 0,01 C(A). 

Pracovní teplota (°C) -10 0 10 20 30 40 

Udržovací nabíjecí napětí (V/čl.) 2,365 2,335 2,305 2,275 2,245 2,215 

Zvýšené nabíjecí napětí (V/čl.) 2,580 2,530 2,480 2,450 2,400 2,340 

 
2.9 - ELEKTROLYT 
Elektrolyt baterie tvoří vodný roztok kyseliny sírové, který je absorbován v separátorech desek. 
Separátory jsou vyrobeny ze skelného vlákna ( tzv. AGM technologie ). 
 
3.0 - ÚDRŽBA A KONTROLA BATERIÍ 
Udržujte baterie vždy suché a čisté, zabráníte tím vzniku únikových proudů. Vodítkem pro čištění 
baterií může být příručka „Čištění baterií“ vydaná ZVEI. Pro čištění plastových dílů baterií musí být 
použita pouze čistá voda bez aditiv, organická rozpouštědla jsou nepřijatelná. 
Nejméně jedenkrát za šest měsíců zkontrolujte a zaznamenejte: 
- napětí celé baterie 
- napětí jednotlivých bloků / článků 
- povrchovou teplotu jednotlivých bloků / článků 
- teplotu bateriové místnosti / akumulátorovny 
Servisní středisko by mělo být kontaktováno v případě, že je odchylka od střední hodnoty napětí 
jednotlivých článků / bloků v sériové bateriové sadě větší než ±0,1 V/čl. nebo je-li teplotní rozdíl 
mezi jednotlivými články / bloky vyšší než 5°C ( 5 K ). 
Jedenkrát ročně změřte a poznamenejte: 
- napětí všech bloků / článků 
- povrchovou teplotu všech bloků / článků 
- teplotu bateriové místnosti / akumulátorovny 
- izolační stav (odpor) v souladu s DIN 43539, část 1 
Jedenkrát ročně vizuálně zkontrolujte: 
- šroubové spoje, u šroubových spojů bez pojistných podložek musí být zkontrolováno dotažení 
- správné umístění a seřazení baterií 
- ventilaci 
 
4.0 - TESTOVÁNÍ 
Testování by mělo být prováděno v souladu s DIN 43539, část 1 a 100 ( návrh ). Musí být 
dodrženy speciální postupy, jako např. DIN VDE 0107 a DIN VDE 0108. 
Pro zajištění spolehlivé dodávky energie by měla být vyměněna celá bateriová sada po ukončení 
její životnosti. V úvahu je také nutno brát provozní podmínky a pracovní teplotu sady. 
 
5.0 - PORUCHY 
V případě závady na baterii nebo nabíječi volejte okamžitě servisní organizaci. Informace získané 
a zaznamenané dle bodu 3.0 velice napomohou při hledání závady.  
Smlouva o dílo s dodavatelem velmi zjednoduší odstraňování problémů. 
 
6.0 - SKLADOVÁNÍ A VYŘAZENÍ Z PROVOZU 
Při skladování baterií nebo při jejich dlouhodobém odstavení z provozu je vhodné uložit je plně 
nabité v suchých prostorách s teplotami nad 0°C. Aby nedošlo k poškození během skladování, 
musí být baterie průběžně dobíjeny v souladu s bodem 2.4. 
 
7.0 - PŘEPRAVA 
VRLA baterie nejsou žádným zdrojem nebezpečí. Je-li při jejich dopravě zabráněno zkratům, 
vibracím, otřesům, pádům, případně jinému nebezpečí, jsou klasifikovány jako bezpečné pro 
přepravu železniční, silniční i leteckou ( v souladu s předpisy GGVS, GGVE a lATA ).  
Baterie vyrobené dle výše uvedených předpisů nemusejí být na obalu označeny symbolem 
žíraviny ( elektrolytu ). 
Únik elektrolytu lze předpokládat v případě poškození kontejneru VRLA baterií – potom musí být 
během přepravy zabráněno dalšímu úniku elektrolytu a musí s nimi manipulováno v souladu 
s příslušnými pravidly pro přepravu nebezpečných nákladů. 
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