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Przenośne urządzenie TBA160-IŁ 
do oceny stanu baterii akumulatorów 24-50 V, 80-3200 Ah 

Systemy telekomunikacyjne muszą funkcjonować także podczas awarii sieci elektroenergetycznej i dlatego mają 
rezerwowe źródło energii, z reguły w postaci dwóch baterii akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Baterie takie należy 
okresowo kontrolować lub profilaktycznie odpowiednio często wymieniać. Uszkodzenia baterii można wykryć 
monitorując napięcia ich monobloków podczas pracy w systemie oraz okresowo mierząc ich konduktancję, jednak wiedzę 
o faktycznej „dysponowanej” pojemności (bateria pracująca w systemie powinna mieć pojemność nie mniejszą niż 80% 
znamionowej) można uzyskać wyłącznie poprzez kontrolne wyładowanie (rys. 1) znamionowym prądem. 

 

Rys. 1. Uproszczony schemat badania i przebiegi napięć baterii akumulatorów 

Pomiar pojemności baterii akumulatorów w obiektach telekomunikacyjnych upraszczają i automatyzują 

urządzenia TBA160-IŁ, przeznaczone dla baterii akumulatorów o napięciu 24/35/46/48/50 V i pracujące 

prądem do 160 A. Urządzenie TBA160-IŁ (rys. 2 przedstawia widok i sposób dołączenia urządzenia do 

badanej baterii), łatwe do dołączenia w siłowni i zdalnego nadzoru pracy (powiadamianie za pomocą SMS-ów), 

umożliwia okresowy pomiar pojemności baterii akumulatorów i lokalizację jej niesprawnych bloków – 

połączone z ładowaniem wyrównawczym – przy zredukowanym do minimum udziale obsługi. 

 

Rys. 2. Urządzenie TBA59-IŁ: widok od czoła oraz sposób podłączenia w obiekcie.  oznaczenia: PS – prostowniki 
siłowni; ZU – odbiory siłowni;  B1 – kontrolowana bateria akumulatorów;  B2 – druga bateria; z1, z2 –odłączniki baterii;  

Tb – czujnik temperatury baterii;  TP – opcjonalna tablica pośrednicząca w siłowni;  SIM – karta SIM sieci GSM. 

Urządzenie TBA160-IŁ ma postać prostopadłościanu o wymiarach 88 x 440 x 320 mm, w którym na przedniej 

płaszczyźnie są umieszczone złącza, wyłączniki i wyświetlacz z klawiaturą, na lewym boku jest wlot 

powietrza, a na prawym wylot powietrza z wentylatorów. 

Urządzenie TBA160-IŁ energię z kontrolnie rozładowywanej baterii w ponad 95% przekazuje do odbiorów ZU 

siłowni, odciążając prostowniki PS, natomiast energię do ładowania baterii pobiera z prostowników siłowni 

(urządzenie obniża lub podwyższa napięcia tak, aby z/do kontrolowanej baterii płynął zaprogramowany prąd). 

Jeżeli zaprogramowano prąd baterii większy od prądu odbiorów, to urządzenie tak ograniczy prąd 

przekazywany do odbiorów, aby nie przekraczać na odbiorach dopuszczalnego zaprogramowanego napięcia. 
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Ładowanie wyrównawcze ma na celu doprowadzenie wszystkich ogniw baterii do stanu pełnego naładowania, co po-
zwala na ocenę faktycznej pojemności baterii nawet w sytuacji, gdy badanie prowadzono po zaniku napięcia w sieci 
elektro-energetycznej i bateria nie była w pełni naładowana. Prowadzi się je do napięcia (typ. 56,4 V) wyższego niż na-
pięcie pracy buforowej (54,4 V), co zmniejsza wpływ niedoładowania płyt ujemnych baterii i wydłuża czas jej eksploat-
acji. Ładowanie może być wspomagane przez „układy wyrównywania napięć ogniw/bloków baterii”. 

Wyładowanie kontrolne dla uzyskania jednoznacznych i powtarzalnych wyników jest prowadzone prądem o stałej war-
tości, z reguły 10-godzinnym – do osiągnięcia zadanej końcowej wartości napięcia wyładowania baterii, osiągnięcia 
przez ogniwo/blok dolnego dopuszczalnego napięcia lub do pobrania zadanego (np. stanowiącego 80% pojemności 
znamionowej) ładunku. Urządzenie ładunek pobrany z baterii przelicza na wartość równoważną dla temperatury +20°C.  

Ładowanie powrotne zapewnia przywrócenie stanu pełnego naładowania baterii po jej wyładowaniu i jest dokonywane 
(typ.) prądem 10-godzinnym. Po osiągnięciu zadanego napięcia końcowego ładowania baterii (typ. 56,4 V), prąd 
ładowania jest stopniowo zmniejszany. Urządzenie monitoruje napięcia bloków baterii i tak ogranicza prąd, aby nie 
przekraczać ich dopuszczalnego napięcia. Ładowanie jest kończone po zadanym czasie, liczonym od osiągnięcia 
zaprogramowanej wartości napięcia baterii (ale urządzenie pozostaje dołączone do baterii i w razie zaniku napięcia sieci 
elektroenergetycznej wspomaga zasilanie odbiorów energią z tej baterii). 

Obsługa urządzenia TBA160-IŁ przebiega następująco. W obiekcie telekomunikacyjnym obie baterie 

akumulatorów są połączone z prostownikami PS i zasilanymi przez nie odbiorami energii ZU siłowni, a na 

bateriach i odbiorach utrzymywane jest napięcie (typ.) 54,4 V. Przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej 

~230V odbiory siłowni ZU są zasilane energią z baterii B1 i B2, a po jego powrocie zasilanie odbiorów oraz 

ładowanie baterii ponownie przejmują prostowniki PS.  

W celu zbadania baterii (tu – B1) urządzenie należy dołączyć do stałej dedykowanej „tablicy pośredniczącej”, 
a przy jej braku należy postępować w niżej podany sposób: 

 odłączyć baterię (B1) od prostowników i odbiorów, np. wyłączając bezpiecznik w jej ujemnym biegunie; 

 do masy baterii i prostownika (np. do zacisku „+ baterii”) dołączyć czerwony prądowy przewód urządzenia; 

 do bieguna ujemnego badanej baterii („– baterii”) dołączyć niebieskie prądowe przewody urządzenia; 

 do bieguna ujemnego siłowni (np. do szyny zasilania lub do zacisku „– siłowni” odłączonego od baterii) 
dołączyć zielone prądowe przewody urządzenia – i poczekać na zadziałanie wyświetlacza; 

 do biegunów wszystkich bloków badanej baterii dołączyć odpowiednie końcówki pomiarowe; 

 w pobliżu badanej baterii lub na jednym z bloków baterii umieścić czujnik temperatury (Tb); 

 na wyświetlaczu urządzenia skontrolować poprawność czasu i napięć bloków oraz wskazania temperatury; 

 za pomocą wyświetlacza z klawiaturą zaprogramować badanie; 

 zainicjować badanie (typowo cykl „ładowanie wyrównawcze-wyładowanie-ładowanie powrotne”); 

 skontrolować poprawność pracy (wskazania prądu i napięć na wyświetlaczu), pozostawić pracujące 
urządzenie; 

 po wyliczonym czasie, typowo po 23 godzinach dla pełnego cyklu (urządzenie może powiadomić SMS-em 
o zakończeniu pracy), skontrolować stan naładowania baterii (bateria powinna zostać w pełni naładowana, 
o ile nie występowały zaniki sieci ~230V), ocenić wstępnie na wyświetlaczu wyniki badania, odłączyć 
urządzenie oraz dołączyć baterię do siłowni; 

 wyniki badania przepisać poprzez pamięć SD (lub przewód sieci LAN) do komputera z zainstalowanym 

„programem do wizualizacji”. 

Podstawowe dane techniczne urządzenia TBA160-IŁ 

Napięcie i maksymalny prąd wyładowywania obsługiwanej baterii 24/36/46/48/50 V / 160 A 

Maksymalna liczba mierzonych bloków baterii 25 bloków 2 V 

Rozdzielczość danych dla napięć bloków baterii 1 mV/ogniwo 

Dokładność pomiaru oraz regulacji napięć i prądu 1% 

Wyrównywacz napięć bloków baterii (działa podczas ładowania) tak 

Dołączanie do baterii i siłowni / do mierzonych bloków baterii zaciski, krokodylki 

Zewnętrzna komunikacja i nośnik wyników badań pamięć typu SD/SDHC, LAN, GSM 

Programowanie i zarządzanie wyświetlacz z klawiaturą 

Wymiary [mm] / masa 190 x 170 x 70 / 15 kg 
 

Więcej informacji na http://www.itl.waw.pl/tba160 
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