
Wyzwania związane z akumulatorami
Akumulatory są najważniejszym elementem 
niezawodnego działania każdego zasilacza UPS,  
ale wiążą się z nimi trzy podstawowe wyzwania: 

•  Wszystkie akumulatory wymagają ładowania,  
lecz wydłużone ładowanie znacząco skraca żywotność 
akumulatora. Większość akumulatorów jest ładowanych 
w procesie ładowania konserwacyjnego (stałego 
dostarczania prądu o niskim natężeniu do akumulatora). 
Ta metoda powoduje wysuszenie elektrolitu i korozję 
elektrod, skracając potencjalną żywotność akumulatora 
nawet o 50%.

•  Naładowanie akumulatora wymaga czasu 
– a użytkownicy nie mogą czekać. Podczas 
przedłużających się przerw w dostawie energii 
akumulatory zasilaczy UPS rozładowują się i nie 
są ładowane do momentu przywrócenia zasilania. 
W przypadku kolejnej awarii zasilania przed ponownym 
naładowaniem akumulatora zasilacz UPS nie zapewni 
pełnego czasu podtrzymania. Zbyt szybkie ładowanie 
może spowodować przedwczesną awarię akumulatora, 
dlatego należy go ładować z maksymalną  
bezpieczną prędkością.

•  Każdy akumulator w końcu ulegnie awarii. Nie 
należy pytać: „Czy to nastąpi?” Baterie zasilaczy 
UPS to zazwyczaj szczelne akumulatory kwasowo-
ołowiowe z zaworami regulacyjnymi (VRLA). Do tej 
pory nie istniał praktyczny sposób na powiadomienie 

użytkownika z wyprzedzeniem, że należy je wymienić. 
W przeszłości o rozładowaniu akumulatora można było 
się dowiedzieć dopiero w momencie utraty zasilania 
i niespodziewanego wyłączenia kluczowych urządzeń. 
Na ogół akumulatory zasilaczy UPS wymagały wymiany 
co dwa lub trzy lata. 

Wyjątkowa technologia ABM firmy Eaton rozwiązuje 
wszystkie te problemy. Wydłuża żywotność akumulatorów 
zasilaczy UPS o 50% (patrz rysunek 1), zapewnia 
najszybsze bezpieczne ładowanie oraz z wyprzedzeniem 
przekazuje wiarygodne informacje o konieczności 
wymiany akumulatora.

Baterie – serce zasilacza UPS
Jeżeli nie chronisz swojego sprzętu zasilaczem UPS Eaton®, Twój akumulator może się wyczerpać 
bez ostrzeżenia – pociągając za sobą awarię kluczowych systemów.

Rysunek 1: Ładowanie wieloetapowe wydłuża żywotność akumulatorów 
zasilaczy UPS o 50% w porównaniu z akumulatorami stale poddawanymi 
ładowaniu konserwującemu.
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W jaki sposób działa technologia 
ABM?
Ładowanie trójetapowe: Technologia ABM pozwala 
wydłużyć żywotność akumulatora o 50% poprzez 
ładowanie trójetapowe. Technologia ta polega na 
kontrolowaniu ładowania przez mikroprocesor w trzech 
poniższych etapach. (zob. rysunek 2)

•  Ładowanie: Prąd o stałym natężeniu szybko ładuje 
akumulator do niemal pełnej pojemności w ciągu około 
3 godzin w porównaniu z co najmniej 15 godzinami 
w przypadku wielu innych zasilaczy UPS.

•  Podładowywanie: Następnie akumulator jest ładowany 
konserwująco przy stałym napięciu (2,3 V na ogniwo), 
podobnie jak w innych zasilaczach UPS, przez około 
48 godzin albo do momentu pełnego naładowania.

•  Tryb spoczynku: Na tym etapie ładowarka  
jest wyłączona.

Ładowarka jest włączana ponownie w razie potrzeby 
w związku z użytkowaniem albo samorozładowaniem 
podczas długich okresów nieużywania. Oznacza 
to, że zasilacze UPS z technologią ABM są bardziej 
energooszczędne, ponieważ są ładowane średnio przez 
kilka minut dziennie, w porównaniu z zasilaczami UPS 
konkurencji, ładowanymi przez 24 godziny na dobę 
każdego dnia. Akumulatory zasilaczy UPS wykorzystują 
tę samą technologię co akumulatory samochodowe, 
dlatego występuje tu pewna prosta korelacja. Łatwo 
zauważyć, że żywotność akumulatorów samochodowych, 
ładowanych tylko gdy samochód jest uruchomiony, jest 
na ogół od dwóch do trzech razy dłuższa niż tradycyjnych 
akumulatorów zasilaczy UPS – to dzięki stanowi 
„spoczynku”, gdy samochód nie jest uruchomiony. 
Gdyby akumulatory samochodowe były stale ładowane 
konserwująco, ich żywotność również wynosiłaby mniej 
niż dwa lata.

To jednak jedynie zmniejsza problem, zamiast go 
wyeliminować. Jeżeli obwody odczytu temperatury nie  
są odpowiednio skalibrowane, może nie przynieść to 
żadnych korzyści. Wystarczy wyłączyć ładowanie,  
aby uniknąć tych problemów. 

Powiadamianie z wyprzedzeniem: ABM to jedyna 
dostępna obecnie technologia, która umożliwia 
wiarygodne powiadamianie z wyprzedzeniem przed 
awarią akumulatora. Większość producentów zasilaczy 
UPS ogranicza się do przeprowadzenia pomiaru 
poziomu napięcia stałego. Jest to jedynie wskaźnik 
potencjału, a nie pojemności – użytkownik dowiaduje 
się o rozładowaniu akumulatora dopiero po fakcie. 
W konkurencyjnych systemach stosuje się stałe ładowanie 
konserwujące, dlatego na takim pomiarze trudno polegać, 
gdyż napięcie jest mierzone wyłącznie w trakcie ładowania 
akumulatora, co skutkuje fałszywym wskazaniem,  
że akumulator jest sprawny.

Zanim zaczęto stosować szczelne, bezobsługowe 
akumulatory, zdolność utrzymania przez nie ładunku 
można było sprawdzić, określając stan ich elektrolitu za 
pomocą areometru. Obecnie w szczelnych akumulatorach 
jedynym sposobem zmierzenia ich pojemności jest 
rozładowanie ogniwa. W tym celu technologia ABM 
okresowo inicjuje krótki cykl rozładowania, aby sprawdzić 
i obliczyć wewnętrzną impedancję, porównywaną 
z wzorcową. Ponadto napięcie jałowe i tempo degradacji 
akumulatora są stale monitorowane po każdym cyklu 
ładowania. Dodatkowo, przy awarii zasilania rzeczywista 
pojemność akumulatora jest mierzona i porównywana 
z oczekiwaną. W przypadku wykrycia w którymkolwiek 
z tych trzech pomiarów znacznego odchylenia od 
normy, mikroprocesor powiadamia, z odpowiednim 
wyprzedzeniem, kiedy należy wymienić akumulator.

Tylko w Eaton
Eaton to jedyny producent zasilaczy UPS, który potrafi 
wydłużyć żywotność akumulatora o 50% i umożliwia 
ostrzeganie z wyprzedzeniem o zbliżającej się awarii 
akumulatora, jednocześnie zapewniając najszybszy czas 
ponownego naładowania.

Technologia ABM nie jest nową funkcją zarządzania 
akumulatorami. Eaton wykorzystuje technologię ABM 
w swoich zasilaczach UPS od ponad dwóch dekad, 
dowodząc jej użyteczności. 

Kupując zasilacz UPS Eaton, masz pewność maksymalnej 
ochrony zasilania Twojej sieci. Funkcje te, w połączeniu 
z konkurencyjnymi cenami i kompleksowymi gwarancjami, 
czynią z produktów Eaton jedyną logiczną opcję  
przy wyborze zasilacza UPS do ochrony sprzętu 
o kluczowym znaczeniu.
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Rysunek 2: Trójetapowa technologia ładowania akumulatora Eaton. 
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Więcej informacji na temat technologii 
ABM na stronie: Eaton.com
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