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HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THỜI GIAN BỘ LƯU ĐIỆN  - UPS 

 

- Khi bạn chuẩn bị mua bộ lưu điện và ắc quy để sử dụng trong những ngày tạm thời mất 

điện, bạn cần phải cân nhắc kỹ 3 yếu tố sau đây: 

         + Xác định tổng công suất của toàn bộ tải 

         + Thời gian cần sử dụng 

         + Dung lượng của ắc quy 

- Các bước và công thức tính thường được sử dụng để tính toán như sau: 

Bước 1: Tính tổng công suất sử dụng thực tế, bạn có thể tham khảo bảng công suất của một số thiết 

bị ở bảng 1.  

Bước 2: Xác định thời gian sử dụng hệ thống, tuỳ nhu cầu và thực tế số giờ mất điện trong ngày, 

chúng tôi tính toán kỹ để tư vấn cho quý khách lựa chọn thiết bị hợp lý và tiết kiệm  nhất. 

 

Bảng 1: tham khảo công suất 1 số thiết bị thông dụng trong gia đình và văn phòng 

 

 Số TT Lọai thiết bị Công suất thông thường 

1 Tổng đài 8-16 line 45W 

2 Camera hồng ngoại 12W 

3 Đầu ghi hình 36W 

4 Bộ máy tính để bàn 300W 

6 Thiết bị mạng modem 10W 

7 Tivi LCD 32" 80W 

8 Máy tính xách tay 110W 

9 Ổ cứng HDD 1TB/ 2TB / 4TB / 6TB / 10TB 3.3W / 4.4W / 5.1 / 5.3W / 6.2W 

  

Ví dụ cụ thể : 

1. Trường hợp sử dụng bộ lưu điện 12V 
- Lựa chọn bộ lưu điện 12V và ắc quy để chạy đầu ghi hình, 8 Camera CVI trong thời gian là 8 

tiếng, ổ cứng lưu trữ 4TB. Trong thời gian bị mất điện vẫn có thể truy cập từ xa ( khi vắng nhà ).  

Tóm tắt: 1 đầu ghi hình, 8 camera, 1 ổ cứng lưu trữ 4TB, 1 modem mạng, thời gian: 8 tiếng 

+ Bước 1:  

Công suất thực tế =W đầu ghi + Wcamera x ( số lượng) + WHDD  + WModem  

= 36 + 12*8 + 5,1 + 10 = 147W 

+ Bước 2: Tính dung lượng ắc quy. 

Theo công suất thực tế:  

 

AH = 
[𝑇ℎờ𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑜ạ𝑡 độ𝑛𝑔] 𝑋 [𝐶ô𝑛𝑔 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑡ℎự𝑐 𝑡ế]

 [𝐻𝑖ệ𝑢 đ𝑖ệ𝑛 𝑡ℎế 𝑐ủ𝑎 𝑚ạ𝑐ℎ 𝑛ạ𝑝 𝑏ì𝑛ℎ ắ𝑐 𝑞𝑢𝑦] 𝑋 [𝐻ệ 𝑠ố 𝑛ă𝑛𝑔 𝑠𝑢ấ𝑡]
 = 

8∗147

12∗0,7
  =140 AH 

 

 Vậy bạn cần mua ít nhất  2 ắc quy 12V/80AH   

Lưu ý: Trong trường hợp này 2 bình Ắc - quy ta sẽ đấu song song. 
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2. Trường hợp sử dụng bộ lưu điện 24V 
- Lựa chọn bộ lưu điện 24V và ắc quy để chạy đầu ghi hình, 8 Camera CVI trong thời gian là 8 

tiếng, ổ cứng lưu trữ 4TB. Trong thời gian bị mất điện vẫn có thể truy cập từ xa ( khi vắng nhà ).  

Tóm tắt: 1 đầu ghi hình, 8 camera, 1 ổ cứng lưu trữ 4TB, 1 modem mạng, thời gian: 8 tiếng 

+ Bước 1:  

Công suất thực tế =W đầu ghi + Wcamera x ( số lượng) + WHDD  + WModem  

= 36 + 12*8 + 5,1 + 10 = 147W 

+ Bước 2: Tính dung lượng ắc quy. 

Theo công suất thực tế:  

 

AH = 
[𝑇ℎờ𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑜ạ𝑡 độ𝑛𝑔] 𝑋 [𝐶ô𝑛𝑔 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑡ℎự𝑐 𝑡ế]

 [𝐻𝑖ệ𝑢 đ𝑖ệ𝑛 𝑡ℎế 𝑐ủ𝑎 𝑚ạ𝑐ℎ 𝑛ạ𝑝 𝑏ì𝑛ℎ ắ𝑐 𝑞𝑢𝑦] 𝑋 [𝐻ệ 𝑠ố 𝑛ă𝑛𝑔 𝑠𝑢ấ𝑡]
 = 

8∗147

24∗0,7
  = 70 AH 

 

 Vậy bạn cần mua ít nhất  2 ắc quy 12V/80AH   

Lưu ý: Trong trường hợp này 2 bình Ắc - quy ta sẽ đấu nối tiếp 
 

Ngoài ra, trường hợp sử dụng hiệu điện thế 48V các bạn sử dụng cách tính tương tự. 


