
LIČIO SU ŠVINO RŪGŠTIES AKUMULIATORIAIS: 
PALYGINAMOS VISOS NAUDOJIMO IŠLAIDOS
Palyginti su švino-rūgštiniais akumuliatoriais, RELiON ličio 
geležies fosfato (LiFePO4) akumuliatoriai vartotojams 
suteikia praktinių pranašumų, tokių kaip lengvesnis svoris ir 
lengva eksploatacija. Šie akumuliatoriai taip pat turi ilgesnį 
tarnavimo laiką, todėl jie keičiami ir aptarnaujami būna daug 
rečiau. Tačiau daugelis pirmą kartą įsigijusių „LiFePO4“ 
akumuliatorių pirkėjų domisi, ar didesnė jų pirkimo kaina, 
palyginti su švino-rūgštiniais akumuliatoriais, yra prasminga 
atsižvelgiant į bendras naudojimo išlaidas.

Ar „LiFePO4“ akumuliatoriai per visą jų eksploatavimo laiką 
kainuoja brangiau ar mažiau? Šiame straipsnyje mes 
pateikiame paprasto skaičiavimo rezultatus, kuriuose visi 
LiFePO4 akumuliatorių naudojimo išlaidos palyginamos su 
trimis konkuruojančiomis švino-rūgšties technologijomis.

IŠ VISO NAUDOJIMO IŠLAIDOS
Norėdami įvertinti bendrąsias kelių akumuliatorių 
technologijų naudojimo išlaidas, atlikome paprastą RELiON 
ličio geležies fosfato akumuliatoriaus RB100 ir trijų 
lygiaverčių dydžių (BCI 31 grupė) standartinių švino-
rūgštinių akumuliatorių technologijų sąnaudų apskaičiavimą: 
skysto elektrolito švino-rūgšties (FLA), AGM ir GEL. Mes 
atsižvelgėme į svarbiausius veiksnius, tokius kaip:

Pradinė akumuliatoriaus kaina. Pirminės 
akumuliatoriaus mažmeninės kainos, didžiausios pradinio 
įrengimo išlaidos.
Montavimo darbo kaina. Nominalios akumuliatoriaus 
įdėjimo išlaidos, kurias dažnai atlieka kvalifikuotas 
specialistas. Tai kainavo yra maždaug vienodai 
kiekvienam akumuliatoriaus tipui, tačiau procesą reikia 
pakartoti kelis kartus su švino-rūgšties akumuliatoriais per 
visą LiFePO4 akumuliatoriaus veikimo laiką.

Darbo jėgos išlaidos. Pvz., Jei yra skysto elektrolito 
švino-rūgštinių akumuliatorių, tai apima vandens lygio 
patikrinimą ir papildymą bei rūgščių likučių valymą nuo 
akumuliatoriaus ir montavimo vietos, taip pat veržlių, 
varžtų ir kabelių, turinčių akumuliatorių, valymą ir (arba) 

pakeitimą.          Ličio jonų akumuliatorių eksploatavimo 
metu jų nereikia prižiūrėti.

Akumuliatorių keitimo išlaidos. Į kainą įskaičiuota 
nauja keičiama baterija, taip pat kvalifikuoto specialisto 
išėmimo ir montavimo išlaidos.

Įkrovimo išlaidos. Nominali elektros kaina 
akumuliatoriui įkrauti. Tai apima poreikį
perkraunant švino-rūgštines akumuliatorius, kad būtų 
išvengta stratifikacijos (švino sulfato kaupimosi 
akumuliatoriaus plokštelėse). Atlikdami skaičiavimus, 
darėme prielaidą, kad prieš įkraunant akumuliatorius, 
visų akumuliatorių DOD (iškrovos gylis) yra 80%.

Kartu su pradinėmis akumuliatoriaus sąnaudomis, ko gero, pats 
kritiškiausias veiksnys vertinant bendras nuosavybės išlaidas yra 
nurodytas akumuliatoriaus tarnavimo laikas atsižvelgiant į ciklų 
skaičių iki eksploatavimo pabaigos.
Apskaičiavome, kad tarnavimo pabaiga yra ta, kai kiekviena 
baterija nebeturi 50% pradinės talpos švino-rūgštiniems 
akumuliatoriams ir 70% - LiFePO4 akumuliatoriams.
Žemiau esančioje lentelėje parodyta keturių šioje analizėje 
naudotų akumuliatorių mažmeninė kaina ir numatomas ciklų 
skaičius iki naudojimo pabaigos, paimtas iš mažmeninės 
prekybos svetainių ir gamintojo paskelbtų duomenų lapų.

NUMATOMAS CIKLŲ SKAIČIUS

AKUMULIATORIUS MAŽMENINĖ KAINA  
(EURAI)

NUMATOMA  
(VISO CIKLŲ)

Skysto elektrolito 185 Eur 500

AGM 270 Eur 400

GEL 400 Eur 1000

RELiON RB100 LiFePO4 1050 Eur 7100

RELiON LiFePO4 
AKUMULIATORIUS: 

RB100
Švino-rūgšties technologijos 

palyginimui:
• Skysto elektrolito
• AGM
• GEL
Skaičiavimo parametrai:
• Elektros kaina 0.12Eur/kWh
• Akumuliatoraius 
aptarnavimas 0,10Eur/val.
• Instaliavimo kaina  25Eur/val.

Tarnavimo laiko rezultatai:
• TCO Cost = 1,925Eur
• 51% mažiau už konkuojančias

technologijas
• Vidutinė įkrovimo kaina

yra 0.27 Eur



REZULTATAI
Bendros kiekvieno akumuliatoriaus naudojimo išlaidos 
buvo apskaičiuotos per vieną „RELiON RB100“ tarnavimo 
ciklą, nes ji yra ilgiausia iš visų keturių akumuliatorių. 
Kiekvieną iš trijų švino-rūgšties akumuliatorių reikia daug 
kartų pakeisti per visą „RB100“ eksploatavimo laiką.
Atlikdami šį skaičiavimą, mes manėme:

• Elektros energijos įkrovimo kaina - 0,12 Eur / kWh
• Akumuliatoriaus priežiūros išlaidos - 10 Eur / val
• Įrengimo ir pakeitimo išlaidos - 25 Eur / val

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami kiekvieno akumuliatoriaus 
naudojimo sąnaudų faktoriai, taip pat bendros kiekvieno 
akumuliatoriaus išlaidos per ciklą. Remiantis nurodytu kiekvieno 
baterijos akumuliatoriaus tarnavimo laiku ir mažmeninėmis 
kainomis, aišku, kad bendros „RELiON RB100“ akumuliatoriaus 
išlaidos yra daug mažesnės tiek pagal kiekvieną ciklą, tiek pagal 
bendrąsias naudojimo išlaidas.

VISO TARNAVIMO LAIKO PALYGINIMAS
KAINOS FAKTORIUS FLA AGM GEL RELION RB100

Įsigyjimo kaina 185 Eur 270 Eur 400 Eur 1 050 Eur
Montavimo kaina 25 Eur 25 Eur 25 Eur 25 Eur
Aptarnavimo kaina 525 Eur 40 Eur 40 Eur 0 Eur

Įkrovimo kaina 970 Eur 970 Eur 970 Eur 850 Eur
Pakeitimų kaina 2 600 Eur 5 450 Eur 3 000 Eur 0 Eur
Pakeuitimo kaštai 700 Eur 1 000 Eur 375 Eur 0 Eur
# Pakeitimai (14) (20) (7) (0)

# Tarnavimo ciklai (500) (400) (1000) (7100)

VISO KAŠTAI 5 005 Eur 7 755 Eur 4 435 Eur 1 925 Eur
KAŠTAI CIKLUI 0.67 Eur 0.92 Eur 0.55 Eur 0.27 Eur

Nors švino rūgšties akumuliatorių yra kur kas mažesnės 
pradinės išlaidos, juoss reikia dažnai pakeisti. FLA 
akumuliatoriams reikėjo 14 pakeitimų, AGM - 20 
pakeitimų, o ekonomiškesniems GEL akumuliatoriams 
vis tiek reikėjo 7 pakeitimų per vieno RB100 naudojimo 
laiką.

Bendros „RB100“ naudojimo išlaidos, įskaitant įkrovimo 
išlaidas, buvo 1925 EURAI. Tai yra 51% mažiau nei GEL 
akumuliatorius, ekonomiškiausio iš trijų švino-rūgšties 
akumuliatorių. Bendros vidutinės „RB100“ įkrovos išlaidos 
buvo tik 0,27 EURO ciklui.

SANTRAUKA
Ilgalaikės „RELiON“ „LiFePO4“ akumuliatoriaus išlaidos 
sumažina pakeitimo ir aptarnavimo nepatogumus ir išlaidas, 
be to, jos suteikia ramybės daugeliui vartotojų, kai reikia 
sudėtingų programų. Kaip rodo šis straipsnis, „LiFePO4“ 
akumuliatoriai naudingi. Mūsų skaičiavimai lygina visas 
„RELiON’s RB100“, 12V 100Ah LiFePO4 akumuliatoriaus, 
nnaudojimo išlaidas su trimis ekvivalentiško dydžio (BCI 31 
grupė) standartinėmis švino-rūgštiies akumuliatorių 
technologijomis.
Naudodami išmatuotą eksploatavimo laiką, paimtą iš 
gamintojo paskelbtų kiekvieno akumuliatoriaus specifikacijų, 
analizė rodo, kad RB100 kainuoja mažiausiai, t.y.  51% 
mažiau per tarnavimo laiką nei net patys pigiausi ir 
efektyviausi švino-rūgšties akumuliatoriai.

SUSISIEKITE
Sužinokite, kaip galite 
pasinaudoti RELiON ličio 
akumuliatoriais savo 
programoje.

Relionbattery.com

powerpros@relionbattery.com

+1 (803) 547-7288

#ChallengeYourLimits




