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CELLPOWER CPW-serie 
Garantievoorwaarden  

tot gebruik binnen een UPS-applicatie 

Standaard garantie periode  : 3 jaar na levering aan UPS - leverancier 
Verlengde Intercel garantie   : 5 jaar na installatie datum op locatie 

 
Naast de standaard garantievoorwaarden wordt garantie of verlengde garantie verleend aan de originele 
opdrachtverstrekkende UPS-klant van Intercel, mits aan de inbedrijfstellings- en onderhoudsvoorschriften wordt voldaan 
binnen de beperkingen van de UPS-toepassing, de richtlijnen van de UPS-fabrikant t.a.v. de inbedrijfstelling en/of lokale 
omstandigheden. 

3 jaar garantie, voorwaarden: 

• Het accusysteem is opgebouwd door of onder toezicht van de fabrikant van het bijbehorende UPS-systeem. 
• Inbedrijfstelling volgt binnen 1maand na levering / opbouw van het systeem. 
• Van de inbedrijfstelling wordt een protocol in het accu onderhoudslogboek bewaard. 
• Op zo kort mogelijke termijn na inbedrijfstelling, maar uiterlijk binnen 6 maanden, dient minimaal één laad-

/ontlaadcyclus doorgevoerd te worden op basis van de geleverde systeemspecificatie. 
• UPS- leverancier voldoet aan de minimale onderhoudsvoorschriften: 

 Jaarlijks inspectie en onderhoud op het gehele accusysteem. 
 Meten en registreren individuele blokspanningen en ketenspanning. 

Visuele en mechanische inspectie van het gehele accusysteem. 
In stand houden van een optimale mechanische staat van de systeemcomponenten. 
Bijhouden van een onderhoudslogboek. 

• Bij afwijkingen aan het systeem, direct overleg met Intercel over te nemen actie. 
• Tijdens gebruik en onderhoud mogen geen tijdgerelateerde diepontladingen plaats vinden. 
• De accu opstelling voldoet aan de eisen voor voldoende ventilatie en wordt door Intercel goedgekeurd. 
• Accu’s mogen niet in ontladen toestand blijven. 
• De laadspanning/-stroom alsmede rimpelspanning/ -stroom  blijven binnen de door de klant gestelde 

toleranties. 
• Omgevingstemperatuur, gebruikstemperatuur voldoen aan de algemene garantie voorwaarden van de 

fabrikant. 
• Bij eventuele vervanging van accu’s onder garantie zijn vervangingswerkzaamheden inclusief. 

5 jaar garantie, extra voorwaarden:  

• Het accusysteem wordt opgebouwd door monteurs van Intercel Energie B.V. 
• Bij de inbedrijfstelling dient de volledige inbedrijfstelling procedure van Cellpower in acht genomen te worden.  
• Initiële equalization / boost charging dient tijdens de inbedrijfstelling uitgevoerd te worden. 

Deze bestaat uit het opleggen van een laadspanning van 2,35V/c bij 20oC. gedurende minimaal 8 uur 
• UPS- leverancier /gebruiker sluit een onderhoudscontract af met Intercel. 

Dit onderhoudscontract omvat in ieder geval de volgende werkzaamheden: 
 Jaarlijks inspectie en onderhoud op het gehele accusysteem. 
 Meten en registreren individuele blokspanningen en ketenspanning. 

Meten en registreren van individuele conductance of impendantiewaarden. 
Visuele en mechanische inspectie van het gehele accusysteem. 
In stand houden van een optimale mechanische staat van de systeem componenten. 
Bijhouden van een onderhoudslogboek. 

• Bij afwijkingen aan het systeem worden deze direct in overleg tussen gebruiker / UPS-leverancier en Intercel 
Energie B.V. geanaliseerd en aangepast. 

• Bij eventuele vervanging van accu’s onder garantie zijn vervangingswerkzaamheden inclusief. 
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