Οδηγίες χρήσης Hawker Water Less® / Hawker Water Less® 20

Greek

Μπαταρίες πρόωσης με θετικές σωληνοειδείς πλάκες του τύπου PzM / PzMB
Ονομαστικα χαρακτηριστικα
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ovoμαστικη χωρητικστητα C5 :
Ovoμαστικη ταση:
Ovoμαστικο ρευμα εκϕορτισης:
Ovoμαστικη πυκvοτητα ηλεκτρoλυτη* τυπου PzM / PzMB:
Ovoμαστικη θερμoκρασια:
Ovoμαστικη σταθμη ηλεκτρoλυτη:

βλεπε πιvακιδα
2,0 V x πληθoς στoιχειωv
C5 / 5h
1,29 kg/l
30°C
μεχρι τη χαραγη “max”

*επιτυγχαvεται στoυς πρωτoυς 10 κυκλoυς

•

Tηρειτε τις οδηγιες λειτουργιας και αvαρτησετε
τις κοvτα στη συστοιχια.
• Oι εργασιες στις συστοιχιες πρεπει vα εκτελουvται
    μαvο απο ειδικευμεvο προσωπικο!
•

Xρησιμοποιηστε προστατευτικα γυαλια και ουχα
οταv εργαζεσθε επαvω στη συστοιχια. Tηρειτε
τους καvοvισμους προληψεως ατυχηματωv οπως
επισηςκαι τα EN 62485-3 και EN 501110-1.

•
•

Aπαγορευεται το καπvισμα!
Μηv πλησιαζετε στη συστοιχια ϕλαγες η σπιθες,
γιατι μπορει vα προκαλεσουν εκρηξη η πυρκαγια.

•

Av πεσει ηλεκτρολυτης στα ματια η στο δερμα,
πλυvετε αμεσως με αϕθοvο vερο και
συμβουλευθειτε αμεσως γιατρο!
Av πεσει οξυ στα ρουχα, πλυvετε τα με vερο.

•

•

•

Kιvδυvος εκρηξης και ϕωτιας - αποϕυγετε τα
βραχυκυκλωματα!
 ροειδοποιηση: τα μεταλλικα μερη της συστοιχιας
Π
ειvαι παvτα  υπο ταση. Μηv τοποθετειτε παvω στη
συστοιχια εργαλεια η αλλα μεταλλικα αvτικειμεvα!

•

Ο ηλεκτρολύτης είναι έντονα διαβρωτικός.

•

Bεβαιωθειτε οτι εχει γιvει ασϕαλης και σταθερη
εγκατασταση! Xρησιμοποιηστε μοvο εγκεκριμεvο
εξοπλισμα για αvυψωση και μεταϕορα. Π.χ.
αvυψωτικες συσκευες συμϕωvες με το VDI 3616.

•

Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση!

•

Προσοχη στους κιvδυvους που μπορει vα
προελθουv απο τις συστοιχιες.

Η εγγυηση ακυρωvεται σε περιπτωση μη τηρησεως τωv οδηγιωv χρησεως, επισκευης με μη γvησια αvταλλακτικα, η προσθηκης στοv
ηλεκτρολυτη χημικωv ουσιωv.

1.		ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ
Για τη θεση σε λειτουργια συστοιχιων που εχουν παραδοθει ξηρες,
χωρις ηλεκτρολυτη, βλεπε ειδικες οδηγιες!
Επιθεωρησετε τη συστοιχια και βεβαιωθειτε οτι δεν υπαρχει εμϕανης
ζημια. Προσεξετε την σωστη πολικοτητα κατα τη συνδεση των
καλωδιων και των συνδετηρων. Για τη συναρμολόγηση καλωδίων
σύνδεσης ή στην περίπτωση αντικατάστασης ενός βύσματος ισχύει η
ακόλουθη ροπή σύσφιξης:
Η ροπη συσϕιγξεως για τους κοχλιες των πολων ειναι:
					
					

Συνδετηρες
perfect M10

25 ± 2 Nm

Όταν μεταξύ παράδοσης (βλέπε ημερομηνία κατασκευής επάνω στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών) και την έναρξη λειτουργίας το
χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο από 8 εβδομάδες ή ο αισθητήρας
στάθμης ηλεκτρολύτη δείχνει μια χαμηλή στάθμη ηλεκτρολύτη
(βλέπε Πίνακα σημείο 3.1.1), τότε θα πρέπει να ελεγχθεί η στάθμη
ηλεκτρολύτη. Όταν η μπαταρία είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα
επαναπλήρωσης νερού ενός σημείου (προαιρετικά), τότε πρέπει για
την αφαίρεση του πώματος BFS να χρησιμοποιείται πάντα μόνο το
προβλεπόμενο εργαλείο. Σε διαφορετική περίπτωση οι πλωτήρες των
πωμάτων υφίστανται μόνιμη βλάβη και αυτό μπορεί να προκαλέσει
την υπερχείλιση των στοιχείων. Αν η στάθμη του ηλεκτρολύτη είναι
κάτω από το πάνω μέρος του χωριστήρα, πρέπει να συμπληρωθεί
μέχρι αυτό το επίπεδο με απεσταγμένο νερό (IEC 62877-1 : 2016).
Φορτιστε τηρα τη συστοιχια συμϕωνα με την παραγρ. 2.2. Ο
ηλεκτρολύτης πρέπει να συμπληρώνεται μέχρι την κανονική
στάθμη με απιονισμένο νερό. Οι μπαταρίες Hawker Water Less®/
Hawker Water Less® 20 είναι εξοπλισμένες με έναν αισθητήρα χαμηλής
στάθμης ηλεκτρολύτη.

2.		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η λειτουργια των συστοιχιων συσσωρευτην σε βιομηχανικα οχηματα
διεπεται απο την προδιαγραϕη EN 62485-3 «Kανονες ασϕαλειας
για συσσωρευτες και εγκαταστασεις συσσωρευτων. Μερος 3:
Συστοιχιες συσσωρευτων ελξης».
2.1 Εκϕορτιση
Τα ανοιγματα του εξαερισμου δεν πρεπει να ϕρασσονται η να
καλυπτονται. Oι ηλεκτρικοι συνδεσμοι (π.χ. ϕις) πρεπει να συνδεονται
η να αποσυνδεονται σε κατασταση ανοικτου κυκλωματος. Για να
επιτευχθει η μεγιστη ζωη της συστοιχιας πρεπει ν’ αποϕευγονται
οι εκϕορτισεις πανω απο το 80% της ονομαστικης χωρητικοτητας
(βαθειες εκϕορτισεις), που μειωνουν τη διαρκεια ζωης της. Η
εκϕορτιση 80% ανταποκρινεται σε πυκνατητα ηλεκτρολυτη
1,14kg/l στους 30°C στο τελος της εκϕορτισης στις συστοιχιες. Oι
εκϕορτισμενες συστοιχιες πρεπει να αναϕορτιζονται αμεσως. Μην
αποθηκευετε τις συστοιχιες αν δεν τις εχετε ϕορτισει προηγουμενως.
Αυτο ισχυει και για τις μερικως εκϕορτισμενες συστοιχιες.
2.2 Φορτιση
Για τη ϕορτιση πρεπει να χρησιμοποιειται μονο συνεχες ρευμα.
Επιτρέπ ονται όλες οι διαδικασίες φόρτισης σύμφωνα με το
EN 41773-1 και το EN 41774. Συνδεσετε τη συστοιχια σε ϕορτιστη
που αντιστοιχει στη χωρητικοτητα της, για ν’ αποϕυγετε
υπερθερμανση των καλωδιων, υπερβολικο βρασμα και ενδεχομενες
υπερχειλισεις ηλεκτρολυτη. Oταν αρχισει ο βρασμος, η ενταση
ϕορτισεως δεν πρεπει να υπερβαινη τα ορια που καθοριζονται στο
EN 62485-3. Αν ο ϕορτιστης δεν αγορασθηκε μαζι με την συστοιχια,
ειναι σκοπιμο να ελεγχθη απο τεχνικο μας ως προς την καταλληλοτητα
του.

Κατα τη ϕορτιση πρεπει να λαμβανεται προνοια για εξαερισμο των
αεριων που εκλυονται. Πόρτες, καπάκια δοχείου και καλύμματα του
κιβωτίου της μπαταρίας πρέπει να ανοίγονται ή να αφαιρούνται. Αν
το διαμερισμα της συστοιχιας στο οχημα ειναι κλειστο, η συστοιχια
πρεπει να βγαινει απο το οχημα κατα τη ϕορτιση. O εξαερισμος
πρεπει ν’ ανταποκρινεται στις απαιτησεις του προτυπου EN 62485-3.
Τα πωματα των στοιχειων πρεπει να παραμενουν κλειστα. Mε τον
ϕορτιστη εκτος λειτουργιας συνδεστε τη συστοιχια, προσεχοντας οτι
η πολικοτητα ειναι σωστη (θετικο με θετικο, αρνητικο με αρνητικο).
Τωρα θεσετε τον ϕορτιστη σε λειτουργια. Η θερμοκρασια του
ηλεκτρολυτη αυξανεται κατα τη ϕορτιση κατα περιπου 10°C, γι’ αυτο
δεν πρεπει ν’ αρχισει ϕορτιση αν η θερμοκρασια δεν ειναι κατω των
45°C. Η θερμοκρασια του ηλεκτρολυτη κατα την εναρξη της ϕορτισης
πρεπει να ειναι τουλαχιστον +10°C. Αν ειναι χαμηλοτερη, δεν θα
επιτευχθη πληρης ϕορτιση. Η διαδικασία φόρτισης θεωρείται ως
ολοκληρωμένη, όταν η π υκνότητα του ηλεκτρολύτη και η τάση μπ
αταρίας π αραμένουν σταθερές για 2 ώρες.
2.3 Φορτιση εξισωσεως
Oι ϕορτισεις εξισωσεως παρατεινουν τη διαρκεια ζωης του
συσσωρευτη και προλαμβανουν μειωση της χωρητικοτητας του. Ειναι
αναγκαιες μετα απο βαθειες εκϕορτισεις, επανειλημμενες μη πληρεις
ϕορτισεις, και ϕορτισεις με χαρακτηριστικη IU.
Oι ϕορτισεις εξισωσεως εκτελουνται μετα απο μια κανονικη
ϕορτιση. Η ενταση ϕορτισης δεν πρεπει να υπερβαινη
τα 5A/100Ah ονομαστικης χωρητικοτητας – Bλ. Παρ. 2.2.
Προσοχη στη θερμοκρασια!
2.4 Θερμοκρασια
Η θερμοκρασια +30°C οριζεται ως ονομαστικη. Yψηλοτερες
θερμοκρασιες μειωνουν την διαρκεια ζωης της συστοιχιας.
Xαμηλοτερες θερμοκρασιες περιοριζουν τη διαθεσιμη χωρητικοτητα.
Η θερμοκρασια 55°C ειναι το ανωτατο οριο και δεν ειναι αποδεκτη ως
θερμοκρασια λειτουργιας.
2.5 Ηλεκτρολυτης
Η ονομαστικη πυκνοτητα του ηλεκτρολυτη οριζεται σε θερμοκρασια
30°C και ονομαστικη σταθμη, με το στοιχειο πληρως ϕορτισμενο.
Η πυκνοτητα του ηλεκτρολυτη ελαττωνεται στις υψηλοτερες
θερμοκρασιες και αυξανεται στις χαμηλοτερες. O συντελεστης
διορθωσεως θερμοκρασιας ειναι -0,0007 kg/l ανα °C, π.χ. πυκνοτης
ηλεκτρολυτη 1,28 kg/l στους 45°C αντιστοιχει σε πυκνοτητα 1,29kg/l
στους 30°C. O ηλεκτρολυτης πρεπει ν’ ανταποκρινεται στις απαιτησεις
καθαροτητας του IEC 62877-2 : 2016.
3.			 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3.1 Καθημερινα
Φορτιζετε τη συστοιχια μετα απα καθε εκϕορτιση.
Hawker Water Less® / Water Less με κυκλοφορία ηλεκτρολύτη
(electrolyte circulation): προς το τέλος της φόρτισης πρέπει να
ελέγχεται η ένδειξη στάθμης ηλεκτρολύτη (βλέπε Πίνακα 3.1.1) και, αν
είναι ανάγκη, να συμπληρώνεται στο κανονικό ύψος με απιονισμένο
νερό (σύμφωνα με το IEC 62877-1 : 2016).
ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 10 ΚΥΚΛΟΥΣ.

B
Wi-iQ®- Δείκτης Στάθμης
Ηλεκτρολύτη
Τύπος

4 και περισσότερες
θετικές πλάκες

Μπλε LED

Αναλαμπή: Επίπεδο
ηλεκτρολύτη OK
Σταθερή λάμψη: Χαμηλή
στάθμη ηλεκτρολύτη –
Αναπλήρωση νερού
απαραίτητη

Κατά τη διάρκεια των 10 πρώτων κύκλων μη συμπληρώσετε τα
στοιχεία ακόμα και όταν ο αισθητήρας στάθμης ηλεκτρολύτη
δείχνει μια κόκκινη λυχνία LED που αναβοσβήνει.
Η στάθμη του ηλεκτρολύτη πρέπει να ελεγχθεί, όταν ο αισθητήρας
έχει διαπιστώσει μια χαμηλή στάθμη ή έχει γίνει επαναπλήρωση νερού
(βλέπε „Σύστημα επαναπλήρωσης νερού“, σημείο 2.1). Να ελεγθε 
ηλεκτρλτης (πτικς λεγς ανγντας τ πµα  ελεγντας
την νδειη τ λτρ τυ πµατς AKOYAMATIK) και να
υµπληρωθν υγρ µετ τ τλς της ρτσεως. Εν η νδειη
αναρεται πνττε σε να συγκεκριµν στιε› µπαταρ›ας, να
δθε› πρσ‹ στις συµπληρωµατικς δηγ›ες τυ κεαλα›υ “3.3
Μηνια›α Συντ‹ρηση”.
3.2 Καθε εβδομαδα
Μετ τη ρτιση εκτεετε ναν πτι λεγ λων των
κατασκευαστικν µερν της µπαταρας για ρµις και µηανικς
λες, εκτς αυτ ελγετε επακρις τα σµατα ρτισης
και τα καλδια. Στις περιπτωσεις που η συστοιχια ϕορτιζεται με
χαρακτηριστικη IU, πρεπει να γινεται ϕορτιση εξισωσεως (βλεπε 2.3;
βλέπε σημείο 7, χρονικό διάστημα επαναπλήρωσης νερού).
3.3 Καθε μηνα
Στ τελς της ρτισης (µε τν ρτιστη σε λειτυργια) µετρηστε
και καταγραψετε την ταση λων των στσιειων. Μετ τ τλς
της ρτισης πρπει να µετρινται και να καταγρνται η
πυκντητα ηλεκτρλτη, η θερµκρασα ηλεκτρλτη καθς
επσης η στθµη πλρωσης (σε ρση αισθητρων στθµης
πλρωσης) λων των στιεων. Αν διαπιστωσετε σημαντικες
διαϕορες απο προηγουμενες μετρησεις η υπαρχουν διαϕορες μεταξυ
των στοιχειων, ζητηστε να γινει ελεγχος απο την υπηρεσια τεχνικης
εξυπηρετησης της Hawker. Αυτος γινεται μετα απο πληρη ϕορτιση και
τουλαχιστον 2 ωρες ηρεμια. Mετρηστε και καταγραψετε:
• Oλικη ταση
• Ταση καθε στοιχειου
• Αν οι τασεις των στοιχειων παρουσιαζουν διαϕορες, μετρηστε και
την πυκνοτητα καθε στοιχειου.
(βλέπε σημείο 7, χρονικό διάστημα επαναπλήρωσης νερού)

3.1.1 Αισθητρες στθµης υγρν

3.4 τριμηνο

Οφείλει να ελέγχεται καθημερινά η LED του αισθητήρα στάθμης
ηλεκτρολύτη.

(βλέπε σημείο 7, χρονικό διάστημα επαναπλήρωσης νερού)

A

Συμϕωνα με το EN 1175-1 ϕροντισετε να ελεγχεται τουλαχιστον
μια ϕορα το χρονο η αντισταση μονωσης του οχηματος και της
συστοιχιας απο ειδικο ηλεκτρολογο. Oι ελεγχοι στην αντισταση
μονωσης της συστοιχιας πρεπει να διεξαγονται συμϕωνα με το
EN 1987-1. Η αντισταση μονωσης της συστοιχιας μετρουμενη οπως
παραπανω, δεν πρεπει να ειναι κατω των 50 Ω ανα Vοlt ονομαστικης
τασης, συμϕωνα με το EN 62485-3. Για συστοιχιες ονομαστικης τασης
μεχρι 20 V, η ελαχιστη τιμη ειναι 1000 Ω.
Σε μπ αταρίες, οι οπ οίες είναι π ροαιρετικά εξοπ λισμένες μ’ ένα
σύστημα κυκλοφορίας ηλεκτρολύτη, π ρέπ ει στο π λαίσιο της ετήσιας
συντήρησης να ελεγχθεί το φίλτρο της αντλίας αέρα και εάν απ
αιτείται να καθαριστεί ή να αντικατασταθεί.

ΈΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ
Τύπος
Λευκή θήκη

Τύπος

Γκρι θήκη

2 - 3 πλάκες τύπου PzM
Πράσινη = Στάθμη ηλεκτρολύτη είναι
εντάξει
Καμιά ένδειξη = Επαναπλήρωση νερού
απαραίτητη
4 - 11 πλάκες τύπου PzM
Πράσινη αναβοσβήνει = Στάθμη
ηλεκτρολύτη είναι εντάξει
Πράσινη/Κόκκινη αναβοσβήνει = Επίπεδο
προειδοποίησης
Κόκκινη αναβοσβήνει = Επαναπλήρωση νερού
απαραίτητη

3.5 Ετησίως

4.		ΦΡΟΝΤΙΛΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΞΙΑΣ
Η συστοιχια πρεπει να διατηρειται παντοτε καθαρη και στεγνη, για
να μη δημιουργουνται ρευματα διαρροης. O καθαρισμος πρεπει να
γινεται συμϕωνα με τους κανονες ZVEI “O Καθαρισμος των Συστοιχιων
Συσσωρευτων‚ Ελξεως”. Oποιοδηποτε υγρο μεσα στο κιβωτιο της
συστοιχιας πρεπει ν’ αϕαιρειται και να διατιθεται συμϕωνα με τους
ισχυοντες κανονισμους. Τυχον ζημιες της μονωσης του κιβωτιου
πρεπει να επισκευαζονται μετα τον καθαρισμο, για να εξασϕαλιζεται
οτι η αντισταση μονωσεως ανταποκρινεται στις απαιτησεις του
EN 62485-3 και για να προληϕθει διαβρωση του κιβωτιου. Αν
χρειαζεται εξαγωγη στοιχειων, ειναι καλο να κληθει η Yπηρεσια
Τεχνικης εξυπηρετησης. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε (εφαρμόζετε)

ορυκτέλαιο/ορυκτό γράσο στη μπαταρία, το υλικό στεγανοποίησης του
πόλου είναι μη-συμβατό και μπορεί να καταστραφεί μόνιμα. Εάν είναι
απαραίτητο, χρησιμοποιήστε (εφαρμόστε) το γράσο σιλικόνης με TPFE.

O χρονος αποθηκευσης συνυπολογιζεται στη διαρκεια ζωης της
συστοιχιας.
6.		ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ

5.		ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αν βρεθουν δυσλειτουργιες στη συστοιχια η στο ϕορτιστη θα πρεπει
να καλεσετε χωρις καθυστερηση το τμημα εξυπηρετησης πελατων
της εταιρειας μας. Oι μετρησεις που υποδεικνυονται στην παρ. 3.3. θα
βοηθησουν στον εντοπισμο των βλαβων και στην επισκευη τους.‚ Eνα
συμβολαιο συντηρησης μαζι μας διευκολυνει αμεσο εντοπισμο των
βλαβων και προλαμβανει την επιδεινωση τους.

διαστημα πρεπει να αποθηκευονται πληρως ϕορτισμενες,
αποσυνδεδεμενες απο το οχημα, σε χωρο ξηρο προστατευμενο απο
την παγωνια. Για την εξασϕαλιση της ετοιματητας της συστοιχιας για
αμεση θεση σε λειτουργια, επιλεξετε μια απο τις παρακατω μεθοδους
ϕορτισης:
1. Φορτιση εξισωσεως ανα μηνα οπως περιγραϕεται στην παρ. 2,3, η
2. Φορτιση συντηρησεως με σταθερη ταση 2,27V x το πληθος των
στοιχειων.

7. Χρονικά διαστήματα επαναπλήρωσης νερού
Water Less® - παραλλαγές

Χρονικά διαστήματα αναπλήρωσης νερού

Μπαταρία

Φορτιστής

Συντελ.

Λειτουργία 1 βδομάδες

Water Less

50 Hz

1.20

20 κύκλοι (4 βδομάδες)

20 κύκλοι (2 βδομάδες)

Water Less

HF

1.10

40 κύκλοι (8 βδομάδες)

40 κύκλοι (5 βδομάδες)

HF

1.07

65 κύκλοι (13 βδομάδες)

65 κύκλοι (8 βδομάδες)

HF/50 Hz

1.04

100 κύκλοι (20 βδομάδες)

100 κύκλοι (12 βδομάδες)

Water Less με Airmix
Water Less 20

Λειτουργία 3 βδομάδες

ΤΥΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Water Less

Water Less 20

Aquamatic





Airmix





Wi-iQ®





Blinky



 1)

 Τυπικός
 Προαιρετικός   μη διαθέσιμο
1) μπαταρίες με 2 & 3 θετικές πλάκες εφοδιάζονται τυπικά με Αισθητήρα Στάθμης (Blinky) μόνο, όχι με Wi-iQ

Aquamatic - Σύστημα επαναπλήρωσης νερού (προαιρετικο εξαρτημα)
1.		Εϕαρμογη

2.3 Πιεση λειτουργιας

Το συστημα συμπληρωσεως νερου χρησιμοποιειται για να διατηρει
αυτοματως τη σταθμη του ηλεκτρολυτη στο ονομαστικο υψος.
Τα αερια που εκλυονται κατα τη ϕορτιση διαϕευγουν απο τις οπες
εξαερισμου των πωματων.
ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 10 ΚΥΚΛΟΥΣ.

Το συστημα πρεπει να εγκατασταθει κατα τροπο που να εξασϕαλιζει
πιεση νερου 0.2 – 0.6 bar (με τουλαχιστον 2 m διαϕορα σταθμης
μεταξυ της κορυϕης της συστοιχιας και του πυθμενα της δεξαμενης).
Τυχον αποκλιση συνεπαγεται ανωμαλη λειτουργια του συστηματος.

2.		Λιτουργια
Mια βαλβιδα και ενας πλωτηρας ελεγχουν τη λειτουργια
συμπληρωσεως νερου και διατηρουν τη σωστη σταθμη σε καθε
στοιχειο. Η βαλβιδα επιτρεπει τη ροη νερου μεσα στο στοιχειο. Οταν
επιτευχθει η σωστη σταθμη, ο πλωτηρας την κλεινει. Για απροσκοπτη
λειτουργια του συστηματος, ακολουθηστε τις κατωτερω οδηγιες:
2.1 Χειροκινητη η αυτοματη συνδεση
Η συμπληρωση της σταθμης πρεπει να γινεται λιγο πριν τελειωσει
μια πληρης ϕορτιση, διοτι στο σημειο αυτο εχει γινει επαρκης
αναμιξη του ηλεκτρολυτη. Η συμπληρωση πραγματοποιειται οταν
ο ταχυσυνδεσμος (7) της δεξαμενης συνδεθει με τον αντιστοιχο
ταχυσυνδεσμο (6) της συστοιχιας.
Η χειροκίνητη ή αυτόματη σύνδεση πρέπει να πραγματοποιηθεί στα
χρονικά διαστήματα σύμφωνα με το σημείο 7 (βλέπε σημείο 7).
2.2 Λιαρκεια της συμπληρωσης
Η διαρκεια της συμπληρωσης εξαρταται απο το ποσο εντατικη
ειναι η λειτουργια και απο τη θερμοκρασια. Γενικα, η συμπληρωση
διαρκει μερικα λεπτα της ωρας και μπορει να διαϕερει απο τυπο σε
τυπο. Οταν χρησιμοποιειται χειροκινητη συνδεση, μετα το τελος της
συμπληρωσης πρεπει να διακοπτεται η παροχη νερου στη συστοιχια.

2.4 Καθαροτητα
Το νερο για τη συμπληρωση της σταθμης πρεπει να ειναι απιονισμενο.
Η αγωγιμοτητα του πρεπει να μην υπερβαινει τα 30μS/cm. Η δεξαμενη
και οι σωληνωσεις πρεπει να καθαρισθουν πριν την εναρξη λειτουργιας.
2.5 Συστημα Σωληνησεων επανω στη συστοιχια
Oι σωληνωσεις μεταξυ των στοιχειων πρεπει ν’ ακολουθουν το
ηλεκτρικο κυκλωμα. Αυτο απομακρυνει τον κινδυνο εκρηξεως των
αεριων της ϕορτισεως λογω ρευματων διαρροης (EN 62485-3).
Mπορουν να συνδεθουν μεχρι 18 στοιχεια κατα μεγιστο σε μια σερα.
Το συστημα δεν επιτρεπεται να τροποποιηθει.
2.6 Θερμοκρασια λειτουργιας
Η ϕορτιση και η συμπληρωση της σταθμης συστοιχιων εϕοδιασμενων
με Aquamatic πρεπει να γινεται μονο σε θερμοκρασια περιβαλλοντος
ανω των 0°C.
2.7 Ελεγχος ροης
Yπαρχει ενας δεικτης ροης στον σωληνα νερου προς τη συστοιχια.
Κατα τη διαρκεια της συμπληρωσης, η ροη του νερου περιστρεϕει
μια ϕτερωτη μεσα στον δεικτη. Οταν κλεισουν ολες οι βαλβιδες των
στοιχειων, η ϕτερωτη σταματα, δειχνοντας οτι η συμπληρωση τελειωσε.

1. Δεξαμενη
1

2

2. Βαννα εξαγωγης
9

3. Ηλεκτροβαννα

8

4. Βαννα χειροκινητης συνδεσης
5. Δεικτης ροης
6. Ταχυσυνδεσμος (ΑΡΣ)
7. Ταχυσυνδεσμος (ΘΗΛ)
8. Φορτιστης

4

9. Γεν. Διακαπτης Φορτιστη

3
5
7
6

ct

rfe

pe

Συστημα Hawker® αναδευσεως ηλεκτρολυτη
(προαιρετικο εξαρτημα)
1.		Εϕαρμογη

2.4 Συντηρηση και επισκευη

Το συστημα αναδευσεως του ηλεκτρολυτη βασιζεται στην
εμϕυσηση αερα μεσα στα στοιχεια. Αυτο το συστημα προλαμβανει
τη στρωματωση του ηλεκτρολυτη και η ϕορτιση βελτιστοποιειται,
με συντελεστη ϕορτισεως 1,07. Η αναδευση του ηλεκτρολυτη ειναι
ιδιαιτερως χρησιμη σε βαρειες συνθηκες λειτουργιας, συντομους
χρονους ϕορτισεως, ενδιαμεσες ϕορτισεις και υψηλες θερμοκρασιες
περιβαλλοντος.

Το συστημα πρεπει να ελεγχεται για διαρροες. O ϕορτιστης Hawker
δινει σημα ανωμαλιας οταν υπαρχει διαρροη. Mερικες ϕορες, οταν
υπαρχει διαρροη, η χαρακτηριστικη ϕορτισεως μεταπιπτει στην
χαρακτηριστικη που προβλεπεται για
ϕορτιση χωρις αναδευση. Εξαρτηματα και σωληνες που παρουσιαζουν
διαρροη πρεπει ν´ αντικαθιστανται. Πρεπει να χρησιμοποιουνται μονο
γνησια ανταλλακτικα Hawker, γιατι αυτα εχουν σχεδιασθει ειδικα για
το συστημα και εξασϕαλιζουν τη σωστη λειτουργια του.

2.		Λειτουργια
Το συστημα αναδευσεως της Hawker αποτελειται απο σωληνες
εγκατεστημενους μεσα στα στοιχεια. Mια αντλια διαϕραγματος
Hawker Aerοmatic εγκαθισταται μεσα στον ϕορτιστη η χωριστα στη
συστοιχια η στο οχημα. Η αντλια στελνει μια μικρη ποσοτητα αερα
μεσα στα στοιχεια, η οποια δημιουργει ϕυσαλλιδες που αναδευουν
τον ηλεκτρολυτη. Η ροη του αερα ειναι ειτε συνεχης ειτε παλμικη
(εξαρταται απο την ταση της συστοιχιας και τον τυπο της αντλιας).
Η παροχη του αερα προσαρμοζεται αναλογα με το πληθος των
στοιχειων της συστοιχιας. Οι σωληνωσεις μεταξυ των στοιχειων πρεπει
ν’ ακολουθουν το ηλεκτρικο κυκλωμα. Αυτο μειωνει τον κινδυνο
εκρηξεως των αεριων της ϕορτισεως λογω ρευματων διαρροης
(EN 62485-3).
2.1 Χρηση με χωριστο συστημα σωληνωσεων
Αερας παρεχεται αταν συνδεθει ο ταχυσυνδεσμος του ϕορτιστη με
τον ταχυσυνδεσμο της συστοιχιας (με μπλε δακτυλιο).
2.2 Χρηση με αυτοματη συνδεση
Η παροχη αερα στη συστοιχια αρχιζει αυτοματα μολις συνδεθει ο
συνδετηρας ϕορτισεως με ενσωματωμενο αεραγωγο.
2.3 Συντηρηση του ϕιλτρου αερα
Το ϕιλτρο αερα της αντλιας πρεπει ν’ αντικαθισταται τουλαχιστον μια
ϕορα κατ’ ετος. Σε χηρους με εντονη ρυπανση, το ϕιλτρο πρεπει να
ελεγχεται και ν’ αντικαθισταται πιο συχνα.

Wi-iQ® (προαιρετικό εξάρτημα)
Το Wi-iQ -η ηλεκτρονική συσκευή- θα παρέχει ενδείξεις σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα.

Λυχνία Τριών Χρωμάτων Μπλε Λυχνία
Λυχνία Τριών Χρωμάτων
Πράσινο που αναβοσβήνει = Εξοπλισμός OK
Μπλε που αναβοσβήνει γρήγορα = Ασύρματη ταυτοποίηση
Κόκκινο που αναβοσβήνει = Προειδοποίηση θερμοκρασία > 55°C
Μπλε Λυχνία
Αναβοσβήνει γρήγορα = Ασύρματη ταυτοποίηση
Αναβοσβήνει αργά = Προειδοποίηση ανισορροπίας τάσης
OFF - Αναβοσβήνει = στάθμη ηλεκτρολύτη OK
Συνεχώς αναμμένη = Χαμηλή στάθμη ηλεκτρολύτη –
παρακαλώ συμπληρώστε με υγρά
Το Wi-iQ είναι μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία επικοινωνεί
ασύρματα με σκοπό να λάβει πληροφορίες-κλειδιά από τη μπαταρία
για καλύτερη διάγνωση προβλημάτων και επισκευή. Η συσκευή
αυτή είναι τοποθετημένη στο κεντρικό καλώδιο DC της μπαταρίας,
ελέγχει και καταγράφει τα δεδομένα ρεύματος, τάσης και στάθμης
ηλεκτρολύτη (μέσω προαιρετικού εξωτερικού αισθητήρα). Οι
λυχνίες πάνω στο Wi-iQ παρέχουν ακριβή και ρεαλιστική εικόνα της
κατάστασης της μπαταρίας. Οι πληροφορίες μεταφέρονται σε Η/Υ
μέσω USB με ασύρματη επικοινωνία.

1.		Λειτουργία
Το Wi-iQ είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες τις τεχνολογίες
μπαταριών. Το εύρος τάσης είναι 12V – 120V.
Η συσκευή καταγράφει το σύνολο των δεδομένων κατά τη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας. Θα αποθηκεύσει δεδομένα για 2555 κύκλους
(πλήρης ιστορία αποθηκεύεται στον Η/Υ). Τα δεδομένα μπορούν
να αναλυθούν από πρόγραμμα λογισμικού του Η/Υ: Κατάσταση
φόρτισης, προειδοποιήσεις θερμοκρασίας και χαμηλής στάθμης
ηλεκτρολύτη.
2.		Ξεκάθαρη Εικόνα
Η επιλογή “Exception & Detailed Reports” θα σας παράσχει
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της μπαταρίας σας και τις
ενέργειες οι οποίες είναι απαραίτητες. Το “ Wi-iQ Report ” θα σας δώσει
άμεσα τη δυνατότητα να χειριστείτε τα χαρακτηριστικά φόρτισης και
εκφόρτισης του στόλου των μπαταριών σας. Με πληροφορίες από τον
τύπο του οχήματος (battery family), μπορείτε να δείτε τα διαγράμματα
βάθους εκφόρτισης, κύκλους, φορτίσεις και πολλά άλλα.
3.		Πολύ εύκολο στη χρήση
Συνδέστε το USB στον Η/Υ, σκανάρετε το Wi-iQ και μεταφορτώστε τα
δεδομένα. Το “ Wi-iQ Report ” είναι Λογισμικό Η/Υ που λειτουργεί με
Windows 7, 8, XP ή Vista. Ένα ασύρματο USB χρησιμοποιείται για τη
λήψη των δεδομένων Wi-iQ σε μια βάση δεδομένων SQL.

Δήλωση συμμόρφωσης
Η ENERSYS SARL με έδρα στη Rue Alexander Fleming ZI Est –CS 40962 F-62033 Arras Cedex– France δηλώνει υπό την
αποκλειστική της ευθύνη ότι το προϊόν:
Όνομα προϊόντος: Wi-iQ
Αριθμός προϊόντος: AA-xxxxxx
με το οποίο σχετίζεται η παρούσα δήλωση συμμορφώνεται με τα ακόλουθα κανονιστικά Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα.
Υγεία και Ασφάλεια (Οδηγία 2014/53/ΕΕ)
• IEC/EN 61010-1:2010,
ΗΜΣ (Οδηγία 2014/53/ΕΕ)
• ETSI EN 301 489-1, V2.1.1 : 2016; ETSI EN 301 489-17, V3.1.1: 2016; EN 62479 : 2010; EN 61000-6-2 : 2005
Ραδιοφάσμα (Οδηγία 2014/53/ΕΕ)
• EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
Ημερομηνία
Όνομα
Τίτλος
Υπογραφή

: 06.02.2018, Arras  
: Bruno Konevetz
: Charger Quality Manager EMEA
:

Πισω στον κατασκευαστη!
Oι αχρηστευμενες συστοιχιες με αυτο το σημα πρεπει να ανακυκλωνονται.
Oι συστοιχιες ειναι επικινδυνα αποβλητα και η μεταϕορα και διαθεση τους πρεπει να γινεται
συμϕωνα με τις ισχυουσες διαταξεις!
Το παρόν μπορεί να υποβληθεί σε τεχνικές τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. E.&O.E.
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