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Οδηγιες χρηοης ουοτοιχιων ουοοωρευτων Hawker® Evolution®
Στεγανες ουοτοιχιες ελξης με Θετικες Πλακες σωληνωτες PzV, PzVB
Ονομαοτικα Χαρακτηριστικα
1. Ονομαστικη χωρητικοτητα C5:
2. Ονομαστικη Ταση:
3. Ονομαστικο ρευμα εκϕορτισης:
4. Ονομαστικη Πυκνοτητα ηλεκτρολυτη* τυπου PzV:
5. Ονομαστικη Θερμοκρασια:

βλεττε πινακιδα
2,0 V x πληθος στοιχειων
C 5/ 5 h
1,29 kg/l
30 °C

* Σπιτυγχανεται στους πρωτους 10 κυκλους
Οι συστοιχιες συσσωρευτων Hawker® Evolution® ειναι τυπου μολυβδου / οξεος, με ρυθμιστικη βαλβιδα, και δε χρειαζονται συντηρηση.
Σε αντιθεση με τις συμβατικες συστοιχιες με ελευθερο ηλεκτρολυτη, εχουν στερεοποιημενο ηλεκτρολυτη „GEL”. Αντι για πωμα,
χρησιμοποιειται μια βαλβιδα για τη ρυθμιση της εσωτερικης πιεσης των αεριων, που εμποδιζει την εισοδο οξυγονου απο τον αερα και
επιτρεπει την εξοδο της περισσειας αεριων ϕορτισης. Κατα την λειτουργια, οι στεγανες συστοιχιες συσσωρευτων υποκεινται στους ιδιους
κανονισμους οπως και οι συστοιχιες με ελευθερο ηλεκτρολυτη οσον αϕορα την προστασια απο το ηλεκτρικο ρευμα, απο τις εκρηξεις
ηλεκτρολυτικων αεριων και − πιο περιορισμενα − απο διαβρωτικους ηλεκτρολυτες. Οι βαλβιδες των συσσωρευτων Hawker Evolution δεν
πρεπει ποτε να αϕαιρουνται. Οι συστοιχιες αυτες δεν χρειαζονται ποτε προσθηκη απεσταγμενου η απιονισμενου νερου.
• 	Τηρειτε τις οδηγιες λειτουργιας και αναρτησετε
τις κοντα στην συστοιχια.
• 	Οι εργασιες στις συστοιχιες πρεπει να
εκτελουνται
μουο
απο
ειδικευμενο
προσωπικο!
• 	Χρησιμοποιηστε προστατευτικα γυαλια και
ρουχα οταν εργαζεσθε επανω στη συστοιχια.
Τηρειτε τους κανονισμους προληψεως
ατυχηματων οπως επισης και τα EN 62485-3
και EN 50110-1.
•
Απαγορευεται το καπνισμα!
• 	Μην πλησιαζετε στη συστοιχια ϕλογες η
σπιθες, γιατι μπορει να προκαλεσουν εκρηξη
η πυρκαγια.
• 	Αν πεοη ηλεκτρολυτης στα ματια η στο
δερμα, πλυνετε αμεσως με αϕθονο νερο και
συμβουλευθειτε αμεοως γιατρο!
•
Αν πεσει οξυ στα ρουχα, πλυνετε τα με νερο.
• 	Κινδυνος εκρηξης και ϕωτιας − αποϕυγετε τα
βραχυκυκλωματα!
• 	Προειδοποιηση: τα μεταλλικα μερη της
συστοιχιας ειναι παντα υπο ταση. Μην
τοποθετειτε πανω στην μπαταρια εργαλεια
η αλλα μεταλλικα αντικειμενα! Μη βγαζετε
τα πωματα.

•
Ο ηλεκτρολυτης ειναι ακρως διαβρωτικος.
	Κατα την ομαλη λειτουργια της συστοιχιας η
επαϕη με το οξυ δεν ειναι δυνατη. Αν τα δοχεια
των στοιχειων οπασουν, ο στερεοποιημενος
ηλεκτρολυτης (GEL) ειναι διαβρωτικος οσο και
ο υγρος ηλεκτρολυτης.
• 	Οι συστοιχιες και τα στοιχεια ειϖαι βαρια.
• 	Βεβαιωθειτε οτι εχει γινει ασϕαλης και
σταθερη εγκατασταση! Χρησιμοποιηστε μονο
εγκεκριμενο εξοπλισμο για ανυψωση και
μεταϕορα. Οι γαντζοι ανυψωσεως δεν πρεπει
να τραυματισουν τα στοιχεια, τους συνδετηρες
η τα καλωδια.

• 	Επικινδυνη ηλεκτρικη ταση!

• 	Ιροσοχη στους κινδυνους που προερχονται
απο τις συστοιχιες.

Η μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η επισκευή με χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών ή η χρήση πρόσθετων για ηλεκτρολύτη
καθιστούν την εγγύηση άκυρη.
1. Ηλεκτρονικές συσκευές
Ο τύπος της απαιτούμενης συσκευής πρέπει να καθορίζεται κατά
τη στιγμή της παραγγελίας της μπαταρίας από το εργοστάσιο.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τον πίνακα:
Φ ρτιστής

Συσκευή

Life iQ™ Modular,
Life iQ™

Wi-iQ®

Υποχρεωτική

Lifetech® Modular,
Καμία συσκευή
Προαιρετικό
Lifetech®, EnerSys® ικανή να επικοινωνεί
εγκεκριμένοι
φορτιστές HF
Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρονική συσκευή
(σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα) για όλες τις μπαταρίες
Evolution για να είστε βέβαιοι ότι οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται
σωστά και να είναι σε θέση να βοηθήσει σε πιθανές αξιώσεις
εγγύησης.
2. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Επιθεωρησετε την συστοιχια και βεβαιωθητε οτι δεν υπαρχει

εμϕανης ζημια. Χρησιμοποιησετε ειδικους συνδετηρες (ϕις) για να
απσϕυγετε το να συνδεθη η συστοιχια κατα λαθος σε ϕορτιστη
ακαταλληλο για στεγανες συστοιχιες.
Προσεξετε την σωστη πολικοτητα κατα τη συνδεοη των καλωδιων
και των συνδετηρων. Αναποδη συνδεση μπορει να καταοτρεψει τη
συστοιχια και τον ϕορτιστη.
Η ροπη συσϕιγξεως για τσυς κοχλιες των πολων ειναι:
Συνδετηρες perfect M 10

25 ± 2 Nm

Μη συνδεετε ποτε καμμια συσκευη χαμηλοτερης τασης σε
μερικα στο της συστοιχιας (ενδιαμεοη ληψη). Αυτο προκαλει
ανομοιομορϕη εκϕορτιση των στοιχειων και καταληγει σε προωρη
καταστροϕη της συστοιχιας και ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΕΣΗΣ.
Πριν θεσετε σε λειτουργια, εκτελεσετε μια ϕορτισης.
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η λειτουργια των συστοιχιων συσσωρευτων σε βιομηχανικα
οχηματα διεπεται απο την προδιαγραϕη EN 62485-3 „Κανονες
ασϕαλειας για συσσωρευτες και εγκαταστασεις συσσωρευτων.
Μερος 3: Συστοιχιες συσσωρευτων ελξης”.

3.1 Εκϕορτιση
Τα ανοιγματα του εξαερισμου δεν πρεπει να ϕρασσονται η να
καλυπτονται. Οι ηλεκτρικοι συνδεσμοι (π. χ. ϕις) πρεπει να
συνδεονται η να αποσυνδεονται σε κατασταση ανοικτου
κυκλωματος. Για να επιτευχθει η μεγιστη ζωη της συστοιχιας, πρεπει
να αποϕευγονται οι εκϕορτισεις πανω απο το 80% της ονομαστικης
χωρητικοτητας (βαθειες εκϕορτισεις), που μειωνουν τη διαρκεια
ζωης της. Για τη μετρηση του βαθμου εκϕορτιοης χρησιμοποιειτε
μονο οργανα που συνιστωνται απο τον κατασκευαστη (το οχημα
πρεπει απαραιτητως να ειναι εϕοδιασμενο με επιτηρητη που
να διακοπτει την εκϕορτιση σε τελικη ταση 1,84 V/στοιχειο στο
80% βαθος εκϕορτισεως οταν η αναϕορτιση γινεται σε 12 ωρες,
η στο 1,93 V/στοιχειο οταν η αναϕορτιση γινεται σε 8 ωρες).
Οι εκϕορτισμενες συστοιχιες πρεπει να αναϕορτιζονται αμεσως.
Μην αποθηκευετε τις συστοιχιες αν δεν τις εχετε ϕορτισει
προηγουμενως. Οι συστοιχιες Hawker® Evolution® μπορουν να
χρησιμοποιουνται σε εϕαρμογες που απαιτουν μεχρι 6 εκϕορτισεις
ανα εβδομαδα. Αποϕυγετε την εϕαρμογη οπου:
•	Λεν υπαρχει χρονος αναπαυσης για να μπορεσει να κρυωσει
η συστοιχια
•	Η χρηση της συστοιχιας προκλει μεγαλη αυζηση της
θερμοκρασιας κατα τη λειτουργια
3.2 Φορτιση
καθε εργασιμη μερα πεπει να γινεται μια πληρης ϕορτιση.
H αναϕορτιση συστοιχιας εκϕορτισμενης κατα 80% θα γινη σε
12 ωρες, της εκϕορτισμενης κατα 60% σε 8 ωρες, με τον καταλληλα
επιλεγμενο υψισυχνο Φορτιστή Hawker HF. Μετα απο καθε
αλλαγη των καλωδιων στο ϕορτιστη, ο τεχνικος μας θα πρεπει να
επισκεϕθει την εγκατασταση για να τον ελεγξει.
Οι
συσσωρευτες
Hawker
Evolution
εχουν
πολυ
χαμηλη
εκλυση
αεριων.
Παρ
ολα
αυτα
κατα τη ϕορτιση, πρεπει να προβλεπεται επαρκης εξαερισμος
(συμβουλευθειτε το EN 62485-3). Τσ η τα καλυμματα του κιβωτιου
της συστοιχιας πρεπει να ανοιγονται η να απομακρυνονται.
Συνδεσετε την συστοιχια με σβηστο τον ϕορτιστη, αϕου βεβαιωθειτε
οτι η πολικοτητα ειναι σωστη. (Θετικο σε θετικο, αρνητικο σε
αρνητικο). Κατοπιν, θετε σε λειτουργια τον ϕορτιστη.
Ο ενδείκτης εκφόρτισης στο όχημα / περονοφόρο πρέπει να
ρυθμιστεί σωστά. Η ρύθμιση εξαρτάται από τη μάρκα του ενδείκτη
εκφόρτισης και πρέπει να είναι ισοδύναμη με εκφόρτιση με ρεύμα
I5 έως τελική τάση 1,89V ανά στοιχείο για 80% DOD (βάθος
εκφόρτισης). Παρακαλούμε συμβουλευθείτε κάποιον μηχανικό
εφαρμογών της EnerSys σε περίπτωση εφαρμογών οχημάτων AGV.
3.3 Φορτιση εξισωσεως
Οι ϕορτισεις εξισωσεως παρατεινουν τη διαρκεια ζωης του
συσσωρευτη και προλαμβανουν μειωση της χωρητικοτητας του. Οι
Φορτιστές Hawker HF κανουν αυτοματα μια ϕορτιση εξισωσεως
καθε εβδομαδα, 8 ωρες μετα το τελος της ϕορτισης.
4. Λιαρκεια ζωης της συστοιχιας
Η διαρκεια ζωης της συστοιχιας εξαρταται αμεσα απο τις συνθηκες
λειτουργιας (θερμοκρασια και βαθος εκϕορτισης).
4.1 Θερμοκρασια
Η θερμοκρασια λειτουργιας της συστοιχιας πρεπει να ειναι μεταζυ
+5°C και +35°C. Τυχον εϕαρμονη εκτος αυτων των οριων πρεπει
να εγκριθη απο την τεχνικη υπηρεσια της Hawker. Η μεγιστη
διαρκεια ζωης της συστοιχιας επιτυγχανεται σε θερμοκρασιες
λειτουργιας 25 − 30°C. Οι υψηλες θερμοκρασιες μειωνουν τη
διαρκεια ζωης της συστοιχιας (βλ. Τεχνικη Εκθεση IEC 1431).
Οι χαμηλες θερμοκρασιες μειωνουν την διαθεσιμη χωρητικοτητα.

5.1 Καθημερινα
•	Ελεγχετε αν τα πωματα και οι συνδετηρες βρισκονται σε καλη
κατασταση.
5.2 Ανα μηνα / τριμηνο
Κατα το τελευταιο σταδιο της ϕορτισης (με ενταση C5 /100A),
μετρησετε:
• Την ολικη ταση της συστοιχιας
• Την ταση καθε στοιχειου.
• Σημειωσετε τις τιμες που μετρησατε. Αν διαπιστωσετε
σημαντικες διαϕορες απο προηγουμενες μετρησεις η διαϕορες
μεταξυ των στοιχειων, παρακαλουμε επικοινωνηστε με το τμημα
εξυπηρετησης πελατων της Hawker.
• Αν η απαιτουμενη αυτονομια δεν καλυπτεται, ελεγξτε:
•	Οτι η απαιτουμενη αυτονομια ειναι συμβατη με τη
χωρητικοτητα της συστοιχιας
• Τις ρυθμισεις του ϕορτιστη
• Τις ρυθμισεις του επιτηρητη.
5.3 Ανα ετος η ανα δυο ετη
Απομακρυνετε τη σκονη απο το εσωτερικο του ϕορτιστη Ελεγξτε
με προσοχη:
•	την κατασταση των συνδετηρων: βεβαιωθειτε οτι οι
συνδετηρεςες κανουν καλη επαϕη μεταξυ τους χωρις ενδειξη
υπερθερμανσης.
•	την κατασταση των εξωτερικων καλωδιων
Για να ελεγξετε τη ροπη συϕιγξεως των κοχλιων των πολων
χρειαζεται ροποκλειδο συμβατο με την τιμη 25+/−2 ΝΜ.
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. Οι ελεγχοι στην αντισταση
μονωσης της συστοιχιας πρεπει να διεξαγονται ουμϕωνα με το
EN 1987-1.
Η αντισταση μονωσης της συστοιχιας μετρουμενη οπως παραπανω,
δεν πρεπει να ειναι κατω των 50 Ω ανα Volt ονομαστικης τασης,
συμϕωνα με το EN 62485-3. Για συστοιχιες ονομαστικης τασης
κατω των 20 V, η τιμη ειναι 1000 Ω.
6. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αν οι συστοιχιες δεν χρησιμοποιηθουν για σημαντικο χρονικο
διαστημα πρεπει να αποθηκευονται πληρως ϕορτισμενες,
αποσυνδεδεμενες απο το οχημα, σε χωρο ξηρο προστατευμενο
απο την παγωνια.
Η συστοιχια πρεπει να ϕορτιζεται το πολυ καθε:
• 2 μηνες στους 30°C
• 3 μηνες στους 20°C.
Συνισταται μια συμπληρωματικη ϕορτιση καθε μηνα. Ο χρονος
αποθηκευσης συνυπολογιζεται οτη διαρκεια ζωης της συστοιχιας.
Μην αποθηκευετε ποτε τη συστοιχια συνδεδεμενη με το οχνμα για
μεγαλο χρονικο διαστημα.
Αποθηκευση εκϕορτισμενης συστοιχιας ειναι ανεπιτρεπτη.
7. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αν βρεθουν δυσλειτουργιες οτην μπαταρια η στο ϕορτιστη θα
πρεπει να καλεσετε αμεσως και χωρις καθυστερηση το τμημα
εξυπηρετησης πελατων της εταιρειας μας. Ενα συμβολαιο
συντηρησης μαζι μας εξασϕαλιζει γρηγορο εντοπισμο των βλαβων
και προλαμβανει την επιδεινωση τους.
Το Wi-iQ -η ηλεκτρονική συσκευή- θα παρέχει ενδείξεις σύμφωνα
με τον παρακάτω πίνακα.

5. ΕΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο ηλεκτρολυτης ειναι στερεοποιημενος σε μορϕη πηκτης.
Η πυκνοτητα του ηλεκτρολυτη δεν ειναι μετρησιμη.
• Μην επιχειρησετε να συμπληρωσετε νερο!
• Μην αϕαιρεσετεετε τις βαλβιδες ασϕαλειας απο τα στοιχεια!
Σε περιπτωοη τυχαιας βλαβης σε καποια βαλβιδα, επικοινωνηστε
με το Σερβις μας για αντικατασταση.
Η συστοιχια πρεπει να διατηρειται καθαρη και στεγνη για την
αποϕυγη ρευματων διαρροης.
Οττοιοδηποτε υγρο στο κιβωτιο της συστοιχιας πρεπει να
απομακρυνεται. Οποιαδηποτε βλαβη στη μονωση του κιβωτιου
πρεπει να αποκαθισταται αϕου προηγηθη καθαρισμος, για την
εξασϕαλιση της καλης μονωσης και για την αποϕυγη διαβρωσης
του κιβωτιου. Εαν χρειασθει να βγουν στοιχεια απο το κιβωτιο,
ενδεικνυται να καλεσετε το τμημα σερβις της εταιρειας μας.

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

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
:

τo έvτυπo δεν απoτελεί συµβόλαιo. E.&O.E.
Πισω στον κατασκευαστη!
Οι αχρηστευμενες συστοιχιες με αυτσ το σημα πρεπει να ανακυκλωνονται. Οπωσδηποτε, οι συστοιχιες ειναι
επικινδυνα αποβλητα και η μεταϕορα και διαθεση τους πρεπει να γινεται συμϕωνα με τις ισχυουσες διαταξεις!
www.enersys.com
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