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Derecelendirme Verileri
Plakaya bakınız
2.0 V x hücre sayısı
C5 / 5 sa

1,29 kg/l
1,29 kg/l
1,29 kg/l

1. Nominal Kapasite C5 :
2. Nominal Voltaj :
3. Deşarj Akımı :
4.    Nominal elektrolit özgül ağırlığı*
5. EPzS Tipi :

EPzB Tipi :
ECSM/TCSM Tipi :

6. Anma Isısı:
7. Nominal elektrolit seviyesi :

30° C
maksimum elektrolit seviye işaretine kadar

* * İlk 10 döngü içerisinde ulaşılacak

• "Kullanım talimatlarına" dikkat edin ve akünün yakınına sabitleyin.
• Akü üzerindeki çalışmalar sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.

• Akülerle çalışırken koruyucu gözlük ve elbise kullanın
• Kaza önleme kurallarına ve EN 50272-3 ve EN 50110-1'e dikkat edin

• Sigara içmek yasaktır !
• Aküleri çıplak alevlere, parlayan kıvılcım veya közlere maruz bırakmayın, akünün patlamasına
• neden olabilir.

• Gözdeki veya derideki asit sıçramaları su ile yıkanmalıdır. Kaza durumunda acilen bir
• doktora danışın.
• Asitle kirlenmiş giysiler suda yıkanmalıdır.

• Patlama ve yangın riski, kısa devrelerden kaçının.
• Elektrostatik yüklerden ve deşarj kıvılcımlarından kaçının.

• Elektrolit oldukça aşındırıcıdır

• Aküyü yatırmayın !
• Yalnızca uygun taşıma ekipmanı kullanın, örn. VDI 3616 uyarınca kaldırma tertibatı. Kaldırma ekipmanı

ile akülere, bağlantı elemanlarına veya uç kablolara zarar vermeyin.

• Tehlikeli elektrik voltajı !
• Dikkat ! Akünün metal parçaları her zaman canlıdır. Akünün üzerine alet veya başka metal nesneler

koymayın.

• Akü tehlike uyarısı

Kullanım talimatlarını dikkate almamak, orjinal olmayan parçalarla onarmak veya elektrolit için katkı
maddeleri kullanmak garantiyi geçersiz kılar.
ATEX-2014/34 / EU Direktifi (94/9 / EC), hizmet sırasında akülrein ilişkili koruma derecesini nasıl koruyacağınıza dair
zorunlu talimatlar içermektedir (ürünün AT tipi inceleme sertiifkasına bakın). Sarf malzemelerini kullanma ile ilgili ayrı
talimatlar yukarıdakilerin üzerinde geçerlidir.

Kullanım talimatları
EPzS, EPzB, ECSM, TCSM tipi pozitif Boru Plakalara sahip 
Traksiyon Aküleri
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1. Dolu ve şarj edilmiş akülerin devreye alınması
FF ve FT ürünlerinde doldurulmamış akülerin devreye alınması için ayrı 
talimatlara bakın
Akünün mekanik sağlığını kontrol edin. Akü çıkışının doğru kutuplara 
güvenilir bir şekilde bağlandığını kontrol edin. Aksi takdirde aküyü, aracı veya 
şarj cihazını imha edebilirsiniz.
Çıkışların ve bağlantı aksesuarlarının kutup vidalarını sıkmak için: Aşağıdaki 
sıkma torkunu uygulayın:

çelik
M 10 23 ± 1 Nm

Elektrolit seviyesi kontrol edilmelidir. Elektrolit seviye işaretinin “min.” ya da 
ayırıcının üst kısmının altındaysa, önce bu yüksekliğe arıtılmış su 
doldurulmalıdır.

Elektrolit, arıtılmış su (DIN 43530 bölüm 4) ile belirtilen seviyeye kadar 
doldurulmalıdır.

2. İşlem

EN 50272-3 “Endüstriyel forkliftler için traksiyon aküler”, endüstriyel 
forkliftlerdeki çalışma traksiyon akülerine uygulanan standarttır.

2.1 Deşarj

Havalandırma delikleri mühürlenmemeli veya kapatılmamalıdır. Elektrik 
bağlantıları (örn. fişler) sadece açık devre durumunda yapılmalıdır veya 
kesilmelidir. Akü için optimum ömre ulaşmak için, nominal kapasitenin % 
80'inden daha fazla deşarjdan kaçınılmalıdır (derin deşarj). Bu, deşarj sonunda 
elektrolit özgül ağırlığına 1,13 kg / l'ye karşılık gelir (FF ve FT aralığının 
aküleri). Deşarj durumunu ölçmek için sadece akü üreticisi tarafından önerilen 
deşarj göstergelerini kullanın. Boşalmış aküler hemen şarj edilmeli ve boş 
bırakılmamalıdır. Bu, kısmen boşalmış aküler için de geçerlidir. Aksi takdirde 
akünün ömrü azalacaktır.

2.2 Doldurma

Şarj için sadece doğru akım kullanılmalıdır. DIN 41773 ve DIN 41774 uyarınca 
tüm şarj işlemlerine izin verilir. Aküler için şarj prosedürü sadece DIN 41773'e 
uygun olmalıdır.  Yalnızca akü üreticisi tarafından onaylanan şarj cihazları 
kullanılmalıdır. Elektrik kablolarının ve kontakların aşırı yüklenmesini ve 
hücrelerin kabul edilemez gazlaşmasını önlemek için yalnızca şarj cihazına 
atanmış olan aküyü, akü boyutuna uygun olarak bağlayın. Gazlama 
aşamasında EN 50272-3'te verilen akım sınırları aşılmamalıdır.  Şarj cihazı akü 
ile birlikte satın alınmadıysa, uygunluğunun üreticinin servis departmanı 
tarafından kontrol edilmesi en iyisidir. Şarj sırasında, şarj gazlarının 
havalandırılması için uygun önlemler alınmalıdır. Akü kapağı ve akü 
bölmelerinin kapakları açılmalı veya çıkarılmalıdır. Havalandırma tapaları 
hücrelerde kalmalı ve kapalı kalmalıdır.  Şarj cihazı kapalı durumdayken aküyü 
bağlayın, kutupların doğru olduğundan emin olun (pozitif pozitif, negatif 
negatif). Şimdi şarj cihazını açın. Şarj olurken akünün sıcaklığı yaklaşık 10 K 
artar, bu nedenle şarj işlemi sadece akü sıcaklığı 35 ° C'nin altındaysa 
gerçekleşir. Akülerin elektrolit sıcaklığı, şarj edilmeden önce en az 15 ° C  veya 
10 ° C olmalıdır. Aksi takdirde tam şarj yapılmayacaktır. Elektrolitin özgül 
ağırlığı ve akü voltajı iki saat boyunca sabit kaldığında şarj işlemi tamamlanır.

2.3 Dengeleme şarjı

Dengeleme ücretleri akünün ömrünü korumak ve kapasitesini korumak için 
kullanılır. Derin deşarjlar, tekrarlanan eksik şarjlar ve IU karakteristik eğrisine 
yüklendikten sonra gereklidirler. Dengeleme şarjları, normal şarjın ardından 
gerçekleştirilir. 
Aküler için şarj akımı 5 A / 100 Ah nominal kapasiteyi aşmamalıdır (şarj sonu 
- bkz. madde 2.2). Sıcaklığı izleyin!

2.4 Sıcaklık

Nominal sıcaklık olarak 30° C'lik bir elektrolit sıcaklığı belirtilmiştir. Daha 
yüksek sıcaklıklar akünün ömrünü kısaltır, daha düşük sıcaklıklar mevcut 
kapasiteyi azaltır. 45° C veya 55° C  sıcaklık sınırıdır ve çalışma sıcaklığı olarak 
kabul edilemez. Bu nedenle aküler doğrudan güneş ışığında bırakılmamalıdır. 
2.5 Elektrolit

Elektrolitin nominal özgül ağırlığı (S.G.), 30° C'lik bir sıcaklık ve tam yüklü 
durumda hücredeki nominal elektrolit seviyesi ile ilişkilidir. Daha yüksek 
sıcaklıklar elektrolitin belirtilen ağırlığını azaltır, daha düşük sıcaklıklar bunu 
artırır. Sıcaklık düzeltme faktörü K başına -0.0007 kg / l'dir, örn. 45° C'de 1.28 
kg / l'lik bir elektrolite özgül ağırlığı 30° C'de 1.29 kg / l'lik bir nominal özgül 
ağırlığına karşılık gelir. Elektrolit, DIN 43530-2'deki saflık yönetmeliklerine 
uygun olmalıdır.
3. Bakım 
3.1 Günlük
Her deşarjdan hemen sonra aküyü şarj edin. Şarjın sonuna doğru elektrolit 
seviyesi kontrol edilmeli ve gerekirse arıtılmış su ile belirtilen seviyeye kadar 
doldurulmalıdır. Elektrolit seviyesi, ayırıcının üstünden veya elektrolit “min.” 
seviye işaretinin altına düşmemelidir.

3.2 Haftalık
Yeniden şarj ettikten sonra kir ve mekanik hasar belirtileri için görsel inceleme 
yapın. Akü düzenli olarak bir IU karakteristik eğrisi ile şarj edilirse, bir 
dengeleme şarjı yapılmalıdır (bkz. Madde 2.3).

3.3 Aylık

Şarjın sonunda tüm hücrelerin veya blok akülerin voltajları şarj cihazı açıkken 
ölçülmeli ve kaydedilmelidir. Şarj işlemi sona erdikten sonra tüm hücrelerdeki 
özgül ağırlık ve elektrolit sıcaklığı ölçülmeli ve kaydedilmelidir. Daha önceki 
ölçümlerde veya hücreler veya blok aküler arasındaki farklarda önemli 
değişiklikler bulunursa, servis departmanı tarafından daha fazla test ve bakım 
istenmelidir.
3.4 Yıllık

EN 1175-1 uyarınca yılda en az bir kez, bir elektrik uzmanı forkliftin ve 
akünün yalıtım direncini kontrol etmelidir. Akünün yalıtım direnci testleri EN 
1987-1'e göre yapılmalıdır. Bu şekilde belirlenen akünün yalıtım direnci, EN 
50272-3'e uygun olarak, nominal voltajın Volt başına 50 A değerinin altında 
olmamalıdır. 20 V nominal gerilime kadar olan aküler için minimum değer 
1000 Ω'dur.

4. Akü bakımı
Akımların izlenmesini önlemek için akü daima temiz ve kuru tutulmalıdır. 
Temizlik, ZVEI “Akülerin temizlenmesi” uygulama koduna uygun olarak
yapılmalıdır.

5. Depolama
Aküler uzun bir süre kullanılmayacaksa, tamamen şarj edilmiş olarak kuru, 
donmayan bir odada saklanmalıdır. Akünün her zaman kullanıma hazır
olmasını sağlamak için bir dizi şarj yöntemi yapılabilir:

1. bir aylık dengeleme şarjı olarak madde 2.3
2. 2.27 V şarj voltajında float şarj x hücre sayısı.

6. Arızalar
Akü veya şarj cihazında arıza bulunursa, servis departmanı gecikmeden 
çağrılmalıdır. Madde 3.3'te alınan ölçümler, arızayı bulmayı ve ortadan 
kaldırılmasını kolaylaştıracaktır. Bizimle yapılan bir servis sözleşmesi, 
arızaların zamanında tespit edilmesini ve düzeltilmesini kolaylaştıracaktır.

Kullanılmış aküler normal evsel atıklardan ayrı olarak toplanmalı ve geri dönüştürülmelidir
(EWC 160601). Kullanılmış akülerin kullanımı AB Akü'de açıklanmaktadır.
Direktif (2006/66 / EC) ve ulusal geçişleri (İngiltere: HS Yönetmeliği 1994 No. 232,
İrlanda: Statory Instrument No. 73/2000). Kullanılmış akülerin yeniden toplanması ve geri
dönüştürülmesi konusunda anlaşmak için tedarikçinize veya yerel ve yetkili bir Atık Yönetim
Şirketi'ne başvurun.

We reserve the right make technical modification.
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-Su Deposu
-Seviye Şalteri
-Küresel vana ile deşarj noktası
-Selenoid valf ile boşaltma noktası
-Şarj cihazı
-Sızdırmaz kaplin
-Kapama memesi
-İletkenlik ölçer ve selenoid valfli iyon 
değiştirme kartuşu
-Arıtılmamış su için bağlantı
-Şarj kablosu
-
3

Kullanım talimatları
EPzS; EPzB; ECSM; ve TCSM hücreli, Boru Plakalı, Traksiyoner 
Aküler için GNB Aquamatic / BFS III su doldurma sistemi  

Aquamatic Tıkaç Düzenlemeleri için Çalıştırma Talimatları

Hücre Serileri* Aquamatic Tıkaç Tipi (length)
EPzS EPzB ECSM/TCSM Frötek (sarı) BFS (siyah)

2/120 – 10/ 600 2/ 42 – 12/ 252 – 50,5 mm 51,0 mm
2/160 – 10/ 800 2/ 64 – 12/ 384 – 50,5 mm 51,0 mm

– 2/ 84 – 12/ 504 – 50,5 mm 51,0 mm
– 2/110 – 12/ 660 – 50,5 mm 51,0 mm
– 2/130 – 12/ 780 – 50,5 mm 51,0 mm
– 2/150 – 12/ 900 – 50,5 mm 51,0 mm
– 2/172 – 12/1032 – 50,5 mm 51,0 mm
– 2/200 – 12/1200 2/200 – 10/1000 56,0 mm 56,0 mm
– 2/216 – 12/1296 2/250 – 10/1250 56,0 mm 56,0 mm

2/180 – 10/ 900 – – 61,0 mm 61,0 mm
2/210 – 10/1050 – – 61,0 mm 61,0 mm
2/230 – 10/1150 – – 61,0 mm 61,0 mm
2/250 – 10/1250 – 2/320 – 10/1600 61,0 mm 61,0 mm
2/280 – 10/1400 – – 72,0 mm 66,0 mm
2/310 – 10/1550 – – 72,0 mm 66,0 mm

Diyagram Görünümü

Su doldurma sistemi için
donatım

ana boru
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 az

 3m

ana boru
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k

Teşhis aralığı olan
Aquamatic tıpalar

* Hücre serileri, iki ila on arası (oniki) pozitif plakaya sahip ör. sütun EPzS. → 2/120 - 10/600.            

Bunlar pozitif plaka 60Ah olan hücrelerdir. Bir hücrenin tip tanımı örn. 2 EPzS 120. 

Kullanım talimatlarını dikkate almamak, orjinal olmayan parçalarla onarmak veya elektrolit için katkı maddeleri kullanmak
garantiyi geçersiz kılar.
ATEX-2014/34 / EU Direktifi (94/9 / EC), hizmet sırasında akülerin ilişkili koruma derecesini nasıl koruyacağınıza dair zorunlu
talimatlar içermektedir (ürünün AT tipi inceleme sertiifkasına bakın). Sarf malzemelerini kullanma ile ilgili ayrı talimatlar
yukarıdakilerin üzerinde geçerlidir.
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Teşhis aralıkları olan
Aquamatic tıpalar BFS III
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1.Tasarım
GNB Aquamatic / BFS akü suyu doldurma sistemleri, nominal elektrolit 
seviyesini otomatik olarak ayarlamak için kullanılır. Şarj sırasında ortaya çıkan 
gazları boşaltmak için havalandırma delikleri bulunmaktadır. Optik seviye 
göstergesine ek olarak, tıpa sistemleri ayrıca sıcaklığı ve elektrolit 
yoğunluğunu ölçmek için bir teşhis deliğine sahiptir. EPzS tasarım serisinin 
tüm GNB akü hücreleri; EPzB; ECSM; TCSM, GNB Aquamatic / BFS dolum 
sistemleri ile donatılabilir. Su, münferit GNB Aquamatic / BFS tapalarındaki 
hortum bağlantılarından merkezi bir sızdırmazlık kuplörü vasıtasıyla yeniden 
doldurulabilir.

2.Uygulama
GNB Aquamatic / BFS akü su doldurma sistemi forkliftler için traksiyoner 
akülerde kullanılır. Su doldurma sistemi, su temini için merkezi bir su 
bağlantısı ile donatılmıştır. Bu bağlantı ve her bir tıpanın hortum bağlantısı 
için yumuşak PVC hortum kullanılır. Hortum uçları, T veya parçalarda 
bulunan hortum bağlantı manşonlarına yerleştirilir.

3.Fonksiyon
Doldurma işleminde gerekli olan su miktarı, şamandıra ve şamandıra 
çubukları ile birlikte tapada bulunan valf tarafından kontrol edilir. GNB 
Aquamatic System'de vanadaki mevcut su basıncı su kaynağını kapatır ve 
vananın güvenli bir şekilde kapanmasını sağlar.
GNB BFS sisteminde maksimum dolum seviyesine ulaşıldığında, bir manivela 
sisteminden gelen şamandıra ve şamandıra çubukları vanayı kaldırma 
kuvvetinin beş katıyla kapatır ve sonuç olarak su kaynağını güvenilir bir 
şekilde keser.

4.Doldurma (manuel ve otomatik)
Akü şarjı sona ermeden önce aküler mümkün olan en kısa sürede akü suyuyla 
doldurulmalıdır; bu, yeniden doldurulmuş su miktarının elektrolit ile 
karıştırılmasını sağlar. Normal çalışmada genellikle haftada bir kez doldurmak 
yeterlidir.

5.Bağlantı basıncı

Su doldurma ünitesi, su borusundaki su basıncı 0,3 bar ila 1,8 bar arasında 
olacak şekilde çalıştırılmalıdır. GNB Aquamatic System, 0,3 bar ile 0,6 bar 
arasında bir çalışma basıncı aralığına sahiptir.
GNB BFS sisteminin 0,3 bar ila 1,8 bar çalışma basıncı aralığı vardır. Basınç 
aralıklarından sapmalar sistemin işlevsel güvenilirliğini bozar. Bu geniş basınç 
aralığı üç tip doluma izin verir.

5.1 Doldurmalı su
Hangi su ekleme sistemi kullanılırsa stok haznesinin yüksekliği seçilmelidir.
Aquamatic sistemi doldurma yüksekliği 3 m ila 6 m ve BFS sistemi duruş 
yüksekliği 3 m ila 18 m akü üst yüzeyinin üstünde.
5.2 Basınçlı su
Basınç azaltma valfının ayarlanması Aquamatic sistemi 0,3 bar ila 0,6 bar. BFS
sistemi 0,3 bar ila 1,8 bar.
5.3 Su ekleme aracı (mobil servis)
Mobil servisin stok haznesinde bulunan daldırma pompası gerekli dolum 
basıncının oluşturur. Mobil servisin durduğu yer ile akü duruş seviyesi 
arasında yükseklik farkı oluşmamalıdır.

6. Dolum süresi
Akülerin doldurma süresi akülerin kullanma şartlarına , çevre sıcaklığına ve 
doldurma türü veya doldurma basıncına bağımlıdır. Doldurma süresi ykl. 0,5 
ila 4 dakikadır. Su hattı doldurma işleminden sonra manuel dolumda aküden 
ayrılmalıdır.
7. Su kalitesi
Akülerin doldurulması için sadece DIN 43530 kısım 4 kalitesine eşdeğer olan 
ekleme suyu kullanılmalıdır. Ekleme sisteminde (stok kabı, boru hatları, 
valflar v.s.) Aquamatic-/BFS-tıpaların fonksiyon güvenliğini olumsuz yönde 
etkileyen hiçbir kir bulunmamalıdır. Güvenlik nedenlerinden dolayı akünün 
ana hattında maksimum 100 ila 300 µm değerinde bir debiye sahip olan bir 
filtre elemanı (seçenek) takılması tavsiye edilir

8. Akü hortumu
Her bir tıpanın hortum bağlantısı mevcut elektrik devresi boyunca 
yapılmalıdır. Değişiklikler yapılmamalıdır.
9. Çalışma sıcaklığı
Tahrik akülerinin çalışma sınır sıcaklığı 55°C ile tespit edilmiştir. Bu sıcaklığı 
aşmak aküde zararlara yola açar. Akü doldurma sistemleri > 0 °C ila maks. 55 
°C arasındaki bir sıcaklık bölgesinde çalıştırılmalıdır.

DİKKAT:
Otomatik su ekleme sistemi olan akülerde sadece > 0 °C sıcaklığı olan 
yerlerde saklanabilir (aksi takdirde sistemlerin donma tehlikesi).
9.1 Teşhis aralığı
Asit yoğunluğunun ve sıcaklığın problemsiz ölçümünü sağlamak için su 
ekleme sistemleri ø 6,5 mm Aquamatic-tıpaları 7,5 mm BFS- tıpaları olan bir 
teşhis aralığına sahiptir.
9.2 Şamandıra
Hücrenin yapım türüne ve tipine göre çeşitli şamandıralar kullanılır.
9.3 Temizleme
Tıpa sistemlerini temizlemek sadece suyla gerçekleşmelidir. Tıpaların hiçbir 
parçası çözücü içerikli maddelerle veya şeritlerle temasa gelmemelidir.

10. Aksesuar

10.1 Akım göstericisi

Doldurma işlemini denetlemek için akü tarafindan su hattına bir akım 
göstericisi takılabilir. Doldurma işleminde ilmik dişlileri akan suyla çevrilir. 
Doldurma işlemi bittikten sonra dişliler, doldurma işleminin sona erdiğini de 
göstererek durur. (Tanım no.: 50219542).
10.2 Tıpa kaldırıcı

Tıpa sistemini sökmek için sadece buna ait olan özel alet (tıpa kaldırıcı)
kullanılmalıdır. Tıpa sisteminde hasarları önlemek için tıpaların kanırtılması 
büyük bir itinayla yapılmalıdır.
10.2.1 Sıkma halkası malzemesi

Sıkma halkası malzemesiyle hortum bağlantısının pres basıncını arttırmak için
tıpaların hortum ucuna bir sıkma halkası kaydırılmalı veya tekrar 
çözülmelidir.
10.3 Filtre elemanı

Akü su beslemesine giden akü kablosunda güvenlik nedenlerinden dolayı bir 
filtre elemanı (tanım no..: 50307282) takılabilir. Bu filtre elemanında 100 ila 
300µ değerinde maksimum bir debi kesitine sahiptir ve hortum filtresi olarak 
gönderilmiştir.
10.4 Başlık kavraması

Su ekleme sistemine (Aquamatic/BFS) giden su akışı bir merkezi hat 
üzerinden gerçekleşir. Bu, bir başlık kavrama sistemi üzerinden akü şarj 
hücresinin su besleme sistemiyle bağlanır. Akü tarafına bir başlık rakoru 
(tanım no.: 50219538) monte edilmiştir Su besleme tarafından bir başlık 
kavraması (50219537 tanım numarasından alınmalıdır) öngörülmüştür.
11. Fonksiyon verileri

PS- Kendi kendine kapanan basınç Aquamatic > 1,2 bar

BFS - sistem yok
D - Açılan valfın debi miktarı mevcut bir 0,1 bar 350ml/dk. basınçta

D1- mevcut 0,1 bar 2 ml/dakikalık bir basınçta kapalı valfın müsaade edilen
maksimum sızıntı oranı

T - Müsaade edilen sıcaklık bölgesi 0 °C ila maks. 65 °C

Pa- Çalışma basınç bölgesi 0,3 ila 0,6 bar Aquamatic sistemi.
Çalışma basıncı bölgesi 0,3 ila 1,8 bar BFS sistemi

We reserve the right make technical modification.
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Kullanma Talimatları
Hava Tahrik (Zorlanmış Elektrolit Sirkülasyon Sistemi)
Gerekli ek ekipman

Akü:

Her akü hücresi için bir hava besleme borusu ve de ilgili hortum bağlantısı ve
kavrama sistemleri.
Şarj düzelticisi:

Şarj düzelticisine entegre edilmiş basınç denetimli bir pompa modülü; bu 
hortum ve kavrama sistemini nominal olarak 1,20’den 1,05 ila 1,07‘ye 
değişmesine yarar.
Etkime şekli:

Akü şarjına başlanmasıyla her hücrede hava besleme borucukları üzerinden 
tozsuz hava iletilir. Elektrolitleri devridaimini Mammut pompa prensibine 
göre bir “sıvı pompası” ile gerçekleşir. Böylelikle şarja başlamadan önce 
toplam elektrot uzunlukları üzerinden eşit elektrolit yoğunluk değerleri 
ayarlanır.
Kurulum:

Şarj düzelticisine takılan, elektrikle çalışan hareketli pompa, hortum sistemi
üzerinden akü hücrelerine ulaşan gerekli basınçlı havayı oluşturur. Burada T-
bağlantı parçaları üzerinden akü hücrelerinin hava besleme borucuklarına 
hava iletilir. Özel olarak EUW’ye uyarlanmış şarj soket sistemi aynı anda 
elektrikli ve hava girişinin emniyetli bir kavramasını sağlar. Hava girişi ayrı 
bir kavrama sisteminden gerçekleşebilir.
Pompa:

Akü bileşiğinde hücrelerin sayısına göre 800; 1000; 1500 l/h değerinde pompa 
güçleri kullanılır. Hava filtresinin değiştirilmesinin dışında (hava kirlenme 
derecesine göre yılda 2-3 kez) pompalar bakım gerektirmez. Örneğin basınç 
denetiminin ne olarak yapılmaması durumunda gerektiğinde, filtreler kontrol 
edilmelidir ve gerekirse filtre vatkası değiştirilmelidir. Pompa akü şarjının 
başlangıcı için kumanda edilir ve aralıklarla şarj sonuna kadar etkin olur.

Akü bağlantısı:

Pompa modülünde bulunan 6 mm iç çapa sahip iki hortum girişi bulunur. 
Bunlar, bir Y hortum dağıtma parçası üzerinden 9 mm’lik bir iç çapa sahip bir 
hortumla birleştirilir. Bu hortum şarj hatlarıyla birlikte şarj düzelticisinden 
şarj soketine kadar ulaştırılır. Sokete entegre edilen EUW-kavrama 
uygulamaları üzerinden hava aküye kadar iletilmeye devam edilir. 
Döşendiğinde, hortumun bükülmemesine dikkat edilmelidir.
Basınç denetim modülü:

EUW pompası şarjın başlatılması için etkinleştirilir. Basınç denetim modülü
üzerinden şarj başlangıcı sırasında basınç kurulumu denetlenir. Bu, gerekli 
hava basıncının EUW ile şarj edildiğinde mevcut olmasını sağlar.
Dikkat:

Kurulmuş bir EUW sistemi kullanılmaz veya doğru kullanılmazsa veya 
akülerde büyük sıcaklık dalgalanmaları varsa hortum sisteminde 
elektrolitlerin geri akması söz konusu olur. Bu durumlarda hava besleme hattı 
ayrı bir kavrama sistemiyle
donatılmalıdır.

Aküde EUW kurulumunun ve şarj düzelticisi üzerinden hava beslemesinin şematik gösterimi.
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Aküleri temizlemek (ZVEI bilgi sayfasından alıntı – araç tahrik akülerini temizlemek) 
Kazaları ve hasarları ve de akü ömrünün ve kullanımının kısalmasını önlemek için temiz bir akünün kullanılması mutlaka 
gereklidir. Akülerin ve teknelerin temizlenmesi, hücrelerin gerekli yalıtımını karşılıklı olarak, toprağa veya yabancı iletken parçalara 
karşı sağlamak için gereklidir. Ayrıca korozyon ve akım sonucunda hasarlar önlenmiş olur. DIN EN 50272-3’e göre tahrik 
akülerinin izolasyon direnci her volta göre en az 50 Ù nominal gerilim tutmalıdır. DIN EN 50272-1 normuna göre Elektro istif 
araçlarının akülerinde izolasyon direnci 1000 Ù değerinden küçük olmamalıdır. Aküler, izolasyon koruyucularıyla bir temas 
koruyucusuna sahip olan girişli elektrikli bir çalışma malzemesidir. Ancak bu elektrikli bir yalıtımla eşit tutulmamalıdır, çünkü 
kutuplar ve elektrik iletmeyen bir plastik kapaktan gelen girişler arasında bir gerilim vardır. Kullanılan yere ve kullanım süresine 
göre aküde bir toz kalıntısı oluşmaz. Gaz geriliminin üst tarafında akü şarjı sırasında düşük miktarda meydana gelen elektrolit
parçacıkları hücrelerde veya blok kapaklarda çok fazla veya çok az zayıf iletkenli bir tabaka oluştururlar. Bu tabakayla akımlar geçer. 
Her bir hücrenin veya blok akülerin yüksek ve çeşitli kendi kendine şarjına yol açar. Bunlar, elektro araç operatörlerinin hafta sonu 
bir akünün sabit beklemesinden sona eksik kapasite hakkında şikayet ettiklerinin nedenleridir. Yüksek akımlar geçerse, hücre 
tıpasından veya hücre valflarından çıkan şarj gaz sonucu patlamaya kadar gidebilen elektrikli kıvılcımlar söz konusu olur. Böylelikle 
akülerin temizlenmesi sadece yüksek kullanımının emniyeti için gerekli değildir, aksine kaza önleme talimatlarına uyulması 
konusunda önemli bir unsurdur.

Araç tahrik akülerini temizlemek

• Araç tahrik akülerinin kullanım talimatıyla ilgili tehlike uyarıları dikkate alınmalıdır.
• Temizlemek için akü araçtan sökülmelidir.
• Temizlemek için kurulum yeri, bu sırada oluşacak elektrolit içerikli yıkama

suyunun bunun için uygun bir atık su işleme tesisine aktarılacağı şekilde
seçilmelidir. Kullanılan elektrolitlerin veya ilgili yıkama suyunun atılmasında
çalışma koruyucu ve kaza önle

• Bir koruyucu gözlük ve koruyucu elbise giyilmelidir.
• Hücre tıpaları çıkartılmamalı veya açılmamalıdır, aksine hücreler kapalı

tutulmalıdır. Üreticinin temizleme talimatları dikkate alınmalıdır.
• Özellikle hücre kabı olmak üzere akünün plastik parçalar sadece su veya katkısız

su geçirmeyen bezlerle temizlenmelidir.
• Temizledikten sonra akü üst yüzeyi uygun malzemelerle kurutulmalıdır, örneğin

basınçlı hava veya bezlerle.
• Akü teknesine sızan sıvı emilmeli ve değinilen talimatlar dikkate alınarak imha

edilmelidir. (Bununla ilgili ayrıntılar için bkz. DIN EN 50272-3 taslağı veya ZVEI
bilgi sayfası: “Kurşun aküler için elektrolitle çalışırken dikkat önlemleri“.)

Araç tahrik aküleri yüksek basınç temizleme cihazlarıyla da temizlenebilir. Bu sırada ek olarak yüksek basınç temizleyicisinin 
kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır.
Temizleme işlemi sırasında hücre kapağı, hücre bağlayıcısının izolasyonu ve tıpa gibi plastik parçalarda hasarları önlemek için 
aşağıdaki maddeler dikkate alınmalıdır:

• Hücre bağlayıcıları sıkıca sıkılmalı veya sıkıca takılmış olmalıdır.
• Hücre tıpaları yerleştirilmelidir, yani kapatılmalıdır.
• Temizlik katkısı kullanılmamalıdır.
• Temizleme cihazı için maksimum müsaade edilen sıcaklık ayarı: 140° C.
Böylelikle, 30 cm’lik mesafede çıkış kanalının arkasında 60° C’lik bir sıcaklığın
aşılmaması sağlanır.
• Bİr ışın temizleyicisine ait çıkış kanalının akü süt yüzeyinden mesafesi 30 cm’nin
altında kalmamalıdır.
• Maksimum çalışma basıncı 50 bar olmalıdır.
• Yerel aşırı ısınmaları önlemek için aküler geniş yüzeyde yansıtılmalıdır.
• 3 saniyeden fazla bir hücre ışına maruz kalmamalıdır. Temizledikten sonra akü
üst yüzeyi uygun malzemelerle kurutulmalıdır, örneğin basınçlı hava veya
bezlerle.
• Açık alevli veya ısı telleri olan sıcak hava cihazları kullanılmalıdır.
• Maksimum 60° C’lik akünün bir üst yüzey sıcaklığı aşılmamalıdır.
• Akü teknesine sızan sıvı emilmeli ve değinilen talimatlar dikkate alınarak imha
edilmelidir. (Bununla ilgili ayrıntılar için bkz. DIN EN 50272-3 taslağı veya ZVEI
bilgi sayfası: “Kurşun aküler için elektrolitle çalışırken dikkat önlemleri“.)




