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• Nominal deşarj akımı I N = I5 

• Akü modeli
• Nominal voltaj UN
• Nominal kapasite CN = C5

• Nominal sıcaklık TN

: Plakasına bakınız
: 2.0 V x hücre sayısı
: isim plakasına bakınız (5 saat deşarj kapasitesi) 

           : C5 / 5 sa
: 30 °C 

Sonnenschein Traksiyon Aküleri
EPzV ve EPzV-BS
Kullanım Talimatları
Valf ayarlı, Boru plaka hücreli Kurşun-Asit aküler (jel Akü)
Özellikleri

EPzV aküler, elektroliti sabit olan ve kullanım 
ömürleri boyunca asla su eklenmemesi gereken valf 
ayarlı kurşun-asit akülerdir. Açıldıklarında imha 
edilecek emniyet valfleri tarafından takılırlar.
Elektrik çarpmasından kaçınmak için, elektrolitik şarj 
gazlarının patlaması ve hücre kasalarının tahrip 
edilmesi durumunda aşındırıcı elektrolitin neden 
olduğu riskler, etkin kullanımdaki kapalı aküler sıvı 
elektrolit akülerle aynı güvenlik gereksinimlerini 
karşılamalıdır.

1. Başlatmak 
Akünün mekanik sağlığını kontrol edin. Akü çıkışının 
doğru kutuplara güvenilir bir şekilde bağlandığını 
kontrol edin. Aksi takdirde aküyü, aracı veya şarj 
cihazını imha edebilirsiniz.

Aküyü bölüm 2.2'de açıklandığı gibi şarj edin. 
Çıkışların ve bağlantı aksesuarlarının kutup vidalarını 
sıkmak için: Aşağıdaki sıkma torkunu uygulayın:

2. İşlem
Araç traksiyoner akülerinin çalışması DIN EN 62485-3 
Traksiyoner Akülerine tabidir. Aküyü, bitişik hücreler 
arasındaki sıcaklık ortam koşulları nedeniyle asla 3 
K'den fazla değişmeyecek şekilde takın.

2.1 Deşarj Döngüsü
Havalandırma delikleri mühürlenmemeli veya 
kapatılmamalıdır. Elektrik bağlantıları (örn. fişler) 
sadece açık devre durumunda yapılmalıdır veya 
kesilmelidir.
Akünün ömrünü uzatmak için, asla nominal 
kapasitesinin %60'ından daha fazla deşarj olmadığını 
kontrol edin. Nominal kapasitenin %80'inden daha 
fazla bir deşarj seviyesi, akünün hizmet ömrünü esasen 
kısaltacak kabul edilemez bir toplam deşarj varsayılır. 
Deşarj seviyesini kontrol etmek için sadece akü üreticisi 
tarafından onaylanan deşarj seviyesi göstergelerini 
kullanın. Şarjı biten aküleri derhal şarj edin ve şarjı 
bitmiş durumda bırakmaktan kaçının. Aynısı kısmen 
boşalmış aküler için de geçerlidir.

2.2 Şarj Etme

Şarj için sadece doğru akım kullanılmalıdır. DIN 41773
ve DIN 41774 uyarınca tüm şarj işlemlerine izin verilir. 
Yalnızca akü üreticisi tarafından onaylanan şarj 
cihazları kullanılmalıdır.
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• 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 akülerin ilişkili koruma derecesini nasıl koruyacağınıza dair 
zorunlu talimatlar içermektedir (ürünün AT tipi inceleme sertifikasına bakın). Sarf malzemelerini kullanma ile ilgili ayrı 
talimatlar yukarıdakilerin üzerinde geçerlidir.

Pb

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.

"Kullanım talimatlarına" dikkat edin ve akünün yakınına sabitleyin.

Akü üzerindeki çalışmalar sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.

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
GF-Y, GF-V, AS, AF-X aralığındaki akülerle normal çalışmada asitle temas mümkün 
değildir.
Hücre kapları hasar görürse, hareketsiz hale getirilmiş elektrolit (jelleşmiş sülfürik asit) 
sıvı elektrolit gibi 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.

çelik
M10 23 ± 1 Nm

Akülerle çalışırken koruyucu gözlük ve elbise kullanın Kaza önleme kurallarına ve EN 
50272-3 ve EN 50110-1'e dikkat edin
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Elektrik kablolarının ve temas noktalarının yanı sıra 
kabul edilemez gaz oluşumunun aşırı yüklenmesini 
önlemek için, aküyü yalnızca akü kapasitesi için 
onaylanmış ve tasdiklenmiş bir şarj cihazına bağlayın. 
EPzV akülerin şarj gazı emisyonu düşüktür. Gazlama 
aşamasında EN 62485-3'te verilen akım sınırları 
aşılmamalıdır. Şarj cihazınızı ayrı olarak satın 
aldıysanız, üreticinin satış sonrası hizmetinin 
uygunluğunu doğrulaması tavsiye edilir.
Aküyü şarj ederken üretilen tüm gazları uygun şekilde 
çıkarın. Akü tepsileri veya bölmelerindeki kapakları 
açın veya çıkarın. EN 62485-3 uyarınca uygun 
havalandırmayı sağlayın. Şarj cihazının kapalı 
olduğundan emin olun ve akü uçlarını doğru 
kutuplara bağlayın (artı artı ve eksi eksi). Şarj cihazını 
bundan sonra açmayın.
Şarj sırasında, akü içindeki sıcaklık yaklaşık 10 K 
artar. Bu nedenle, bir şarj döngüsüne başlamadan 
önce sıcaklığın 35° C'nin altına düşmesine izin 
vermelisiniz. Doğru şarj sonuçlarını sağlamak için, 
şarj etmeye başlamadan önce sıcaklığın 15° C veya 
daha yüksek olduğunu kontrol edin. Sıcaklıklar kalıcı 
olarak 40° C'den yüksek veya 15° C'den düşükse, 
uygun şarj cihazı voltaj kontrolü için uygun araçlar 
sağlayın.
Geçerli düzeltme faktörü, Kelvin (K) başına -0.004 V / 
Z'dir. Referans sıcaklığı 30° C'dir.

Tehlikeli bölgelerde akülerin çalıştırılması 
hakkında not:

Bu aküler patlayıcı ortamlara maruz kalır ve EN 60079 
uyarınca Ex I veya Ex II ekipman kategorisine aittir. 
Akünün üzerindeki uyarı işaretlerini kontrol edin.

2.3 Dengeleme şarjı

Dengeleyici bir şarj uygulamak, akünün hizmet 
ömrünü ve kapasitesini korumak içindir. Bu tür bir 
şarj normal bir şarj döngüsünden sonra uygulanmalı 
ve toplam deşarjdan sonra ve şarjın tekrar tekrar 
yetersiz olduğu tespit edilmelidir. Dengeleme şarjları 
yalnızca akü üreticisi tarafından onaylanan şarj 
cihazları ile uygulanmalıdır.

Sıcaklığı kontrol edin.

2.4 Sıcaklık

30° C'lik bir akü sıcaklığına nominal sıcaklık denir. 
Daha yüksek sıcaklıklar akünün ömrünü kısaltır, 
daha düşük sıcaklıklar kapasitesini azaltır. Akünün 
45° C sıcaklık sınırında çalıştırılmasına izin verilmez.

2.5 Elektrolit

Jel içine sabitlenmiş sülfürik asit, elektrolit olarak 
işlev görür. Böylece elektrolit yoğunluğu ölçülemez.

3. Bakım

Aküye su katmayın.

3.1 Günlük

Her kullanımdan sonra aküyü şarj edin.

3.2 Haftalık

Aküde kir ve mekanik hasar olup olmadığını kontrol 
edin. Aküyü gerektiği gibi temizleyin. Bulduğunuz 
tüm hasarları derhal tamir ettirin.

3.3 Üç ayda bir

Aküyü tamamen şarj edin, 5 saatten az duruş süresine 
izin verin, ölçün ve aşağıdaki parametrelerin kaydını 
tutun:

• Toplam voltaj
• Bireysel voltajlar

Önceki ölçümlerden veya hücreler arasındaki 
farklardan büyük farklar fark ederseniz, hemen 
doğrulama / onarım için Satış Sonrası Servisiyle 
iletişime geçin.

3.4 Yıllık

DIN EN 1175-1, vasıflı bir elektriğin araç ve akünün 
yalıtım direncini gerektiği şekilde ancak yılda en az 
bir kez talep eder. Akünün yalıtım direncini DIN EN 
1987-1'e uygun olarak ölçün. DIN EN 62485-3 
uyarınca, yalıtım direnci değeri, nominal voltajın her 
voltu için 50 A'den düşük olmamalıdır. Bu nedenle, 
20 V nominal gerilime kadar olan aküler için 
minimum direnç 1000 Ω'dur.

4. Bakım
Kaçak akım oluşumunu önlemek için, aküyü daima 
kuru ve temiz tutun. ZVEI’nın 6 No'lu Uygulama 
Kuralları “Akü Temizliği” akülerin nasıl 
temizleneceğini açıklamaktadır. Ücretsiz indirmek 
için ZVEI web sitesini ziyaret edin. Akü tablasındaki 
sıvıyı boşaltın ve usulüne uygun deşarj edin. Tepsi 
yalıtımının hasarlı olduğunu görürseniz, DIN EN 
62485-3'e göre yalıtım sağlamak ve tabla korozyonunu 
önlemek için hasarlı noktaları temizleyin ve onarın. 
Hücrelerin çıkarılması gerektiğinde Satış Sonrası 
Servisi ile iletişime geçmeniz önerilir.

5. Saklama
Uzun süreli kapalı kalma sürelerinden önce aküyü 
tamamen şarj edin ve aküyü kuru ve donmaya karşı 
korumalı bir odada saklayın. Aşağıdaki şarj döngüleri 
akünün kullanıma hazır kalmasını sağlayacaktır:

1. Bölüm 2.2'de açıklandığı gibi her üç ayda bir 
tamamen şarj edin. Ölçüm veya kontrol ekipmanı gibi 
tüketiciler bağlıysa, iki haftada bir şarj etmek 
gerekebilir.

2. 2.30 V x hücre sayısı şarj voltajında şarj edin.

Akünün hizmet ömrünü değerlendirirken saklama 
süresini göz önünde bulundurun.

6. Problemler

Akü veya şarj cihazı ile ilgili herhangi bir sorunla 
karşılaşırsanız, Satış Sonrası Servis ile hemen iletişime 
geçin. Bölüm 3.3'te açıklandığı gibi alınan okumalar, 
bir sorunu bulmanıza ve akü sorununu gidermenize 
yardımcı olur. GNB ile bir Servis Düzeyi Anlaşması, 
sorunların erken tespit edilmesini ve akünün ömrünü 
uzatır.

7. Ayrı hücrelerin taşınması ve kurulumu
Tek tek hücreleri dik konumda taşıyın ve kurun 
(kutup bağlantı elemanları yukarı bakacak şekilde). 
Yanlarında yatan hücreleri taşımayın, kurmayın veya 
çalıştırmayın, bu geri dönüşü olmayan bir kapasite 
kaybına ve erken akü arızasına neden olacaktır.




