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Kullanma Talimatları
Kurşun-Asit Blok aküler
Sonnenschein GF-Y, GF-V
Marathon Classic FF, FT
drysafe AS, AF-X

Derecelendirme Verileri
Nominal Kapasite C5
: model plakasına bakınız
: model plakasına bakınız
Nominal Voltaj UN
: CN / 5 sa
Nominal Akım I N= I5
Nominal elektrolit elektrolite özgül ağırlığı **
: 1,28 kg/l
FF Aralığı
: 1,29 kg/l
FT Aralığı
GF-Y, GF-V, AS, AF-X Aralıkları
: elektrolit hareketsizdir, bu sebeple elektrolit yoğunluğu ölçülemez.
: 30 °C
• Anma Isısı
: maksimum elektrolit seviye işaretine kadar veya ayırıcıların kapatılması önerilir
• Nominal elektrolit seviyesi

•
•
•
•
•

* İlk 10 döngü içerisinde ulaşılacak
** GF-Y, GF-V, AS VE AF-X akü çeşitleri, tüm akü ömrü boyunca su dolumuna izin verilmeyen, hareketsiz hale getirilmiş elektrolitli valf
ayarlı akülerdir (VRLA). Havalandırma tapaları yerine, açıldıklarında imha edilecek vanalar kullanılır. Valf ayarlı kurşun asit aküler
çalıştırılırken, elektrik akımından, elektrolitik gazların patlamasından ve hücre kabının hasar görmesi durumunda aşındırıcı elektrolitten
kaynaklanan tehlikelere karşı korunmak için havalandırmalı hücrelerle aynı güvenlik gereksinimleri geçerlidir.

• "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.
• Akülerle çalışırken koruyucu gözlük ve elbise kullanın
• Kaza önleme kurallarına ve EN 50272-3 ve EN 50110-1'e dikkat edin.
• 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.
Kullanım talimatlarını dikkate almamak, orjinal olmayan parçalarla onarmak veya elektrolit için katkı
maddeleri kullanmak garantiyi geçersiz kılar.

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.

1. Dolu ve şarj edilmiş akülerin devreye
alınması
Akünün mükemmel fiziksel durumda olduğundan
emin olmak için akü kontrol edilmelidir. Akü
bölmesini takmadan önce temizlenmesi gerekir.
Sadece aynı deşarj durumuna sahip bloklar
(aşağıdaki tablodaki gibi aynı voltaj, tolerans)
birbirine bağlanmalıdır.
Nominal Blok
voltajı [V]
6
8
12

Maks. ortalama değerden
tolerans – UBlok [V]
±0,035
±0,040
±0,049

Akü uç kablolarının terminallerle iyi temas etmesi
gerekir, kutupların doğru olup olmadığını kontrol
edin. Aksi takdirde akü, araç veya şarj cihazı hasar
görebilir. Bağlantıyı yaptıktan sonra uç kozaları harici
korozyon koruması olarak gres ile kapatın
Elektrolit seviyesi kontrol edilmelidir. Elektrolit
seviye işaretinin “min.” ya da ayırıcının üst kısmının
altındaysa, önce bu yüksekliğe arıtılmış su (sadece FF
ve FT aralığındaki aküler) doldurulmalıdır.
Akü daha sonra madde 2.2'deki gibi şarj edilir.
Elektrolit, arıtılmış su (DIN 43530 bölüm 4) ile
belirtilen seviyeye kadar doldurulmalıdır. (sadece FF
ve FT aralığındaki aküler).
Uç kablolarının ve konektörlerin kutup vidaları için
belirtilen tork yüklemesi:

Kutup

İsimler Sıkma Torku
Değeri
EN (A) konik
–
8±1Nm
Düz M5 (G5)/M6 (G6)
F/G
5/6±1Nm
Vida tipi (dişi) M6/M10
O/Q 11/20±1Nm
WNT 3/8”-16, 5/16”-18
W
16±1Nm
EN (A) konik ve Saplama
8±1Nm
R
3/8 ”kombinasyonu
16±1Nm
Açıklama için örnek: GF 06 18 0 V Q
➪ Vidalı tip terminal (dişi) M10
➪ Sıkma Toru = 20±1 Nm

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

GF-Y, GF-V, AS ve AF-X serisi aküler için yalnızca 3.3 Aylık (sadece FF ve FT aralığındaki aküler):
ayarlı şarj cihazlarına izin verilir. Bu şarj cihazları Şarjın sonunda tüm hücrelerin veya blok akülerin
otomatik olarak kapanır.
voltajları şarj cihazı açıkken ölçülmeli ve
kaydedilmelidir. Şarj işlemi sona erdikten sonra tüm
Sıcaklıklar 40° C'den daha uzun ise veya 15° C'den daha
hücrelerdeki özgül ağırlık ve elektrolit sıcaklığı
düşük ise, bu nedenle şarj cihazlarının sıcaklık ayarlı bir ölçülmeli ve kaydedilmelidir. Daha önceki
gerilime ihtiyacı vardır. (Akü üreticisinin talimatlarına ölçümlerde veya hücreler veya blok aküler arasındaki
dikkat edin).
farklarda önemli değişiklikler bulunursa, servis
departmanı tarafından daha fazla test ve bakım
2.3 Dengeleme şarjı
istenmelidir.
Dengeleme ücretleri akünün ömrünü korumak ve
kapasitesini korumak için kullanılır. Derin deşarjlar, 3.4 Üç ayda bir (GF-Y, GF-V, AS ve AF-X):
tekrarlanan eksik şarjlar ve IU karakteristik eğrisine Şarjın bitmesinden ve 5 saatlik bir dinlenme
yüklendikten sonra gereklidirler. Dengeleme şarjları, süresinden
sonra
aşağıdaki
ölçülmeli
ve
normal şarjın ardından gerçekleştirilir.
kaydedilmelidir:
• akü voltajları
GF-Y, GF-V, AS ve AF-X aralığındaki akülerin şarjını • her hücrenin veya bloğun gerilimi
eşitlemek için yalnızca akü üreticisi tarafından Önceki ölçümlerden önemli değişiklikler veya tek
onaylanan şarj cihazları kullanılmalıdır.
blok aküler arasındaki farklar bulunursa, servis
departmanı tarafından daha fazla test ve bakım
FF ve FT aralığındaki aküler için şarj akımı 5 A / 100 istenmelidir.
Ah nominal kapasiteyi aşmamalıdır (şarj sonu - bkz. 3.5 Yıllık (sadece çelik tablalardaki aküler için)
madde 2.2).
EN 1175-1 uyarınca yılda en az bir kez, bir elektrik
Sıcaklığı izleyin!
uzmanı forkliftin ve akünün yalıtım direncini kontrol
etmelidir. Akünün yalıtım direnci testleri EN 1987-1'e
2.4 Sıcaklık
göre yapılmalıdır.
Bu şekilde belirlenen akünün yalıtım direnci, EN
Nominal sıcaklık olarak 30° C'lik bir elektrolit sıcaklığı
50272-3'e uygun olarak, nominal voltajın Volt başına
belirtilmiştir. Daha yüksek sıcaklıklar akünün ömrünü
50 A değerinin altında olmamalıdır.
kısaltır, daha düşük sıcaklıklar mevcut kapasiteyi
20 V nominal gerilime kadar olan aküler için
azaltır.
minimum değer 1000 Ω'dur.

Şarj için sadece doğru akım kullanılmalıdır. DIN 41773
ve DIN 41774 uyarınca tüm şarj işlemlerine izin verilir.
GF-Y, GF-V, AS ve AF-X serisi aküler için şarj
prosedürü sadece DIN 41773'e uygun olmalıdır. Bu
nedenle, yalnızca akü üreticisi tarafından onaylanan 45° C (GF-Y, GF-V, AS ve AF-X aralığındaki aküler)
şarj cihazları kullanılmalıdır.
veya 55° C (FF ve FT aralıklarındaki aküler) üst
sıcaklık sınırıdır ve çalışma sıcaklığı olarak kabul
Elektrik kablolarının ve kontakların aşırı yüklenmesini edilemez. Bu nedenle aküler doğrudan güneş ışığında
ve hücrelerin kabul edilemez gazlaşmasını önlemek için bırakılmamalıdır.
yalnızca şarj cihazına atanmış olan aküsü, akü
boyutuna uygun olarak bağlayın. GF-Y, GF-V, AS ve 2.5 Elektrolit
AF-X aralıklarındaki akülerin gaz emisyonu düşüktür.
GF-Y, GF-V, AS ve AF-X aralıklarındaki aküler:
Gazlama aşamasında EN 50272-3'te verilen akım Elektrolit hareketsizdir. Elektrolit yoğunluğu ölçülemez.
sınırları aşılmamalıdır. Şarj cihazı akü ile birlikte satın FF ve FT aralıklarının aküleri:
alınmadıysa,
uygunluğunun
üreticinin
servis Elektrolitin nominal özgül ağırlığı (S.G.), 30° C'lik bir
sıcaklık ve tam yüklü durumda hücredeki nominal
departmanı tarafından kontrol edilmesi en iyisidir.
elektrolit seviyesi ile ilişkilidir. Daha yüksek sıcaklıklar
Şarj sırasında, şarj gazlarının havalandırılması için elektrolitin belirtilen ağırlığını azaltır, daha düşük
uygun önlemler alınmalıdır. Akü kapağı ve akü sıcaklıklar bunu artırır. Sıcaklık düzeltme faktörü K
bölmelerinin kapakları açılmalı veya çıkarılmalıdır.
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
Havalandırma tapaları hücrelerde kalmalı ve kapalı nominal özgül ağırlığına karşılık gelir. Elektrolit, DIN
kalmalıdır. Şarj cihazı kapalı durumdayken aküyü 43530-2'deki saflık yönetmeliklerine uygun olmalıdır.
bağlayın, kutupların doğru olduğundan emin olun 3. Bakım
(pozitif pozitif, negatif negatif). Şimdi şarj cihazını açın.
GF-Y, GF-V, AS ve AF-X aralığındaki akülere su
Şarj olurken akünün sıcaklığı yaklaşık 10 K artar, bu doldurmayın!
nedenle şarj işlemi sadece akü sıcaklığı 35 ° C'nin
altındaysa (GF-Y, GF-V, AS ve AF-X aralığındaki 3.1 Günlük
aküler) veya 45 ° C (FF ve FT aralığındaki aküler).
Her deşarjdan hemen sonra aküyü şarj edin.
Akülerin elektrolit sıcaklığı, şarj edilmeden önce en az
15 ° C (GF-Y, GF-V, AS ve AF-X aralığındaki aküler FF ve FT aralıklarındaki aküler: Şarjın sonuna doğru
veya 10 ° C (FF ve FT aralığındaki aküler) olmalıdır. elektrolit seviyesi kontrol edilmeli ve gerekirse arıtılmış
su ile belirtilen seviyeye kadar doldurulmalıdır.
Aksi takdirde tam şarj yapılmayacaktır. GF-Y, GF-V, Elektrolit seviyesi, ayırıcının üstünden veya elektrolit
AS ve AF-X aralığındaki aküler için, elektrolitin özgül “min.” seviye işaretinin altına düşmemelidir.
ağırlığı ve akü voltajı iki saat boyunca sabit kaldığında
şarj işlemi tamamlanır.
3.2 Haftalık

4. Akü bakımı
Akımların izlenmesini önlemek için akü daima temiz
ve kuru tutulmalıdır. Temizlik, ZVEI “Akülerin
temizlenmesi” uygulama koduna uygun olarak
yapılmalıdır.
5. Saklama
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:
• çeyrek (FF ve FT aralığındaki aküler) veya yıllık
(GF-Y, GF-V, AS ve AF-X aralığındaki aküler)
madde 2.2'deki gibi tam şarj, herhangi bir tüketici ile
bağlıysa, ör. sistemleri ölçmek veya kontrol etmek,
bu şarjın her 14 günde bir gerekli olması olabilir.
• 2,25 V (FF ve FT aralığındaki aküler) veya 2,3 V
(GF-Y, GF-V, AS ve AF-X aralığındaki aküler) şarj
voltajında yüzer şarj x hücre sayısı.
Akünün ömrü düşünüldüğünde saklama süresi
dikkate alınmalıdır.
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.

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).

GNB® INDUSTRIAL POWER
Exide Technologies GmbH
Im Thiergarten
63654 Büdingen – Germany

State: Nov. 2013

Tel.: +49 (0) 60 42 / 81 454
Fax: +49 (0) 60 42 / 81 398
www.gnb.com

T
Technologies

MXGBBOEPDF01113 · Druckhaus Bechstein · Almanya'da basılmıştır · Değişikliğe tabidir 81700679

FF ve FT ürünlerinde doldurulmamış akülerin
devreye alınması için ayrı talimatlara bakın

