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E RËNDËSISHME
Ju lutemi ta lexoni këtë manual sapo të merrni baterinë, përpara se ta hiqni nga ambalazhi dhe ta instaloni.
Mosveprimi në përputhje me këto udhëzime i bën të gjitha garancitë të pavlefshme.

KUJDESI PËR SIGURINË TUAJ

Trajtimi
Bateritë DataSafe® HX+/HX dërgohen në gjendje të
karikuar plotësisht dhe duhet të hiqen me kujdes nga
ambalazhi për të shmangur rrymat shumë të larta të
lidhjeve të shkurtra ndërmjet terminaleve me
polaritet të kundërt. Tregoni kujdes gjatë trajtimit dhe
lëvizjes së baterive. Duhet të përdorni pajisje
ngritëse të përshtatshme.

Kreu i specifikimeve: Mbani larg flakët
Nëse bateria mbikarikohet aksidentalisht, nga tapa e
sigurisë mund të rrjedhë një gaz i ndezshëm.

Shkarkoni nga rrobat çdo elektricitet statik të
mundshëm duke prekur një pjesë të tokëzuar.

Kreu i specifikimeve: Veglat
Përdorni vegla me doreza të izoluara.
Mos vendosni ose mos lëshoni objekte metalike 
mbi bateri.
Hiqni unazat, orët e dorës dhe rroba me pjesë
metalike që mund të bien në kontakt me terminalet 
e baterive.

Hidheni në objektin e
regjistruar për
trajtimin e mbetjeve

MARRJA E PRODUKTIT
Kontrolloni me kujdes dërgesën e baterisë në momentin e arritjes për ndonjë
shenjë dëmtimi gjatë transitit dhe nëse përputhet me listën e materialeve ose me
fletëdërgesën. Bëni kujdes të mos hidhni pa dashje ndonjë aksesor që gjendet në
ambalazhin e materialit.

Bateritë përmbajnë acid sulfurik në veçues me fibra qelqi.

Përdorni doreza gome kur riparoni kutitë e thyera ose të dëmtuara në rast se ka
rrjedhje acidi.

RUAJTJA
Ruajini bateritë DataSafe® HX+/HX në një vend të thatë, të pastër dhe mundësisht të
freskët.

Meqenëse bateritë dërgohen të karikuara plotësisht, koha e ruajtjes është e kufizuar.
Për t’i karikuar lehtë bateritë pas një kohe të gjatë ruajtjeje, këshillohet që ato të mos
mbahen më shumë se:

• 6 muaj në temperaturë ambienti deri në 25°C 
• 4 muaj në ambient me temperaturë 30°C
• 2 muaj në ambient me temperaturë 40°C

Para përfundimit të intervalit të rekomanduar të ruajtjes, karikojini edhe një herë
bateritë. Një karikim rifreskues duhet të kryhet duke përdorur një 2.26 V/pilë në 25°C
për 96 orë ose derisa rryma e karikimit të mos ndryshojë për një periudhë 3 orë.

Gjithashtu, nevoja për karikim mund të përcaktohet duke matur tensionin e qarkut
të hapur të baterisë në ruajtje. Këshillohet karikim nëse tensioni bie nën 2.07 V/pilë.

Koha maksimale totale e ruajtjes para instalimit është 2 vjet nga data e dërgimit nga
fabrika te klienti. Karikimet rifreskuese nevojiten para përfundimit të kohës së
ruajtjes, ose më shpesh, siç tregohet më lart. Mosrespektimi i këtyre kushteve mund
të rezultojë në reduktim tepër të madh të kapacitetit dhe jetëgjatësisë së shërbimit.

MOSKRYERJA E KARIKIMIT SIPAS SHËNIMEVE MË LART E BËN TË
PAVLEFSHME GARANCINË E BATERISË.

INSTALIMI
Instalimi duhet të bëhet në një vend të pastër dhe të thatë. Bateritë DataSafe
HX+/HX çlirojnë sasi minimale gazi gjatë funksionimit normal (efiçenca e
rikombinimit të gazit • 95%). Ato mund të instalohen pranë pajisjes kryesore.
Bateritë duhet të instalohen në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore lokale,
kombëtare dhe ndërkombëtare dhe me udhëzimet e prodhuesve.

emperatura
Mos e vendosni baterinë në vende me temperaturë të lartë ose në kontakt të
drejtpërdrejtë me dritën e diellit. Bateria ka performancën dhe jetëgjatësinë e
shërbimit optimale kur punon në një temperatura midis 20°C dhe 25°C. Diapazoni i
temperaturës maksimale të funksionimit është -30°C deri në +45°C.

Ajrimi
Në kushte normale çlirimi i gazit është shumë i ulët dhe ajrimi natyral është i
mjaftueshëm për qëllimet e ftohjes dhe mbingarkimit të papritur, duke bërë të
mundur që bateritë DataSafe HX+/HX të përdoren në mënyrë të sigurt në zyra dhe
me pajisjen kryesore. Megjithatë, duhet treguar kujdes për të siguruar ajrim të
mjaftueshëm kur ato vendosen në dollapë. Bateritë nuk duhet të vendosen në
dollapë pa ajrim.

Siguria
Instalimi dhe ajrimi duhet të bëhen në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore
lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare. 

Montimi
Për instalimin e saktë rekomandohen raftet ose dollapët e baterive EnerSys®.

Montoni raftin sipas udhëzimeve. Vendosni modulet monobllok ose pilat në rafte
dhe bëni gati për lidhje terminalet pozitive dhe negative, sipas skemës së lidhjes
elektrike. Verifikoni nëse të gjitha sipërfaqet e kontaktit janë të pastra dhe përdorni
lidhësit e bllokut ose të pilës dhe vidat e terminalit. Shtrëngoni mirë vidat. Ndiqni
polaritetin për të shmangur lidhjen e shkurtër të grupeve të pilave. Në fund lidhni
terminalet e baterisë. Është e rëndësishme që bateria të montohet mirë.

Instalimi i baterive me tension të lartë
Bateria e përbërë nga 60 ose më shumë pila të lidhura në seri paraqet me shumë
rreziqe, prandaj për instalimin e tyre duhen ndjekur shënimet e mëposhtme.

• Kufizoni tensionin e baterisë duke hequr lidhësit ndërmjet pilave në atë masë që
tensioni maksimal i seksionit të jetë 120V ose 60 pila.

• Duhen zgjedhur për t’u hequr ata lidhës ndërmjet pilave që janë në një pozicion
të lehtë për t’u arritur. Këta lidhës duhet të përshtaten me ngarkesën dhe
karikuesin e izoluar dhe në momentin kur pjesa tjetër e instalimit të ketë
përfunduar.

• Mos punon kurrë vetëm në bateri të tensionit të lartë.

• Përdorni gjithmonë vegla të izoluara dhe vishni doreza izoluese të tensionit të
lartë, të provuara si të tilla.

• Kur furnizohen me produktin, vendosni në një vend të dukshëm etiketat
paralajmëruese “bateri me tension të lartë”.

Forca e shtrëngimit

Shtrëngoni dadot ose bulonat në nivelet e rekomanduara të forcës së shtrëngimit,
të treguar në etiketën e produktit (nëse ka). Një lidhës jo i fiksuar mirë mund të
shkaktojë problem për karikuesin, gabime në performancën e baterisë, dëmtime të
mundshme të baterisë dhe/ose lëndim të personit.

PILAT NË DEGË PARALELE
Kur përdoren karikues me tension konstant, sigurohuni që lidhjet midis karikuesit
dhe fundit të çdo dege brenda baterisë të kenë të njëjtën rezistencë elektrike.
Numri i degëve paralele duhet të kufizohet në pesë të tilla. 

KARIKIMI
Tensioni plotësues

Tensioni plotësues/karikues është 2,26 V për pilë në 25°C. Kur temperatura
mesatare e ambientit luhatet më shumë se ± 5°C nga referenca, është e
nevojshme të bëhet rregullimi i tensionit plotësues, siç tregohet në tabelën e
mëposhtme:

Ndalohet duhani, flakët e hapura
dhe shkëndijat

Elektroliti është gërryes

Në rast kontakti të acidit me sytë ose
lëkurën, lajini me ujë të bollshëm dhe të
pastër. Më pas kërkoni ndihmë mjekësore.
Acidi në rroba duhet larë me ujë.

Rrezik

Paralajmërim: Rrezik zjarri, shpërthimi ose djegiesh.
Mos e çmontoni, mos e nxehni mbi 60ºC ose mos e digjni.
Shmangni çdo lidhje të shkurtër. Bateria ka pjesë metalike në
tension, mos vendosni vegla ose objekte sipër baterisë

Bateria duhet të
riciklohet

Mbroni sytë nga
elektroliti

Lexoni
udhëzimet

Mos e karikoni në
pako të izoluar
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Për shkak të fenomeneve të rikombinimit të gazit, mund të vërehet një diferencë ±
2% për tensionin individual të një pile (më herët në jetën e baterisë ± 5% është e
zakonshme). Megjithatë, tensioni i përgjithshëm i baterisë duhet të jetë brenda
kufijve të përcaktuar më sipër.

Rryma e karikimit
Përdorimi i një karikuesi me rrymë konstante çon në një rrymë karikimi që është
vetëkufizuese.

Rikarikimi i shpejtë
Me raste (4 ose 5 herë në vit), bateria mund të rikarikohet në 2.40Vpc me një kufi
rryme prej 0,1C10A. Karikimi i shpejtë duhet të ndërpritet pas rreth 10 ose 15 orësh.

Rryma me pulsim të dobët
Nivelet e papranueshme të rrymës me pulsim të dobët që vijnë nga karikuesi ose
ngarkesa mund të shkaktojnë dëmtim të përhershëm dhe një reduktim të
jetëgjatësisë së shërbimit. Rekomandohet që rryma konstante me pulsim të
dobët të kufizohet në 0,05C10A.

Gjendja e karikimit
Gjendja e karikimit të baterisë mund të përcaktohet afërsisht duke matur
tensionin e qarkut të hapur, pasi bateria ka pushuar të paktën për 24 orë në 25°C.

SHKARKIMI
Fundi i tensionit të shkarkimit

Fundi i tensionit të shkarkimit duhet të kufizohet në 1.60Vpc.

Është i domosdoshëm instalimi i një sistemi mbrojtës për të parandaluar
shkarkimin e thellë.

Pilat/modulet monobllok të shkarkuara
Bateritë DataSafe® HX+/HX nuk duhet të lihen në gjendje të shkarkuar pas
furnizimit të ngarkesës, por duhet të rikthehen menjëherë në gjendjen e
rikarikimit plotësues. Mosrespektimi i këtyre kushteve mund të rezultojë në
reduktim tepër të madh të jetëgjatësisë së shërbimit dhe humbje të
besueshmërisë.

Shkarkimi i thellë aksidental
Kur bateria është plotësisht e shkarkuar, acidi sulfurik absorbohet plotësisht dhe
elektroliti i mbetur përbëhet vetëm nga uji. Në këtë pikë, sulfatizimi i pllakave ka
arritur maksimumin, duke rritur ndjeshëm rezistencën e brendshme të pilës. 

Shënim i rëndësishëm: ky tip i shkarkimit të thellë do të provokojë degradimin e
parakohshëm të baterisë dhe një efekt të ndjeshëm në jetëgjatësinë e saj.

Efekti i temperaturës ndaj kapacitetit

Faktori korrigjues i kapacitetit, në varësi të temperaturës.

MIRËMBAJTJA/KONTROLLET
Bateritë DataSafe HX+/HX janë bateri që nuk kanë nevojë për mirëmbajtje, janë të
hermetizuara, me sistem plumb-acid dhe nuk kanë nevojë për shtesë uji.

Paralajmërim: Kutitë dhe kapakët duhet të mbahen të thata dhe të ruhen nga
pluhuri. Pastrimi duhet të bëhet vetëm me një leckë pambuku të lagësht. MOS
përdorni asnjë lloj vaji, tretësi, detergjenti, tretësi me bazë nafte ose tretësirë

amoniaku, për të pastruar kutitë e baterive ose kapakët. Këto materiale i
shkaktojnë dëmtim të përhershëm kutisë dhe kapakut të baterisë dhe e bëjnë të
pavlefshme garancinë. 

Kontrolloni çdo muaj që tensioni i përgjithshëm i terminaleve të baterisë të jetë
(N x 2,24 deri 2,27 V) në një temperaturë 25°C (N tregon numrin e pilave që ka
bateria). 

Çdo 12 muaj, lexoni dhe regjistroni:
•    Tensionet e çdo pile ose njësie (volt)
•    Rezistencën e lidhjes pilë-me-pilë (om)
•    Rezistencën e lidhjes së terminalit (om)
•    Temperaturën e ambientit në mjedisin përreth baterisë

Mbani një regjistër për të shënuar vlerat, ndërprerjet e energjisë, testet e
shkarkimit, etj.

Një herë ose dy herë në vit mund të kryhet një kontroll i pavarësisë.

Mbajtja në regjistër e kontrolleve të mësipërme përbën minimumin absolut për
mbrojtjen e garancisë. Këto të dhëna do të kërkohen për çdo pretendim për
garancinë e baterisë.

                         5°C                                                     0,84

                        10°C                                                    0,88

                        15°C                                                    0,93

                        20°C                                                    0,97

                        25°C                                                     1,00

                        30°C                                                    1,03

                        35°C                                                    1,05

                        40°C                                                    1,07

                 Temperatura                                   Faktori korrigjues

          Gjendja e karikimit                                        Tensioni

                      100%                                          2,12 deri 2,14 V/Pilë

                       80%                                           2,09 deri 2,11 V/Pilë

                       60%                                           2,05 deri 2,08 V/Pilë

                       40%                                           2,01 deri 2,04 V/Pilë

                       20%                                           1,97 deri 2,00 V/Pilë

                     0°C                                                      2,33 deri 2,36 Vpc

                     10°C                                                    2,30 deri 2,33 Vpc

                     20°C                                                    2,27 deri 2,30 Vpc

                     25°C (temperatura referencë)                   2,24 deri 2,27 Vpc

                     30°C                                                    2,23 deri 2,26 Vpc

                     35°C                                                    2,21 deri 2,24 Vpc

             Temperatura                                             Tensioni plotësues
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www.enersys.com

Kontakti:

© 2012 EnerSys. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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