
  

Udhëzime për përdorim Fiamm Motive Power® Lifetech® Modular    Shqip  
 

Udhëzime sigurie 
QËLLIMI I KTIJ MANUALI  

Ky manual është dizajnuar për përdorim nga çdo punëtor i aftë që 
dëshiron të përdorë karikues të baterive Fiamm Motive Power 
Lifetech® Modular për rimbushjen e  baterive të plumbit / acidit (me 
ose pa përzierje elektrolitesh), valve regulated AGM dhe bateri me 
gell. 
Ky manual ofron detaje për: 
• Funksionet e karikuesve . 
• Çdo rregullim i kërkuar dhe si të përdorni karikuesit. Kur 
prodhon këtë manual, EnerSys® ka synuar të sigurojë 
informacionin e tij në një mënyrë sa më të thjeshtë dhe precize, 
por nuk mund të marrë përsipër asnjë përgjegjësi për ndonjë 
keqinterpretim. Nga pronari i pajisjes kërkohet të ruajë këtë 
manual gjatë gjithë jetës së pajisjes dhe t'ia kalojë atë çdo blerësi 
në rast të rishitjes së saj. 
Prodhuesi mbulon garancinë në përputhje me rregulloret lokale 
(kontaktoni organizatën lokale të shitjeve). 
 

Përdorimi i rekomanduar 
Ky manual duhet të lexohet me kujdes para se të përdorni pajisjet 
dhe gjithashtu të lexohet nga kushdo që ka gjasa të përdorë 
pajisjet: 
• Nuk paraqet asnjë pengesë për qarkullimin e lirë të ajrit përmes 

hyrjes dhe daljes së ajrit, por sidoqoftë, duhet të pastrohet nga 
pluhuri çdo gjashtë muaj nga një person i kualifikuar. 

• Duhet të përdoret në përputhje me nivelin e tij të mbrojtjes dhe 
asnjëherë të mos vihet në kontakt me ujin. 

• Duhet të përdoret brenda kufijve të temperaturës të 
përcaktuar në karakteristikat teknike. 

• Nuk duhet të instalohet në sipërfaqe që i nënshtrohen dridhjeve 
(afër kompresorëve, motorëve). 

• Duhet të instalohet në mënyrë që gazrat nga bateria që po 
karikohet, të mos thithen në karikues nga ventilatori i tij. 

Kjo pajisje nuk është menduar për përdorim nga persona 
(përfshirë fëmijët) me aftësi të reduktuara fizike dhe mendore, të 
cilët nuk kanë përvojë në përdorimin e tyre, përveç nëse 
udhëzohet ta bëjë këtë nga një person përgjegjës për sigurinë e 
tyre. 
 

Siguria e Punëtorit 

Merrni të gjitha masat e nevojshme paraprake kur pajisjet do të 
përdoren në zona ku ekziston rreziku i mundshëm i një aksidenti. 
Siguroni ventilim të përshtatshëm sipas standardit EN 62485-3 për 
të lejuar që gazrat e lëshuara të dalin. Mos e hiqni kurrë baterinë 
ndërsa po karikohet 

 SIGURIA ELEKTRIKE  

Duhet të respektohen të gjitha rregulloret paraprake të sigurisë. 
Sistemi mbrojtës I furnizimit elektrik duhet të jetë konform 
karakteristikave të mbushësit. Rekomandohet instalimi i një 
ndërprerësi të përshtatshëm. Është e domosdoshme të sigurohet 
që kur ndërrohen siguresat të përdoren vetëm siguresa të llojit të 
specifikuar dhe të saktë. Ndalohet rreptësishtë përdorimi i 
siguresave të papërshtatshme ose të ndodhë lidhje e shkurtër 
mes mbajtësve të siguresave. Kjo pajisje përputhet me 
standardet e sigurisë të Klasit 1, që do të thotë se pajisja duhet të 
jetë tokëzuar dhe kërkon të furnizohet me energji nga një furnizim 
i tokëzuar. 

Asnjëherë mos hapni pajisjet: Tensioni i lartë mund të jetë akoma 
i pranishëm edhe pasi është fikur karikuesi. 
Çdo rregullim, mirëmbajtje ose riparim i pajisjeve përderisa është 
i hapur duhet të kryhet vetëm nga një person i aftë në mënyrë të 
përshtatshme që është i vetëdijshëm për rreziqet e përfshira. 

Kontaktoni një nga teknikët e trajnuar të kompanisë nëse 
haset ndonjë problem kur përdorni karikuesin. Kjo pajisje 
është krijuar për përdorim në ambiente të mbyllura. Është krijuar 
vetëm për të rimbushur bateritë acid-plumbi në ambientet 
industriale. Kur pajisja prishet apo del jashtë përdorimit, pjesët e 
tij mund të riciklohen dhe asgjësohen nga kompani të 
specializuara. Legjislacioni vendor ka përparësi ndaj çdo 
instruksioni në këtë dokument dhe duhet të respektohet me 
kujdes (WEEE 2002/96 EC). 

EnerSys rezervon të drejtën për të bërë ndonjë përmirësim dhe / ose 
modifikim të produktit të përshkruar në këtë manual në çdo kohë dhe pa 
njoftim paraprak dhe nuk është i detyruar në asnjë rrethanë çfarëdo që të 
modifikoj përmbajtjen e këtij manuali dhe as pajisjet në fjalë. 

 
 

Numri i prodhimit të pajisjes duhet të sigurohet kur kërkon një 
shërbim. 

Nëse ngarkuesi do të ruhet para përdorimit të tij, ai duhet të 
mbahet i mbyllur me kujdes në paketimin e tij origjinal. Duhet të 
ruhet në një vend të pastër dhe të thatë në një temperaturë të 
moderuar (-20 ° C deri + 40 ° C). Pajisjet e ruajtura në një 
temperaturë më të vogël se 15 ° C duhet të sillen në mënyrë 
progresive në temperaturën e funksionimit (për një periudhë prej 
24 orësh) për të shmangur çdo rrezik të kondensimit që shkakton 
defekte elektrike (veçanërisht të ndërprerjeve). 

DEKLARATA E EU-SË  

 EnerSys deklaron që ngarkuesit në gamën Lifetech 
Modular të mbuluar nga kjo deklaratë përputhen me 
përshkrimet e përcaktuara në: 

• Direktiva 2014/35/EU: 
Siguria 
Standarde Europiane: 
- EN IEC 62368-1: 2020 + A11: 2020 

• Direktiva 2014/30/EU: 
Përputhshmëria elektromagnetike 
Standarde Europiane 
- EN61000-6-2: 2006 
- EN61000-6-4: 2007+A1: 2011 

• Direktiva 2011/65/EU: 
RoHS 

• Direktiva 2013/35/EU: 
Fushat elektromagnetike 
Standarde Europiane: 
- EN62311: Tetor 2008 

• Direktiva 2014/53/EU* 
- ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) 
- ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02) 
- EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) 

Vërejtje: Kabllot DC të karikuesit lëshojnë fusha magnetike me fuqi të 
ulët në rrethinat e tyre (<5cm). Edhe nëse emetimet janë nën kufijtë 
standardë, njerëzit që mbajnë implante mjekësore duhet të shmangin 
qëndrimin afër karikuesit gjatë rimbushjes. 
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Prezantimi & Përdorimi PANELI PËRBALLË  

 PREZANTIMI  
 

Gama e karikuesve Lifetech® Modular mundëson rimbushjen e 
baterive me energji elektrike. Kontrolli i mikroprocesorit automatikisht 
njeh tensionin e baterisë, kapacitetin, gjendjen e karikimit të baterisë, 
etj., Duke siguruar kontroll optimal të baterisë dhe analizë shumë 
efikase të gjendjes së saj.. 

 

9 

 
2 

Disa profile karikimi janë në dispozicion bateri plumbi/acidi: 
standarde / Pa Ujë® dhe heavy duty, qarkullimi i elektrolitit, 
valve-regulated: AGM dhe gell në një version të veçantë në 
varësi të konfigurimit të përdoruesit. 
Për më tepër, desulfacionin, barazimin dhe freskimin që janë 
gjithashtu të integruara 
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Ref Butoni/LED Funksioni Funksioni 

1 Butoni FILLO/NDALO FILLON/NDALON karikimin 
Anulo vlerën (mbaje shtypur 3s), zgjedh 
menynë aktive 

2 LED Jeshil Bateria e disponueshme  

3 LED i Verdhë Bateria në karikim  

4 LED i Kuq Gabim  

5 LED Blu Furnizimi me AC i ndezur (drita) Furnizimi me AC i fikur (mungon AC) 

6 Shigjetat Butonat e Navigimit Kthehu në fillim të listës (mbaje shtypur 2s) 

7 Butoni i Brazimit Filloni një barazim Çasu në sub meny 

8 Esc Çasu në  ndonjë sub meny Mbyll Dritaren 

9 Paneli LCD Tregon detajet  

10 Porti USB  Shkarkoni memorie Ngarko firmware 

 

Një fazor-i stand alone 1kW 
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Ref Funksioni 

1 Kabllo hyrëse AC 

2 Kabllo dalëse DC 

3 Mbajtës kabllo-je 

4 Vrimat për ventilim 

5 Paneli LCD 

6 Butonat e navigimit 

1ph 3ph 

12V  

24V 24/36/48V 

36/48V 72/80 V 

 



Phase 3 bay cabinet (2-3kW) & three phase 

 
 

 
1 

 
3 

Fillimi i karikimit 

1. Lidhni baterinë. Nëse konfigurimi i parazgjedhur (fillimi 
automatik ON) atëherë karikimi do të fillojë automatikisht, 
shtypni butonin Fillo / Ndalo. 

Ekrani do të tregojë 3 pamje të ndryshme të alternuara 
 

Pamja 1: 

 
2 

4 
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1 

3 

 
 

2 

 

 

Pamja 2: 
 

Rreshti

1 

Modaliteti i karikimit / profili i karikimit / 

simbol i barabartë (nëse zgjidhet) ose pa 

pengesë bllokimi 

Rreshti

2 

Rryma e karikimit/ tensioni / qelizë / koha e 

karikimit 
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Pamja 3: 

 

Rreshti

1 

Modaliteti i karikimit / profili i karikimit / 

simbol i barabartë (nëse zgjidhet) ose pa 

pengesë bllokimi 

Rreshti

2 

Rryma e karikimit / gjendja e 

karikimit në %/ koha e mbetur 

 
 
 
 
 
 

 
 INSTALIMI MEKANIK  

Karikuesi mund të montohet në mur ose dysheme. Nëse 
është montuar në mur, sigurohuni që sipërfaqja të mos ketë 
dridhje dhe karikuesi të jetë montuar në një pozicion vertikal; 
nëse është montuar në dysheme sigurohuni që sipërfaqet të 
mos kenë vibrim, ujë, lagështi. 

 
Ju duhet të shmangni vendet ku karikuesit mund të 
spërkaten me ujë. 

Karikuesi duhet të mbahet nga 2 ose 4 mbajtës të përshtatshëm për 
llojin e mbështetjes. Modeli i shpimit ndryshon sipas modelit të 
ngarkuesit (ju lutemi referojuni fletës së të dhënave teknike). 

LIDHJA ELEKTRIKE  

Me furnizim me rrymën elektrike 
Mund ta lidheni vetëm me rrjetin elektrik 1-fazor 230Vac ose 3-
fazor 400Vac (në varësi të llojit të karikuesit) me anë të një soketi 
standard dhe një ndërprerësi të përshtatshëm (nuk jepet). 
Konsumi i rrymës tregohet në tabelën e informacionit të 
karikuesit. 

Për bateri 
Polariteti duhet të rrespektohet. Çdo ndryshim i polaritetit do të 
pëlcas siguresën e daljes, do të parandaloj karikimin dhe do të 
shkaktojë shfaqjen e kodit të gabimit DF2, Ju lutemi referojuni 
kodeve të Gabimeve 

Lidhja me baterinë 
Karikuesi duhet të lidhet me baterinë nga kabllot e furnizuara: 
• Kabllon e KUQE: me terminalin Pozitiv të baterisë. 
• Kabllon e ZEZË: me terminalin Negativ të baterisë. 

Përfundimi i karikimit 
1. Ekrani LCD do t'ju japë mesazhin e disponueshmërisë 

(AVAIL) 
Bateria është e karikuar dhe e gatshme për përdorim. 

2. NDALONI karikimin dhe hiqni baterinë. Për 
të ndaluar karikimin shtypni butonin Fillo / 
Ndalo. 
Mos e hiqni kurrë baterinë gjatë karikimit pa ndalur procesin e karikimit. 
Kjo mund të çojë në shkëndija të rrezikshme ose në dëmtimin e 
karikuesit. 

3. Përfundimi i karikimit me barazim 
Barazimi Manual ka të bëjë vetëm me baterit nga plumbi/acidi. Do të 
iniciohet manualisht ose automatikisht me ndërprerës. Të gjitha 
teknologjitë e tjera do të kenë një kohë automatikisht të barazimit 
të paracaktuar. 
Për të imponuar barazimin manual mbani të shtypur butonin e 
barazimit (butoni i djathtë) dhe klikoni njëkohësisht butonin 
Fillo/Ndalo (profil karikimi vetëm për flooded). Nëse automatik, 
atëherë ekrani do të tregojë edhe mesazhin e mëposhtëm: 

 

• Modaliteti i barazimit auto 
• Ditët e javës (simboli më poshtë tregon kur programohet 

barazimi (p.sh. e shtuna dhe e diela) 

 
 

• Gjatë barazimit 
• Reshti 1. mode equal 
• Rryma/ tensioni total / koha e mbetur
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Rreshti

1 

Modaliteti i karikimit / profili i karikimit / 

simbol i barabartë (nëse zgjidhet) ose pa 

pengesë bllokimi 

Rreshti

2 

Rryma e karikimit/ tensioni total / Ah + 

 

Ref Funksioni 
1 Kabllo hyrëse AC 

2 Vetëm Kabllo dalëse DC 

3 Porti i opsionit 

4 Vrimat për ventilim 

5 Paneli LCD 

6 Butonat e navigimit 

7 Mbajtës kabllo-je (vetëm në një-fazor) 

 



4.  Përfundimi i karikimit me Float 
Nëse është zgjedhur funksioni float, ekrani do të tregojë Mesazhin 
floating: 

 

• Gjatë barazimit 
• Rreshti 1. mode floating 
• Rryma/ tension për qelizë 

 

5. Përfundimi i karikimit pa barazim 
Drita e jeshile ‘karikimi përfundoi; ndriçohet dhe shfaqet mesazhi 
AVAIL. Ekrani tregon: 

 

• Koha e zgjatjes së karikimit 
 

• Pa pengesa bllokimi nëse prezent 
 

• Numri i Ah të rimbushura 

 

 LCD MESAZHET E KODEVE TË GABIMEVE  
 

Gabimi Shkaku Zgjidhja e gabimit 

S’ka pamje dhe 
LED-i blu është 
i fikur 

Pa furnizim me rrymë Kontrolloni furnizimin me energji elektrike dhe siguresat e hyrjes. 

DF CURRENT Shfaqet para se të shfaqet një gabim DF1.  

DF1* Gabim i karikuesit Kontrolloni tensionin e furnizimit me energji elektrike. 

DF2* Gabim i karikuesit. Kontrolloni që bateria të jetë e lidhur në mënyrë korrekte (që kabllot të 
mos jenë të kthyera mbrapsht) dhe kontrolloni siguresën e daljes. 

DF3* Bateri e papërshtatshme Tensioni i baterisë është shumë i lartë ose shumë i ulët. Lidhni 
baterinë e saktë me karikuesin 

DF4 Bateria është shkarkuar më shumë se 80% 
të kapacitetit të saj. 

Karikimi vazhdon. 

DF5 Bateria kërkon inspektim. DF5 shfaqet kur profili i ngarkimit është arritur me një gjendje 
defekti, që mund të jetë një rritje aktuale në fazën e rregullimit që 
demonstron një nxehje të baterisë ose një tension rregullimi të 
programuar keq, ose koha e karikimit është shumë e gjatë dhe ka 
tejkaluar kufirin e sigurisë. Kontrolloni parametrat e karikimit (profili, 
temperatura, kapaciteti, kabllot). Kontrolloni baterinë (qelizat me 
defekt, temperatura e lartë, niveli i ujit). 

DF7 Gabim qarkut ajror të përzierjes 
pneumatike (drita e kuqe ndezet). 

Kontrolloni qarkun e ajrit (pompë, tub). 

TH* Gabim termik që rezulton në ndërprerje të 
karikimit. 

Kontrolloni që ventilatori (t) po funksionon si duhet dhe / ose që 
temperatura e ambientit nuk është shumë e lartë ose nëse ka 
ventilim të dobët natyror të karikuesit. 

MOD TH Duke alternuar me parametrat e karikimit- 
një ose më shumë module në defekt 
termik - procesi i ngarkimit vazhdon - 
moduli(et) i(e) dëmtuar(a) shfaqet(en) + 
ndezët LED i kuq. 

Kontrolloni që ventilatori (t) po funksionon si duhet dhe / ose që 
temperatura e ambientit nuk është shumë e lartë ose nëse ka 
ventilim të dobët natyror të ngarkuesit. 
Nëse të gjithë modulet janë në defekt termik, atëherë do të pasojë një 
defekt TH *. 

MOD DFC Duke alternuar me parametrat e karikimit- 
një ose më shumë module në gabimin DF1 
- procesi i karikimit vazhdon - moduli (et) 
i(e) gabuar shfaqet(n) + ndezët LED i kuq. 

Kontrolloni furnizimin me energji elektrike. 
Nëse të gjithë modulet janë në gabim DF1, atëherë do të ndiqet një 
gabim DF1 *. 

DEF ID Gabim i bllokimit - një ose më shumë 
module nuk janë në përputhje me 
konfigurimin e karikuesit (për shembull 
karikuesi 24V me një modul 48V). Kjo 
mund të ndodhë nëse përdoruesi 
zëvendëson një modul me një tjetër me një 
konfigurim tjetër të tensionit. 

Përdorni modulin e saktë. 

(*) Një pengesë bllokimi nuk lejon që karikimin të vazhdojë. Ju 
lutemi kontaktoni Shërbimin EnerSys®. 
Subjekt i modifikimit teknik pa ndonjë njoftim paraprak. E. & O.E.  
www.enersys.com 
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http://www.enersys.com/

