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Izjemna učinkovitost in zanesljivost – večje zmogljivosti

perfect plus
Pogonski akumulatorji Hawker® perfect plus
zagotavljajo veliko moči in zanesljivosti za
vse industrijske delovne stroje od enostavne
uporabe z nizkimi obremenitvami do
težkih večizmenskih obremenitev.
Zakaj »plus«?
V primerjavi s prejšnjo serijo »perfect«
celice Hawker perfect plus zagotavljajo
učinkovitejše praznjenje, ki je doseženo z
naprednimi deli, uporabljenimi pri izdelavi
pozitivnih plošč. Velikost pozitivnih in
negativnih plošč je bila optimizirana glede
na prostornino, ki je na voljo v celičnih prostorih. Postopek polnjenja pozitivnih plošč
je bil izboljšan. Vse te tehnične izboljšave
so omogočile povečanje zmogljivosti celic
pri enakih zunanjih dimenzijah. Serija
Hawker perfect plus predstavlja najvišjo
tehnološko raven in izjemno učinkovitost.
Ta izboljšava vključuje evropsko
harmonizacijo standardov DIN in BS.
Ta serija izpolnjuje mere standardov
DIN/EN 60254 in IEC 254-2.

Zgradba celic
Vse celice Hawker perfect plus uporabljajo
robustno tehnologijo prezračevalnih cevi
(PzS). Pozitivne elektrode so ulite cevne
plošče (PzS), napredni sestavni deli, ki so
uporabljeni pri proizvodnji, pa omogočajo
boljšo učinkovitost. Negativne plošče so
ploske prilepljene plošče. Separator je mikroporozen. Celični zaboj in pokrov sta narejena
iz zelo vzdržljivega polipropilena, odpornega
na temperaturo, ter zatesnjena z varjenjem,
da je preprečeno puščanje elektrolita.

Poli
Posebna konstrukcija polov zagotavlja, da
elektrolit ne more puščati iz celic.

Celični konektorji
Celice so povezane s povsem izoliranimi,
gibljivimi, brezhalogenskimi konektorji.
Priviti konektorji omogočajo zamenjavo ali
premik celic brez odvečnih težav.

Čepi s pokrovčki »flip top«
Pokrov
Nameščeni so čepi s pokrovčki »flip top« z
oznakami za raven elektrolita. Ti omogočajo
uhajanje polnilnih plinov in zagotavljajo varno
mešanje elektrolita brez nenadnih porastov
med delovanjem.

Pokrov je opremljen z odprtinami za namestitev
sistema za kroženje elektrolita, uporabiti pa jih
je mogoče tudi za preskuse temperaturnih
tipal.
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Hawker® aquamatic

Koristi

Sistem za ponovno polnjenje vode
»aquamatic« omogoča dolivanje v vse celice
prek osrednje točke integriranega sistema.
Prezračevalni čepi aquamatic zagotavljajo
optimalno raven polnjenja in omogočajo
meritve specifične gostote elektrolita.
Komplet aquamatic lahko namestijo
usposobljene osebe v tovarni ali na
mestu uporabe.

Hawker perfect plus
• večje zmogljivosti pri enakih merah
• daljši čas obratovanja in razpoložljivosti
akumulatorja
• evropska harmonizacija zmogljivosti in
velikosti standardov DIN in BS
Hawker perfect plus s kroženjem elektrolita

• brez stratifikacije elektrolita in temperaturne

Stratifikacija

Kroženje elektrolita

elektrolita pri različnih
določenih gostotah

Kroženje elektrolita
Sistem kroženja elektrolita, ki uporablja
princip AirLift, je sestavljen iz cevnega sistema,
ki je nameščen v celicah. Membranska tlačilka
pošlje šibek zračni tok v celico, kar ustvari
krožni zračni tok znotraj celičnega prostora.
Ta sistem preprečuje stratifikacijo elektrolita in
omogoča optimizacijo polnjenja akumulatorja.

stratifikacije med delnim ali popolnim
polnjenjem
• optimalna sprejemljivost polnjenja
pozitivnih in negativnih elektrod in s tem
enakomerna obremenitev plošč
• do 30% krajši čas polnjenja in do 20%
prihranjene energije v primerjavi z
običajnimi polnilnimi postopki
• minimizirana faza plinjenja, manj usedlin in
do 70% manjša poraba vode
• do 10°C nižja temperatura pri polnjenju, kar
omogoča uporabo v toplih okoljih
• hitrejša dostopnost akumulatorja pri enakem
nazivnem polnilnem toku zaradi krajšega
časa polnjenja in s tem boljši izkoristek
akumulatorja pri večizmenski uporabi
• boljša zmogljivost in daljša življenjska
doba pri večjih obremenitvah, zlasti pri
priložnostnem polnjenju
• daljši časovni razmiki med vzdrževanjem,
nižji vzdrževalni stroški

Razlage področij uporabe
1. Lažja obremenitev
Ena izmena z lažjimi obremenitvami in
praznjenjem do 60 % C5.
Temperatura elektrolita T v °C približno 30°C.
2. Običajna obremenitev
Ena izmena s praznjenjem do 80 % C5.
Temperatura elektrolita T v °C približno 30°C.
3. Težja obremenitev
• ena izmena z 80-odstotnim praznjenjem
C5 in hitrimi toki praznjenja
• priložnostno polnjenje za povečanje
uporabne zmogljivosti
• večizmenska uporaba z menjavo
akumulatorja ali brez
• visoka temperatura okolja

1. Lažja obremenitev
Hawker perfect plus
Hawker perfect plus
s kroženjem elektrolita

Hawker Water Less®
Hawker Water Less®
s kroženjem elektrolita

Hawker Water Less® 20
Hawker evolution

2. Običajna obremenitev

3. Težja obremenitev
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Družba EnerSys® vam lahko pomaga s pogonsko energijo,
kjer koli poslujete. Serija akumulatorjev blagovne znamke
Hawker® z ustrezni polnilniki in sistemi omogoča obratovanje
brez težav v najtežjih delovnih pogojih. Naši strateško
razporejeni proizvodni obrati so učinkoviti in odzivni ter
gojijo kulturo nenehnega izboljševanja in dodane vrednosti
za naše poslovne partnerje.

Družba EnerSys ima zavidljiv vodilni tehnološki položaj, z velikim
vlaganjem v raziskave in razvoj pa nameravamo ostati v ospredju
pri inovaciji izdelkov. Pred kratkim razviti energijski rešitvi,
akumulatorja Water Less® 20 in Hawker XFCTM ter visokofrekvenčna
polnilnika Lifetech® in LifeSpeed IQTM , sta predstavili nove prednosti
za naše stranke: hitrejše polnjenje, boljši izkoristek strojev, nižji
stroški obratovanja in naložb ter zmanjšan ogljikov odtis. Naši
razvojni inženirji stremijo k izgradnji najboljših energetskih rešitev,
zato tesno sodelujejo s strankami in dobavitelji, da bi prepoznali
razvojne priložnosti. Naša težnja k hitrim inovacijam pomeni, da
trgu hitro ponujamo nove izdelke.

Lokalni stik:
EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Löwenstrasse 32
8001 Zürich
Switzerland
Telefon: +41 44 215 74 10
Faks:
+41 44 215 74 11

EnerSys GmbH
Dirmhirngasse 110
1230 Wien
Austria
Telefon: +43 1 880 06
Faks:
+43 1 887 3282
antrieb@at.enersys.com

Podatke o najbližji pisarni družbe Enersys najdete na naslednji spletni strani: www.enersys-emea.com
© 2015 EnerSys®. Vse pravice pridržane. Vse blagovne znamke in logotipi so last ali licenčne blagovne znamke
in logotipi družbe EnerSys in njenih povezanih družb, razen če je navedeno drugače.

12.2011 - Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila. E&OE

Združeno prodajno in storitveno omrežje družbe EnerSys stremi
k zagotavljanju najboljših rešitev in poprodajnih storitev našim
strankam. Če potrebujete en akumulator ali popoln nabor
akumulatorjev, polnilnikov, sistem za upravljanje z akumulatorjem
in sistem za upravljanje celotnega nabora – na nas se lahko vedno
zanesete. Enersys je največji svetovni proizvajalec industrijskih
akumulatorjev in zavezan k temu, da je tudi najboljši.

