Trakcijski
akumulatorji

Daljši intervali med dolivanji
– večje prednosti za stranke

Daljši obratovalni čas
– daljši intervali med dolivanji Hawker

Dolivanje Water Less®

Manj je več – več prednosti
V inovacije osredinjeno razmišljanje
za EnerSys pomeni, da lahko tržišču
pospešeno ponudimo nove proizvode.
Naše celotno moštvo stremi k
izdelovanju najboljših energetskih
rešitev ter išče tesen stik s strankami in
z dobavitelji, da bi vnaprej prepoznalo
razvojne možnosti. Hawker Water Less
je nov, učinkovit trakcijski akumulator
z najsodobnejšo tehnologijo in
atraktivnimi značilnostmi.
Water Less® omogoča več ﬂeksibilnosti
in več časa zaradi daljših intervalov med
dolivanji od 4, 8 oziroma 13 tednov glede na
polnilno tehnologijo. To pomeni zelo nizke
stroške osebja za dolivanje akumulatorjev:
do 60 % (s 50-herčnim polnilnikom Hawker)
ali do 75 % (z inteligentnim HF-polnilnikom
Hawker). Trakcijski akumulatorji Hawker
Water Less so zelo zmogljivi in zanesljivi
za vse FFZ-aplikacije. Proizvodna serija
Hawker Water Less je inovativni razvoj v
akumulatorski tehniki in vašemu podjetju
prinaša presežek pri ekonomičnosti. Na
akumulator pritrjen prikazovalnik nivoja
elektrolita uporabnika obvešča o tem, kdaj
mora akumulator ponovno napolniti z vodo.

Struktura celic
Vsi akumulatorji Hawker Water Less®
temeljijo na zanesljivi PzS-tehnologiji.
Pozitivne elektrode so izdelane kot oklopna
plošča (PzS), pri proizvodnji katerih so
vgrajene najsodobnejše komponente za
dosego še večje ekonomičnosti. Negativne
plošče so izdelane kot mreža. Kot
izločevalniki so uporabljeni mikroporozni
ločilniki. Konstruktivne značilnosti, kot so
elektrolitska kapaciteta, nižja višina prizme
in novo dolivanje skozi zaklopni pokrov, so
za naše stranke dodatna vrednost. Hawker
Water Less – manj je več. Redkejše
dolivanje – več prednosti.

Možnosti
• Hawker aquamatic: Nalivalni sistem za
ponovno dolivanje omogoča centralno
dolivanje vseh celic skozi en cevni sistem.
• Mešanje eketrolita: za večino tipov
celic (ni na voljo za BS-celice z dvema ali
s tremi ploščami). Zagotavlja optimalne
rezultate in podaljšuje življenjsko dobo
akumulatorja pri delovanju pod polno

obremenitvijo.
• Easyplus: HF-polnilniki (Powertech,
Lifeplus) lahko z akumulatorjem
komunicirajo. LED na aparatu Easyplus
prikazuje, kdaj je treba doliti vodo.
Dodatna varnostna funkcija omogoča, da
polnilnik po določenem cikličnem številu
ne polni več, ko se potrebno dolivanje
zaustavi. Easyplus zagotavlja naslednje
podatke o akumulatorju: o identiteti,
zmogljivosti, temperaturi in napetosti.
• Upravljanje akumulatorske skupine
EnerSys obsega rešitve, ki omogočajo
preprosto in gospodarno upravljanje
akumulatorske skupine.

Delovanje pod delno
obremenitvijo

Prednosti
• Več časa: daljši intervali med ponovnimi
dolivanji.
• Več ﬂeksibilnosti: ustrezno za 50-herčne
polnilnike in HF-polnilnike.
• Več prihranka: nižji stroški elektrike pri
namestitvi HF-polnilnika Hawker.
• Več možnosti uporabe: ustrezno za vse
aplikacije.
• Več velikosti: vse velikosti po DIN; tri
velikosti BS.
• Več možnosti uporabe: veliko opcij.

Delovanje pod normalno
obremenitvijo

Delovanje pod polno
obremenitvijo

Hawker perfect plus
Hawker perfect plus z mešanjem elektrolita
Hawker Water Less®
Hawker Water Less® z mešanjem elektrolita
Hawker wf200 plus
Hawker evolution
• Delovanje pod delno obremenitvijo:
Prepričljivo delovanje z manj obremenitve kapacitet za
manj kot 60 % K5. Temperatura elektrolita znaša pribl.
30 °C.
• Delovanje pod normalno obremenitvijo:
Prepričljivo delovanje z obremenitvijo zmogljivosti do 80
% K5. Temperatura elektrolita znaša 30 °C.

• Delovanje pod polno obremenitvijo:
Prepričljivo delovanje z obremenitvijo 80 % K5 in
visokimi tokovnimi obremenitvami; vmesno dolivanje za
povečanje delovne zmogljivosti; delovanje v več turnusih
z menjavo akumulatorjev ali brez nje; okolje s povišano
temperaturo.

Dolivanje
50-herčni polnilnik; dolivalni faktor 1,2

Inteligentni HF-polnilnik; dolivalni faktor 1,10—1,12

Inteligentni HF-polnilnik plus in mešanje elektrolita; dolivalni faktor 1,07

Intervali med dolivanji
Inteligentni HF-polnilnik plus,
mešanje elektrolita
Inteligentni
HF-polnilnik

tednov

50-herčni polnilnik

tednov

tedni

Mešanje elektrolita (EU)
(glejte Možnosti)
Hawkerjevo mešanje elektrolita po principu
AirLift je iz cevnega sistema, ki je vgrajen
v celice. Membranska črpalka vodi šibek
zračni tok v celice in povzroča kroženje
zraka po ceveh v celicah.

Zaradi tega bo elektrolitska in temperaturna
slojevitost odpravljena in bo optimiziran
sprejem dolivanja.

Več ﬂeksibilnosti
Pri polnilni tehniki je treba upoštevati
značilnosti akumulatorjev in uporabe. Gre za
odločilni dejavnik za gospodarno uporabo
akumulatorjev. Trakcijski akumulatorji Hawker
Water Less so primerni za 50-herčne polnilnike
in inteligentne HF-polnilnike. HF-polnilniki
Hawker se samodejno prilagajajo zmogljivosti,
napetosti (Lifeplus) in tudi izpraznjenosti
akumulatorja, kar za stranke pomeni visoko
mero prilagodljivosti. Dosegljivi so naslednji
dolivalni intervali, ki temeljijo na 80-odstotni
izpraznjenosti K5 enkrat na dan in pet dni v
tednu):
• 4 tedne s konvencionalnim 50-herčnim
polnilnikom z dolivalnim faktorjem 1,2;
• 8 tednov s HF-polnilnikom Hawker z
dolivalnim faktorjem 1,10—1,12*;
• 13 tednov, ko je akumulator opremljen z
mešanjem elektrolita in je vstavljen HFpolnilnik Hawker z dolivalnim faktorjem 1,07.
* Če je na voljo HF-polnilnik, prosimo, da
navežete stik s podjetjem Hawker.

EnerSys izpostavlja v točki
tehnološkega vodenja učinkovito
moč ter know-how kot dokaz in bo v
prihodnosti še naprej izpolnjeval svojo
vodilno vlogo z večjimi investicijami
v raziskovanje in razvoj pri inovacijah
proizvodov. Nova energetska rešitev
Water Less® in XFC-baterije, HFpolnilniki Lifetech in Lifespeed
prinašajo nove prednosti za naše
stranke: hitrejše dolivanje, večjo
dostopnost vozila, manj proizvodnih in
investicijskih stroškov, boljšo bilanco
CO2. Naša razvojna skupina stremi k
izdelavi najboljše energetske rešitve
ter išče tesen stik s strankami in z
dobavitelji, da bi vnaprej prepoznala
razvojne možnosti. Poudarjeno
inovativno razmišljanje za nas pomeni,
da lahko tržišču pospešeno ponujamo
nove proizvode.

Naša prodajna in servisna mreža z
učinkovitimi sistemskimi rešitvami nista
usmerjeni le k poslovnemu uspehu
naših strank, temveč tudi k ustrezni
oskrbi in svetovanju. Vse, kar vedno
potrebujete, bodisi samo eno baterijo
bodisi baterije za celoten avtopark,
polnilne aparate, sistem upravljanja
z baterijami ali sodoben sistem
upravljanja za celoten avtopark, se
lahko zanesete na nas. Cilj EnerSysa,
enega največjih proizvajalcev
industrijskih baterij na svetu, je biti
najboljši.

Sedeži podjetja v Evropi:

www.enersys-emea.com

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Löwenstrasse 32
8001 Zürich
Švica
Tel.: +41 44 215 74 10
Faks: +41 44 215 74 11

Hawker GmbH
Dieckstraße 42
58089 Hagen
Nemčija
Tel.: +49 (0)23 31 372-0
Faks: +49 (0)23 31 372-183

EnerSys GmbH
Dirmhirngasse 110
1235 Wien
Avstrija
Tel.: +43 1880 060
Faks: +43 1887 3282

Hawker GmbH
Panožna podružnica
Horgen/Schweiz
Einsiedlerstrasse 159
8810 Horgen, Švica
Tel.: +41 43 244 05 80
Faks: +41 43 244 05 82

Prodajni center Hamburg
Tel.: +49 (0)40 734735-0
Faks: +49 (0)40 734717-99

Prodajni center Eisenach
Tel.: +49 (0)3691 621421
Faks: +49 (0)3691 621422

Prodajni center Hagen
Tel.: +49 (0)2331 372-880
Faks: +49 (0)2331 372-884

Prodajni center Leonberg
Tel.: +49 (0)7152 97803-0
Faks: +49 (0)7152 904226

Prodajna pisarna Mannheim
Tel.: +49 (0)621 3066719
Faks: +49 (0)621 301126

Ref. DCT0711D/04.2008 Tehnične spremembe so možne brez vnaprejšnje najave.

Kjer koli ste poslovno prisotni, je
EnerSys v vaši bližini in zagotavlja
energijo in storitve, povezane s
trakcijskimi akumulatorji. Raznovrstni
akumulatorji Hawker, zanje primerni
polnilniki Hawker in sistemske rešitve
zagotavljajo neproblematično uporabo
pri upoštevanju zahtevanih pogojev.
Strateško porazdeljena proizvodna
mesta po Evropi so zelo usmerjena k
uspešnosti, kar prispeva k povečevanju
vrednosti naših poslovnih partnerjev.

