
BEZPIECZEŃSTWO

Konserwacja i obsługa akumulatorów trakcyjnych

Fiamm Motive Power energy plus (PzS/PzB)

CODZIENNIE

Rozłączyć połączenie 
elektryczne pomiędzy 
baterią a pojazdem 
przez odłączenie wtyku.

1
Zdjąć pokrywę akumulatora.
Korki odpowietrzające po winny
pozostać zamknięte.
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Zmierzyć temperaturę 
elektrolitu. Jeżeli przekracza 
ona wartość 45°C, odczekać 
aż akumulator ostygnie.

4
Włączyć ładowarkę lub
sprawdzić, czy włączyła się
samoczynnie. Naładować 
akumulator.

7

Dolać do akumulatora wody aż poziom elektrolitu osiągnie znak „max” lub alternatywnie podłączyć złączkę 
centralnego napełniania „Aqualevel” i sprawdzić, czy wszystkie korki wskazują poziom „max”. Uzupełnienie wody
powinno nastąpić 20 min. przed zakończeniem ładowania lub natychmiast po naładowaniu baterii.

Wyłączyć ładowarkę lub spraw 
dzić, czy wyłączyła się automa
tycznie. Od łą czyć ładowarkę od
akumulatora. Odłączyć (o ile był
podłączony) układ cyrkulacji 
elektrolitu. Sprawdzić wartości
końcowe parametrów (o ile mają
zastosowanie); jeżeli akumulator
jest zabrudzony – oczyścić go.

9

CO TYDZIEŃ

1
Sprawdzić wizualnie wszystkie
elementy akumulatora pod ką 
tem uszkodzeń mechanicznych
(szczególnie wtyk do podłącze
nia ładowarki i okablowanie).

Załączyć raz w tygodniu 
ładowanie wyrównawcze.2

Zmierzyć napięcia celek
1

Zmierzyć gęstości i 
temperaturę elektrolitu.2

Zmierzyć oporność izolacji.
Powinna ona wynosić > 50 !
na 1 V nominalnego napięcia
akumulatora.

1
Jeżeli wartości oporności 
izolacji są zbyt niskie: oczyścić
akumulator i usunąć resztki
cieczy z wnętrza skrzyni.
Naprawić niewielkie uszkodze
nia izolacji skrzyni.

Wymienić filtr pompy powietrza.
Sprawdzić działanie pompy
powietrza.
*EC = Cyrkulacja elektrolitu
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CO MIESIĄC

COROCZNIE

Podłączyć wtyk ładowarki.
5

Jeżeli stosowany jest sys tem
cyrkulacji elektrolitu, należy go
podłączyć (jeżeli złącze zawiera
zintegrowany przewód zasilania
powietrzem)
*EC = Cyrkulacja elektrolitu
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3
Jeśli występują znaczące 
zmiany w porównaniu z wynikami
wcześniejszych pomiarów lub
stwierdzono różnice pomiędzy
poszczególnymi celkami, należy
zażądać dalszych badań i obsługi
przez Dział Serwisu firmy Fiamm
Motive Power.
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3b
Sprawdzić wskaźniki LED 
poziomu elektrolitu i jego 
temperatury na urządzeniu 
easyplus (o ile jest zamonto 
 wane)
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• Zwracać uwagę na zalecenia instrukcji obsługi i 
przechowywać instrukcje w pobliżu akumulatora.

• Prace z akumulatorami powinny być wykonywane
jedynie przez przeszkolony personel!

• Podczas prac z akumulatorami stosować okulary 
i odzież ochronną. Przestrzegać przepisów BHP 
oraz wymagań norm EN 502723 i EN 501101.

• Zakaz palenia!
• Nie wystawiać akumulatorów na działanie otwartego

ognia, żaru lub iskier, gdyż może to doprowadzić do
wybuchu akumulatora.

• Jeżeli kwas pryśnie na skórę lub do oka, należy
natychmiast przemyć to miejsce wodą. W razie
wypadku natychmiast wezwać pomoc lekarską.

• Odzież zanieczyszczona kwasem należy wyprać 
w wodzie.

• Ryzyko eksplozji i pożaru, unikać zwarć!
• Uwaga: Metalowe elementy akumulatora są zawsze

pod napięciem. Nie umieszczać na akumulatorze
narzędzi ani innych metalowych elementów!

• Elektrolit ma silne działanie korodujące.

• Akumulatory i ogniwa są ciężkie.
• Zapewnić bezpieczeństwo montażu! Stosować 

jedynie odpowiedni sprzęt np. podnośniki zgodnie 
z wymaganiami VDI 3616.

• Niebezpieczne napięcie elektryczne!

• Zwracać uwagę na zagrożenia powodowane przez
akumulatory.

Ignorowanie zaleceń instrukcji eksploatacji, stosowanie przy 

naprawach nieoryginalnych części lub stosowanie dodatków do

elektrolitu spowoduje uniewa�nienie gwarancji. W przypadku 

akumulatorów zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9 EC, nale�y 

przestrzegać instrukcji umo�liwiających zachowanie odpowiedniej

klasy ochrony w trakcie eksploatacji (patrz odpowiedni certyfikat).
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energy plus:

Aby wykonać ciężką pracę

energy plus:

Aby wykonać ciężką pracę

EC
*

Zwrócić do producenta!

Akumulatory z tym znakiem muszą być poddane recyklingowi.
Akumulatory, które nie zostaną zwrócone producentowi w celu 
przeprowadzenia recyklingu, powinny być złomowane jako 
odpady niebezpieczne!
Eksploatując akumulatory napędowe i ładowarki, użytkownik 
musi przestrzegać norm, reguł, praw i przepisów obowiązujących 
w kraju użytkowania!

Sprawdzić czujnik poziomu 
elektrolitu: 
migający zielony = poziom 
elektrolitu prawidłowy
migający czerwony = uzupełnić
elektrolit dolewając wody!

PzS/PzB:  Sprawdzić poziom elektrolitu, tak jak w obsłudze „Codziennej” 
w punkcie 3; naładować akumulator tak, jak w obsłudze „Codziennej” 
poczynając od punktu 5. Pod koniec procesu ładowania dodać wody do
osiągnięcia poziomu „max” lub alternatywnie podłączyć złączkę centralne
go napełniania „Aqualevel” i sprawdzić, czy wszystkie korki wskazują
poziom „max”.  Kontynuować czynności jak w obsłudze „Codziennej” 
poczynając od punktu 8.

www.fiamm.plwww.fiamm.pl


