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Η Rolls Battery κατασκευάζει μπαταρίες μολύβδου-οξέος βαθέος κύκλου από το 1935. Η 
εμπειρία και η δέσμευσή μας στην ποιότητα μάς έχει βοηθήσει να αποκτήσουμε απαράμιλλη 
φήμη στον κλάδο μας. Ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας κορυφαία 
προϊόντα αξιόπιστων επιδόσεων και μεγάλης διάρκειας ζωής. Στο παρόν εγχειρίδιο 
αναφέρονται οι προτεινόμενες διαδικασίες τοποθέτησης, φόρτισης, εξισορρόπησης 
φορτίου και προληπτικής συντήρησης που απαιτούνται για τη μεγιστοποίηση της 
διάρκειας ζωής των μπαταριών Rolls. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις μπαταρίες που δεν 
καλύπτονται στο παρόν εγχειρίδιο, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το online Τεχνικό 
Τμήμα Υποστήριξης (support.rollsbattery.com) για περισσότερες πληροφορίες ή να 
καταχωρίσετε ένα δελτίο υποστήριξης και η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας μας 
θα χαρεί να σας βοηθήσει.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Για την αποτροπή τραυματισμών, να φοράτε πάντα ενδυμασία ανθεκτική σε οξέα, γάντια 
PVC, προστατευτικά γυαλιά και λαστιχένιες μπότες. Οι υγρές μπαταρίες πρέπει πάντα να 
διατηρούνται σε όρθια θέση. Να έχετε πάντα διαθέσιμο άφθονο νερό και μαγειρική σόδα σε 
περίπτωση έκχυσης οξέος στη διάρκεια της μεταφοράς.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Κατά την παραλαβή των μπαταριών σας, είναι σημαντικό να επιθεωρείτε διεξοδικά όλες 
τις παλέτες, τις μπαταρίες και τη συσκευασία. Πριν από την υπογραφή της αποδοχής 
της αποστολής, να αφαιρείτε τη μεμβράνη από την παλέτα και να επιθεωρείτε όλες τις 
μπαταρίες για ζημιά (π.χ. ρωγμές, βαθουλώματα, τρυπήματα, παραμορφώσεις, διαρροές 
οξέος ή άλλες ορατές ανωμαλίες).

Μην αποδέχεστε την αποστολή αν οι μπαταρίες εμφανίζεται με οποιονδήποτε τρόπο να 
έχουν ζημιά. Επιβεβαιώστε ότι οι συνδετικοί ακροδέκτες είναι ασφαλισμένοι και καθαροί. 
Αν η μπαταρία είναι ακάθαρτη ή αν έχει χυθεί μικρή ποσότητα οξέος επάνω στο περίβλημα 
εξαιτίας λυμένων μπαγιονέτ, ανατρέξτε στις οδηγίες καθαρισμού του παρόντος εγχειριδίου 
για την αδρανοποίηση και τον ορθό καθαρισμό. Οι βρεγμένες παλέτες ή τα ίχνη διαρροής 
οξέος επάνω ή γύρω από τις μπαταρίες ενδέχεται να υποδεικνύουν ζημιά αποστολής ή 
ελαττωματική σφράγιση του περιβλήματος της μπαταρίας. Εκτελέστε έλεγχο τάσης για 
να επαληθεύσετε την πολικότητα της μπαταρίας και ότι είναι ακριβείς οι σημάνσεις επάνω 
στους ακροδέκτες.

Σε περίπτωση υποτιθέμενης διαρροής ή ζημιάς, μην αποδέχεστε την παραλαβή. 
Επικοινωνήστε με τον πωλητή των μπαταριών ή τη Rolls Battery για να καθοριστεί το αν η 
μπαταρία/οι μπαταρίες χρειάζονται αντικατάσταση.

Οι αποστολές μπαταριών που φαίνεται ότι έχουν ζημιά αλλά έχουν γίνει αποδεκτές, δεν 
αντικαθίστανται σύμφωνα με τους όρους εγγύησης του κατασκευαστή Rolls Battery.

• Υδρόμετρο, διαθλασίμετρο
• Βολτόμετρο, αμπερόμετρο
• Φορτιστής μπαταρίας

• Προστατευτικά γυαλιά, λαστιχένια  γάντια & 
  λαστιχένιες μπότες
• Αποσταγμένο νερό
• Μαγειρική σόδα, ανθρακικό νάτριο
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ΛΙΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ!)
• Περιέχονται όλα τα μέρη
• Όχι έκχυση οξέος
• Όχι οπτική ζημιά στις μπαταρίες
• Επαλήθευση επιπέδων ηλεκτρολυτών

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
•  Πρέπει να χρησιμοποιείται προστατευτικός εξοπλισμός
• Όλα τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να είναι απενεργοποιημένα
• Πρέπει να υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα υλικά καθαρισμού χυμένων   οξέων

ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
• Επαλήθευση επιπέδων ηλεκτρολυτών (προσθήκη αποσταγμένου νερού  
 όπως απαιτείται)
• Μέτρηση ειδικού βάρους
• Ρύθμιση ορίων τάσης/ρεύματος φόρτισης μπαταρίας

ΓΕΝΙΚΑ
• Προηγείται η ασφάλεια!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Οι μπαταρίες δεν πρέπει ΠΟΤΕ να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Για τον 
περιορισμό του περιβαλλοντικού αντικτύπου, να παραδίδετε τις άδειες μπαταρίες 
μολύβδου-οξέος σε πιστοποιημένη εγκατάσταση ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες 
μολύβδου-οξέος είναι κατά 97% ανακυκλώσιμες και είναι το πιο ανακυκλωνόμενο 
προϊόν στον κόσμο. Η κατασκευή με ανατροφοδοτούμενα υλικά και τα προγράμματα 
ανακύκλωσης επιτρέπουν την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση σχεδόν 
όλων των υλικών. Στις αποθήκες ανακύκλωσης ή στις εγκαταστάσεις για άδειες 
μπαταρίες μπορεί να προσφέρεται και πίστωση για τον μόλυβδο.

Εφόσον γίνει σωστή επεξεργασία, η ανακύκλωση των μπαταριών μειώνει την 
απελευθέρωση μολύβδου στο περιβάλλον και διαφυλάσσει τους φυσικούς 
πόρους. Η παραγωγή ανακυκλωμένου μολύβδου χρειάζεται μόνο το 35- 40% της 
απαιτούμενης ενέργειας για την παραγωγή μολύβδου από μετάλλευμα. Η ανάκτηση 
και επαναχρησιμοποίηση του μολύβδου μπορεί να γίνεται επανειλημμένα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου-
οξέος, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα  https://batterycouncil.org
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Οι μπαταρίες βαθέος κύκλου της Rolls κατασκευάζονται για χρήση σε πολλές εφαρμογές. 
Σε όλες τις περιπτώσεις είναι σημαντικό να τοποθετείται με ασφάλεια η μπαταρία, χωρίς 
ρύπους και όλες οι συνδέσεις να έχουν καλή επαφή με τους ακροδέκτες.
Σε όλα τα μοντέλα της Rolls συνιστάται οι μπαταρίες να βρίσκονται 2,5 cm - 7,5 cm (1"-3") 
μακριά, ώστε να επιτρέπεται η σωστή ροή αέρα, η ψύξη και η ευκολία συντήρησης. Οι υγρές 
μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται σε θερμοκρασιακά ελεγχόμενο δωμάτιο ή χώρο 
με κατάλληλες αποστάσεις μπαταριών, ώστε να επιτρέπεται η ψύξη ή/και η μόνωση για 
να εμποδίζεται το πάγωμα στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η υπερβολική θερμότητα 
περιορίζει τον κύκλο ζωής λόγω της υποβάθμισης των στοιχείων. Οι μπαταρίες δεν πρέπει 
ποτέ να τοποθετούνται μέσα σε περίκλειστο χώρο. Οι χώροι για μπαταρίες ρυθμιζόμενες 
μέσω βαλβίδων (VRLA όπως στα σφραγισμένα μοντέλα AGM & GEL, θα πρέπει, κατ' 
ελάχιστον, να αερίζονται παθητικά. Οι χώροι για τα υγρά μοντέλα θα πρέπει να αερίζονται 
ενεργά με τοποθετημένη θετική και αρνητική ροή αέρα, έτσι ώστε να απομακρύνεται 
και να αντικαθίσταται τυχόν αέριο υδρογόνο που παράγεται στη διάρκεια της φόρτισης 
(αναπτύσσεται όταν η τάση των στοιχείων φτάνει τα 2,25 VPC ή πιο πάνω). Πρέπει να γίνεται 
προσπάθεια αποφυγής της συγκέντρωσης υδρογόνου, καθώς οι συγκεντρώσεις άνω του 
2-4% ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτρικό σπινθήρα και είναι εκρηκτικές.
Το εξωτερικό περίβλημα των μοντέλων Rolls της σειράς 5000 έχει χυτευμένα χερούλια 
για την ασφαλή ανύψωση και μεταφορά της μπαταρίας. Αυτό προσφέρει επίσης δομική 
υποστήριξη, έτσι ώστε να διατηρείται το σχήμα των στοιχείων και προσδίδει ένα ακόμα 
επίπεδο ασφαλείας. Τα επιμέρους βιομηχανικά στοιχεία Rolls των 2V είναι κατά κανόνα μέσα 
σε χαλύβδινες ή πλαστικές θήκες. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να στηρίζονται κατάλληλα σε 
κάθε πλευρά για προστασία από τρυπήματα, αποτροπή φουσκωμάτων και δεν θα πρέπει να 
ανυψώνονται από τους ακροδέκτες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους πόλους 
ή να υποβαθμίσει εσωτερικά τα στοιχεία. Κατά τη μετακίνηση πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ιμάντες υποστήριξης για την ασφαλή ανύψωση του στοιχείου από το κάτω μέρος.
Τα μοντέλα διπλού περιβλήματος είναι πιο κατάλληλα και συνιστώνται ιδιαιτέρως σε σχέση 
με τα βιομηχανικά στοιχεία για χρήση σε εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Ναυτιλίας, καθώς ο ανεξάρτητος σχεδιασμός του περιβλήματος προσφέρει ευκολότερη 
μεταφορά και τη δυνατότητα τοποθέτησης των μπαταριών με κατάλληλες αποστάσεις 
για ροή αέρα. Τα μοντέλα διπλού περιβλήματος της σειράς 5000 διαθέτουν εγγύηση 
πλήρους αντικατάστασης 5 ετών (60 μήνες), με επιπρόσθετη 2-ετή κάλυψη του εκάστοτε 
βιομηχανικού στοιχείου 2V.

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Οι υγρές μπαταρίες μολύβδου-οξέος πρέπει να διατηρούνται πάντα σε ορθή θέση καθώς μπορεί 
να εκχυθεί ηλεκτρολύτης σε περίπτωση κλίσης άνω των 20 μοιρών. Οι μπαταρίες Rolls VRLA 
AGM θα πρέπει να τοποθετούνται όρθιες για βέλτιστη απόδοση και δεν πρέπει να τοποθετούνται 
ανάποδα ή οριζόντια στο άκρο (κοντύτερη πλευρά) του περιβλήματος. Τα μοντέλα που 
τοποθετούνται οριζόντια δεν θα πρέπει να εδράζονται πάνω στο κάλυμμα ή το περίβλημα/τη 
ραφή του καλύμματος και πρέπει να στηρίζονται πλήρως κατά μήκος του περιβλήματος.

Τα μοντέλα Rolls OPzV GEL πρέπει να τοποθετούνται όρθια, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά. 
Διατίθενται μοντέλα ειδικής παραγγελίας συμβατά με οριζόντια τοποθέτηση, καθώς και 
συστήματα σε rack. Τα μοντέλα που τοποθετούνται οριζόντια δεν θα πρέπει να τοποθετούνται 
στο άκρο (κοντύτερη πλευρά), δεν θα πρέπει να εδράζονται πάνω στο κάλυμμα ή το περίβλημα/
τη ραφή του περιβλήματος και πρέπει να στηρίζονται πλήρως κατά μήκος του περιβλήματος. Να 
προσέχετε να μην καλύπτετε ή να ασκείτε πίεση σε βαλβίδες που βρίσκονται στο επάνω μέρος 
των μπαταριών, όταν χρησιμοποιείτε ιμάντες για να τοποθετήσετε ή να ασφαλίσετε στοιχεία, 
καθώς μπορεί να προκύψουν ζημιές.
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ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Η καλωδίωση θα πρέπει να είναι ανάλογη με το αμπεράζ του συστήματός σας. Στον 
παρακάτω πίνακα σημειώνεται η μέγιστη φέρουσα ικανότητα ρεύματος σύμφωνα 
με το πάχος του καλωδίου. Τα καλώδια των μπαταριών θα πρέπει να επιλέγονται με 
τρόπο που να επιτρέπεται μέγιστη πτώση τάσης 2% ή μικρότερη σε όλο το μήκος του 
καλωδίου. Τα καλώδια διασύνδεσης (μπαταρία προς μπαταρία) θα πρέπει να είναι επίσης 
διαστασιολογημένα με το ίδιο πάχος και μήκος ανάμεσα στις συνδέσεις. Κατά την επιλογή 
καλωδίων διασύνδεσης ή ειδικών ραγών διαύλων, η διαστασιολόγηση πρέπει να γίνεται με 
τρόπο που να επιτρέπει αποστάσεις μεταξύ των μπαταριών για να υπάρχει ροή αέρα όπως 
αναφέρεται πιο πάνω.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ & ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Όλες οι καλωδιακές συνδέσεις πρέπει να έχουν κατάλληλη διαστασιολόγηση, να είναι 
μονωμένες και να μην έχουν ζημιές. Οι συνδετήρες των καλωδίων θα πρέπει να είναι 
καθαροί και σωστά ματισμένοι στους ακροδέκτες της μπαταρίας, ώστε να προσφέρουν 
καλή σύνδεση.
Οι εκχύσεις ηλεκτρολυτών και ο σχηματισμός διάβρωσης προκαλούν ζημιά στους 
συνδετήρες καλωδίων και τους ακροδέκτες. Συνιστάται να αποσυνδέονται οι συνδέσεις των 
ακροδεκτών, να καθαρίζονται και να επανασφίγγονται περιοδικά ως μέρος της τακτικής 
ρουτίνας συντήρησης. Αυτό ισχύει επίσης στις συνδέσεις όπου χρησιμοποιούνται ράγες 
διαύλων. Ελέγξτε και επαναβαθμονομήστε το ροπόκλειδο για σκοπούς ακριβείας πριν από 
τη χρήση.
Στις οπτικές επιθεωρήσεις ενδέχεται να μην εντοπίζονται πάντα οι κακές συνδέσεις. Η 
χρήση αισθητήρα υπερύθρων (θερμοκρασία IR) μπορεί να συμβάλλει στην αναγνώριση 
κακών συνδέσεων κατά τις δοκιμές υπό φορτίο ή στη διάρκεια της φόρτισης. Οι συνδέσεις 
που έχουν υπερθερμανθεί ή/και προκληθεί προβλήματα συχνά συγκολλούνται στον 
ακροδέκτη. Οι χαλαρές συνδέσεις μπορούν να προκαλέσουν την ανάφλεξη αέριου 
υδρογόνου κατά τη φόρτιση ή να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα, λιώνοντας τους 
ακροδέκτες.
Οι λυμένες ή οι υπερβολικά σφιγμένες συνδέσεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν 
υψηλή αντίσταση. Το αποτέλεσμα είναι μια αθέλητη πτώση τάσης καθώς και υπερβολική 
θέρμανση των ακροδεκτών που προκαλεί τήξη του ακροδέκτη ή και πρόκληση φωτιάς. 
Για τον περιορισμό της πιθανότητας πρόκλησης ζημιάς ή πυρκαγιάς, να χρησιμοποιείτε 
ροπόκλειδο για τη σωστή προσαρμογή των συνδέσεων ακροδεκτών στη διάρκεια του 
τακτικού χρονοδιαγράμματος συντήρησης.
Καθώς γίνεται κυκλική λειτουργία και θέρμανση των μπαταριών στη διάρκεια της φόρτισης, 
οι συνδέσεις που δεν είναι καλά σφιγμένες μπορούν να λυθούν με την πάροδο του χρόνου 
καθώς οι ακροδέκτες θερμαίνονται και ψύχονται, προκαλώντας ενδεχομένως ηλεκτρικά 
τόξα και κινδύνους σπινθήρων. Οι πολύ σφιγμένες συνδέσεις μπορούν να προκαλέσουν 
βαθουλώματα, σπασίματα ή στραβώματα στον ακροδέκτη ή/και στις ροδέλες ή στους 
συνδετήρες των ακροδεκτών.
Η ζημιά σε ακροδέκτες ή/και μπαταρίες που προκαλείται από υπερβολικά πολύ ή 
υπερβολικά λίγο σφίξιμο συχνά δεν μπορεί να επισκευαστεί και δεν καλύπτεται από την 
εγγύηση του κατασκευαστή. Να ακολουθείτε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ροπής για κάθε 
τύπο ακροδέκτη. Οι διανομείς και οι έμποροι των μπαταριών ενδέχεται να προσφέρουν 
αντικατάσταση ή επισκευή, όπου είναι εφικτό, με χρέωση του πελάτη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΧΟΥΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΜΠΕΡΑΖ
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ
Ανατρέξτε στον πίνακα πιο κάτω για την προτεινόμενη ρύθμιση ροπής του ακροδέκτη 
μπαταρίας (ανατρέξτε στις προδιαγραφές της μπαταρίας). Για την αποφυγή ζημιών σε 
ακροδέκτες, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Rolls Battery για συστάσεις 
ροπής, σε περίπτωση που δεν παρατίθεται ο συγκεκριμένος τύπος ακροδέκτη. 
Βαθμονομήστε το ροπόκλειδο πριν από τη χρήση, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ζημιά σε ακροδέκτες ή/και μπαταρίες που προκαλείται από υπερβολικά πολύ 
ή υπερβολικά λίγο σφίξιμο συχνά δεν μπορεί να επισκευαστεί και δεν καλύπτεται από την 
εγγύηση του κατασκευαστή. Οι διανομείς και οι αντιπρόσωποι ενδέχεται να προσφέρουν 
αντικατάσταση ή επισκευή, όπου είναι εφικτό, με χρέωση του πελάτη.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΥΓΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ N-m lb-ft
ΠΤΕΡΥΓΙΟ 27 N-m (μέγ: 33 N-m) 20 lb-ft (μέγ: 25 lb-ft)

LT 24 N-m (μέγ: 33 N-m) 18 lb-ft (μέγ: 25 lb-ft)
DT 11 N-m (μέγ: 16 N-m) 8 lb-ft (μέγ: 12 lb-ft)

UTL 11 N-m (μέγ: 16 N-m) 8 lb-ft (μέγ: 12 lb-ft)
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ AGM N-m lb-ft
ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ F8 (M8) 10 N-m 7,4 lb-ft

ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ F10 (M10) 13 N-m 9,5 lb-ft
AP   7 N-m 5,1 lb-ft
LT 10 N-m 7,4 lb-ft
DT   7 N-m 5,1 lb-ft

M6 (TP06) ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 4,5 N-m 3,3 lb-ft
M8 (TP08) ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ  10 N-m 7,4 lb-ft

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ OPZV GEL N-m lb-ft

ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ F10 (M10) 21 N-m 15 lb-ft

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ & ΣΕΙΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Συχνά απαιτείται σε διάφορες εφαρμογές περισσότερη τάση ή περισσότερα Αμπέρ σε σχέση 
με τη χωρητικότητα μίας μπαταρίας. Συνδέοντας πολλές μπαταρίες της ίδιας μάρκας/
μοντέλου/χωρητικότητας εν σειρά, παράλληλα ή σειριακά παράλληλα, η τάση εξόδου ή το 
αμπεράζ της συστοιχίας μπαταριών μπορεί να αυξηθεί όπως χρειάζεται.
Για την αύξηση της τάσης, οι μπαταρίες συνδέονται εν σειρά. Η χωρητικότητα της συστοιχίας 
μπαταριών παραμένει ίδια ενόσω αυξάνεται η τάση. Για την αύξηση της διαθέσιμης 
ποσότητας ρεύματος και χωρητικότητας. οι μπαταρίες συνδέονται παράλληλα. Σε αυτήν 
την περίπτωση συνιστάται η χρήση στοιχείων χαμηλότερης τάσης και υψηλότερης 
χωρητικότητας ώστε να ελαχιστοποιείται ο αριθμός παράλληλων στοιχειοσειρών.

Για την αύξηση της τάσης, συνδέστε τις μπαταρίες εν σειρά όπως παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 1.

-

-+

+ ΕΙΚΟΝΑ 1:
 



7

Για την αύξηση της χωρητικότητας και της τάσης, συνδέστε τις μπαταρίες εν 
σειρά όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Μπαταρία = 6 Volt (S6 L16-HC)
Τάση μπαταρίας = 6V έκαστη
Χωρητικότητα μπαταρίας = 445 AH 
έκαστη
Τάση συστήματος = 12V
Χωρητικότητα συστήματος = 890 AH 
συνολικά

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Εικοσιτέσσερις (24) μπαταρίες 2 Volt στα 2527 AH έκαστη = 2527 AH στα 48 Volt

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Δύο (2) στοιχειοσειρές των οκτώ (8) μπαταριών 6 Volt στα 445 AH έκαστη = 2 x 445 AH 
στα 48 Volt = 890 AH στα 48 Volts

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Τρεις (3) στοιχειοσειρές των τεσσάρων (4) μπαταριών 12 Volt στα 371 AH έκαστη = 3 x 371 
AH στα 48 Volt = 1113 AH στα 48 Volt

ΕΙΚΟΝΑ 2:
Μείωση τάσης/
χωρητικότητας

ΕΙΚΟΝΑ 3:
Στοιχειοσειρά μονής 
σειράς
+ "Βέλτιστη επιλογή"

ΕΙΚΟΝΑ 4:
Δύο παράλληλες 
στοιχειοσειρές. 
Σειριακά/
ΠαράλληλΑ

ΕΙΚΟΝΑ 5:
Τρεις παράλληλες 
στοιχειοσειρές. 
Σειριακά/
Παράλληλα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Δεν συνιστάται η παράλληλη σύνδεση περισσότερων από τριών (3) σειριακών 
στοιχειοσειρών. Οι πολλαπλές παράλληλες συνδέσεις αυξάνουν την αντίσταση μεταξύ των 
μπαταριών και των στοιχειοσειρών, προκαλώντας ανομοιόμορφα ρεύματα φόρτισης και 
εκφόρτισης και μπορούν να προκαλέσουν ζημιές σε στοιχεία ή πρόωρες αστοχίες, που δεν 
καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή Rolls Battery.
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ΥΓΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΥΓΡΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΥΑΛΙΑ, ΓΑΝΤΙΑ,  
 ΡΟΥΧΑ) ΟΤΑΝ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΥΓΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ.

• ΟΙ ΥΓΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΙΝ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ  
 ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ.

• ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ROLLS,  
 ΠΟΤΕ  ΜΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΟΞΥ ΣΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ  
 ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ.

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Η μπαταρία ενδέχεται να μην είναι πλήρως φορτισμένη κατά την παραλαβή της. Η αρχική 
φόρτιση θέτει την μπαταρία σε λειτουργική κατάσταση. Πριν από τη φόρτιση, επιθεωρήστε 
για φυσική ζημιά, ελέγξτε την πολικότητα και τη στάθμη του ηλεκτρολύτη σε κάθε στοιχείο. 
Διασφαλίστε ότι ο ηλεκτρολύτης (υγρό) καλύπτει τελείως τις πλάκες. Είναι φυσιολογικό 
για τη στάθμη του ηλεκτρολύτη να κατεβαίνει ελαφρώς μετά το γέμισμα, όσο χαλαρώνει 
(φουσκώνει) το περίβλημα της μπαταρίας. Αν οι πλάκες είναι εκτεθειμένες, προσθέστε 
αποσταγμένο νερό ώσπου μόλις που να καλυφθούν. Είναι σημαντικό να μην υπερπληρώνετε 
τα στοιχεία, καθώς η στάθμη του ηλεκτρολύτη θα αυξηθεί στη διάρκεια της διαδικασίας 
φόρτισης. Οι τάσεις φόρτισης υποδεικνύονται στον Πίνακα 2 (α) & 2 (β) Παράμετροι 
Φόρτισης Υγρών Μπαταριών

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΦΟΡΤΙΣΗ
1. Επιθεωρήστε τις μπαταρίες για ζημιά. Σημαντικό: Διαβάστε όλες τις ετικέτες  
 προειδοποίησης πάνω στις μπαταρίες πριν συνεχίσετε.
2. Οι υγρές μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες και δοκιμασμένες πριν από την αποστολή  
 τους. Ωστόσο, οι μπαταρίες βαθέος κύκλου αυτο-εκφορτίζονται στη διάρκεια της  
 μεταφοράς και αποθήκευσης, αν δεν χρησιμοποιούνται. Κατά την τοποθέτηση, η  
 αρχική  φόρτιση θέτει την μπαταρία σε λειτουργική κατάσταση. Πριν από αυτή τη  
 διαδικασία φόρτισης πρέπει να ελέγχεται η στάθμη του ηλεκτρολύτη, ώστε να  
 διασφαλίζεται ότι οι πλάκες καλύπτονται μέσα σε κάθε στοιχείο. Αν απαιτείται,  
 προσθέστε αποσταγμένο νερό μέχρι να καλυφθούν τελείως οι πλάκες. Είναι σημαντικό  
 να μην υπερπληρώνονται τα στοιχεία, καθώς η στάθμη του ηλεκτρολύτη αυξάνεται  
 ελαφρώς στη διάρκεια της φόρτισης.
3. Ελέγξτε τη σωστή πολικότητα. Η τοποθέτηση του θετικού και του αρνητικού καλωδίου  
 βολτομέτρου στον θετικό και αρνητικό ακροδέκτη μπαταρίας πρέπει να δίνει μια μέτρηση  
 θετικής τάσης. Αν είναι αρνητική, τότε υπάρχει μια κατάσταση αντιστροφής πολικότητας,  
 και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπό σας ή με την Τεχνική Υποστήριξη  
 της Rolls Battery για συμβουλευτική.
4. Θέστε τις μπαταρίες σε φόρτιση. Ανατρέξτε στον Πίνακα 2(α) & 2(β) Παράμετροι  
 Φόρτισης Υγρών Μπαταριών για τις απαιτούμενες παραμέτρους φόρτισης. Μην  
 επιτρέπετε στη θερμοκρασία του στοιχείου να υπερβαίνει τους 52°C (125°F). Αν η  
 θερμοκρασία γίνει υπερβολική ή τα στοιχεία αρχίσουν να εκλύουν αέριο απότομα,  
 μειώστε τον ρυθμό φόρτισης. Συνεχίστε τη φόρτιση ώσπου όλα τα στοιχεία να φτάσουν  
 στο ειδικό βάρος του οξέος πλήρωσης. Όλα τα ειδικά βάρη των στοιχείων θα πρέπει να  
 είναι όμοια (1,260-1,280) κατά την ηρεμία σε πλήρη φόρτιση.
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ΦΟΡΤΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
Αν και όλες οι μπαταρίες Rolls έχουν δοκιμαστεί και φορτιστεί πριν από την αποστολή,
οι μπαταρίες αυτο-εκφορτίζονται όταν είναι αποθηκευμένες και δεν χρησιμοποιούνται.
Κατά την τοποθέτηση, η αρχική φόρτιση μπορεί να διαρκέσει 10+ ώρες ή περισσότερες,
ανάλογα με το μέγεθος της συστοιχίας μπαταριών και το ρεύμα φόρτισης. Μόλις
φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, ελέγξτε ξανά τη στάθμη του ηλεκτρολύτη στο στοιχείο.
Το υγρό θα πρέπει να είναι 6-12 mm (1/4"-1/2") κάτω από τον σωλήνα αερισμού κάθε
στοιχείου, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 7. Προσθέστε προσεκτικά αποσταγμένο
νερό για να ρυθμίσετε τη στάθμη όπως πρέπει..

ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ
Η πιο κοινή μέθοδος φόρτισης υγρών μπαταριών βαθέος κύκλου είναι ένας κύκλος
φόρτισης τριών σταδίων με περιοδικές εξισορροπήσεις φορτίου. Να διασφαλίζετε πάντα
ότι τηρείτε τις συνιστώμενες παραμέτρους φόρτισης, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν.
Συχνά, οι προ-προγραμματισμένες και προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δεν συμπίπτουν με τις
συνιστώμενες ρυθμίσεις τάσης του κατασκευαστή της μπαταρίας. Χρησιμοποιώντας τις
μπορεί να προκύψει ζημιά ή αστοχία στην μπαταρία, που να μην καλύπτεται από την
εγγύηση του κατασκευαστή. Ανατρέξτε στον κατασκευαστή του φορτιστή για τις ειδικές
οδηγίες προγραμματισμού.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας φόρτισης είναι η φόρτιση με μέγιστο ρεύμα. Στη διάρκεια
αυτού του σταδίου διέρχεται η μέγιστη ποσότητα ρεύματος μέσα στη συστοιχία μπαταριών,
ώσπου να επιτευχθεί η επιθυμητή, προγραμματισμένη τάση. Στα μοντέλα υγρών
μπαταριών, το συνιστώμενο μέγιστο ρεύμα φόρτισης είναι το 10% της χωρητικότητας AH
της συστοιχίας μπαταριών, βάσει του ρυθμού 20 Hr AH (C/20) (ελάχ. 5%, μέγ. 20%). Το
υψηλότερο ρεύμα φόρτισης μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση στη συστοιχία
μπαταριών ή ζημιά στα στοιχεία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαμηλότερο ρεύμα φόρτισης,
ωστόσο θα παρατείνει τον απαιτούμενο χρόνο φόρτισης και θα αυξήσει την πιθανότητα
σχηματισμού θειώσεων. Τα σημεία αναφοράς τάσης φόρτισης με μέγιστο ρεύμα
αναφέρονται στον Πίνακα 2 (α) & 2 (β) Παράμετροι Φόρτισης Υγρών Μπαταριών.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
Το δεύτερο και πιο σημαντικό στάδιο του κύκλου φόρτισης είναι η φόρτιση απορρόφησης.
Η φόρτιση με μέγιστο ρεύμα θέτει κατά κανόνα τη συστοιχία μπαταριών σε κατάσταση
φόρτισης περ. 80% SOC. Αφότου επιτευχθεί, ο φορτιστής θα μεταβεί κατόπιν στην
προγραμματισμένη τάση απορρόφησης για να ολοκληρωθεί ο κύκλος φόρτισης. Οι
περισσότεροι φορτιστές τριών σταδίων περιλαμβάνουν μια ρύθμιση χρόνου φόρτισης
απορρόφησης που επιτρέπει στον χρήστη να προγραμματίζει τη διάρκεια του χρόνου που
απαιτείται για να επιτευχθεί πλήρης κατάσταση φόρτισης (100% SOC). Για να οριστεί ο
χρόνος φόρτισης απορρόφησης, γίνεται ένας υπολογισμός χρησιμοποιώντας την τιμή 20
Hr AH της συστοιχίας μπαταριών (C/20) και το τρέχον μετρούμενο ρεύμα φόρτισης ή/και τη
μέγιστη απόδοση του φορτιστή. Όσο η συστοιχία μπαταριών πλησιάζει στο 100% SOC, η
εσωτερική αντίσταση στην
μπαταρία αυξάνεται και η φόρτιση αρχίζει να μειώνεται. Θεωρείται ότι στη διάρκεια της
φόρτισης απορρόφησης, θα διατίθεται το 50% του μέγιστου ρεύματος φόρτισης. Στον
υπολογισμό του χρόνου φόρτισης απορρόφησης χρησιμοποιείται ένας πολλαπλασιαστής
0,42 για μοντέλα υγρών μπαταριών, όπου συνυπολογίζεται η υποτιθέμενη απώλεια
ρεύματος κατά τη φάση της φόρτισης απορρόφησης.
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ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Όπου: T = 0.42 x C /I  T = ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
C = 20 hr ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (συνολική χωρητικότητα AH της συστοιχίας 
μπαταριών)
I = Ρεύμα φόρτισης (Amps) (*Βλ. σημείωση: ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ πιο κάτω)
0,42 = (συνυπολογίζει την υποτιθέμενη απώλεια ρεύματος στη διάρκεια της φάσης
φόρτισης απορρόφησης)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Μοντέλα 2 στοιχειοσειρών 6 Volt 6 CS 25P
C = Ρυθμός 20 hr AH = 853 AH x (2 στοιχειοσειρές) = 1706 AH
I = 10% (συνιστώμενο) από 1706 AH = 170 Amp
T = 0,42 x 1706/170 = 4,2 hrs
Ωστόσο, αν το τρέχον μετρούμενο ρεύμα είναι χαμηλότερο (~160 Amps) ή η μέγιστη
απόδοση του φορτιστή περιορίζεται στα 160 Amp, τότε χρησιμοποιούνται 160. (Π.χ. 2
ελεγκτές x 80 Amp)
T = 0,42 x 1706/160 = 4,48 hrs

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ - Σε αυτόν τον υπολογισμό θα πρέπει να χρησιμοποιείται η 
τρέχουσα μετρούμενη απόδοση ρεύματος (Amps) στη συστοιχία μπαταριών. Το συνιστώμενο 
ρεύμα φόρτισης στα μοντέλα υγρών μπαταριών είναι το 10% της απόδοσης 20 Hr AH της 
συστοιχίας μπαταριών (C/20) (ελάχ. 5%, μέγ. 20%) Η πηγή/Οι πηγές φόρτισης και φορτιστές 
θα πρέπει να έχουν κατάλληλες διαστάσεις, σύμφωνα με την ονομαστική χωρητικότητα της 
συστοιχίας μπαταριών, ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη απόδοση φόρτισης. Ισχύει η μέγιστη 
απόδοση φορτιστή όταν η παραγόμενη απόδοση επιτυγχάνει ή υπερβαίνει αυτό το όριο.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Όταν ολοκληρωθεί το στάδιο της φόρτισης απορρόφησης και οι μπαταρίες επιτύχουν 100% 
SOC, ο φορτιστής θα συνεχίσει να παρέχει ρεύμα με χαμηλότερη τάση, η οποία ονομάζεται τάση 
συντήρησης. Η τάση συντήρησης διατηρεί τη συστοιχία μπαταριών σε μια σταθερή κατάσταση 
100% SOC ώσπου να σταματήσει η έξοδος φόρτισης (Π.χ.: ηλιακή ακτινοβολία) ή/και να 
εφαρμοστεί ένα φορτίο που αρχίζει να εκφορτίζει τη συστοιχία μπαταριών. Για την παράταση 
της ζωής της μπαταρίας, οι ρυθμίσεις συντήρησης στην τροφοδοσία ρεύματος θα πρέπει να 
ρυθμίζονται στην τάση που υποδεικνύεται στον Πίνακα 2 (α) & 2 (β) Παράμετροι Φόρτισης 
Υγρών Μπαταριών. Οι υψηλότερες ή χαμηλότερες ρυθμίσεις τάσης μπορούν να προκαλέσουν 
άσκοπη υπερβολική φόρτιση ή σχηματισμό θειώσεων.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΜΠΕΡ Η ΑΜΠΕΡ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Όσο οι μπαταρίες πλησιάζουν στην πλήρη χωρητικότητα, το ρεύμα φόρτισης μειώνεται. Τα
τελικά Αμπέρ, τα Αμπέρ επιστροφής ή το υπολειπόμενο ρεύμα αναφέρονται στη
χαμηλότερη έξοδο ρεύματος (Αμπέρ) που ρέει προς τις μπαταρίες ενώ έχουν φτάσει στην
πλήρη χωρητικότητα. Ορισμένοι φορτιστές καθορίζουν την επίτευξη αυτού του σημείου
αναφοράς επιτηρώντας την έξοδο ρεύματος στη συστοιχία μπαταριών. Αν το ρεύμα
φόρτισης πέσει, φτάνοντας στο σημείο αναφοράς τελικών Αμπέρ/Αμπέρ
επιστροφής/υπολειπόμενου ρεύματος πριν από την ολοκλήρωση του προγραμματισμένου
χρόνου απορρόφησης, αυτό διεγείρει τον φορτιστή σε απενεργοποίηση ή σε μετάβαση σε
στάδιο τάσης συντήρησης, ώστε να διατηρείται η συστοιχία μπαταριών στο 100% SOC. Ο
φορτιστής ολοκληρώνει τον πλήρως προγραμματισμένο χρόνο απορρόφησης, αν το
σημείο αναφοράς είναι πολύ χαμηλό ή έχει προγραμματιστεί στο 0%.
Το συνιστώμενο σημείο αναφοράς τελικών Αμπέρ/Αμπέρ επιστροφής/υπολειπόμενου
ρεύματος για μοντέλα υγρών μπαταριών Rolls είναι 2% της τιμής 20 Hr AH (C/20) της
συστοιχίας μπαταριών. Κατά κανόνα, όταν το ρεύμα πέσει στο σημείο αναφοράς 2% για 1
ώρα, η συστοιχία μπαταριών έχει φτάσει στο 100% SOC.



12

Τα μοντέλα υγρών μπαταριών της Rolls με Advanced NAM ενδέχεται να έχουν ελαφρώς 
υψηλότερο σημείο αναφοράς τελικών Αμπέρ/Αμπέρ επιστροφής/υπολειπόμενου ρεύματος, 
καθώς τα στοιχεία έχουν μικρότερες αντιστάσεις στη φόρτιση και η έξοδος ρεύματος παραμένει 
ελαφρώς υψηλότερη στο 100% SOC. (συνιστάται 2%, εύρος 2-5%) Σε αυτό το σημείο αναφοράς 
μπορεί να χρειάζεται ρύθμιση, όταν αυτά τα μοντέλα αντικαθιστούν άλλες υγρές μπαταρίες. 
Δοκιμάστε το ειδικό βάρος στη φόρτιση συντήρησης για να επιβεβαιώσετε το 100% SOC.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ: Η ρύθμιση τελικών Αμπέρ/Αμπέρ επιστροφής/υπολειπόμενου 
ρεύματος, σε συνδυασμό με θειωμένη(-ες) μπαταρία(-ες) ενδέχεται να μπερδέψει τον φορτιστή, 
καθώς η επιπρόσθετη αντίσταση θα μειώσει τη ροή του ρεύματος. Αυτό μπορεί να διεγείρει 
εσφαλμένα τη φόρτιση και να τερματιστεί η φόρτιση απορρόφησης πριν επιτευχθεί το 100% 
SOC. Δοκιμάζετε τακτικά το ειδικό βάρος για να επιβεβαιώνετε ότι η συστοιχία μπαταριών έχει 
φτάσει το 100% SOC και να ρυθμίζετε αυτό το σημείο αναφοράς ή/και τον χρόνο απορρόφησης 
όπως απαιτείται.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (LVD Η LVCO)
Πολλά συστήματα φόρτισης προσφέρουν τη δυνατότητα προγραμματισμού Αποσύνδεσης 
Χαμηλής Τάσης (LVD - Low Voltage 

Η ρύθμιση LVD/LVCO είναι συχνά μια προσωπική προτίμηση. Οι μπαταρίες βαθέος κύκλου 
δεν είναι σχεδιασμένες να εκφορτίζονται πάνω από το 50%. Επιτρέποντας στη συστοιχία 
μπαταριών να εκφορτιστεί σε χαμηλότερη τάση μειώνεται η συνολική διάρκεια ζωής. 
Εναλλακτικά, ένα υψηλότερο σημείο αναφοράς προκαλεί πιο συχνή χρήση της εναλλακτικής 
πηγής φόρτισης (π.χ., γεννήτρια) όταν η εκφόρτιση φτάσει στο κάτω όριο τάσης αποκοπής. Για 
να διατηρείται ο κύκλος ζωής και να αποτρέπεται η πολύ έντονη εκφόρτιση, η Rolls συνιστά μια 
ρύθμιση LVD/LVCO μεταξύ 1,90-1.95 Volt ανά στοιχείο (VPC). Η ρύθμιση μπορεί να γίνει προς 
τα επάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με το πόσο συχνά θέλετε να λειτουργεί η εναλλακτική πηγή 
φόρτισης (γεννήτρια ή εναλλακτική πηγή ρεύματος), όταν η τάση της συστοιχίας μπαταριών 
φτάσει στο προγραμματισμένο σημείο αναφοράς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Το LVD/LVCO αποκόπτει μόνο τη λήψη από το ινβέρτερ/τον φορτιστή. Δεν 
αποσυνδέει όλα τα φορτία από τη συστοιχία μπαταριών. Η παρατεταμένη λήψη θα προκαλέσει 
υπερ-εκφόρτιση και ενδεχομένως αστοχία ή ζημιά στην μπαταρία.

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
Οι κατασκευαστές ινβέρτερ και ελεγκτών φόρτισης μπορεί να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες 
ρυθμίσεις. Η Rolls συνιστά την επικοινωνία με τον κατασκευαστή για καθοδήγηση και καλύτερη 
κατανόηση του τρόπου λειτουργίας αυτών των ρυθμίσεων. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
συνήθως δεν αντιστοιχούν στις απαιτούμενες τάσεις και χρόνο φόρτισης. Οι τάσεις φόρτισης & 
συντήρησης και οι υπολογισμοί χρόνου απορρόφησης παρέχονται από τον κατασκευαστή της 
μπαταρίας και είναι ξεχωριστές για τη μάρκα και το μοντέλο.
Ανατρέξτε στον Πίνακα 2 (α) & 2 (β) Παράμετροι Φόρτισης Υγρών Μπαταριών.

ΥΓΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Η αποδοτικότητα φόρτισης είναι μια μέτρηση της ενέργειας που μπορείτε να λάβετε από μια 
φορτισμένη μπαταρία δια της ενέργειας που απαιτείται για να φορτιστεί. Η αποδοτικότητα 
φόρτισης βασίζεται σε έναν μεγάλο αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του ρυθμού 
φόρτισης ή εκφόρτισης. Η αποδοτικότητα φόρτισης για τα μοντέλα υγρών μπαταριών βαθέος 
κύκλου είναι κατά κανόνα 80%. Θα πρέπει να μειώνεται 1% ανά έτος μετά από το τρίτο (3) έτος 
λειτουργίας.
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ROLL

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (α): Παράμετροι Φόρτισης Υγρών Μπαταριών: Τακτική κυκλική λειτουργία - 
Καθημερινή κυκλική λειτουργία 48 ωρών (μέγ. 50% DOD) με περιορισμένο χρόνο φόρτισης 
(ηλιακή ακτινοβολία). Παράδειγμα: Εφαρμογές πλήρους χρόνου εκτός δικτύου και 
ανάκτηση Μερικής Κατάστασης Φόρτισης (PSOC - Partial State of Charge).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (β): Παράμετροι Φόρτισης Υγρών Μπαταριών: Όχι συχνή κυκλική λειτουργία - 
Όχι συχνή κυκλική λειτουργία με φόρτιση συνδεδεμένη στο δίκτυο ρεύματος (Ναυτιλία/RV/
Βιομηχανία), ηλιακές εφαρμογές εκτός σεζόν/εν μέρει εκτός δικτύου ή εφεδρικά συστήματα 
μπαταρίας συνδεδεμένα στο δίκτυο ρεύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τα  επισημασμένα σημεία αναφοράς τάσης όταν ο εξοπλισμός 
φόρτισης παρέχεται μαζί με αισθητήρα θερμοκρασίας. Ρύθμιση στα 5mV/ºC/στοιχείο...
(+/- 120mV ανά ºC από σύστημα 25ºC Delta - 48V)
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ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

Για την ακρίβεια φόρτισης και την ασφάλεια, σε πολλά συστήματα χρησιμοποιείται ένας 
αισθητήρας τοποθετημένος στην μπαταρία για τη μέτρηση της θερμοκρασίας των στοιχείων 
και την αντίστοιχη προσαρμογή της τάσης φόρτισης. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας 
θα πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στην πλευρά ενός στοιχείου ή μιας μπαταρίας 
στο κέντρο της συστοιχίας και πρέπει να είναι στερεωμένοι με ασφάλεια κάτω από τη 
στάθμη του ηλεκτρολύτη για να μπορεί να προσδιορίζεται με ακρίβεια η θερμοκρασία του 
στοιχείου. Ανατρέξτε στην Εικόνα 6 Αισθητήρας θερμοκρασίας πιο κάτω. Κατά τη χρήση 
φορτιστών που δεν διαθέτουν αντιστάθμιση θερμοκρασίας, οι ρυθμίσεις της τάσης θα 
πρέπει να επιτηρούνται και να προσαρμόζονται σύμφωνα με την τρέχουσα θερμοκρασία του 
στοιχείου. Η αποτυχία χρήσης ή σωστής τοποθέτησης του παρεχόμενου αισθητήρα μπορεί 
να προκαλέσει ζημιά εξαιτίας πολύ υψηλής/χαμηλής φόρτισης που δεν καλύπτεται από την 
εγγύηση κατασκευαστή Rolls Battery. Ως προφύλαξη, αυτός ο αισθητήρας μπορεί επίσης 
να διεγείρει μια προγραμματισμένη αποκοπή φόρτισης ασφαλείας, καθώς η συστοιχία 
μπαταριών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει μια θερμοκρασία λειτουργίας 52ºC (125ºF).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Η ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ 
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

Μοντέλα των σειρών 4000, 4500, VRLA AGM & OPzV GEL – Ο αισθητήρας θερμοκρασίας 
θα πρέπει να είναι τοποθετημένος σε μια μπαταρία στο κέντρο της στοιχειοσειράς ή στη 
συστοιχία μπαταριών. Για να διασφαλίζονται οι ακριβείς μετρήσεις της θερμοκρασίας 
στοιχείων, ο αισθητήρας πρέπει να είναι τοποθετημένος κάτω από τη στάθμη υγρού στα 
μοντέλα υγρών μπαταριών και να μην είναι προσαρτημένος σε ακροδέκτη ή στο επάνω 
μέρος του περιβλήματος της μπαταρίας, καθώς αυτά τα σημεία είναι γενικά πιο ψυχρά σε 
σχέση με το εσωτερικό στοιχείο. Στα συμβατικά υγρά μοντέλα, VRLA AGM & OPzV GEL, η 
Rolls συνιστά την τοποθέτηση του αισθητήρα στη μέση της πλευράς της μπαταρίας ή/και 
10-12 cm (4-5") από το επάνω μέρος του περιβλήματος για τη μέγιστη ακρίβεια μέτρησης 
της θερμοκρασίας.

Μοντέλα διπλού περιβλήματος – Αν η μπαταρία είναι δομοστοιχειωτής κατασκευής, 
διπλού περιβλήματος, όπως είναι τα μοντέλα της σειράς 5000, ο αισθητήρας θερμοκρασίας 
πρέπει να είναι τοποθετημένος στο πλάι ενός εσωτερικού στοιχείου. Για την πρόσβαση στο 
στοιχείο, αποσυνδέστε τις συνδέσεις των ακροδεκτών και αφαιρέστε το εξωτερικό κάλυμμα 
που κουμπώνει στο περίβλημα ή χρησιμοποιήστε μικρούς, αφαιρούμενους πλαστικούς 
πείρους. Τοποθετήστε τον αισθητήρα στο εσωτερικό στοιχείο και περάστε το συνδετικό 
καλώδιο μέσα από το περίβλημα, προσέχοντας να μην πιάσετε ή προκαλέσετε ζημιά 
στο σύρμα όταν τοποθετείτε ξανά το κάλυμμα. Χρησιμοποιείται σιλικόνη αυτοκινήτων 
για την περιμετρική σφράγιση κάθε ακροδέκτη για προστασία από εκχύσεις, σκόνη και 
θραύσματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά σιλικόνη κατά την επανασυναρμολόγηση του 
περιβλήματος. 

ΕΙΚΟΝΑ 6:
Αισθητήρας 
θερμοκρασίας

Μοντέλα διπλού περιβλήματος - Αφαιρέστε το κάλυμμα του περιβλήματος. Τοποθετήστε 
τον αισθητήρα στο πλάι του εσωτερικού στοιχείου κάτω από τη στάθμη του υγρού. 
Αντικαταστήστε το κάλυμμα και σφραγίστε ξανά γύρω από τους ακροδέκτες με σιλικόνη.



15

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας για τις υγρές μπαταρίες μολύβδου-οξέος βαθέος κύκλου 
είναι οι 25°C (77°F). Η χωρητικότητα της μπαταρίας και ο κύκλος ζωής επηρεάζονται από 
τη θερμοκρασία λειτουργίας. Η λειτουργία σε υψηλότερες θερμοκρασίες μειώνει τον κύκλο 
ζωής εξαιτίας της υποβάθμισης των στοιχείων. Αναμένεται μείωση του κύκλου ζωής κατά 
~50% για κάθε 10°C πάνω από τους 25°C (77°F). Δεν είναι εφικτή η αποκατάσταση της 
απώλειας του κύκλου ζωής.

Π.χ. συνεχής λειτουργία στους 35°C (95°F) με τυπική μείωση διάρκειας κύκλου ζωής 
μπαταρίας κατά 50%.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας παρατείνουν τον κύκλο ζωής. Ωστόσο, 
οι χαμηλές θερμοκρασίες περιορίζουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα της μπαταρίας. Η 
χωρητικότητα αποκαθίσταται όταν αυξηθούν οι θερμοκρασίες λειτουργίας.

Η θερμοκρασία λειτουργίας λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαστασιολόγηση μιας συστοιχίας 
μπαταριών ώστε να καλύπτει την απαιτούμενη χωρητικότητα αμπερωρίων (AH). Καθώς η 
συνεχής θερμοκρασία λειτουργίας πέφτει, η απαιτούμενη χωρητικότητα AH της συστοιχίας 
μπαταριών αυξάνεται για να καλυφθεί η αντίστοιχη χωρητικότητα. Για τον υπολογισμό της 
προσαρμοσμένης χωρητικότητας, χρησιμοποιήστε τον πολλαπλασιαστή στον παρακάτω 
πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Πολλαπλασιαστής χωρητικότητας χαμηλής θερμοκρασίας

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Τα υπολογισμένα φορτία χρειάζονται ωφέλιμη χωρητικότητα 500 AH. Σε 
θερμοκρασία λειτουργίας 25°C (77°F), χρειάζεται μια συστοιχία μπαταριών με ονομαστική 
χωρητικότητα 1000 AH. (μέγ. 50% DOD)
1000 AH χωρητικότητα συστοιχίας μπαταριών με συνεχή θερμοκρασία λειτουργίας -10˚C 
(14˚F) 1000 AH x 1,65 = 1650 AH προσαρμοσμένη χωρητικότητα

Σημείωση: Καθώς οι θερμοκρασίες λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά σε 
μια περίοδο 12 μηνών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέση θερμοκρασία και ο αντίστοιχος 
πολλαπλασιαστής για τον υπολογισμό μιας προσαρμοσμένης χωρητικότητας.
Η συχνότητα του κύκλου, οι εποχικές μεταβολές σε φορτία & επιθυμητό βάθος εκφόρτισης 
(DOD) θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαστασιολόγηση μιας συστοιχίας 
μπαταριών ώστε να καλύπτει τη χωρητικότητα αμπερωρίων.

ºC ºF ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ
25º 77º 1,00
20º 68º 1,02
15º 59º 1,06
10º 50º 1,13
5º 41º 1,21
0º 32º 1,35
-5º 23º 1,49

-10º 14º 1,65
-15º 5º 1,95
-20º -4º 2,21
-25º -11º 2,25
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ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

Το ειδικό βάρος του ηλεκτρολύτη σε μια μπαταρία είναι η πιο ακριβής μέτρηση της 
τρέχουσας κατάστασης φόρτισης. Για να καθοριστεί αν οι μπαταρίες έχουν φτάσει σε πλήρη 
κατάσταση SOC, πρέπει να εκτελούνται δοκιμές όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος φόρτισης και 
η συστοιχία μπαταριών βρίσκεται σε τάση συντήρησης. Η μέτρηση ειδικού βάρους (SG) θα 
πρέπει να παραμένει σταθερή για 3+ ώρες για να είναι ακριβής η ένδειξη 100% SOC.

*Να δοκιμάζετε και να καταγράφετε τακτικά τις μετρήσεις ειδικού βάρους, ώστε να 
επιβεβαιώνεται ότι οι παράμετροι φόρτισης είναι σωστά προγραμματισμένες και να 
αποφεύγεται η πιθανή πολύ υψηλή/χαμηλή φόρτιση, οι ζημιές σε στοιχεία ή/και η αστοχία 
της μπαταρίας. Η Rolls Battery προσφέρει ένα ημερολόγιο καταγραφής Συντήρηση Υγρών 
Μπαταριών Βαθέος Κύκλου για την παρακολούθηση αυτών των μετρήσεων, ενώ επίσης 
περιλαμβάνει υπενθυμίσεις για την εκτέλεση τακτικών επιθεωρήσεων στο σύστημα. 
Ζητήστε ένα αντίγραφο από τον Διανομέα ή τον Έμπορο της Rolls Battery.

Συνιστώμενη δοκιμή: Κάθε 45-60 ημέρες
Ελάχιστο: Κάθε 90 ημέρες

Ο τακτικός έλεγχος του ειδικού βάρους στα μοντέλα υγρών μπαταριών προσφέρει τη 
δυνατότητα έγκαιρης αναγνώρισης σημαντικών μεταβολών στην απόδοση της μπαταρίας, 
προκαλούμενες από θέματα φόρτισης όπως είναι η πολύ υψηλή/χαμηλή φόρτιση, ο 
σχηματισμός θειώσεων, η απώλεια χωρητικότητας ή απόδοση των στοιχείων/της μπαταρίας 
ή οι αστοχίες. Ο τακτικός έλεγχος και παρακολούθηση προσφέρουν ηρεμία και εντάσσονται 
στο πλαίσιο των κανονικών διαδικασιών συντήρησης. Στη διάρκεια της επιτήρησης μπορούν 
να γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές του συστήματος για τη γρήγορη διόρθωση και 
πρόληψη τυχόν περαιτέρω θεμάτων και ζημιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποτυχία τήρησης των διαρκών απαιτήσεων συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων των τακτικών δοκιμών και καταγραφών του ειδικού βάρους και 
των μετρήσεων τάσης, ενδέχεται να προκαλέσει απόρριψη αξιώσεων εγγύησης στις 
περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να προσδιοριστεί το ιστορικό και η αιτία της αστοχίας του 
στοιχείου/της μπαταρίας.

% φόρτισης Ειδικό βάρος* (SG)
100 1,255 - 1,275
75 1,215 - 1,235
50 1,180 - 1,200
25 1,155 - 1,165
0 1,110 - 1,130 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ειδικό βάρος εξαρτάται από τη θερμοκρασία του ηλεκτρολύτη. Οι 
σημειωμένες τιμές στον πίνακα πιο πάνω βασίζονται σε θερμοκρασία ηλεκτρολύτη 25°C 
(77°F). Ορισμένα διαθλασίμετρα υπολογίζουν αυτόματα τη διόρθωση της θερμοκρασίας.

Ανατρέξτε στο άρθρο "Διόρθωση θερμοκρασίας ειδικού βάρους" που βρίσκεται στη σελίδα 
Τεχνικής Υποστήριξης Rolls Battery για τις τιμές διόρθωσης. Εναλλακτικά, προσθέστε/
αφαιρέστε 0,003 για κάθε αύξηση/μείωση 5°C (10°F) από τους 25°C (77°F) ως γενική οδηγία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Ειδικό βάρος σε σχέση με την κατάσταση φόρτισης @ 25°C (77°F)
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Electrolyte should be kept 
at 1/2” below vent tube.

Electrolyte 
level

Open cell

1/4” - 1/2”

Maximum electrolyte level specified
by the battery manufacturer

ΕΙΚΟΝΑ 7:
Στάθμη ηλεκτρολύτη

6mm - 13mm 
1/4" - 1/2"

Η στάθμη του 
ηλεκτρολύτη θα πρέπει 
να διατηρείται κάτω από 
τον σωλήνα εξαέρωσης, 
ώστε να αποφεύγεται η 
υπερχείλιση στη διάρκεια 
της φόρτισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αν τα στοιχεία της μπαταρίας χρειάζονται νερό συχνότερα από κάθε (2) μήνες, 
τότε οι προγραμματισμένες τάσεις φόρτισης μπορεί να είναι πολύ υψηλές. Προσαρμόστε και 
επιτηρήστε όπως χρειάζεται. Αν κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο χρειάζεται πολύ περισσότερο νερό 
από τα άλλα, αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ανισορροπίας φόρτισης
στη συστοιχία μπαταριών που προκαλείται από αντίσταση ή/και αστοχία στοιχείου. Κατά κανόνα, 
τα μοντέλα των σειρών 4000 & 4500 χρειάζονται νερό κάθε 30-60 ημέρες. Οι μπαταρίες της σειράς 
5000 γενικά χρειάζονται νερό κάθε 60-90 ημέρες, καθώς αυτά τα μοντέλα είναι σχεδιασμένα με 
μεγαλύτερο αποθεματικό ηλεκτρολυτών που επιτρέπει μεγαλύτερα διαστήματα προσθήκης 
νερού. Ωστόσο, η συχνότητα προσθήκης νερού μπορεί να διαφέρει σημαντικά λόγω της 
θερμοκρασίας λειτουργίας, του βάθους εκφόρτισης, της συχνότητας κύκλου και της υγρασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μην προσθέτετε νερό ή ηλεκτρολύτη στα στοιχεία πριν από την αρχική 
φόρτιση, εκτός αν είναι εκτεθειμένες οι πλάκες. Αν είναι, προσθέστε αποσταγμένο νερό 
μέχρι να καλυφθούν οι πλάκες. Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Rolls αν έχετε 
ερωτήσεις ή θέματα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Οι μπαταρίες θα πρέπει να διατηρούνται πάντα καθαρές. Σε περίπτωση τοποθέτησης ή 
αποθήκευσης σε ακάθαρτο σημείο, θα πρέπει να εκτελείται τακτικός καθαρισμός. Πριν 
από τον καθαρισμό θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι είναι καλά σφιγμένα όλα τα καπάκια 
εξαέρωσης. Χρησιμοποιώντας διάλυμα νερού και μαγειρικής σόδας (100g ανά λίτρο), 
σκουπίστε προσεκτικά την μπαταρία και τους ακροδέκτες με νοτισμένο σφουγγάρι και, 
μετά, ξεπλύνετε με νερό και στεγνώστε.

Η πιο συχνή αιτία αστοχίας υγρών συστοιχιών μπαταριών είναι η κακή συντήρηση. 
Τα συστήματα συνήθως είναι επαγγελματικά τοποθετημένα και η συντήρηση δίνεται 
στους χρήστες που δεν γνωρίζουν τις απαιτήσεις ή απλώς επιλέγουν να μην κάνουν 
τις απαιτούμενες διαδικασίες συντήρησης. Για να διατηρείται ο κύκλος ζωής και να 
προστατεύεται η επένδυσή σας, οι υγρές μπαταρίες θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά και 
να γεμίζονται με αποσταγμένο νερό όπως χρειάζεται. Οι πελάτες συχνά αμελούν αυτή 
τη διαδικασία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα και, όταν την εκτελούν, βάζουν 
υπερβολικά πολύ νερό στα στοιχεία και προκαλείται απώλεια ηλεκτρολύτη, υπερχείλιση 
κατά τη φόρτιση ή/και θέματα διάβρωσης. Η αποτυχία γεμίσματος των στοιχείων μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα των έκθεση των πλακών, την υπερβολική θέρμανση και, ενδεχομένως, 
έκρηξη.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
Μόνο αποσταγμένο (κατά προτίμηση), απιονισμένο νερό ή νερό αντίστροφης ώσμωσης 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται στα στοιχεία των υγρών μπαταριών. Η ακατάλληλη 
προσθήκη νερού μπορεί να προκαλέσει εσωτερική ζημιά στα στοιχεία. Ελέγξτε το νερό για 
να επιβεβαιώσετε μια μέτρηση PH 7 ή πιο κάτω και Συνολικά Αδιάλυτα Συστατικά (Total 
Dissolved Solids - TDS < 5 PPM).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην προσθέτετε θειικό οξύ στα στοιχεία υγρών μπαταριών κατά τη διάρκεια 
του κανονικού γεμίσματος. Σε περίπτωση αθέλητης έκχυσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προ-
αναμεμειγμένος ηλεκτρολύτης (ειδικό βάρος 1,265) για τη συμπλήρωση των στοιχείων.

Ανοιχτό στοιχείο

Στάθμη 
ηλεκτρο-
λύτη
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Στους πρώτους 12 μήνες χρήσης πρέπει να εκτελούνται οι παρακάτω δοκιμές:

ΜΗΝΙΑΙΩΣ

• Μέτρηση και καταγραφή της τάσης ηρεμίας/φορτίου
• Έλεγχος στάθμης ηλεκτρολύτη και συμπλήρωση με αποσταγμένο νερό όπως απαιτείται
• Δοκιμή και καταγραφή των μετρήσεων ειδικού βάρους στη φόρτιση συντήρησης
• Καταγραφή θερμοκρασίας περιβάλλοντος στο σημείο τοποθέτησης των μπαταριών
• Επιθεώρηση της καλής στερέωσης του αισθητήρα θερμοκρασίας
• Επιθεώρηση ακεραιότητας στοιχείων για διάβρωση σε ακροδέκτες, συνδέσεις, rack ή  
 ερμάρια
• Έλεγχος εξοπλισμού επιτήρησης μπαταρίας για επαλήθευση της λειτουργίας

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΣ

• Δοκιμή αερισμού
• Έλεγχος ακροδεκτών/συνδέσεων, απομάκρυνση διάβρωσης και σωστό επανασφίξιμο
• Έλεγχος για συνδέσεις με μεγάλες αντιστάσεις
• Έλεγχος καλωδιώσεων για σπασμένα ή ξεφτισμένα σύρματα
• Επαλήθευση εξόδου φόρτισης, τάσης μέγιστου ρεύματος/απορρόφησης του ινβέρτερ/ 
 ελεγκτή φόρτισης
• Έλεγχος στοιχείων για ραγίσματα ή ένδειξη πιθανής διαρροής
• Έλεγχος συνδέσεων γείωσης

Οι μπαταρίες βαθέος κύκλου αυξάνουν τη χωρητικότητά τους στη διάρκεια της αρχικής 
περιόδου στρωσίματος 60-90 κύκλων. Στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος 
ενδέχεται να απαιτούνται προσαρμογές στις παραμέτρους φόρτισης. Η απόδοση της 
μπαταρίας, οι απαιτήσεις φόρτισης και συντήρησης εξαρτώνται από τη χρήση. Μετά την 
περίοδο στρωσίματος καθορίζεται μια τακτική ρουτίνα συντήρησης μετά από 9-12 μήνες 
χρήσης.

Τηρώντας αυτές τις συστάσεις διασφαλίζεται ότι οι μπαταρίες φτάνουν στην ονομαστική 
χωρητικότητά τους και λειτουργούν όπως πρέπει.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Όταν δεν χρησιμοποιούνται, είναι φυσιολογικό να αναμένεται μια αυτο-
εκφόρτιση 10-12% κάθε μήνα στους 25ºC (77ºF) για τα μοντέλα υγρών μπαταριών. 
Αυτός ο ρυθμός επιβραδύνεται όσο μειώνονται οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος και 
αυξάνεται στις υψηλότερες θερμοκρασίες. Οι αποθηκευμένες υγρές μπαταρίες θα πρέπει να 
επαναφορτίζονται κάθε 3 μήνες ώσπου να τεθούν σε λειτουργία, έτσι ώστε να αποφεύγεται 
ο σχηματισμός θειώσεων και πιθανά παγώματα σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Τα μοντέλα υγρών μπαταριών της Rolls με ανθρακικό πρόσθετο Advanced NAM μπορεί 
να εμφανίσουν αυξημένο ρυθμό αυτο-εκφόρτισης 20-25% ανά μήνα σε θερμοκρασία 25ºC 
(77ºF) όταν δεν χρησιμοποιούνται. Κάθε 2-3 μήνες μπορεί να χρειάζεται επαναληπτική 
φόρτιση.
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ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πριν από τη θέση υγρών μπαταριών σε χειμερινή αποθήκευση, να φορτίζετε στο 100% SOC 
και να διασφαλίζετε ότι η στάθμη του υγρού είναι περίπου 13 mm (1/2") πάνω από το επάνω 
μέρος των διαχωριστικών. Ο ηλεκτρολύτης σε μια πολύ κρύα μπαταρία θα είναι κάτω από 
την κανονική στάθμη.
Αφήστε την μπαταρία να ζεσταθεί σε κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν 
αξιολογήσετε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη. Ο ρυθμός αυτο-εκφόρτισης διαφέρει ανάλογα με 
τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Να κάνετε μια επαναληπτική φόρτιση όπως απαιτείται, 
κατά την αποθήκευση για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Παράδειγμα: Ο ηλεκτρολύτης μπορεί να παγώσει αν οι μπαταρίες εκφορτιστούν έως το 
περίπου 50% SOC στους -20ºC (-4ºF).

Ειδικό βάρος Θερμοκρασία παγώματος
1,280 -69ºC (-92ºF)
1,265 -57,4ºC (-72.3ºF)
1,250 -52,2ºC (-62ºF)
1,200 -26,7ºC (-16ºF)
1,150 -15ºC (5ºF)
1,100 -7ºC (19ºF)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ:

Ενδέχεται να παρατηρήσετε ένα κολλώδες σκούρο γκρι κατάλοιπο στο εσωτερικό του 
τυπικού μπαγιονέτ 1/4 στρέψης, στα καπάκια R-Caps ή στα καπάκια αεραγωγών Watermiser 
σε στοιχεία υγρών μπαταριών. Αυτός ο σχηματισμός ρύπων και στεγνωμένου ηλεκτρολύτη 
είναι πολύ συχνός και μπορεί να φράξει τις οπές αερισμού, εμποδίζοντας την έκλυση 
αερίου υδρογόνου στη διάρκεια της φόρτισης. Επιθεωρήστε τα καπάκια και καθαρίστε τα 
χρησιμοποιώντας μαγειρική σόδα ουδετεροποίησης και διάλυμα νερού, όπως απαιτείται.

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

1. Καθαρίστε τα καπάκια μέσα σε διάλυμα νερού και μαγειρικής σόδας (100 g ανά λίτρο)  
 χρησιμοποιώντας κουβά ή μικρό δοχείο. Αφήστε τους αεραγωγούς να ουδετεροποιηθούν  
 στη διάρκεια της νύχτας και να σπάσουν οι τυχόν ηλεκτρολύτες πάνω στα καπάκια.

2. Καθαρίστε τα καπάκια πιέζοντας νερό μέσα από τις οπές των αεραγωγών. Το νερό θα  
 πρέπει να στάζει ελεύθερα. Από όλες τις οπές αεραγωγών θα πρέπει να στάζει λίγο νερό,  
 υποδεικνύοντας ότι το καπάκι δεν έχει θραύσματα.

3. Αφήστε τους αεραγωγούς να στεγνώσουν τελείως. Μόλις στεγνώσουν, κουνήστε τα  
 καπάκια ανασύνδεσης για να διασφαλιστεί ότι τα σφαιρίδια συμπύκνωσης στο εσωτερικό  
 των καπακιών κροταλίζουν ελαφρώς. Αν δεν ακούτε τα σφαιρίδια, αφήστε το καπάκι να  
 στεγνώσει για επιπλέον 12 ώρες ή επαναλάβετε τη διαδικασία πιο πάνω.
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ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
Οι επιμέρους μετρήσεις των στοιχείων διαφέρουν ελαφρώς ως προς το ειδικό βάρος μετά 
από έναν κύκλο φόρτισης. Η εξισορρόπηση φορτίου, ή μια "ελεγχόμενη υπερ-φόρτιση", 
απαιτείται για να τεθούν όλες οι πλάκες της μπαταρίας σε πλήρως φορτισμένη κατάσταση. 
Αυτό μειώνει τη στρωματοποίηση και τον σχηματισμό θειώσεων στις πλάκες, δύο συνθήκες 
που μειώνουν τη ζωή της μπαταρίας.

Μία από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις είναι "Πότε χρειάζεται εξισορρόπηση φορτίου η 
συστοιχία μπαταριών;". Καθώς η χρήση είναι ξεχωριστή σε κάθε σύστημα, αυτό εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες όπως είναι το βάθος της εκφόρτισης, η συχνότητα του κύκλου, η 
θερμοκρασία λειτουργίας, η τάση φόρτισης και το ρεύμα. Επιτηρείτε τακτικά το ειδικό βάρος 
και την τάση, καθώς αυτές οι μετρήσεις υποδεικνύουν το πότε απαιτείται μια εξισορρόπηση 
φορτίου.

Μια εξισορρόπηση φορτίου θα πρέπει να ολοκληρώνεται όταν το ειδικό βάρος 
μεμονωμένων στοιχείων μέσα στην μπαταρία μεταβάλλεται περισσότερο από ,025 -,030.
(Π.χ. 1,265, 1,235, 1,260, 1,210...) Μην προσπαθείτε να εξισορροπήσετε το φορτίο σε 
συστοιχίες μπαταριών με χαλασμένα στοιχεία ή όπου λείπουν μπαταρίες, καθώς αυτό θα 
προκαλέσει υπερβολική φόρτιση των υπολειπόμενων στοιχείων και μόνιμη ζημιά.
Κατά την ηρεμία σε φόρτιση συντήρησης, αν οι μετρήσεις ειδικού βάρους είναι σταθερά 
χαμηλότερες από τις συνιστώμενες τιμές, ενδέχεται να πρέπει να προσαρμοστούν ελαφρώς 
οι τάσεις μέγιστου ρεύματος/απορρόφησης ή/και ο χρόνος απορρόφησης για να αυξηθεί ο 
χρόνος φόρτισης.

Για τη σωστή εξισορρόπηση φορτίου στη συστοιχία μπαταριών, να τηρείτε τη διαδικασία 
Διόρθωσης Εξισορρόπησης Φορτίου χρησιμοποιώντας το συνιστώμενο σημείο αναφοράς 
εξισορρόπησης φορτίου στον Πίνακα 2 (α) & 2 (β) Παράμετροι Φόρτισης Υγρών 
Μπαταριών ξεκινώντας από το κάτω άκρο του παρεχόμενου εύρους τάσεων.
 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
Οι διορθωτικές εξισορροπήσεις φορτίου θα πρέπει να εκτελούνται όταν η συστοιχία 
μπαταριών είναι στο 100% SOC. Εξετάστε και ολοκληρώστε τις παρεχόμενες 
προετοιμασίες πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση εξισορρόπησης φορτίου.

Ο χρόνος εξισορρόπησης φορτίου διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο της θείωσης, την 
ισορροπία της φόρτισης, το μέγεθος της συστοιχίας μπαταριών και τη διαθέσιμη πηγή 
φόρτισης. Κατά κανόνα, απαιτείται διορθωτική εξισορρόπηση φορτίου κάθε 60 με 180 
ημέρες για την αποθείωση και την ισοστάθμιση μιας συστοιχίας μπαταριών σε συστήματα 
που έχουν ελλιπή κυκλική λειτουργία ή/και φορτίζονται με χαμηλότερα ρεύματα φόρτισης. 
Αν πολλές παράλληλες στοιχειοσειρές εμφανίζουν ανισορροπία φόρτισης ενδέχεται να 
πρέπει να ισοσταθμιστεί κάθε στοιχειοσειρά ξεχωριστά.

Είναι σημαντικό να επιτηρείται το ειδικό βάρος και η τάση σε όλη τη διαδικασία 
εξισορρόπησης φορτίου. Όταν οι μετρήσεις ειδικού βάρους παραμένουν σταθερές για 45-60 
λεπτά, αυτό κατά κανόνα υποδεικνύει την ολοκλήρωση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:
- Απαιτούμενος εξοπλισμός: προστατευτικά γυαλιά, λαστιχένια γάντια & λαστιχένιες 
μπότες, υδρόμετρο ή διαθλασίμετρο, βολτόμετρο, αποσταγμένο νερό, μαγειρική σόδα ή 
ανθρακικό νάτριο για τυχόν υπερχειλίσεις ή εκχύσεις
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- Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας μπορούν να παραμείνουν τοποθετημένα τα στάνταρ  
μπαγιονέτ καπάκια 1/4 στρέψης και τα ανοιγόμενα καπάκια ανασυνδυασμού Rolls R-Cap.  
Τα ακάθαρτα ή φραγμένα καπάκια μπορεί να εμποδίσουν την έκλυση αερίου υδρογόνου. 
Επιθεωρήστε και καθαρίστε τα καπάκια όπως απαιτείται. Τα υδροκαπάκια πρέπει να 
αφαιρούνται.

- Ελέγξτε κάθε στοιχείο για χαμηλή στάθμη ηλεκτρολύτη ή/και εκτεθειμένες πλάκες 
και συμπληρώστε με αποσταγμένο νερό όπως απαιτείται. Αν τα κελιά χρειάζονται νερό, 
συμπληρώστε πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξισορρόπησης φορτίου ώστε να 
επιτρέπεται η επαρκής ανάμειξη με τον υφιστάμενο ηλεκτρολύτη. Να προσέχετε να μην 
υπερπληρώνετε τον ηλεκτρολύτη με φυσαλίδες και να μην υπερχειλίζει στη διάρκεια της 
διαδικασίας.

- Προγραμματίστε την τάση εξισορρόπησης φορτίου όπως συνιστάται στον Πίνακα 2 (α) 
& 2 (β) Παράμετροι Φόρτισης Υγρών Μπαταριών ξεκινώντας από το κάτω άκρο του εύρους 
τάσης για τα νεότερα μοντέλα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
1. Ολοκληρώστε μια φόρτιση μέγιστου ρεύματος & απορρόφησης για να φέρετε τη 
συστοιχία μπαταριών στο 100% SOC πριν από την έναρξη μιας διορθωτικής εξισορρόπησης 
φορτίου.

2. Μετρήστε τη θερμοκρασία ενός δοκιμαστικού στοιχείου και καταγράψτε το ειδικό βάρος 
κάθε στοιχείου στη συστοιχία μπαταριών. Προσδιορίστε τα στοιχεία με υψηλές/χαμηλές 
μετρήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Μην προσπαθείτε να ισοσταθμίσετε μια συστοιχία μπαταριών που είναι 
γνωστό ότι έχει ελαττωματικές μπαταρίες ή στοιχεία, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει 
σημαντική υπερφόρτιση και ζημιά στα υπόλοιπα στοιχεία.

3. Αρχικοποιήστε τη φόρτιση εξισορρόπησης φορτίου με σταθερά χαμηλό ρεύμα DC 
(5-10% της χωρητικότητας μπαταρίας C/20). Αν δεν διατίθεται ρεύμα από το δίκτυο, 
χρησιμοποιήστε μια πηγή ρεύματος DC (γεννήτρια) ή Φ/Β σύστημα επαρκούς ρεύματος, 
εφόσον είναι εφικτό.

4. Το ειδικό βάρος ανεβαίνει κατά μήκος της συστοιχίας μπαταριών, ιδανικά φτάνει 
το 1,265-1,270 σε κάθε κελί κατά την ολοκλήρωση. Οι ενδείξεις μετρήσεις σε ορισμένα 
στοιχεία μπορεί να είναι ελαφρώς αυξημένες εξαιτίας της θερμοκρασίας του ηλεκτρολύτη 
(Π.χ. 1,280) και επιστρέφουν στις κανονικές τιμές αφότου ψυχθεί ο ηλεκτρολύτης αλλά 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 1,30. Αν η θερμοκρασία του στοιχείου υπερβεί τους 46ºC 
(115ºF) και πλησιάζει τους 52ºC (125ºF), τερματίστε τη διαδικασία εξισορρόπησης φορτίου 
και επιτρέψτε στις μπαταρίες να κρυώσουν. Εφόσον διατίθεται, ελέγξτε τη θερμοκρασία 
κάθε στοιχείου χρησιμοποιώντας αισθητήρα θερμοκρασίας υπερύθρων, έτσι ώστε να 
απομονωθούν τυχόν χαλασμένα στοιχεία.

5. Αν τα στοιχεία έχουν έντονη θείωση μπορ εί να διαρκέσει πολλές ώρες ώσπου να αυξηθεί 
ή/και να ισοσταθμιστεί το ειδικό βάρος. Αν οι μετρήσεις σταθεροποιούνται για 45-60 λεπτά, 
αλλά δεν φτάνουν στο 1,265-1,270, σταματήστε τη διαδικασία για να αποτραπούν ζημιές σε 
κελιά και επιτρέψτε στις μπαταρίες να κάνουν τον κανονικό κύκλο τους για 2-4 εβδομάδες 
πριν επαναλάβετε τη διαδικασία. Τα κελιά θα συνεχίσουν την αποθείωση μετά από μια 
εξισορρόπηση φορτίου, καθώς το θείο διαλύεται στη διάρκεια της κανονικής φόρτισης.
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Επιτρέψτε στη συστοιχία μπαταριών να κρυώσει για 1-2 ώρες. Ελέγξτε και καταγράψτε το 
ειδικό βάρος κάθε στοιχείου. Τα βάρη θα πρέπει να είναι 1,265 ± 0,005 ή πιο κάτω. Ελέγξτε τα 
επίπεδα ηλεκτρολυτών και προσθέστε αποσταγμένο νερό όπως απαιτείται.

Συνιστάται να μετριέται και να καταγράφεται η μέτρηση ειδικού βάρους ενός πιλοτικού 
στοιχείου σε τακτική βάση, όταν θεωρείται ότι η συστοιχία είναι πλήρως φορτισμένη. 
Η μέτρηση θα πρέπει να συγκρίνεται με προηγούμενες μετρήσεις. Αν η μέτρηση είναι 
κάτω από την προηγούμενη ένδειξη, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μεγαλύτερος 
χρόνος απορρόφησης ή/και υψηλότερη ρύθμιση τάσης. Όσο υψηλότερος είναι ο χρόνος 
απορρόφησης και υψηλότερη η τάση φόρτισης μέγιστου ρεύματος, τόσο περισσότερο νερό 
καταναλώνεται αλλά λιγότερη εξισορρόπηση φορτίου απαιτείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ειδικό βάρος θα πρέπει να ανεβαίνει όσο τα στοιχεία χρησιμοποιούν νερό. 
Αναζητήστε συμπεριφορές του ειδικού βάρους μέσα σε μια χρονική περίοδο και κάντε 
μικρές ρυθμίσεις, όπως απαιτείται.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ & ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Οι περισσότεροι ελεγκτές φόρτισης πολλών σταδίων προσφέρουν προ-προγραμματισμένα 
χρονοδιαγράμματα εξισορρόπησης φορτίου, τα οποία συχνά αναφέρονται ως προληπτικές 
εξισορροπήσεις φορτίου. Συνήθως λειτουργούν για μια μικρή χρονική περίοδο 1-2 
ωρών κάθε 30, 60 ή 90 ημέρες και μπορούν να είναι πολύ χρήσιμα στην αντιστάθμιση και 
απομάκρυνση μικρών ποσοτήτων συγκεντρωμένων θειώσεων σε συνεχή βάση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτέλεση συχνών εξισορροπήσεων φορτίου σε μπαταρίες που 
δεν χρειάζονται ισοστάθμιση ή αποθείωση θα προκαλέσει υπερβολική φόρτιση και πρόωρη 
υποβάθμιση των στοιχείων, περιορίζοντας τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για αυτόν το 
λόγο, η Rolls συνιστά να επιτηρείται το ειδικό βάρος και η τάση σε τακτική βάση, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά οι προγραμματισμένοι χρόνοι εξισορρόπησης 
φορτίου. Εναλλακτικά, μια διορθωτική εξισορρόπηση φορτίου μπορεί να απαιτείται όταν 
προκύπτουν συμπτώματα όπως η πολύ συχνή λειτουργία (χαμηλή χωρητικότητα) μια 
εφεδρικής γεννήτριας ή η συστοιχία μπαταριών "δεν κρατάει πλέον τη φόρτιση". Αυτά τα 
συμπτώματα είναι συνηθισμένα σε βαριά, συγκεντρωμένη θείωση. Αν μια μπαταρία δεν 
φορτίζεται πλήρως σε τακτική βάση ή εκτελείται περιορισμένη ή ανεπαρκής εξισορρόπηση 
φορτίου με χρήση μιας γεννήτριας, θα προκύψει θείωση λόγω της "ελλιπούς" κυκλικής 
λειτουργίας. Αυτή η υπο-φόρτιση και ο σχηματισμός θείωσης θα μειώσουν σταδιακά τη 
διαθέσιμη χωρητικότητα. Συνιστάται να επιτηρείται τακτικά η κατάσταση της συστοιχίας 
καθώς η συγκέντρωση θείωσης μπορεί να διαρκέσει μήνες ώσπου να φτάσει σε σημείο που 
να μπορεί να παρατηρηθεί η απώλεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σωστή φόρτιση μιας συστοιχίας μπαταριών με επαρκή τάση και ρεύμα 
σε κάθε κύκλο είναι θεμελιώδους σημασίας για την μεγάλη διάρκεια ζωής. Ενδέχεται να 
απαιτούνται εξισορροπήσεις φορτίου περιοδικά για την ισοστάθμιση και την αποθείωση 
αλλά δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτές για την αντιμετώπιση των ανεπαρκών πηγών 
φόρτισης. Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να μην αντιμετωπίσει πλήρως την απώλεια 
χωρητικότητας εξαιτίας παρατεταμένου σχηματισμού θείωσης. Ενδέχεται να απαιτηθούν 
επανειλημμένες εξισορροπήσεις φορτίου σε περιπτώσεις όπου η συστοιχία μπαταριών 
υπο-φορτίζεται συνεχώς. Η, συνήθως μόνο μερική, ανάκτηση της χωρητικότητας μπορεί να 
διαρκέσει 1-3 μήνες με επιτήρηση και επανειλημμένες διαδικασίες σε συστοιχίες μπαταριών 
που έχουν σταθερά χαμηλές μετρήσεις ειδικού βάρους.
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ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
VRLA AGM
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ROLLS VRLA AGM

Για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας Rolls VRLA AGM, είναι σημαντικό να 
είναι σωστά φορτισμένη. Η πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή φόρτιση μιας μπαταρίας VRLA AGM 
θα έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη διάρκεια ζωής. Η καλύτερη προστασία από την εσφαλμένη 
φόρτιση είναι να χρησιμοποιείται ποιοτικός φορτιστής και να ελέγχεται τακτικά ότι 
τηρούνται σωστά το ρεύμα φόρτισης και οι ρυθμίσεις τάσης που προτείνει ο κατασκευαστής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ VRLA AGM
Για τη διατήρηση της καλής υγείας, οι μπαταρίες VRLA AGM θα πρέπει να τίθενται σε πλήρη 
φόρτιση σε κάθε κύκλο ή, κατ' ελάχιστον, μία φορά κάθε 6-7 ημέρες. Η φόρτιση θα πρέπει να 
ολοκληρώνεται σε αεριζόμενη περιοχή, καθώς το αέριο υδρογόνο μπορεί να εκλυθεί ακόμα 
και από τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης σε περίπτωση υπερβολικής φόρτισης των μπαταριών. 
Ποτέ μην φορτίζετε μια παγωμένη μπαταρία. Ιδανικές θερμοκρασίες φόρτισης: 0°C-40°C 
(32°F-104°F).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ VRLA AGM

Για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, συνιστάται ιδιαιτέρως ένας 
φορτιστής ελεγχόμενης τάσης με θερμοκρασιακή αντιστάθμιση. Ανατρέξτε στον Πίνακα 6 
VRLA AGM Τάση Φόρτισης για τις συνιστώμενες παραμέτρους φόρτισης. Η τάση φόρτισης 
θα πρέπει να ρυθμίζεται σε 2,45vpc @ 25°C (77°F) για να επιτρέπεται στον φορτιστή να 
ρυθμίζει σωστά την τάση με θερμοκρασιακή αντιστάθμιση. Η θερμοκρασιακή αντιστάθμιση 
θα πρέπει να προγραμματίζεται όπως καθορίζεται στον
Πίνακα 6 με προσαρμογή σε βήματα των 4mv/ºC/στοιχείο. Χωρίς θερμοκρασιακή 
αντιστάθμιση, οι ρυθμίσεις τάσης θα πρέπει να προσαρμόζονται χειροκίνητα για 
θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 25°C (77°F).
Καθώς μειώνεται η θερμοκρασία, η τάση θα πρέπει να αυξάνεται, και αντίστροφα. Αν ο 
φορτιστής έχει προκαθορισμένο προφίλ φόρτισης για μπαταρίες τύπου VRLA AGM, 
επαληθεύστε ότι αυτές οι ρυθμίσεις τάσης ακολουθούν τις ειδικές παραμέτρους φόρτισης 
του κατασκευαστή της μπαταρίας.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ VRLA AGM

υγρών μπαταριών και μπορούν να δέχονται ρεύμα πιο αποδοτικά. Συνιστάται το ρεύμα 
αρχικής φόρτισης να είναι ρυθμισμένο στο 20% του C/20 της συστοιχίας μπαταριών (ελάχ. 
10% / μέγ. 30% του C/20) για να είναι εφικτή η πλήρης φόρτιση των μπαταριών εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος. Μπορεί να ρυθμιστεί και χαμηλότερα, ωστόσο αυτό θα 
αυξήσει τον απαιτούμενο χρόνο φόρτισης. Είναι πολύ σημαντικό οι μπαταρίες VRLA AGM 
να τίθενται συχνά σε πλήρη φόρτιση για να αποτρέπεται η απώλεια χωρητικότητας. Πρέπει 
επίσης να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τα υγρά μοντέλα, αυτές οι μπαταρίες ΔΕΝ θα πρέπει 
να ισοσταθμίζονται με σκοπό την ανάκτηση απωλειών χωρητικότητας. Αυτή η ρύθμιση 
προγράμματος θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη στον ελεγκτή φόρτισης, ώστε να 
αποτρέπεται η αθέλητη υπερ-φόρτιση. 

Ο φορτιστής θα πρέπει να παρέχει το αρχικό μέγιστο ρεύμα στην προγραμματισμένη τάση 
φόρτισης μέγιστου ρεύματος μέχρι να επιτευχθεί το όριο τάσης και μετά να κάνει μεταγωγή 
στο στάδιο φόρτισης απορρόφησης.
Ο φορτιστής θα πρέπει να διατηρεί την τάση απορρόφησης ώσπου το ρεύμα να φτάσει στο 
προγραμματισμένο σημείο αναφοράς τελικών Αμπέρ/Αμπέρ επιστροφής/υπολειπόμενου 
ρεύματος (συνιστάται 3% για τα μοντέλα VRLA AGM). Για να οριστεί ο χρόνος φόρτισης 
απορρόφησης, γίνεται ένας υπολογισμός χρησιμοποιώντας την τιμή 20 Hr AH της 
συστοιχίας μπαταριών (C/20) και το τρέχον μετρούμενο ρεύμα φόρτισης ή/και τη μέγιστη 
απόδοση του φορτιστή.
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ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ VRLA AGM
Όπου: T = 0.38 x C /I T = ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

C = 20 hr ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (συνολική χωρητικότητα AH της συστοιχίας 
μπαταριών)

I = Ρεύμα φόρτισης (Amps) (*Βλ. σημείωση: ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ στη σελ. 11 για 
λεπτομέρειες)

0,38 = (συνυπολογίζει την υποτιθέμενη απώλεια ρεύματος στη διάρκεια της φάσης 
φόρτισης απορρόφησης)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
2 strings of 6 Volt S6-460AGM models
C = 20 hr AH rate = 415 AH x (2 strings) = 830 AH
I = 20% (recommended) of 830 AH = 166 Amps
T = 0.38 x 830/166 = 1.9 hrs

ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ VRLA AGM

Για να διατηρείται το 100% SOC, ο φορτιστής συνεχίζει την έξοδο προς τη συστοιχία 
μπαταριών στην προγραμματισμένη τάση συντήρησης και τα τελικά Αμπέρ/Αμπέρ 
επιστροφής/υπολειπόμενο ρεύμα αδιάκοπα ή μέχρι να απενεργοποιηθεί ή αποσυνδεθεί 
ο φορτιστής. Το προφίλ στον Πίνακα 6: VRLA AGM Τάση Φόρτισης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς το στάδιο συντήρησης. Χωρίς το στάδιο συντήρησης, η 
επαναφόρτιση μπορεί να τερματιστεί βάσει του χρόνου. Αυτό διαφέρει ανάλογα με το 
βάθος της εκφόρτισης και το ρεύμα φόρτισης ή την ποσοστιαία επαναφόρτιση (105-
110%).

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ROLLS VRLA AGM

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τα επισημασμένα σημεία αναφοράς τάσης όταν ο 
εξοπλισμός φόρτισης παρέχεται μαζί με αισθητήρα θερμοκρασίας. Ρύθμιση στα 
4mV/ºC/στοιχείο...(+/- 96mV ανά ºC από σύστημα 25ºC Delta - 48V) Οι υψηλότερες 
ή χαμηλότερες ρυθμίσεις μπορούν να προκαλέσουν εσφαλμένες προσαρμογές στην 
τάση φόρτισης. Χωρίς αισθητήρα θερμοκρασίας, οι ρυθμίσεις φόρτισης πρέπει να 
ρυθμίζονται χειροκίνητα βάσει της θερμοκρασίας μπαταρίας κατά τη χρήση, όχι 
απλώς τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ VRLA AGM

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν το τρέχον μετρούμενο ρεύμα είναι 120 Amp ή 
η μέγιστη απόδοση του φορτιστή περιορίζεται 
στα 120 Amp, τότε χρησιμοποιούνται 120.
(Π.χ. 2 ελεγκτές x 60 Amp)
T = 0,38 x 830/120 = 2,6 hrs
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ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ/ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ VRLA AGM

Η αποδοτικότητα φόρτισης είναι μια μέτρηση της ενέργειας που μπορείτε να λάβετε 
από μια φορτισμένη μπαταρία δια της ενέργειας που απαιτείται για να φορτιστεί. 
Η αποδοτικότητα φόρτισης βασίζεται σε έναν μεγάλο αριθμό παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένου του ρυθμού φόρτισης ή εκφόρτισης. Οι μπαταρίες VRLA AGM 
έχουν μέση αποδοτικότητα φόρτισης ~80%. Θα πρέπει να μειώνεται 1% ανά έτος μετά το 
τρίτο (3) έτος λειτουργίας.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ VRLA AGM

Αν οι μπαταρίες Rolls VRLA AGM είναι σωστά φορτισμένες δεν θα πρέπει να εμφανίζουν 
μεταβαλλόμενη απώλεια χωρητικότητας ή να χρειάζονται ισοστάθμιση. Αν δεν έχουν 
φορτιστεί σωστά και υπάρχει
μείωση της χωρητικότητας, επαναφορτίστε πλήρως τις μπαταρίες στη συνιστώμενη 
τάση. Είναι σημαντικό να αποφεύγεται η βαριά εκφόρτιση. Αν οι μπαταρίες αποθηκευτούν 
για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, να εκτελείτε μια περιοδική φόρτιση ανανέωσης. Η 
συχνότητα εξαρτάται από τη θερμοκρασία αποθήκευσης όπως σημειώνεται πιο κάτω.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δεν χρησιμοποιούνται, είναι φυσιολογικό να αναμένεται μια αυτο-
εκφόρτιση 2% κάθε μήνα στους 25ºC (77ºF) για τα σφραγισμένα μοντέλα VRLA AGM. 
Αυτός ο ρυθμός επιβραδύνεται όσο μειώνονται οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος 
και αυξάνεται στις υψηλότερες θερμοκρασίες. Οι αποθηκευμένες μπαταρίες θα πρέπει 
να επαναφορτίζονται κάθε 3-4 μήνες ώσπου να τεθούν σε λειτουργία, έτσι ώστε να 
αποφεύγεται ο σχηματισμός θειώσεων και πιθανά παγώματα σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
Οι μπαταρίες δεν πρέπει ΠΟΤΕ να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Για τον 
περιορισμό του περιβαλλοντικού αντικτύπου, να παραδίδετε τις άδειες μπαταρίες VRLA 
AGM σε πιστοποιημένη εγκατάσταση ανακύκλωσης για ανακύκλωση.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ VRLA AGM
Η ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας για τις μπαταρίες VRLA AGM είναι 25°C (77°F). 
Προσέξτε ότι η λειτουργία σε υψηλότερες θερμοκρασίες μειώνει τον κύκλο ζωής εξαιτίας 
της υποβάθμισης των στοιχείων. Η απώλεια της διάρκειας κύκλου ζωής δεν μπορεί να 
ανακτηθεί.

Π.χ. η συνεχής λειτουργία στους 35°C (95°F) μειώνει κατά κανόνα τη διάρκεια κύκλου ζωής 
μπαταρίας κατά 50%.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες περιορίζουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα της μπαταρίας. 
Η χωρητικότητα αποκαθίσταται όταν αυξηθούν οι θερμοκρασίες λειτουργίας. Για 
τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης χωρητικότητας, ανατρέξτε στον Πίνακα 3: 
Πολλαπλασιαστής χωρητικότητας χαμηλής θερμοκρασίας

Θερμοκρασία αποθήκευσης Διάστημα φόρτισης ανανέωσης
Κάτω από τους 20ºC (68ºF) 9 μήνες

20ºC (68ºF) - 30ºC (86ºF) 6 μήνες
Πάνω από 30ºC (86ºF) 3 μήνες

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ VRLA AGM
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ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
OPZV GEL
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ROLLS OPZV GEL
Σχεδιασμένες και κατάλληλες για τακτικούς κύκλους λειτουργίας όπως και για εφαρμογές 
τάσης συντήρησης και εφεδρείας, οι σφραγισμένες μπαταρίες Rolls OPzV GEL έχουν 
χαμηλότερη εσωτερική αντίσταση σε σχέση με τα υγρά μοντέλα βαθέος κύκλου, ώστε να 
επιτρέπεται η γρήγορη επαναφόρτιση και ο χαμηλός ρυθμός αυτο-εκφόρτισης (2% ανά 
μήνα). Οι μπαταρίες Rolls OPzV GEL είναι πολύ καλές σε εφαρμογές όπου χρειάζονται 
συχνοί κύκλοι λειτουργίας, ακόμα και σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας, και προσφέρουν 
περισσότερο από 20 χρόνια διάρκεια κύκλου ζωής σε εφαρμογές τάσης συντήρησης στους 
25ºC (77ºF).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Οι μπαταρίες Rolls OPzV GEL θα πρέπει να τοποθετούνται όρθιες, εκτός αν καθορίζεται 
διαφορετικά, και δεν πρέπει να τοποθετούνται ανάποδα ή οριζόντια στο άκρο (κοντύτερη 
πλευρά) του περιβλήματος. Κατόπιν παραγγελίας, διατίθενται μοντέλα συμβατά με 
οριζόντια τοποθέτηση (μακρύτερη πλευρά) καθώς και εξατομικευμένα συστήματα rack. 
Επικοινωνήστε με τον Διανομέα ή τον Έμπορο Rolls Battery για περισσότερες πληροφορίες.
Να προσέχετε να μην καλύπτετε ή να ασκείτε πίεση σε βαλβίδες που βρίσκονται στο επάνω 
μέρος των μπαταριών, όταν χρησιμοποιείτε ιμάντες για να τοποθετήσετε ή να ασφαλίσετε 
τις μπαταρίες, καθώς μπορεί να προκύψουν ζημιές.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ OPZV GEL

Οι μπαταρίες Rolls OPzV GEL έχουν παρόμοιες απαιτήσεις τοποθέτησης και φόρτισης με τα 
μοντέλα VRLA AGM, εκτός από τα ειδικά σημεία αναφοράς για την τάση φόρτισης μέγιστου 
ρεύματος, απορρόφησης και συντήρησης.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ROLLS OPZV GEL

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τα επισημασμένα σημεία αναφοράς τάσης όταν ο εξοπλισμός 
φόρτισης παρέχεται μαζί με αισθητήρα θερμοκρασίας. Ρύθμιση στα 3mV/ºC/στοιχείο...(+/- 
72mV ανά ºC από σύστημα 25ºC Delta - 48V)
Οι υψηλότερες ή χαμηλότερες ρυθμίσεις μπορούν να προκαλέσουν εσφαλμένες 
προσαρμογές στην τάση φόρτισης. Χωρίς αισθητήρα θερμοκρασίας, οι ρυθμίσεις φόρτισης 
πρέπει να ρυθμίζονται χειροκίνητα βάσει της θερμοκρασίας μπαταρίας κατά τη χρήση, όχι 
απλώς τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Τάση Φόρτισης OPzV GEL

ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ROLLS OPZV GEL
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ OPZV GEL
Η καλωδίωση του φορτιστή θα πρέπει να είναι μονωμένη και χωρίς σπασίματα ή κοψίματα. 
Οι συνδετήρες των καλωδίων θα πρέπει να είναι καθαροί και σωστά ματισμένοι στους 
ακροδέκτες της μπαταρίας, ώστε να προσφέρουν καλή σύνδεση. Το καλώδιο AC του 
φορτιστή δεν θα πρέπει να έχει σπασίματα ή κοψίματα και η επίτοιχη πρίζα θα πρέπει να είναι 
καθαρή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ OPZV GEL
Για τη διατήρηση της καλής υγείας, οι μπαταρίες VRLA AGM θα πρέπει να τίθενται σε πλήρη 
φόρτιση σε κάθε κύκλο ή, κατ' ελάχιστον, μία φορά κάθε 6-7 ημέρες. Η φόρτιση θα πρέπει να 
ολοκληρώνεται σε αεριζόμενη περιοχή, καθώς αέρια μπορούν να εκλυθούν ακόμα και από τη 
βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης σε περίπτωση υπερβολικής φόρτισης των μπαταριών. Ποτέ μην 
φορτίζετε μια παγωμένη μπαταρία.
Ιδανικές θερμοκρασίες φόρτισης: 0°C-40°C (32°F-104°F).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ OPZV GEL
Για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, συνιστάται ιδιαιτέρως ένας 
φορτιστής ελεγχόμενης τάσης με θερμοκρασιακή αντιστάθμιση. Ανατρέξτε στον Πίνακα 
8 OPzV GEL Τάση Φόρτισης για το συνιστώμενο ελεγχόμενο προφίλ φόρτισης τάσης. Αν 
χρησιμοποιείται θερμοκρασιακή αντιστάθμιση μπαταρίας, η τάση του φορτιστή θα πρέπει να 
τίθεται στα 2,38vpc - 25°C (77°F) ώστε να επιτρέπεται η σωστή προσαρμογή της τάσης από 
τον φορτιστή (3mv/ºC/στοιχείο). Αν ο φορτιστής έχει προκαθορισμένο προφίλ φόρτισης 
για μπαταρίες τύπου OPzV GEL, επαληθεύστε ότι αυτές οι ρυθμίσεις τάσης ακολουθούν τις 
ειδικές συστάσεις του κατασκευαστή της μπαταρίας.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ OPZV GEL
Οι μπαταρίες OPzV GEL έχουν χαμηλότερη εσωτερική αντίσταση σε σχέση με τα μοντέλα 
υγρών μπαταριών και μπορούν να δέχονται ρεύμα πιο αποδοτικά. Συνιστάται το ρεύμα 
αρχικής φόρτισης να είναι ρυθμισμένο στο 20% του C/20 της συστοιχίας μπαταριών (ελάχ. 
10% / μέγ. 30% του C/20) για να είναι εφικτή η πλήρης φόρτιση των μπαταριών εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος. Μπορεί να ρυθμιστεί και χαμηλότερα, ωστόσο αυτό θα 
αυξήσει τον απαιτούμενο χρόνο φόρτισης. Είναι πολύ σημαντικό οι μπαταρίες OPzV GEL 
να τίθενται συχνά σε πλήρη φόρτιση για να αποτρέπεται η απώλεια χωρητικότητας. Πρέπει 
επίσης να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τα υγρά μοντέλα, αυτές οι μπαταρίες ΔΕΝ θα πρέπει 
να ισοσταθμίζονται με σκοπό την ανάκτηση απωλειών χωρητικότητας. Αυτή η ρύθμιση 
προγράμματος θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη στον ελεγκτή φόρτισης, ώστε να 
αποτρέπεται η αθέλητη υπερ-φόρτιση.
 
Ο φορτιστής θα πρέπει να παρέχει το αρχικό μέγιστο ρεύμα στην προγραμματισμένη 
τάση φόρτισης μέγιστου ρεύματος μέχρι να επιτευχθεί το όριο τάσης και μετά να κάνει 
μεταγωγή στο στάδιο φόρτισης απορρόφησης. Ο φορτιστής θα πρέπει να διατηρεί την τάση 
απορρόφησης ώσπου το ρεύμα να φτάσει στο προγραμματισμένο σημείο αναφοράς τελικών 
Αμπέρ/Αμπέρ επιστροφής/υπολειπόμενου ρεύματος (συνιστάται 3 -4% για τα μοντέλα 
OPzV GEL). Για να οριστεί ο χρόνος φόρτισης απορρόφησης, γίνεται ένας υπολογισμός 
χρησιμοποιώντας την τιμή 20 Hr AH της συστοιχίας μπαταριών (C/20) και το τρέχον 
μετρούμενο ρεύμα φόρτισης ή/και τη μέγιστη απόδοση του φορτιστή.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ/ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ OPzV
Η αποδοτικότητα φόρτισης είναι μια μέτρηση της ενέργειας που μπορείτε να λάβετε από μια 
φορτισμένη μπαταρία δια της ενέργειας που απαιτείται για να φορτιστεί. Οι μπαταρίες OPzV 
GEL έχουν μέση αποδοτικότητα φόρτισης ~85%. Θα πρέπει να μειώνεται 1% ανά έτος μετά 
από το τρίτο (3) έτος λειτουργίας.
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ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ OPZV

Όπου: T = 0.38 x C /I                   T = ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
C = 20 hr ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (συνολική χωρητικότητα AH της συστοιχίας 
μπαταριών)
I = Ρεύμα φόρτισης (Amps) (*Βλ. σημείωση: ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ στη σελ. 11 για 
λεπτομέρειες)
 0,38 = (συνυπολογίζει την υποτιθέμενη απώλεια ρεύματος στη διάρκεια της φάσης 
φόρτισης απορρόφησης)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Μοντέλα 1 στοιχειοσειράς 2 Volt S2-690GEL 
C = Ρυθμός 20 hr AH = 785 AH
I = 20% (συνιστώμενο) από 785 AH = 157 Amp
T = 0,38 x 785/157 = 1,9 hrs

ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ OPZV GEL
Για να διατηρείται το 100% SOC της συστοιχίας μπαταριών, ο φορτιστής συνεχίζει να 
παρέχει φόρτιση συντήρησης στη συστοιχία μπαταριών στα τελικά Αμπέρ/Αμπέρ 
επιστροφής/υπολειπόμενο ρεύμα αδιάκοπα ή μέχρι να απενεργοποιηθεί ή αποσυνδεθεί ο 
φορτιστής.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ OPZV GEL
εμφανίζουν μεταβαλλόμενη απώλεια χωρητικότητας ή να χρειάζονται ισοστάθμιση. Αν δεν 
έχουν φορτιστεί σωστά και υπάρχει μείωση της χωρητικότητας, επαναφορτίστε πλήρως τις 
μπαταρίες στη συνιστώμενη τάση. Είναι σημαντικό να αποφεύγεται η βαριά εκφόρτιση. Αν 
οι μπαταρίες αποθηκευτούν για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, να εκτελείτε μια περιοδική 
φόρτιση ανανέωσης. Η συχνότητα εξαρτάται από τη θερμοκρασία αποθήκευσης όπως 
σημειώνεται:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
Οι μπαταρίες δεν πρέπει ΠΟΤΕ να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Για τον 
περιορισμό του περιβαλλοντικού αντικτύπου, να παραδίδετε τις άδειες μπαταρίες OPzV 
GEL σε πιστοποιημένη εγκατάσταση ανακύκλωσης για ανακύκλωση.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ OPzV GEL
Η ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας για τις μπαταρίες OPzV GEL είναι 25°C (77°F). 
Προσέξτε ότι η λειτουργία σε υψηλότερες θερμοκρασίες μειώνει τον κύκλο ζωής εξαιτίας 
της υποβάθμισης των στοιχείων. Η απώλεια της διάρκειας κύκλου ζωής δεν μπορεί να 
ανακτηθεί.
Π.χ. η συνεχής λειτουργία στους 35°C (95°F) μειώνει κατά κανόνα τη διάρκεια κύκλου ζωής 
μπαταρίας κατά 50%.
Οι χαμηλές θερμοκρασίες περιορίζουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα της μπαταρίας. 
Η χωρητικότητα αποκαθίσταται όταν αυξηθούν οι θερμοκρασίες λειτουργίας. Για 
τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης χωρητικότητας, ανατρέξτε στον Πίνακα 3: 
Πολλαπλασιαστής χωρητικότητας χαμηλής θερμοκρασίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν το τρέχον μετρούμενο ρεύμα είναι 120 Amp ή η 
μέγιστη απόδοση του φορτιστή περιορίζεται στα 
120 Amp, τότε χρησιμοποιούνται 120.
(Π.χ. 2 ελεγκτές x 60 Amp)
T = 0,38 x 785/120 = 2,5 hrs

Θερμοκρασία αποθήκευσης Διάστημα φόρτισης ανανέωσης

Κάτω από τους 20ºC (68ºF) 9 μήνες
20ºC (68ºF) - 30ºC (86ºF) 6 μήνες

Πάνω από 30ºC (86ºF) 3 μήνες
ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Θερμοκρασία αποθήκευσης & φόρτιση ανανέωσης OPzV GEL
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι περισσότερες μπαταρίες βαθέος κύκλου που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν αρχικά σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για 
χρήση σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές, όπου εκτελούνται σταθεροί κύκλοι 
φόρτισης διάρκειας έξι έως δώδεκα ωρών ώσπου οι μπαταρίες να φτάσουν σε πλήρη 
κατάσταση φόρτισης. Στις εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (RE - Renewable 
Energy), δεν συνηθίζεται ο παρατεταμένος χρόνος φόρτισης και στις περισσότερες 
περιπτώσεις επιτυγχάνεται μια μέγιστη διάρκεια 4-6 ωρών κορύφωσης φόρτισης κάθε 
μέρα, εξαιτίας των συνθηκών περιορισμένης ηλιακής ακτινοβολίας και μεταβαλλόμενων 
καιρικών συνθηκών. Για να διασφαλίζεται ότι οι μπαταρίες έχουν λάβει επαρκή φόρτιση, 
τα συστήματα φόρτισης πρέπει να είναι κατάλληλα διαστασιολογημένα ή να έχουν 
προστεθεί πηγές φόρτισης, έτσι ώστε να αποτρέπεται η υπο-φόρτιση, η ελλιπής κυκλική 
λειτουργία και οι πρόωρες ζημιές στη μπαταρία.

Υπάρχουν δύο καθοριστικοί τύποι συστημάτων που βασίζονται σε μπαταρίες και 
χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: εντός δικτύου 
ρεύματος και εκτός δικτύου ρεύματος. Τα συστήματα εκτός δικτύου ρεύματος συνήθως 
χρησιμοποιούνται όταν ο πελάτης δεν έχει πρόσβαση ή επιλέγει να μην συνδεθεί 
σε δημόσιο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτός ο πελάτης μπορεί να ζει κάπου 
απομακρυσμένα και να έχει επιλέξει να εγκαταστήσει ένα σύστημα ανανεώσιμης πηγής 
ενέργειας από μία ή περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να παράγει και να 
αποθηκεύει το ρεύμα που χρειάζεται για να λειτουργεί όλα τα ηλεκτρικά συστήματα στο 
σπίτι του.

Με τα συστήματα που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο ρεύματος, οι πελάτες κατά κανόνα 
ζουν σε περιοχές όπου ενδέχεται να έχουν συχνές ή παρατεταμένες διακοπές ρεύματος 
από τον δημόσιο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κακές 
καιρικές συνθήκες, σε αναξιόπιστο δίκτυο ρεύματος ή σε φυσικές καταστροφές. Το 
σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χρησιμοποιείται ως εφεδρική παροχή ρεύματος 
και προορίζεται για τη συμπλήρωση του ρεύματος σε κρίσιμα φορτία (π.χ. φωτισμός και 
ψύξη) στη διάρκεια σύντομων διακοπών ή/και για να μειώνονται οι δαπάνες ενέργειας 
μέσω της πώλησης του πλεονάζοντος ρεύματος από το σύστημα προς τον δημόσιο 
πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

ΒΑΘΟΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ

Το βάθος εκφόρτισης (DOD - Depth of Discharge), χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
το ποσό βαθιά έχει εκφορτιστεί η μπαταρία. Μια μπαταρία που είναι 100% φορτισμένη 
έχει DOD 0%. Μια μπαταρία που έχει εκφορτιστεί κατά 20% της χωρητικότητάς της, 
διατηρώντας το 80% της χωρητικότητάς της, έχει DOD 20%. Αν μια μπαταρία έχει 
εκφορτιστεί τελείως χωρίς υπολειπόμενη χωρητικότητα, το DOD είναι 100%.

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ

Οι κατασκευαστές μπαταριών υπολογίζουν τον κύκλο ζωής των μπαταριών τους 
συγκρίνοντας το επίπεδο εκφόρτισης της μπαταρίας και τη συχνότητα κυκλικής 
λειτουργίας. Η υψηλότερη εκφόρτιση της μπαταρίας έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη 
διάρκεια κύκλου ζωής. Αντίθετα, το μικρότερο ποσοστό εκφόρτισης παρατείνει την 
αναμενόμενη διάρκεια κύκλου ζωής της μπαταρίας, καθώς η μπαταρία προσφέρει 
περισσότερες φορτίσεις/εκφορτίσεις. Για να δοθεί ένα παράδειγμα του κύκλου ζωής, 
μια στοιχειοσειρά 48V μοντέλων 8 x 6 volt S6 L16-HC εν σειρά (445 AH χωρητικότητα @ 
C/20 ) που εκφορτίζεται σταθερά στο 50% της κατάστασης φόρτισης (222 AH ληφθείσας 
χωρητικότητας) και επαναφορτίζεται σταθερά σε πλήρη κατάσταση φόρτισης θα πρέπει 
να αποδώσει περίπου 1995 κύκλους πριν από το τέλος του κύκλου ζωής.
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Τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκτός δικτύου ρεύματος έχουν κατά 
κανόνα τη διαστασιολόγηση για να λειτουργήσουν μεταξύ 20% και 50% DOD. Οι 
μπαταρίες βαθέος κύκλου πρέπει να χρησιμοποιούνται έως το πολύ στο 50% DOD, 
καθώς αυτό προσφέρει ισορροπία μεταξύ χωρητικότητας και κύκλου ζωής, ενώ επίσης 
συνυπολογίζεται το κόστος αντικατάστασης.

Στα εφεδρικά συστήματα που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο ρεύματος, οι εγκαταστάτες 
συνήθως διαστασιολογούν τις συστοιχίες μπαταριών για λειτουργία σε μεγαλύτερο 
βάθος εκφόρτισης ώστε να περιορίζεται το αρχικό κόστος τοποθέτησης. Η κυκλική 
λειτουργία συστημάτων συνδεδεμένων στο δίκτυο είναι σημαντικά λιγότερο συχνή 
σε σχέση με τις εφαρμογές εκτός δικτύου, όπου κατά κανόνα γίνεται σε καθημερινή 
βάση. Μέσω της μη συχνής κυκλικής λειτουργίας, είναι αποδεκτό ένα 80% DOD όσο ο 
πελάτης κατανοεί ότι επηρεάζεται ο συνολικός κύκλος ζωής όταν η συστοιχία μπαταριών 
εκφορτίζεται πέρα από το 50% SOC. Αυτά τα συστήματα δεν θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα να εκφορτίζουν πλήρως τη συστοιχία μπαταριών.

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΒΑΘΟΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ – 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ROLLS BATTERY

ΣΕΙΡΑ 5000 ΜΕ ADVANCED NAM
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η επιλογή της κατάλληλης μπαταρίας για την εκάστοτε εφαρμογή είναι κομβική για τη 
μεγάλη διάρκεια ζωής και τις επιδόσεις της μπαταρίας. Μόλις υπολογιστεί το φορτίο 
πρέπει να επιλεγεί συστοιχία μπαταριών που να καλύπτει τη σχεδίαση του συστήματος 
καθώς και τις απαιτήσεις τοποθέτησης. Τα υγρά μοντέλα μολύβδου-οξέος στα οποία 
χρησιμοποιούνται πλάκες μολύβδου-αντιμονίου χρειάζονται συχνή κυκλική λειτουργία για 
να διατηρείται η χωρητικότητα και να αποτρέπεται ο σχηματισμός θείωσης.
Οι πλάκες μολύβδου-ασβεστίου που χρησιμοποιούνται στα μοντέλα VRLA AGM και GEL 
έχουν περισσότερες ανοχές και ταιριάζουν καλύτερα σε εφαρμογές συντήρησης όπου η 
μπαταρία μπορεί να μην λειτουργεί κυκλικά πολύ συχνά.

Αν χρειάζεται μια συστοιχία μπαταριών συγκεκριμένης χωρητικότητας, είναι σημαντικό 
να επιλέγεται ένα μοντέλο μπαταρίας που να προσφέρει επαρκή χωρητικότητα, χωρίς 
υπερδιαστασιολόγηση, και επίσης να ελαχιστοποιεί το πλήθος των παράλληλων 
στοιχειοσειρών που απαιτούνται για την επίτευξη της επιθυμητής τάσης και χωρητικότητας.

Τα συστήματα με πολλές παράλληλες στοιχειοσειρές συχνά εμφανίζουν ανισορροπία 
φόρτισης. Σε αυτές τις συστοιχίες χρειάζεται επίσης επιπρόσθετη συντήρηση καθώς 
αυξάνεται το πλήθος των τερματικών συνδέσεων που χρειάζονται καθαρισμό, όπως και 
το πλήθος των υγρών στοιχείων προς επιθεώρηση, δοκιμή και συμπλήρωση νερού. Αν μια 
ανισορροπία φόρτισης δεν αντιμετωπιστεί μέσω ρυθμίσεων στον χρόνο φόρτισης και στις 
διορθωτικές εξισορροπήσεις φορτίου, αυτό θα προκαλέσει απώλεια χωρητικότητας και 
πρόωρη αστοχία μπαταρίας.

Ο καθορισμός των απαιτήσεων χωρητικότητας για συστήματος εκτός δικτύου γίνεται 
ολοκληρώνοντας έναν έλεγχο κατανάλωσης ενέργειας βάσει των απαιτήσεων 
πραγματικού φορτίου. Ο υπολογισμός του φορτίου γίνεται βάσει του συνολικού ποσού 
του απαιτούμενου ρεύματος για την υποστήριξη του φορτίου σε χρονική περίοδο 1 ημέρας 
και μετά συνυπολογίζονται οι ημέρες που χρειάζονται πριν από την επαναφόρτιση. Σε ένα 
σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο ρυθμός 20 hr AH (C/20) χρησιμοποιείται κατά τη 
διαστασιολόγηση συστημάτων τριών ημερών αυτονομίας ή περισσότερων. Ο ρυθμός 100 hr 
AH (C100) χρησιμοποιείται κατά τον σχεδιασμό συστημάτων που καλύπτουν περισσότερες 
από 3 ημέρες αυτονομίας.

Τα περισσότερα συστήματα είναι σχεδιασμένα για 1-2 ημέρες αυτονομίας εξαιτίας 
του κόστους των μπαταριών σε σχέση με το κόστος προσθήκης μιας γεννήτριας ή/και 
πρόσθετων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό είναι επίσης πολύ συνηθισμένο σε 
εφαρμογές ηλιακών συστημάτων, καθώς αυτά τα συστήματα επιτρέπουν στη συστοιχία 
μπαταριών να φορτίζεται καθημερινά.

Οι μπαταρίες βαθέος κύκλου λειτουργούν βέλτιστα όταν συντηρούνται σε πλήρη φόρτιση. 
Διατηρώντας ένα 100% SOC παρατείνεται η συνολική διάρκεια ζωής της συστοιχίας 
μπαταριών. Στις εφαρμογές συντήρησης, όπως είναι τα εφεδρικά συστήματα, είναι 
σημαντικό να εκφορτίζεται και να φορτίζεται περιοδικά η συστοιχία μπαταρίας για να 
βρίσκεται σε λειτουργία η συστοιχία μπαταρίας, καθώς αυτό αποτρέπει τη στρωματοποίηση 
και τον σχηματισμό θειώσεων. Τα εφεδρικά συστήματα συχνά είναι διαστασιολογημένα 
για να καλύπτουν τις απαιτήσεις φορτίου κατά τη χρονική στιγμή της τοποθέτησης. Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι η αλλαγή των προφίλ φορτίου επηρεάζει και το πόσο γρήγορα 
μειώνεται η χωρητικότητα της μπαταρίας.
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ΡΥΘΜΟΙ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ρυθμοί εκφόρτισης και επαναφόρτισης κατά την 
επιλογή και διαστασιολόγηση μιας συστοιχίας μπαταριών. Οι κατασκευαστές των 
μπαταριών δημοσιεύουν πολλούς ρυθμούς εκφόρτισης για κάθε μοντέλο μπαταρίας, 
με διακύμανση από 100 ώρες έως 1 ώρα. Συχνά χρησιμοποιούνται ως τιμές αναφοράς 
για διάφορους τύπους εφαρμογών. Ο πιο συχνός στις εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας είναι ο ρυθμός 20 ωρών, καθώς ταιριάζει σε χρονική περίοδο 1 ημέρας. Η 
ονομαστική τιμή, (π.χ. C/20) αναφέρεται σε ένα ελεγχόμενο φορτίο (Amps) που μπορεί 
να τεθεί σε μια μπαταρία για μια χρονική περίοδο πριν η τάση της μπαταρίας να φτάσει σε 
1,75 VPC (volts per cell - volt ανά στοιχείο). Μια υψηλή λήψη Αμπέρ μπορεί να εκτελεστεί 
για σύντομο χρονικό διάστημα και αντίστροφα.

Ως παράδειγμα, μια μπαταρία 400 AH μπορεί να υποστηρίξει μια ελεγχόμενη λήψη 
20 Amp για 20 ώρες (C/20). Εναλλακτικά, η ίδια μπαταρία μπορεί να υποστηρίξει μια 
ελεγχόμενη λήψη 34 Amp για χρονική περίοδο 10 ωρών (C/10), δηλαδή να παρέχει 
χωρητικότητα 340 AH για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες που 
εκφορτίζονται θα πρέπει να επαναφορτίζονται όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Ένα Φ/Β σύστημα εκτός δικτύου θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο να παρέχει ρεύμα 
φόρτισης ικανό να επαναφορτίζει γρήγορα τις μπαταρίες, με αποδοτικό τρόπο και εντός 
του χρονικού παραθύρου στο οποίο το σύστημα παράγει μέγιστη ισχύ (μέγιστη ηλιακή 
ακτινοβολία). Το ρεύμα φόρτισης θα πρέπει να είναι εντός του 10-20% του ρυθμού 20 
Hr AH (C/20) της συστοιχίας μπαταριών ή του ρυθμού C/4, C/5 ή C/6 της μπαταρίας. 
Χρησιμοποιώντας τον υπολογισμό χρόνου φόρτισης απορρόφησης (ρεύμα φόρτισης 
10% του ρυθμού C/20 της συστοιχίας μπαταριών

θα χρειαστούν περίπου 4,2 ώρες, συν τη φάση φόρτισης με μέγιστο ρεύμα (συνήθως 
1-2 ώρες) για να τεθεί η συστοιχία από το 50% στο 100% SOC. Αυτό είναι ένα ιδανικό 
σενάριο καθώς το χαμηλό ρεύμα φόρτισης συνήθως αυξάνει τον απαιτούμενο χρόνο 
φόρτισης πέρα από τις διαθέσιμες ώρες του ήλιου και προκαλεί ελλιπή κυκλική 
λειτουργία ή/και τη χρήση συμπληρωματικής φόρτισης με γεννήτρια. Συνήθως, οι 
πελάτες που χρειάζονται να συμπληρώσουν τη φόρτιση με γεννήτρια δεν τη λειτουργούν 
αρκετά ώστε να μπορέσουν οι μπαταρίες να φτάνουν στο 100% SOC σε τακτική βάση, 
προκαλώντας προβλήματα θείωσης και απώλειας χωρητικότητας που κατόπιν πρέπει να 
αντιμετωπίζονται μέσω διορθωτικών εξισορροπήσεων φορτίου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου ενέργειας και τη 
διαστασιολόγηση και τοποθέτηση του συστήματος, οι πελάτες προσθέτουν ακούσια 
πρόσθετα ή/και απροσδόκητα φορτία. Καθώς η διαστασιολόγηση του συστήματος 
υπολογίζεται μαζί με το επιθυμητό βάθος εκφόρτισης και τις απαιτήσεις φόρτισης 
βάσει της αναμενόμενης χρήσης, αυτό αυξάνει τόσο τις ανάγκες αποθήκευσης όσο και 
την επακόλουθη πηγή φόρτισης στο να επιστρέψει τη συστοιχία μπαταριών σε πλήρη 
φόρτιση.

Συχνά προκαλεί προβλήματα ως αποτέλεσμα της ελλιπούς κυκλικής λειτουργίας και 
υπερ-εκφόρτισης που μειώνουν τον κύκλο ζωής.
Για να αποφεύγεται αυτό, ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώνεται ως προς τη σημασία της 
σωστής διαστασιολόγησης του συστήματος για την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών. 
Συζητήστε τυχόν αναμενόμενες βραχυπρόθεσμες/μακροπρόθεσμες αλλαγές χρήσης 
και επισημάνετε ότι οι ανάγκες αποθήκευσης και φόρτισης ενδέχεται να αυξηθούν για 
την κάλυψη των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων.
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ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Υπάρχουν δύο διακριτές χρήσεις για συστοιχία μπαταριών συνδεδεμένη στο δίκτυο. Η 
πρώτη και πιο συχνή είναι ως εφεδρικό σύστημα ρεύματος. Ο σκοπός του είναι να παρέχει 
προσωρινό ρεύμα σε περίπτωση διακοπής του δικτύου ρεύματος. Είναι παρόμοιο με ένα 
σύστημα UPS, αλλά συνήθως είναι πολύ μεγαλύτερο και με αυξημένη αποθηκευτική 
ικανότητα.

Το δεύτερο είναι ένα σύστημα συνδεδεμένο στο δίκτυο με εφεδρεία μπαταρίας. Αυτή η 
διάταξη συστήματος χρησιμοποιείται για την παραγωγή και πώληση του πλεονάζοντος 
ρεύματος που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προς τον πάροχο ηλεκτρικής 
ενέργειας όταν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο ρεύματος. Σε περίπτωση αστοχίας του 
δικτύου, η συστοιχία μπαταριών παρέχει κατόπιν το αποθηκευμένο ρεύμα για κρίσιμα 
φορτία στη διάρκεια της διακοπής. Τα συστήματα διαμορφώνονται ανάλογα με το ρεύμα που 
πρέπει να πωλείται στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας συγκριτικά με το πόσο ρεύμα πρέπει 
να αποθηκεύεται. Αν το μεγαλύτερο ποσοστό του παραγόμενου ρεύματος προωθείται στον 
πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό μειώνει την υπολειπόμενη ποσότητα που διατίθεται για 
την εφεδρεία και αντίστροφα. Αυτό μπορεί να καθορίζεται με βάση προσωπικές προτιμήσεις 
ή μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να ρυθμίζεται από τον πάροχο ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Στα εφεδρικά συστήματα μπαταρίας που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο, η συστοιχία 
μπαταριών θα πρέπει να διαστασιολογείται μόνο για να χειρίζεται τα φορτία που 
υποστηρίζονται κατά τη διάρκεια μιας προσωρινής διακοπής. Αυτά τα συστήματα 
συνήθως χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη οικιακών αναγκαίων συστημάτων, όπως 
είναι κάποια φώτα και τα ψυγεία., κ.λπ. Ιδανικά, πρέπει να περιορίζεται το μέγεθος των 
υποστηριζόμενων φορτίων έως τις απολύτως αναγκαίες υπηρεσίες, καθώς οι συστοιχίες 
μπαταριών υψηλότερης χωρητικότητας χρειάζονται πολλή περισσότερη συντήρηση και 
κατανάλωση ρεύματος για να διατηρούνται σε πλήρη φόρτιση, μειώνοντας την ποσότητα 
του παραγόμενου ρεύματος που μπορεί να πωληθεί στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά κανόνα, επειδή οι διακοπές δεν είναι συχνές και συμβαίνουν μόνο μερικές φορές το 
χρόνο στις περισσότερες περιοχές, αυτά τα συστήματα είναι σχεδιασμένα για μεγαλύτερο 
βάθος εκφόρτισης σε σχέση με τις τυπικές εφαρμογές εκτός δικτύου ρεύματος. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, το σύστημα μπορεί να είναι σχεδιασμένο να εκφορτίζει τη συστοιχία 
μπαταριών ήδη από το 80% DOD εντός σχετικά περιορισμένου χρονικού διαστήματος.

Στις περιοχές όπου το δίκτυο ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστο και εκτεταμένο ή να 
προκύπτουν συχνά διακοπές, χρειάζεται να διαστασιολογείται η συστοιχία μπαταριών και 
η πηγή/οι πηγές φόρτισης με τρόπο που να υποστηρίζουν μεγάλα φορτία για παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα. Αυτό εμποδίζει την υπερβολική εκφόρτιση της συστοιχίας μπαταριών ή/
και την ελλιπή κυκλική λειτουργία.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ &

ΣΥΧΝΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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ΕΓΓΥΗΣΗ

Κατασκευάζουμε μπαταρίες ανώτερων ποιοτικών προδιαγραφών και τις εξοπλίζουμε με 
εκτεταμένες εγγυήσεις που είναι κορυφαίες στον κλάδο μας σε επίπεδο καλύψεων. Είμαστε 
βέβαιοι ότι οι μπαταρίες μας θα λειτουργούν όπως πρέπει και για πολύ μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Ωστόσο, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, να είστε βέβαιοι ότι έχετε τις καλύτερες 
καλύψεις από κάθε άλλον κατασκευαστή στον κλάδο μας.

Η εταιρεία Surrette Battery Company εγγυάται ότι οι μπαταρίες μάρκας Rolls που πωλούνται 
από αυτήν, έχουν ελεγχθεί ως προς την ποιότητά τους, την καταλληλότητα για το εμπόριο 
και δεν έχουν σφάλματα κατασκευής και υλικών κατά τη χρονική στιγμή που στέλνονται 
από το εργοστάσιο του κατασκευαστή.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία αποστείλει εμπορεύματα σε πελάτη διανομέα της, ο πελάτης 
πρέπει να έχει ενημερωθεί να εκτελέσει επιθεώρηση των προϊόντων ΠΡΙΝ υπογράψει 
το δελτίο παράδοσης. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν χαλασμένα προϊόντα που 
δηλώνονται μετά την υπογραφή στην παράδοση ως "Παρελήφθησαν σε καλή κατάσταση".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΛΕΧΩΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Η Εταιρεία θα αντικαταστήσει ή, κατά την επιλογή της, θα επισκευάσει ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ τις 
μπαταρίες Rolls Battery που έχει πωλήσει και δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές σύμφωνα 
με την άνω αναφερόμενη εγγύηση, ως εξής: Για τους όρους και τις συνθήκες της εγγύησης 
καθώς και για ειδικές λεπτομέρειες των μοντέλων, ανατρέξτε στο έγγραφο της εγγύησης 
που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Rolls Battery.

www.rollsbattery.com/technical-resources 

Ένα αντίγραφο από τη Φόρμας Αξίωσης Εγγύησης & Δελτίο Δοκιμής Μπαταρίας Rolls 
Battery
είναι επίσης διαθέσιμο για λήψη σε μορφή PDF.

Για να αξιώσετε μια εγγύηση του κατασκευαστή πρέπει να υποβληθεί ένα αποδεικτικό 
αγοράς που να εμφανίζει την ημερομηνία της αγοράς και το μοντέλο και την ημερομηνία 
κατασκευής της μπαταρίας (ημερολογιακός κωδικός). Πρέπει επίσης να παρασχεθεί μια 
συμπληρωμένη Φόρμα Αξίωσης Εγγύησης & Δελτίο Δοκιμής Μπαταρίας Rolls Battery. 
Κατόπιν εξέτασης, μπορεί να απαιτηθεί να πρέπει να επιστραφεί η μπαταρία στον 
κατασκευαστή ή να επιθεωρηθεί και να δοκιμαστεί από εξουσιοδοτημένο εργαστήριο 
μπαταριών ως προς τις πραγματικές ζημιές. Όλες οι έγκυρες αξιώσεις πρέπει να εγκριθούν 
από την Τεχνική Υποστήριξη της Rolls Battery πριν να μπορεί να εγκριθεί προϊόν 
αντικατάστασης.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές από μεταφορά, ραγισμένα καλύμματα, ραγισμένα 
περιβλήματα, φουσκωμένα περιβλήματα λόγω θερμότητας, παγετού ή έκρηξης, 
εκφορτισμένες μπαταρίες ή τη χρήση υποδιαστασιολογημένων μπαταριών που έχουν 
υποστεί ζημιά από ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά σφάλματα.

Η Εταιρεία δεν προσφέρει καμία άλλη εγγύηση στις μπαταρίες της εκτός από την άνω 
αναφερόμενη εγγύηση. Δεν ισχύει καμία υπονοούμενη εγγύηση εμπορευσιμότητας και 
καμία ρητή και υπονοούμενη εγγύηση οποιουδήποτε άλλου είδους.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ROLLS BATTERY

Ανατρέξτε στην εγγύηση προϊόντος για το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς μπορεί να 
διαφέρουν οι όροι και συνθήκες.

Για αιτήματα και ερωτήματα εγγυήσεων, υποβάλλετε το αίτημά σας μέσω δελτίου 
υποστήριξης  (www.rollsbattery.com/support) ή με e-mail στο support@rollsbattery.com.

ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Φόρτιση μπαταρίας στα 
0,1/C/20 για 10 ώρες

Φόρτιση μπαταρίας στα 
0,1/C/20 για 10 ώρες

Εξισορρόπηση 
@ 2,58 VPC για 

2 ώρες*

Πρώτη φορά μέσω 
κύκλου

Οι χαλασμένες μπαταρίες ΔΕΝ 
μπορούν να συμπεριληφθούν στην 

εγγύηση προϊόντος της Rolls Battery

Έλεγχος τάσεων 
επιμέρους στοιχείων

Έλεγχος
ειδικού βάρους

Υποβάλλετε το δελτίο 
υποστήριξης ή καλέστε 
την Τεχνική Υποστήριξη 
Rolls Battery στο 1-800-

681-9914.

Η μπαταρία ΔΕΝ 
εκπληρώνει κριτήρια 

εγγύησης. Η μπαταρία 
φορτίζει και εκφορτίζει 

σωστά. Η εγγύηση 
προϊόντος δεν ισχύει. 

Ανατρέξτε στον έμπορο για 
βοήθεια.

Συμπληρώστε και 
υποβάλλετε τη φόρμα 

αξίωσης εγγύησης Rolls 
Battery μέσω δελτίου 
υποστήριξης (www. 

rollsbattery.com/support) ή 
φαξ (1-800-681-9915) για 

περαιτέρω οδηγίες.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

< 2,1 VPC

> 2,1

Όλα τα στοιχεία > 1,250 
και ίση τιμή

Συγκρατεί 1,75VCP για 
C/10 ή ρυθμό C/20

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Στοιχεία
< 1,250

Όλα τα 
στοιχεία
> 1,250

και άνιση 
τιμή

Ένα στοιχείο είναι
0,040 βαθμούς πιο κάτω 

από τα άλλα
ΟΧΙ
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ
ABSORBED (Η ABSORPTIVE) GLASS MAT - ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ 
ΓΥΑΛΙΟΥ

Ένας τύπος σφραγισμένων μπαταριών μολύβδου-οξέος. Γίνεται απορρόφηση του 
ηλεκτρολύτη σε
μια μήτρα γυάλινων ινών που συγκρατεί τον ηλεκτρολύτη δίπλα από την πλάκα και τον 
ακινητοποιεί, αποτρέποντας τις εκχύσεις. Οι μπαταρίες AGM τείνουν να έχουν καλά 
χαρακτηριστικά ισχύος, χαμηλή εσωτερική αντίσταση και υψηλή αποδοτικότητα φόρτισης.

AMP, AMPERE (ΑΜΠΕΡ)
Μονάδα ηλεκτρικού ρεύματος. Συντομογραφία σε "A".

AMP-HOUR, AMPERE-HOUR - ΑΜΠΕΡΩΡΙΑ
Μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας, ένα Αμπέρ διερχόμενου ρεύματος για μία ώρα. 
Συντομογραφία σε AH.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Μία μονή θήκη μπαταρίας συνήθως ομαδοποιημένη μαζί με άλλα στοιχεία για τη 
διαμόρφωση μπαταριών διαφόρων τάσεων. Η τάση ανοιχτού κυκλώματος (OCV - Open 
circuit voltage) μιας φορτισμένης μπαταρίας μολύβδου-οξέος σε ηρεμία είναι 2,1V/στοιχείο.

ΚΥΚΛΟΣ
Ο "κύκλος" είναι ένας κάπως αυθαίρετος όρος για την περιγραφή της διαδικασίας 
εκφόρτισης μιας πλήρως φορτισμένης μπαταρίας έως μια συγκεκριμένη κατάσταση 
εκφόρτισης. Ο όρος "βαθύς κύκλος" αναφέρεται σε μπαταρίες στις οποίες ο κύκλος είναι 
από πλήρη φόρτιση έως 80% εκφόρτιση. Ένας κύκλος για μια μπαταρία αυτοκινήτων είναι 
περίπου 5% και για τις μπαταρίες των τηλεφώνων είναι συνήθως 10%.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ
Ένα ηλεκτρικώς αγώγιμο μέσο στο οποίο η ροή του ρεύματος γίνεται εξαιτίας της κίνησης 
ιόντων. Στις υγρές μπαταρίες μολύβδου-οξέος, ο ηλεκτρολύτης είναι ένα διάλυμα θειικού 
οξέος και νερού.

ΥΓΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Μια παραδοσιακή μπαταρία μολύβδου-οξέος. Ο ηλεκτρολύτης είναι ένα κανονικό υγρό 
διάλυμα οξέος και νερού. Τα υγρά στοιχεία έχουν την τάση να εκλύουν αέριο υδρογόνο στη 
διάρκεια της φόρτισης. Πρέπει να ελέγχονται περιοδικά ως προς τη στάθμη του υγρού και να 
προστίθεται αποσταγμένο νερό, όπως απαιτείται. Τα υγρά στοιχεία είναι συνήθως λιγότερο 
ακριβά από τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος τύπου AGM ή GEL.

GEL
Μια σφραγισμένη μπαταρία μολύβδου-οξέος VRLA. Ο ηλεκτρολύτης τζελ που 
χρησιμοποιείται σε αυτά τα μοντέλα είναι ένα μείγμα θειικού οξέος και σιδηροπυριτίου. 
Οι μπαταρίες GEL κατά κανόνα προσφέρουν μεγαλύτερο κύκλο ζωής σε σχέση με τις 
σφραγισμένες μπαταρίες VRLA AGM κατά τη λειτουργία σε υψηλότερες θερμοκρασίες και 
είναι πιο κατάλληλες σε εφαρμογές πιο αργής, βαθιάς εκφόρτισης.
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ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ
Εργαλείο για τη δοκιμή του ειδικού βάρους ενός υγρού όπως ο ηλεκτρολύτης σε μια υγρή 
μπαταρία. Στα υδρόμετρα χρησιμοποιείται μια μπίλια συμπίεσης για την αναρρόφηση 
δοκιμίου υγρού και ένα φλοτέρ εμφανίζει το ειδικό βάρος του ηλεκτρολύτη.

ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ
Εργαλείο για τη δοκιμή του ειδικού βάρους ενός υγρού όπως ο ηλεκτρολύτης σε μια υγρή 
μπαταρία. Τα διαθλασίμετρα είναι συσκευές χειρός που προσφέρουν οπτική μέτρηση του 
ειδικού βάρους χρησιμοποιώντας ένα δείγμα του ηλεκτρολύτη πάνω σε γυάλινη βάση. Τα 
διαθλασίμετρα γενικώς προσφέρουν πιο ακριβείς μετρήσεις του ειδικού βάρους σε σχέση με 
τα παραδοσιακά υδρόμετρα.

OPzV

O = Ortsfest (στατικά) Pz = PanZerplatte (σωληνωτή πλάκα) V = Verschlossen (κλειστό) 
Μια σφραγισμένη μπαταρία VRLA GEL προσφέρεται σε επιλογές στοιχείων 2 Volt και, κατά 
κανόνα, χρησιμοποιείται σε εφαρμογές στατικής εφεδρείας και κυκλικής λειτουργίας.

ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

Η πυκνότητα ενός υλικού, εκφρασμένη ως η αναλογία της μάζας ενός ορισμένου όγκου 
του υλικού και της μάζας του ίδιου όγκου νερού. Το ειδικό βάρος πάνω από 1 σημαίνει 
βαρύτερο από νερό, ενώ κάτω από 1 σημαίνει ελαφρύτερο από το νερό. Το ειδικό βάρος του 
ηλεκτρολύτη σε μια μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της κατάστασης 
φόρτισης της μπαταρίας.

ΘΕΙΩΣΗ

Παρά το ότι δημιουργείται θειικός μόλυβδος στα υλικά των πλακών στη διάρκεια της 
κανονικής εκφόρτισης, αυτός ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την παραγωγή 
διαφορετικού είδους (μεγάλοι κρύσταλλοι) θειικού μολύβδου που δεν μεταβάλλεται 
αμέσως σε κανονικό υλικό όταν φορτίζεται η μπαταρία. Η θείωση συμβαίνει όταν μια 
μπαταρία είναι αποθηκευμένη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκφορτισμένη 
κατάσταση, αν δεν έχει φορτιστεί ποτέ πλήρως ή αν ο ηλεκτρολύτης έχει γίνει ασυνήθιστα 
χαμηλός λόγω υπερβολικής απώλειας νερού από υπερ-φόρτιση ή/και εξάτμιση.

VOLT

Η μονάδα μέτρησης ηλεκτρικού δυναμικού ή "πίεσης". Οι περισσότερες μπαταρίες είναι σε 
διαμορφώσεις 2, 4, 6, 8 ή 12 Volt.

VRLA

Μπαταρία μολύβδου-οξέος ρυθμιζόμενη με βαλβίδα που ορισμένες φορές αναφέρεται 
ως σφραγισμένη μπαταρία ή μπαταρία χωρίς ανάγκες συντήρησης. Οι μπαταρίες VRLA 
μπορούν να είναι σφραγισμένες με υγρά στοιχεία, τύπου απορροφητικού στρώματος 
γυαλιού (AGM) ή GEL (π.χ.: μοντέλα OPzV).
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πιο κάτω ακολουθεί μια λίστα των πιο συχνών σεναρίων, ερωτήσεων και ανησυχιών που 
σχετίζονται με τη διάταξη του συστήματος, τη φόρτιση των μπαταριών και τις διαδικασίες 
συντήρησης. Ανατρέξτε σε αυτά ως γενικές οδηγίες. Για υποστήριξη με την εκάστοτε 
διάταξη του συστήματος, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μετρήσεις ειδικού βάρους πρέπει να λαμβάνονται σε κατάσταση πλήρους 
φόρτισης αφότου οι μπαταρίες έχουν ψυχθεί και ηρεμήσει σε φόρτιση τάσης συντήρησης 
για 1-2 ώρες.

• Οι μετρήσεις ειδικού βάρους διαφέρουν σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της  
φόρτισης και την ηρεμία της συστοιχίας σε τάση συντήρησης για 1 ώρα. (πάνω από ,030)

 • Αυτό μπορεί να προκληθεί από πολλαπλές παράλληλες στοιχειοσειρές    
  μπαταριών σε μια συστοιχία, καθώς αυτό συχνά προκαλεί ανισορροπία φόρτισης. Δεν  
  συνιστάται μια συστοιχία μπαταριών να υπερβαίνει 3 σειριακές στοιχειοσειρές  
  μπαταριών συνδεδεμένες παράλληλα.

 • Οι ρυθμίσεις τάσης φόρτισης μπορεί να είναι πολύ χαμηλές. Επαληθεύστε ότι  
  εκπληρώνουν τις παραμέτρους φόρτισης που συνιστά η Rolls στα υγρά μοντέλα.

 • Ενδέχεται να απαιτείται μια αύξηση του χρόνου φόρτισης απορρόφησης. Αύξηση σε  
  διαστήματα των 15 έως 30 λεπτών.

 • Υποδεικνύει τυχόν αστοχία ή καταστροφή στοιχείου/στοιχείων στη συστοιχία  
  μπαταριών που προκαλεί ανισορροπία φόρτισης. Δοκιμάστε κάθε επιμέρους τάση  
  μπαταρίας και ειδικό βάρος σε κάθε κελί για να προσδιορίσετε κελιά που είναι αδύναμα ή  
  έχουν αστοχήσει.

• Οι μετρήσεις ειδικού βάρους που λαμβάνονται για όλα τα στοιχεία στη συστοιχία    
μπαταριών υποδεικνύουν χαμηλή κατάσταση φόρτισης κατά την ηρεμία σε τάση 
συντήρησης. Οι μετρήσεις διαφέρουν ανά στοιχείο αλλά όχι περισσότερο από ,020 μεταξύ 
των στοιχείων.

 • Οι τάσεις φόρτισης μπορεί να είναι πολύ χαμηλές ή/και ο χρόνος απορρόφησης  
   μπορεί να πρέπει να αυξηθεί. Η χρήση (φορτίο) μπορεί να έχει αυξηθεί προκαλώντας  
  αύξηση του βάθους εκφόρτισης (DOD) και της θείωσης.

 • Αύξηση τάσης φόρτισης μέγιστου ρεύματος/απορρόφησης/ενίσχυσης σε διαστήματα  
  από .2v σε .4v Volt.

 • Αυξήστε τον χρόνο απορρόφησης σε διαστήματα 15 έως 30 λεπτά, όπως   
  απαιτείται. 
 • Μειώστε τη χρήση φορτίου DC.

• Οι μετρήσεις ειδικού βάρους είναι σταθερά υψηλότερες από τις συνιστώμενες κατά την 
ηρεμία σε τάση συντήρησης. (Π.χ. 1,300, 1,295, 1,295, 1,290, 1,300…)

 • Μειώστε τη χρήση φορτίου DC.

 • Οι τάσεις φόρτισης μπορεί να είναι πολύ υψηλές. Το σημείο αναφοράς τελικών Αμπέρ/ 
  Αμπέρ επιστροφής/υπολειπόμενου ρεύματος ενδέχεται να μην έχει προγραμματιστεί  
  σωστά για τη διέγερση της φόρτισης συντήρησης. Ο χρόνος απορρόφησης μπορεί να  
  πρέπει να μειωθεί για την αποτροπή της υπερ-φόρτισης. Η χρήση (το φορτίο) μπορεί να  
  έχει μειωθεί, μειώνοντας το βάθος εκφόρτισης (DOD) και τον χρόνο που απαιτείται για  
  την επαναφόρτιση, προκαλώντας υπερ-φόρτιση στις μπαταρίες.
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 • Επαληθεύστε ότι τα τελικά Αμπέρ/Αμπέρ επιστροφής/υπολειπόμενο ρεύμα είναι  
  προγραμματισμένα στο συνιστώμενο 2% του C/20. Τα μοντέλα με Advanced NAM  
  ενδέχεται να χρειάζονται ελαφρώς υψηλότερο σημείο αναφοράς. (εύρος 2-5%)

 • Μειώστε την τάση φόρτισης μέγιστου ρεύματος/απορρόφησης/ενίσχυσης σε  
  διαστήματα από .2v σε .4v Volt.
 
 • Μειώστε τον χρόνο απορρόφησης σε διαστήματα 15 έως 30 λεπτά, όπως απαιτείται.  
  Καθαρίστε και επιθεωρήστε όλες τις καλωδιώσεις και συνδέσεις. Αποσυνδέστε  
  το καλώδιο, επιθεωρήστε για κοιλότητες στους ακροδέκτες (υπερβολική σύσφιγξη),  
  γρασάρετε και σφίξτε ξανά τις συνδέσεις.

• Οι μετρήσεις ειδικού βάρους σε μεμονωμένα στοιχεία μιας συστοιχίας μπαταριών με 
πολλαπλές σειριακές στοιχειοσειρές διαφέρουν περισσότερο από ,020 κατά τη διάρκεια 
της ηρεμίας σε τάση συντήρησης. (Π.χ. 1,265, (1,265, 1,240, 1,265…)

 • Υποδεικνύει ότι ενδέχεται να υπάρχει ανισορροπία φόρτισης ανάμεσα σε παράλληλες  
  στοιχειοσειρές μπαταριών.
 
 • Αποσυνδέστε τις παράλληλες στοιχειοσειρές και φορτίστε ξεχωριστά κάθε  
  στοιχειοσειρά για να εξισορροπηθεί η φόρτιση. Στα συστήματα με περισσότερες από  
  δύο παράλληλες στοιχειοσειρές μπαταριών μπορεί να χρειάζεται να γίνεται 1-2 φορές  
  το χρόνο για τη διατήρηση της ισορροπημένης φόρτισης.

 • Υποδεικνύει ότι ίσως υπάρχουν θέματα συνδεσιμότητας μέσα σε κάθε σειριακή σύνδεση  
  ή παράλληλη στοιχειοσειρά.

 • Αυξήστε την τάση φόρτισης μέγιστου ρεύματος/απορρόφησης/ενίσχυσης σε  
  διαστήματα των 0,2V.

 • Καθαρίστε και επιθεωρήστε όλες τις καλωδιώσεις και συνδέσεις. Αποσυνδέστε  
  το καλώδιο, επιθεωρήστε για κοιλότητες στους ακροδέκτες (υπερβολική σύσφιγξη),  
  γρασάρετε και σφίξτε ξανά τις συνδέσεις.

*Οι μετρήσεις ειδικού βάρους που διαφέρουν περισσότερο από ,030 σε πολλαπλές 
στοιχειοσειρές μπαταριών υποδεικνύουν ανισορροπία φόρτισης. Αν οι ενδείξεις ειδικού 
βάρους συνεχίσουν να μεταβάλλονται μετά την ξεχωριστή φόρτιση κάθε στοιχειοσειράς 
ενδέχεται να απαιτείται μια Διορθωτική Εξισορρόπηση Φορτίου.

• Η χωρητικότητα της συστοιχίας μπαταριών έχει μειωθεί.

 • Ενδεχομένως απώλεια χωρητικότητας λόγω θείωσης. Ενδέχεται να απαιτείται φόρτιση  
  εξισορρόπησης ή και εξισορρόπηση φορτίου.

 • Ενδεχομένως απώλεια χωρητικότητας λόγω υπερθέρμανσης. Επαληθεύστε ότι οι  
  αισθητήρες θερμοκρασίας είναι καλά στερεωμένοι και επαληθεύστε τις θερμοκρασίες  
  των στοιχείων.

 • Απώλεια χωρητικότητας εξαιτίας υπερ-εκφόρτισης της συστοιχίας μπαταριών.
 
 • Η χωρητικότητα της συστοιχίας μπαταριών ενδέχεται να μην υποστηρίζει πλέον την  
  αύξηση του φορτίου.
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• Οι θερμοκρασίες της μπαταρίας/των μπαταριών είναι πολύ υψηλές.

 • Αν είναι στους ή κοντά στους 51˚C (125˚F) απενεργοποιήστε τη φόρτιση και αφήστε τις  
  μπαταρίες να κρυώσουν.

 • Αν μια μονή μπαταρία ή ένα στοιχείο σε μια στοιχειοσειρά είναι θερμό, αυτό μπορεί  
 να σημαίνει αστοχία στοιχείου ή βραχυκύκλωμα. Επαληθεύστε το ειδικό βάρος για όλα  
 τα στοιχεία, πάρτε μετρήσεις τάσης από κάθε μπαταρία και εκτελέστε δοκιμή φορτίου  
         για να προσδιορίσετε τυχόν αστοχίες στοιχείων και να επαληθεύσετε τη σωστή 
         λειτουργία των στοιχείων.

• Τα περιβλήματα των μπαταριών φουσκώνουν στα πλαϊνά.

 • Αν υπάρχει θέμα με το φούσκωμα του περιβλήματος κατά την παραλαβή ενός νέου  
  προϊόντος, ενημερώστε τον Διανομέα ή/και στείλτε ευκρινείς φωτογραφίες μέσω  
  Δελτίου Τεχνικής Υποστήριξης ή e-mail στο support@rollsbattery.com για εξέταση.

 • Εξαιτίας του βάρους του ηλεκτρολύτη, είναι φυσιολογικό κάποιο φούσκωμα του  
  περιβλήματος. Τα καινούργια περιβλήματα μπαταριών "χαλαρώνουν" μετά το γέμισμα.  
  Επαληθεύστε ότι τα επίπεδα ηλεκτρολυτών δεν έχουν πέσει κάτω από το επάνω μέρος  
  των πλακών πριν προσπαθήσετε να κάνετε φόρτιση και να γεμίσετε με αποσταγμένο  
  νερό όπως απαιτείται.

 • Σε περίπτωση μεγάλου φουσκώματος, οι μπαταρίες σας ενδέχεται να έχουν εκτεθεί  
  σε θερμοκρασίες άνω των 51°C (125°F). Αυτή η υψηλή θερμοκρασία έχει προκαλέσει 
  το φούσκωμα και τη διαστολή των πλακών/του σασί. Αυτό δεν επιδιορθώνεται, οι  
  μπαταρίες θα αστοχήσουν πρόωρα και χρειάζονται αντικατάσταση.

 • Οι μπαταρίες σας μπορεί να έχουν παγώσει εξαιτίας πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. 
  Μια   πλήρως φορτισμένη μπαταρία (ειδικό βάρος 1,265) μπορεί να παγώσει στους  
  -70°C (-94°F) ή περισσότερους. Μια μπαταρία στο 50% SOC μπορεί να παγώσει στους  
  -20ºC (-4ºF).

• Ο ακροδέκτης μπαταρίας έχει λιώσει.

 • Αυτό είναι πολύ συχνό όταν υπάρχουν χαλαρές συνδέσεις, καθώς προκαλεί πολύ  
  μεγάλη αντίσταση στη σύνδεση. Αυτή η αντίσταση προκαλεί σχηματισμό θερμότητας  
  και έχει λιώσει τη σύνδεση του ακροδέκτη.

 • Μπορεί να προκληθεί από τα εξής:
 – Χαλαρές συνδέσεις
 – Υπερ-σφιγμένες συνδέσεις
 – Λάθος διαστασιολογημένα καλώδια (πολύ μικρά)
 – Διαβρωμένες συνδέσεις
 – Λάθος χρήση ροδελών/ασφαλιστικών ροδελών
 – Πάρα πολλές συνδέσεις πάνω στον ίδιο ακροδέκτη

• Το περίβλημα της μπαταρίας έχει ανοίξει ή ραγίσει στα πλαϊνά.

 • Η μπαταρία μπορεί να έχει παγώσει στο παρελθόν, το οποίο αποδυνάμωσε τη δομή του  
  περιβλήματος.
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• Το κάλυμμα της μπαταρίας έχει ραγίσει, σπάσει ή/και ξεκολλήσει από το περίβλημα

 • (Δεν επηρεάζονται οι θετικοί και αρνητικοί ακροδέκτες ή οι συνδέσεις).

 • Η ανάφλεξη αέριου υδρογόνου μπορεί να έχει προκαλέσει το ράγισμα ή το άνοιγμα του  
  καλύμματος της μπαταρίας.

 • Αυτό συμβαίνει ορισμένες φορές στη διάρκεια μιας φόρτισης όπου προκλήθηκε  
  σπινθήρας από μια λυμένη σύνδεση στον ακροδέκτη, αναφλέγοντας το αέριο υδρογόνο  
  του στοιχείου.

 • Αυτό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα χαμηλών επιπέδων ηλεκτρολύτη που προκαλούν  
  υψηλή θερμοκρασία στοιχείων και αυξημένο αέριο υδρογόνο. Ελέγξτε κάθε στοιχείο και  
  συμπληρώστε αποσταγμένο νερό όπως απαιτείται.

• Μία μπαταρία ή/και στοιχείο/στοιχεία στη συστοιχία μπαταριών δεν χρειάζεται νερό.

 • Η μπαταρία μπορεί να έχει ένα στοιχείο που έχει αστοχήσει και δεν δέχεται πλέον  
  φόρτιση.
 
 • Επαληθεύστε το ειδικό βάρος όλων των στοιχείων και τη μέτρηση τάσης σε κάθε  
 μπαταρία.
 
 • Εκτελέστε έλεγχο φορτίου για να προσδιορίσετε τυχόν αστοχίες στοιχείων.

• Στη διάρκεια της φόρτισης, η συστοιχία μπαταριών δεν φτάνει στην προγραμματισμένη 
τάση φόρτισης μέγιστου ρεύματος.

 • Αν το σύστημα δεν φτάνει στην τάση φόρτισης μέγιστου ρεύματος ή/και
  η έξοδος Αμπέρ στη συστοιχία μπαταριών μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. Επαληθεύστε  
  ότι εκπληρώνουν τις παραμέτρους φόρτισης που συνιστά η Rolls σχετικά με τα μοντέλα  
  υγρών μπαταριών, AGM ή GEL και ότι η έξοδος φόρτισης (Amps) είναι επαρκής για 
  να εκπληρώνεται η χωρητικότητα της συστοιχίας μπαταριών. Για να διασφαλίζεται  
  η επαρκής φόρτιση, η έξοδος θα πρέπει να είναι περίπου το 10% της χωρητικότητας  
  Αμπερωρίων στις συστοιχίες υγρών μπαταριών. (Παράδειγμα: Συστοιχία μπαταριών  
  1200AH = 120 A έξοδος φόρτισης).

 • Υποδεικνύει ότι τα φορτία DC που περνάνε από το σύστημα στη διάρκεια του  
  κύκλου φόρτισης μπορεί να μειώνουν την έξοδο φόρτισης στη συστοιχία μπαταριών,  
  επιβραδύνοντας τη διαδικασία φόρτισης.

• Όταν εκκινείται μια φόρτιση, η τάση της συστοιχίας μπαταριών ανεβαίνει πολύ γρήγορα 
και ο φορτιστής μεταβαίνει γρήγορα στον κύκλο φόρτισης απορρόφησης ή απενεργοποιεί 
τελείως τη φόρτιση προς τις μπαταρίες.

 • Αυτό συνήθως αποτελεί μια ένδειξη θειωμένων μπαταριών που μπορεί να προκαλεί  
  μια χαμηλότερη από τη συνηθισμένη σύνθετη αντίσταση ως προς τον φορτιστή. Η  
  χωρητικότητα της συστοιχίας θα είναι μειωμένη και μπορεί να επαληθευτεί εκτελώντας  
  μια δοκιμή φορτίου.

 • Μπορεί να χρειαστεί αύξηση του χρόνου απορρόφησης για την αποθείωση της  
  συστοιχίας μπαταριών.

 • Αν η μπαταρία έχει πολύ έντονη θείωση, ενδέχεται να απαιτηθεί μια διορθωτική  
  εξισορρόπηση φορτίου. Εκτελέστε μια διορθωτική εξισορρόπηση φορτίου αν οι  
  ενδείξεις ειδικού βάρους διαφέρουν περισσότερο από ,030 μεταξύ των στοιχείων. Το  
  περίβλημα της μπαταρίας έχει ανοίξει ή ραγίσει στα πλαϊνά.
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• Το ρεύμα φόρτισης προς τη συστοιχία μπαταριών (έξοδος Αμπέρ) είναι χαμηλό.
 
 • Το ρεύμα φόρτισης μειώνεται όσο πιο πολύ φορτίζονται οι μπαταρίες. Αν το ρεύμα  
  φόρτισης είναι χαμηλό, η συστοιχία μπαταριών μπορεί να έχει φτάσει στο τέλος  
  του κύκλου φόρτισης. Επαληθεύστε ότι ο φορτιστής πλησιάζει στο τέλος του χρόνου  
  απορρόφησης ή ότι είναι στο στάδιο τάσης συντήρησης. Σε αυτό το στάδιο φόρτισης  
  είναι φυσιολογικό να υπάρχει χαμηλό ρεύμα.

 • Η συστοιχία μπαταριών αυτο-ρυθμίζει το ρεύμα φόρτισης. Οι ρυθμίσεις τάσης μπορεί  
  να είναι εξαναγκασμένες (πολύ υψηλές/πολύ χαμηλές). Ωστόσο, η έξοδος 
 Αμπέρ  προς τη συστοιχία μπαταριών δεν μπορεί να εξαναγκαστεί και θα πέσει  
  μόλις οι μπαταρίες φτάσουν στο 100% SOC. Όταν το ρεύμα φόρτισης φτάσει στο  
  προγραμματισμένο σημείο αναφοράς τελικών Αμπέρ/Αμπέρ επιστροφής/  
 υπολειπόμενου ρεύματος (συνιστάται το 2% του ρυθμού 20 Hr AH (C/20) χωρητικότητας  
  για μια υγιή συστοιχία μπαταριών)
  σε χρονική περίοδο 1 ώρας, η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. (Π.χ. 500 AH συστοιχία  
  μπαταριών. Το ρεύμα φόρτισης είναι μειωμένο σε 10 Amp). Αυτό το σημείο αναφοράς  
  μπορεί να προγραμματιστεί στον ελεγκτή φόρτισης για να διεγερθεί η φόρτιση  
  συνήρησης, αν η συστοιχία μπαταριών φτάσει στο 100% SOC πριν από την ολοκλήρωση  
  του χρόνου απορρόφησης.

 • Ελέγξτε το ειδικό βάρος.
  –  Αν οι ενδείξεις ειδικού βάρους είναι στο 1,250 ή πιο πάνω, οι μπαταρίες  
  πλησιάζουν στην ολοκλήρωση ή έχει τελειώσει η φάση φόρτισης απορρόφησης.

  – Αν το ειδικό βάρος είναι κάτω από 1,250 μετά από μια φόρτιση, εκτελέστε μια  
  δοκιμή φορτίου για να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν σωστά όλα τα στοιχεία.

  – Οι μεταβαλλόμενες μετρήσεις ειδικού βάρους ενδέχεται να υποδεικνύουν  
  σχηματισμό θείωσης.
  Εκτελέστε μια διορθωτική εξισορρόπηση φορτίου για να ισοσταθμίσετε, να  
  αποθειώσετε και να επιτηρήσετε τις αλλαγές στο ειδικό βάρος.

• Κατά την εκτέλεση μιας διορθωτικής εξισορρόπησης φορτίου, η συστοιχία μπαταριών 
δεν φτάνει στην τάση εξισορρόπησης φορτίου.

 • Ολοκληρώστε μια πλήρη φόρτιση μέγιστου ρεύματος και απορρόφησης, πριν  
  εκκινήσετε μια εξισορρόπηση φορτίου.

 • Υποδεικνύει ότι η έξοδος φόρτισης μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. Επαληθεύστε ότι η  
  έξοδος τάσης και φόρτισης εκπληρώνουν τις παραμέτρους φόρτισης που συνιστά η  
  Rolls για τα υγρά μοντέλα.

 • Υποδεικνύει την πιθανότητα να έχει αστοχήσει ή καταστραφεί κάποιο στοιχείο και να  
  προκαλεί αντίσταση. Επαληθεύστε το ειδικό βάρος κάθε στοιχείου και τη μέτρηση τάσης  
  σε κάθε μπαταρία της συστοιχίας.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Surrette Battery Company Ltd. 
PO Box 2020, 1 
Station Road Springhill, 
Nova Scotia, Canada B0M 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
1 902 597 3767 
(τοπικά)

ΦΑΞ:
1 902 597 8447 
(τοπικά)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:
1 902 597 4005
customerservice@rollsbattery.com 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ:
1 902 597 3767
(τοπικά) 
1 800 681 9914

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ:
1 902 597 3767 
(τηλέφωνο)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:
support.rollsbattery.com
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ver.7.2
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