Edullinen
ratkaisu
korkeataajuusvaraukseen
Hawker Lifetech®

Tehokas ja edullinen korkeataajuusratkaisu

Lifetech®

Uuteen Lifetech®-sarjaan kuuluu
24 V - 80 V yksi- ja kolmivaiheiset laturit.
Varaaja kehitettiin, kun tarvittiin
edullinen ja tehokas nestemäisten
ja VRLA-ajovoima-akkulaturien
standardisovellus, akkutyypeille
Hawker® perfect plus ja Hawker
evolution. Näissä varaajissa on
korkeataajuusteknologian kustannuksia
säästäviä ominaisuuksia. Tämän mallin
paino ja koko ovat optimaaliset. Hyvä
laadukas polymeerinen ABS-tulenkestävä
runko on osoitus innovatiivisesta
energiaa muuntavasta teknologiasta.

Tekniset pääpiirteet
Impulssien aikaansaama ionisekoitus
mahdollistaa elektrolyytin täydellisen
sekoittumisen. Vakioionilatausprofiilin
ansiosta latausaika voi olla 7-14 tuntia.
Laturiin voidaan liittää ilmapumppu
sekoittamaan akkuhappoa (24 V 50 A
alkaen), mikä lyhentää latausaikaa
lisää ja tukee välilatausta. Lisäoptiona
on saatavilla magneettiventtiilin ohjaus
veden automaattiseen lisäykseen
(24 V 50 A alkaen). Tämä uusi alue
laajentaa korkeataajuuslaturivalikoimaa
ja on tulosta EnerSys® in pitkäaikaisesta
kokemuksesta ja kehityskyvystä.

•

Tarkka purkauksen syvyyden mukainen
uudelleen lataus
• Lämpötilan asetus kytkimellä
(vain 24 V 50 A alkaen)
• Käyttö nestemäisiin lyijyhappoakkuihin,
joissa on ionisekoituslatausprofiili
(paineilman sekoitusprofiili optiona
24 V 50 A alkaen) ja VRLA-akkuihin
• Korkea tehokerroin ja taloudellinen,
vähentää energian kulutusta sekä
vedenkulutusta
Optiot:
• Ilmapumppusarja (24 V 50 A alkaen)
• Automaattinen vedentäyttösarja
(24 V 50 A alkaen)
• Kaukonäyttö, vihreä/punainen
(alkaen 24 V 50 A; ei saatavilla
koteloituihin latureihin)
• Laturin muistin purkauksen datasiirto
(alkaen 24 V 50 A)

Etupaneelit
LED-näyttö:
Mallit 1,2,3 - latauksen tilan näyttö
LCD-näyttö:
Mallit 4 - latausparametrien näyttö:
Kokonaisjännite, kennojen jännite,
virta, ladattu kapasiteetti, latausaika,
latauksen %, jäännöslatausaika,
parametrien tallennus
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• Before opening the charger (only by qualified
electrical personnel) disconnect battery and mains.
• Déconnecter le chargeur du réseau et de la
batterie avant toute intervention sur le chargeur
(uniquement par une personne autorisée).
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• Vor Abheben der Haube (nur von Elektrofachkräften) erst Netz und Batterie abtrennen.
• Ontkoppel altijd eerst batterijstekkers en
netstekker voor men de lader-afdekking
verwijdert (uitsluitend door bevoegd personneel).
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Malli 3

Malli 4

No. Toiminto

No.

1

Start-Stop (Päälle-Pois) tai Stop/Start kytkin.

2

Vihreä ‘Varaus suoritettu’ valo (akku varattu).
Ei valoa: varaaja sammutettu tai akku ei valmis
Vilkkuu: lämpötilavika.
Valo palaa: akku valmis.

Punainen ‘Vika’ valo. Ei valoa: ei vikaa.
Valo vilkkuu: varaajavika. Valo palaa: ’varaus käynnissä’.

4

LCD näyttö.

5

Poistuminen hakemistoista ja tasaus- sekä
sulfanpoistovarauksen aloituspainike.

Sovellusalueiden määrittely
1. Pienkuormituskäyttö
• Vähäinen yksivuorokäyttö ja purkaus
alle 60 % C5
• Elektrolyyttilämpötila noin 30 °C
2. Normaali kuormituskäyttö
• Yksivuorokäyttö ja purkaus
jopa 80 % C5
• Elektrolyyttilämpötila noin 30 °C
3. Raskas kuormituskäyttö
• Yksivuorokäyttö 80 % C5 purkauksilla
ja korkeat kuormitusvirrat
• Välilataus vahvistaa
käyttökapasiteettia
• Monivuorokäyttö akkua vaihtaen
tai ilman
• Korkea ympäristön lämpötila

Hawker perfect plus
Hawker perfect plus
elektrolyyttisekoituksella

Hawker Water Less®
Hawker Water Less®
elektrolyyttisekoituksella

Hawker Water Less® 20
Hawker evolution

Toiminto

3

EnerSys® verkosto kaikkialla tarjoaa Teille
tukensa erilaisiin energiavarastointitarpeisiin.
Hawker® merkkiset ajovoima-akut ja niihin soveltuvat varaajat sekä hallintajärjestelmät tarjoavat
ongelmatonta suorituskykyä kaikkein vaativimmissakin käyttöolosuhteissa. Keskeisesti
sijaitsevat tehtaamme toimivat tehokkaasti
ja panostamme jatkuvaan tuotekehitykseen
asiakkaidemme hyödyksi.

Hawker on tekniikaltaan johtavassa asemassa
ja merkittävillä tutkimus- ja tuotekehitys-/ investoinneilla
tavoitteemme on pysyä tuoteinnovaatioissa alan kärkijoukossa.
Juuri äskettäin kehitetyt energiaratkaisut: Water Less® 20

Hawkerin oma myynti- ja huoltoverkosto
kaikkialla on määrätietoisesti pyrkinyt varustamaan
asiakkaansa parhailla ratkaisuilla ja jälkimarkkinointipalveluilla heidän omilla liiketoiminta-alueillaan. Mikäli tarvitset yhden akun tai kokonaisen
akuston varaajineen, akun käsittelyjärjestelmän
tai huippuluokan akkujen hallintajärjestelmän voit
luottaa meihin. Maailman johtavana teollisuusakkujen
valmistajana EnerSys pyrkii määrätietoisesti olemaan
alallaan paras ja vastaamaan mitä erilaisimpiin
asiakkaidensa energiatarpeisiin.
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ja Hawker XFCTM- akut, Lifetech® ja LifeSpeed IQTM
korkeataajuusvaraajat ovat mahdollistaneet uusia etuja
asiakkaillemme: nopeammat varausajat, parempi koneiden
käytettävyys, alhaisemmat käyttö- ja investointikustannukset,
pienemmät päästöt ja energian kulutus. Tuotekehitystiimimme
tavoitteena on kehittää parhaita energiaratkaisuja ja
työskentelemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja
toimittajiemme kanssa uusien kehitysmahdollisuuksien
löytämiseksi. Nopea tuotekehitysprosessointimme varmistaa,
että saamme uusia tuotteita nopeasti markkinoille.

