
Generelt

Batt eriene er venti lregulerte rekombinasjons-
batt erier designet for stasjonært bruk. Det er ingen 
spesielle krav ti l transport, håndtering eller 
venti lasjon. Det skal ikke ett erfylles vann eller syre 
på batt eriene.

Sikkerhet

Batt eriet inneholder svovelsyre som kan gi 
etseskader på hud. Batt erier med skader på kassen 
må håndteres med verneutstyr. En kortslutning i 
et batt erisystem kan gi alvorlige brannskader. Utvis 
stor forsikti ghet ved montering. Batt eriene må ikke 
plasseres i et luft tett  rom,  venti lasjonen må være 
minst 1 liter luft  pr. ti me pr.batt eri. 

Lading

Ladespenningen skal være på 2,25 ti l 2,3 volt pr. 
celle ved 20⁰C ±1⁰C. Spenningen justeres ved andre 
temperaturer som følger:
 
Temperatur i ⁰C               Ladespenning pr. celle
10                                                          2,310
15                                                          2,290
20           Standard                               2,260
25                                                          2,250
30                                                          2,230
35                                                          2,210

Lading ved oppstart :

Ved oppstart av anlegget eller om anlegget har 
stått  uten lading over ti d må det for å sikre jevne 

batt erier utf øres en utjevningslading. Dett e gjøres 
ved å lade batt eriet med 2,35 volt pr. celle, det vil si 
56,4 volt i 24 ti mer i et 48 volt anlegg. Sjekk først at 
ti lkoblet utstyr tåler denne spenningen.

Utladetest

Ved utladetest av batt eriene må man forsikre 
seg at de er fulladet. Prosedyren er i ”Haze 2 Volt 
Installati on and operati ng instructi ons”. Batt eriene 
bør ikke lades ut dypere enn 1,75VPC.

Batt eriene må sett es på lading umiddelbart ett er 
utlading.

Vedlikehold

Dett e er AGM batt erier som ikke har behov for 
ett erfylling av vann. Vedlikeholdet består i å 
holde batt erirommet rent og tørt og sjekke at 
ti lkoblingene er ti lskrudd ett er rikti g moment. 

Cellespenning måles minst en gang i året og 
noteres på baksiden av arket

Lagring

Under lagring må batt eriene utjevnings lades 
hver 6 måned. Denne prosedyren 
må gjentas når batt eriene 
sett es i drift . 

Skjema for testverdier ved 
spenningsmåling av hver celle s. 2

Monteringsdato: ................................   Bestillingsref: .......................................   Antall celler: ................................

Ladespenning: .................................V   Nominell spenning: ........................V    Batteritype: …………………………….

Installatør: …………………………………………….....

Nominell kapasitet målt i amperetimer (Ah) til sluttspenning 1,8 volt/celle

10 timers utlading …………. ved …………….A 

3 timers utlading …………... ved …………….A

1 timers utlading ……………. ved …………….A

Vedlikehold av               

For mer info om HAZE-
batterier, les av QR-koden.

HZB-2 AGM  stasjonær batterier
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Testverdier ved spenningsmåling av hver celle
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