Inteligentne
modułowe
prostowniki HF

Maksymalna wydajność zawsze na czas

Zastosowanie technologii wysokiej częstotliwości (HF) w połączeniu z innowacyjną konstrukcją
modułową w nowej serii prostowników LifeSpeed IQ to kolejny krok naprzód.
EnerSys, światowy lider wśród producentów
akumulatorów przemysłowych posiada
ponad 20 lat doświadczenia we wdrażaniu
technologii wysokiej częstotliwości. Nie
ustanne studiowanie wymagań i oczekiwań
naszych klientów umożliwiło nam dalszy
rozwój typoszeregu inteligentnych prosto
wników.

Cechy i zalety
Komunikacja

Budowa

Parametry
techniczne

Ładowanie

Komunikacja bez
przewodowa pomiędzy
prostownikiem a
akumulatorem za
pośrednictwem Wi-IQ®2

Budowa modułowa
poprawiająca
wydajność i
ułatwiająca obsługę

Wielonapięciowy
(w danym
zakresie)

Ładowanie
wyrównawcze

Wprowadzenie na rynek serii LifeSpeed IQTM
stanowi kolejny krok w drodze do osiąg
nięcia coraz inteligentniejszych, elastycz
nych i wydajnych energetycznie rozwiązań
w zakresie ładowania akumulatorów
trakcyjnych.

Komunikacja
bezprzewodowa z
systemem zarządzania
flotą LifeNetwork IQ™

5-kolorowy
wyświetlacz LED

Dla wielu
pojemności

Ładowanie
kompensacyjne

Port USB do pobierania
i ładowania danych

Kompensacja
przewodów DC

3 fazy

Ładowanie
odsiarczające

L ifeSpeed IQ to nowa generacja
prostowników HF

Port Ethernet do
zdalnego zarządzania
i diagnostyki

Programowalne
menu

Zegar czasu
rzeczywistego

Elastyczny czas
doładowania

Nowa linia inteligentnych prostowników
HF LifeSpeed IQ łączy w sobie wszystkie
dotychczasowe zalety technologii wysokiej
częstotliwości z nowymi cechami zapewnia
jącymi lepszą komunikację z akumulatorami
oraz wyższą elastyczność użytkowania.
Innowacyjna konstrukcja modułowa oferuje
większą skuteczność ładowania, niezawodność
i łatwość obsługi.

Autodiagnostyka
Wyłączanie
bezłukowe

Zoptymalizowana budowa wykorzystująca nowe elementy, łatwiejszy montaż i niższy współczynnik
ładowania przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2, zapewniając jednocześnie wydajne
energetycznie ładowanie akumulatorów wszystkich technologii.

 aawansowana komunikacja z
Z
urządzeniami

Zalety konstrukcji modułowej
Konstrukcja modułowa oznacza, że każdy
prostownik złożony jest z określonej liczby
modułów. Rozwiązanie takie pozwala na
uzyskanie optymalnej sprawności ładowania
oraz umożliwia łatwą wymianę jednego z
modułów w razie jego uszkodzenia. W przy
padku awarii modułu prostownik pracuje
nadal ale ze zmniejszoną mocą. Dodatkowo
sterownik prostownika zarządza modułami w
sposób zapewniający pracę z maksymalną
wydajnością przez cały czas. Wymiana modułu
jest łatwa i można ją przeprowadzać nawet w
czasie pracy urządzenia.

Seria LifeSpeed IQ™ wyposażona jest w zaawan
sowane narzędzia komunikacyjne. Komunikacja
bezprzewodowa z akumulatorami za pośred
nictwem Wi-IQ® pozwala na automatyczne
wprowadzanie zmian w parametrach pracy
prostownika, dostosowując je do wieku i stanu
akumulatora. Komunikacja odbywa się przez
cały czas trwania procesu ładowania w celu
monitorowania charakterystyki ładowania,
kompensacji temperatury akumulatora oraz
wydajności energetycznej. Port USB (stanowiący
standardowe wyposażenie) umożliwia pobieranie
historii pracy prostownika oraz wprowadzanie
aktualizacji charakterystyk ładowania i serwiso
wych. Opcjonalny interfejs Ethernet daje z kolei
możliwość zdalnego dostępu do menu prosto
wnika oraz wszystkich danych dotyczących
ładowania.

Elastyczny i łatwy w obsłudze
Duży ekran LCD stale prezentuje aktualny stan
fazy ładowania. Komunikaty są wyświetlane w
formie tekstowej (za wyjątkiem domyślnych
oznaczeń kodowych). Menu zawiera również –
wyświetlane w czasie rzeczywistym – dane na
temat procesu ładowania i wydarzeń. Każdy z
pięciu kolorów tła oznacza określony stan
ładowania i widoczny jest nawet przy dużych
kątach patrzenia.

FUNKCJA

KOLOR

Stan oczekiwania na podłączenie
Ciemnoniebieski		
Jasnoniebieski

Ładowanie akumulatora

Jasno-	Pomarań- Zmieniający się naprzemiennieawaria pompy w czasie ładowania,
niebieski
czowy
nadmierne rozładowanie, usterka
termiczna lub uszkodzenie modułu
Zielony		
Czerwony
Zielony

Akumulator naładowany

Błędy prostownika DF1, DF2, DF3,
TH, WRG MOD
Zmieniający się naprzemiennie Pomarań- awaria pompy przy naładowanym
czowy		
akumulatorze, nadmierne rozładowanie lub uszkodzenie modułu


Dokładne
ładowanie przy wszystkich
zastosowaniach
Prostowniki serii LifeSpeed IQ można
wy
korzystywać do ładowania akumula
torów wszystkich technologii stosując
odpowiednią charakterystykę ładowania:
• XFC™ dla serii Hawker® XFC
• Jonową – dla serii Perfect Plus
• Żelową – dla serii Evolution
• PzM – dla serii Water Less®
• WL20 (do stosowania z Water Less® 20)
•	Air mix (dla akumulatorów w technologii
wentylowanej jak seria Perfect Plus,
Water Less® z cyrkulacją elektrolitu)
•	Ładowanie ze stałym napięciem dla zasto
sowań AGV
Prostownik wyposażony jest w:
czasu rzeczywistego – umożliwia
zarzą
dza
nie procesem ładowania poza
godzinami szczytu. Ułatwia to regulację
ładowania wyrównawczego przeprowa
dza
nego raz lub kilka razy w tygodniu.
•	
system zapobiegający powstawaniu łuku
podczas rozłączania w czasie ładowania
•	ładowanie warunkowe: ładowanie rozpo
czyna się po osiągnięciu ustalonego w %
poziomu rozładowania.

•	
zegar

EnerSys zajmuje czołową pozycję pod
względem technologii, a inwestując w
badania i rozwój zamierza pozostać liderem
pośród firm wprowadzających innowacje
technologiczne. Najnowsze rozwiązania:
baterie Hawker® XFC™ i Water Less® 20 oraz
prostow
niki HF Lifetech® i LifeSpeed IQTM
oznaczają szereg zalet dla użytkownika:
szybsze ładowanie, zwiększenie dostępności
maszyn, niższe koszty inwestycyjne oraz
niższe koszty utrzymania i zmniejszenie
„ekologicznego odcisku stopy”.
Bliska współpraca z klientami oraz dostaw
cami pozwala na identyfikację możliwości
rozwoju i wprowadzanie nowości technolo
gicznych na rynek.

Zadaniem zintegrowanej sieci sprzedaży
jest udostępnienie klientom naj
lepszych
roz
wią
zań - firma posiada szeroką ofertę
akumulatorów, prostow
ników, systemów
przeładunku baterii oraz najnowocześniejsze
sys
temy za
rządzania flotą. Jednocześnie
firma zapewnia obsługę serwisą na najwyż
szym poziomie.
EnerSys, jako naj
więk
szy na świecie pro
ducent baterii przemysło
wych, dokłada
wszelkich starań aby pozostać liderem na
rynku.
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 szelkie wymienione dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Rzeczywista zawartość może nieznacznie różnić się od opisanej. E&OE

EnerSys® jest światowym liderem w zakresie
kompletnych systemów energii zmagazyno
wanej. Duża różnorodność produkowanych
baterii wraz z dobranymi do nich urządze
niami ładującymi umożliwia bezproblemową
i niezawodną pracę nawet w najbardziej
wymagających zastosowaniach. Strategicz
nie zlokalizowane, wydajne zakłady produk
cyjne dostarczają wysokiej jakości produkty,
które są ciagle udoskonalane.

