Romanian

Instrucﬂiuni de utilizare Hawker Water Less®
Baterii de tracţiune cu plumb, cu plãci pozitive de tip PzM / PzMB
Date nominale
1.
2.
3.
4.

Capacitate nominalã C5
Tensiune nominalã
Curent de descãrcare
Densitatea nominalã a electrolitului*
Model PzS / PzMB
5. Temperatura nominalã
6. Nivelul nominal al electrolitului

: vezi placa indicatoare de tip
: 2,0 V x numãr celule
: C5/5h
: 1,29 kg/l
: 30 °C
: pânã la gradaţia „max“ a nivelului electrolitului,

* va fi realizatä în decurs de 10 cicluri
•
		
•
		

Respectaţi instrucţiunile de utilizare, acestea
trebuiesc agãţate la vedere la punctul de încãrcare
Se va lucra la baterii numai în urma instruirii
efectuatã de personalul de specialitate!

•
		
•
		

Purtaţi echipament şi ochelari de protecţie când
lucraţi la baterii
Respectaţi regulile de evitare a accidentelor, precum
şi stasul EN 62485-3 si EN 50110-1

• Fumatul interzis
• În apropierea bateriilor sunt înterzise flame deschise,
		 jar sau scântei, datoritã pericolului de incendiu şi de
		explozie.
•
		
•
•

Spãlaţi sau clãtiţi stropi de acid în ochi sau pe piele
cu multã apã curatã.
Consultaţi imediat dupã aceea un doctor.
Spãlaţi imediat cu apã hainele pãtate cu acid.

• Evitaţi scurt circuitele; pericol de incendiu şi de
		explozie.
• Atenţie! Pãrţile metalice ale celulelor bateriei sunt
neîntrerupt sub tensiune; de aceea evitaţi
		 depozitarea unor obiecte strãine sau a unor scule pe
		baterie.
•
•
•
		
		
•
		
•

Electrolitul este puternic coroziv.
Nu rãsturnaţi bateria.
Folosiţi numai dispozitive de ridicare şi transport
admisibile, ca de ex. unelte de ridicare conform
Stasului VDI 3616.
Cârligele de ridicare trebuie sã evite defecţiuni la
celule, legãturi sau cabluri de conectare.
Tensiune electricã periculoasã

• ţineţi cont de riscurile pe care le implicã folosirea
		bateriilor.

Dreptul de garanţie expirã atunci când nu au fost respectate instrucţiunile de utilizare, au fost efectuate reparaţii cu piese de schimb
ne-originale, s-au efectuat proprii intervenţii interzise sau s-au folosit adausuri la electrolit (exemplu mijloace de îmbunãtãţire).

1. Darea în folosinţã a bateriilor umplute şi încãrcate
(Darea în folosinţã a unei baterii neumplute vezi prevederea separatã)
Va fi controlatã starea mecanicã perfectã a bateriei. Un contact sigur
la contacte si poli cu cablurile de legäturä si conectorii bateriei trebuie
realizat. Bateria va fi conectatã la polul corect (plus la plus respectiv
minus la minus) la aparatul de încãrcare scos din funcţiune (oprit). În
caz contrariu poate fi distrusä bateria sau aparatul de încãrcare. Pentru
montajul cablurilor sau în cazul înlocuirii unui conector se va lucra cu
următorul cuplu de strângere:
				 Conector perfect M 10

25 ± 2 Nm

Dacă perioada de timp între livrare (vezi data de fabricaţie de pe
plăcuţa de tip) şi luarea în funcţiune este mai mare de 8 săptămâni,
sau senzorul pentru nivelul electrolitului indică un nivel scăzut al
electrolitului (vezi tabel, punct 3.1.1), se va verifica nivelul
electrolitului. Dacă bateria este prevăzută cu un sistem de reumplere
cu un singur orificiu (opţional), dopul BFS trebuie desfăcut numai cu
scula potrivită în acest sens. În caz contrar, plutitoarele dopurilor pot fi
iremediabil stricate, ceea ce duce la umplerea în exces a celulelor. Dacă
nivelul electrolitului este sub partea superioară a separatorilor, trebuie
completat întâi cu apă deionizată (a se vedea IEC 62877-1: 2016) și
apoi bateria se va reîncărca conform celor de la punctul 2.2.
Dupã aceea electrolitul va fi completat cu apã demineralizatä pânã
la nivelul nominal (nivelul „max“). Bateriile Hawker Water Less® sunt
echipate cu un indicator de nivel.
2. Utilizarea
Pentru utilizarea bateriilor de tractiune sunt valabile prevederile din
EN 62485-3 „Baterii de acţionare pentru autovehicule electrice“.
2.1 Descãrcare
Gãurile de aerisire trebuie sã fie deschise şi neacoperite. Conectarea
sau deconectarea legãturilor electrice (de ex. ştecher) va putea fi
efectuatã numai färä consum de curent pentru a evita distrugerea

contactelor precum si producerea de scintei. Pentru a obtine o duratã
de viaţã optimalã se vor evita descãrcãrile la utilizare de peste 80%
din capacitatea nominalã (descãrcãri joase). Aceasta corespunde
unei densitãţi electrolitice minimale de 1,14 kg/l la 30°C la sfârşitul
descãrcãrii. Bateriile descãrcate vor fi imediat încãrcate şi nu au voie
sä stea färä incärcare. Aceasta este valabil şi pentru baterii parţial
încãrcate.
2.2 Încãrcare
Încãrcarea poate fi efectuatã numai cu curent continuu.
Sunt admise toate procedeele de încãrcare conform EN 41773-1
şi EN 41774. Legãtura va fi efectuatã numai la aparatul de încãrcare
atribuit, potrivit mãrimii bateriei, pentru a evita supraîncãrcãri ale
conductelor electrice şi a contactelor, producerea unori cantitäti
inadmisibile de gaz precum şi pierderea de electrolit din celule.
Nu este permisä depäsirea curentilor limitä limitã prevãzuţi de
EN 62485-3 la incärcäri superioare tensiunii de gazare. Atunci când
aparatul de încãrcare nu a fost procurat împreunã cu bateria este
recomandabil ca serviciul pentru clienţi al producãtorului bateriei sã
contoleze aptitudinea aparatului de încãrcare pentru aceastä baterie.
La încãrcare se va facilita evacuarea perfectã a gazelor de încãrcare.
Uşile, capacele sau acoperitoarele locaşului pentru baterie trebuie
deschise sau îndepărtate. Capacele de pe baterii sau dispozitivele de
acoperire a încãperilor de montaj al bateriilor trebuiesc fi deschise sau
îndepãrtate. Dopurile de închidere vor rãmâne pe celule si vor rãmâne
închise. În cadrul procedurii de încãrcare temperatura electrolitului se
ridicã cu 10°C cca. De aceea procedura de încãrcare va începe atunci
când temperatura electrolitului va fi sub 45°C. Înaintea încãrcãrii,
temperatura electrolitului de baterii va trebui sã fie cel puţin ţ 10°C,
altfel nu se va obţine o încãrcare regularã. Încãrcarea este terminatã
atunci când densitatea electrolitului şi tensiunea bateriei rãmân
constante pentru o perioadã de peste 2 ore.

2.3 Încãrcare de compensaţie

3.3 Lunar

Încãrcãrile de compensaţie asigurã durata de viaţã şi menţin
capacitatea. Acestea sunt necesare dupã descãrcãri joase, dupã
încãrcãri insuficiente repetate şi dupã încãrcãri conform caracteristicei
IU. Încãrcãrile de compensaţie vor fi efectuate imediat dupã o
încãrcare normalã. Curentul de încãrcare maximal permis este
5 A/100 Ah capacitate nominalã. (Terminarea procedurii de încãrcare
vezi punctul 2.2). Observaţi temperatura!

Spre sfãrşitul procedurii de încãrcare vor fi mãsurate şi notate
tensiunile tuturor celulelor respectiv a tuturor bateriilor în timp ce
aparatul de încãrcare se va afla în stare de funcţiune (pornit). Dupå
terminarea procesului de încårcare trebuie måsurate µi consemnate:
densitatea µi temperatura electrolitului precum µi nivelul de umplere
(în cazul utilizårii de senzori) pentru toate celulele. Dacã vor fi stabilte
mari schimbãri faţã de mãsurãtorile anterioare sau diferenţe între
celule respectiv baterii, se va solicita serviciului pentru clienţi un
control ulterior respectiv o reparaţie ulterioarã. In cazul bateriilor.
Aceasta trebuie efectuatã dupã o încãrcare completã şi un timp de
repaos de cel puţin 2 ore. Mãsuraţi şi înregistraţi:
• tensiunea totalã
• tensiunea pe element
• dacã tensiunile sunt neregulate, verificaţi şi densitatea fiecãrui
element.
(vezi punctul 7, Interval reumplere cu apă)

2.4 Temperatura
Temperatura nominalã corespunde temperaturii electrolitului de 30°C
şi la nivelul nominal al electrolitului la nivelul nominal al electrolitului.
Temperaturi mai ridicate scurteazã durata de viaţã, în timp ce
temperaturi mai joase reduc capacitatea disponibilã. 55°C reprezintã
limita de temperaturã şi nu temperatura de utilizare admisibilã.
2.5 Electrolit
Densitatea nominalã a electrolitului se referã la 30°C şi la nivelul
nominal al electrolitului în stare de completã încãrcare. Temperaturi
mai ridicate reduc, în timp ce temperaturi mai joase ridicã densitatea
electrolitului. Respectivul factor de corectare este de -0,0007 kg/l pro
K, de ex. densitatea electrolitului 1,28 kg/l la 45°C corespunde unei
densitãţi de 1,29 kg/l la 30°C.
Electrolitul trebuie sã corespundã normelor de puritate conform
IEC 62877-2: 2016.
3.		Întreţinere
3.1 Zilnic
Încãrcaţi bateria dupã fiecare descãrcare. Hawker Water Less®/
Water Less cu recirculare a electrolitului: Spre sfârşitul procedurii de
încărcare se va controla indicatorul pentru nivelul electrolitului (vezi
tabel 3.1.1). Dacă este necesar, se va reumple cu apă distilată până la
nivelul specificat (cf. IEC 62877-1: 2016).
Nu se va adăuga apă în primele 10 cicluri de reîncărcare
a bateriei.
3.1.1 Senzori pentru gradul de umplere
LED-ul senzorului de nivel al electrolitului trebuie observat zilnic.
INDICATOR DE NIVEL AL ELECTROLITULUI
TIP

(2 - 3)... PzMB

corp alb

Verde = Nivelul electrolitului este în regulă
Fără indicator = Necesită reumplere cu apă

TIP

corp albastru

(2 - 10)... PzM şi (4 - 11)... PzMB
Verde intermitent = Nivelul electrolitului este
în regulă
Verde/roşu intermitent = Treaptă preavertizare
Roşu intermitent = Necesită reumplere cu apă

Nu umpleţi celulele chiar dacă senzorul de nivel al electrolitului
arată un LED roşu care pâlpâie în timpul primelor 10 cicluri.
Nivelul electrolitului trebuie verificat dacă senzorul a constatat
un nivel scăzut sau după ce sistemul a fost reumplut cu apă (vezi
"Sistem reumplere cu apă", punctul 2.1). Verificati nivelul electrolitului
(inspectati vizual prin deschiderea prizei de ventilatie sau verificati
pozitia indicatorului plutitor al prizei de la sistemul de umplere
centralizata) si completati cu apa distilata la sfarsitul ciclului de
incarcare. Deoarece ecranul luminos indica numai starea unei celule
de referinta, va rugam sa consultati de asemenea instructiunile de la
cap. „3.3 Lunar”.
3.2 Sãptãmânal
Dupã reîncãrcare se va efectua un control vizual al tuturor pãrţilor
componente ale bateriei; o atenţie deosebitã se va acorda contactelor
şi cablurilor de încãrcare.
Si la batterie est régulièrement chargée selon une caractéristique IU, În
cazul procedurilor de încãrcare regulare conform caracteristicei IU se
va efectua o încãrcare de compensaţie (vezi punctul 2.3; vezi punctul
7, Interval reumplere cu apă).

3.4 Întreţinere trimestrialã
(vezi punctul 7, Interval reumplere cu apă)
3.5 Anual
Conform EN 1175-1 este necesar în caz de nevoie, însã cel puţin odatã
pe an controlul rezistenţei izolaţiei autovehiculului şi a bateriei de
cãtre un specialist în electricã. Controlul rezistenţei izolaţiei bateriei va
fi efectuat conform EN 1987-1. Conform EN 62485-3 rezistenţa izolaţiei
bateriei stabilitã nu trebuie sã fie mai micã decât valoarea de 50 Ω
pro Volt tensiune nominalã. La bateri pânã la 20 V tesiune nominalã
valoarea minimalã este de 1000 Ω.
Efectuaţi întreţinerea trimestrialã incluzînd şi mãsurarea densitãţii
electrolitului la sfîrşitul încarcãrii. La bateriile echipate cu un sistem
opţional de recirculare a electrolitului, filtrul pompei de aer trebuie
controlat şi dupã caz curãţat sau înlocuit în timpul verificãrii anuale.
Este necesarã o înlocuire anticipatã a filtrului dacã la încãrcãtor sau la
baterie (la pompa de aer în curent continuu sau un semnal la distanţã)
se aprinde din motive necunoscute (altele decît scãpãrile de gaze în
tubulatura de aer) semnalul de defectare a sistemului de agitare a
electrolitului. In timpul verificãrii anuale controlaţi buna funcţionare
a pompei de aer.
4.		Îngrijire
Bateria va fi menţinutã mereu curatã şi uscatã pentru a evita curenţi de
conturnare. Pentru curãţire vezi foaia informativã „Curãţirea bateriilor“.
Lichid aflat în baia bateriei va fi aspirat şi reciclat conform prevederilor.
Defecte la izolaţia interioarã a bãii vor fi îndepãrtate dupã curãţirea
punctelor afectate pentru a garanta valori de izolaţie conform
EN 62485-3 şi pentru a evita coroziunea bãii. Atunci când este necesarä
demontarea celulelor, este recomandabil sã solicitaţi intervenţia serviciului pentru clienţi în acest scop.
Nu aplicaţi niciodata vaselină minerală pe acumulatori, materialul de
etanșare al terminalului este incompatibil cu aceasta și poate fi deteriorat definitiv. Dacă este necesar, utilizaţi (aplicaţi) vaselină siliconica
cu TPFE .
5.		Depozitare
Atunci când bateriile sunt scoase din folosinţã pentru o duratã de
timp mai îndelungatã, acestea vor fi depozitate în stare de completã
încãrcare în încãperi uscate şi neafectate de ger.
Pentru a garanta starea de folosinţã a baterii, se pot alege urmãtoarele
tratamente de încãrcare:
1. încãrcare de compensaţie lunarã conform punctului 2.3, sau
2. încãrcare de menţinere la o tensiune de încãrcare de 2,27 V x numãr
de celule
La stabilirea duratei de viaţã se va lua în consideraţie durata
depozitãrii.
6.		Deranjamente
Atunci când se stabilesc deranjamente la baterie sau la aparatul de
încãrcare, se va solicita neîntârziat intervenţia serviciului pentru
clienţi. Valorile mãsurãtorilor conform 3.3 uşureazã cãutarea
defectului şi îndepãrtarea deranjamentului. Un contract de servicii
încheiat cu noi uşureazã recunoaşterea la timp a defecţiunilor.

7. Interval reumplere cu apă
Variantă PzM

Intervale reumplere cu apă
Exploatare 1 schimb1

Exploatare 3 schimburi2

PzM - 4 W (PzM + 50 Hz Cf4 = 1,2)

20 cicluri (4 săptămâni)

20 cicluri (2 săptămâni)

PzM - 8 W (PzM + Hf Cf4 = 1,10)

40 cicluri (8 săptămâni)

40 cicluri (5 săptămâni)

PzM - 13 W (PzM EC3 + Hf Cf4 = 1,07)

65 cicluri (13 săptămâni)

65 cicluri (8 săptămâni)

Note
1
2
3
4

80 % DOD (adâncime de descărcare), 5 zile lucrătoare/săptămână, temperaturi medii ale bateriei de 30 °C
Acest număr de cicluri poate fi mai mic, dacă se lucrează în 3 schimburi şi la temperaturi ridicate ale bateriei!
Recircularea electrolitului
coeficient di încãrcare

OPŢIUNI
Sistem de completare cu apã (accesoriu opﬂional)
1.		Utilizare

2.7 Indicator de flux

Sistemul de umplere cu apã este folosit pentru reglarea automatã a
nivelului nominal al electrolitului. Gazele emanate în timpul încãrcãrii
se eliminã prin orificiul de degazare.
Nu se va adăuga apă în primele 10 cicluri de reîncărcare
a bateriei.

Rotaţia indicatorului de flux în timpul umplerii indicã alimentarea
cu apã. Dupã închiderea tuturor buşoanelor indicatorul se opreşte,
arãtînd astfel terminarea procesului de umplere.

2.		Funcţionare
Un obturator legat de flotorul buşonului permite controlul cantitãţii
de apã necesarã umplerii. Presiunea hidraulicã blocheazã scurgerea
apei atunci cînd este nevoie. Pentru ca sistemul de umplere cu apã sã
funcţioneze perfect, trebuie respectate urmãtoarele puncte:

1
9

2.1 Conectarea manualã sau automatã
Umplerea trebuie realizatã la sfîrşitul încãrcãrii, agitarea electrolituluii
fiind optima în acel moment. Umplerea se realizeazã prin conectarea
racordurilor 6 şi 7. Cuplajul manual sau automatic trebuie efectuat în
intervalele conform punctului 7 (vezi punctul 7).

8

2

2.2 Timpul de umplere
Timpul de umplere depinde de obiectul utilizãrii şi de temperatura
bateriei în timpul funcţionãrii. In general, procesul de umplere
dureazã aprox. cîteva minutes şi poate varia în funcţie de tehnologie.
apoi alimentarea cu apã a bateriei trebuie opritã, dacã este o umplere
manualã.

4

3
5
7
6

2.3 Presiunea de lucru
Sistemul de umplere cu apã trebuie instalat în aşa fel încît sã se obţinã
o presiune a apei situatã între 0,2 şi 0,6 bar (o diferenţã de inãlţime
de cel puţin 2 m între marginea superioarã a bateriei şi marginea
inferioarã a cuvei de umplere). Dacã nu se respectã aceastã regulã,
sistemul de umplere nu va funcţiona corect.
2.4 Puritate

ct

rfe

pe

Apa de umplere trebuie sã fie tratatã (deionizatã). Conductibilitatea
apei destinate umplerii bateriilor nu trebuie sã depãşeascã 30 µS/
cm max. Cuva şi sistemul de tubulaturã trebuie curaţate înainte de
punerea în funcţiune a sistemului.
2.5 Poziţionarea tuburilor pe baterie
Poziţionarea tuburilor între elemenţii bateriei trebuie efectuatã în
serie sau paralel urmãrind cablajul electric deja existent. Se reduce
astfel riscul exploziei prin curenţi de fugã în cazul prezenţei unor gaze
explozive (EN 62485-3). Nu conectaţi niciodatã în serie mai mult de 18
elemenţi.Nu este admisã nici o modificare.
2.6 Temperatura de functionare
In timpul iernii, bateriile echipate cu sistem Aquamatic trebuie
încãrcate/ umplute numai în sãli cu temperaturi de peste 0°C.

1.	Rezervor
2.	Vanã de izolare a rezervorului
3.	Electrovanã
4.	Vanã de umplere manualã
5.	Semnalizator de flux
6. Prizã rapidã (tatã)
7. Prizã rapidã (mamã)
8.	Incãrcãtor
9.	Comandã

Hawker® agitator al electrolitului (accesoriu opﬂional)
1.		Utilizare

2.1 Funcţionarea prin racordare separatã

Agitatorul de electrolit (AE) al fiecãrui element, prin pompa de aer,
serveşte la evitarea stratificãrii acidului cu un coeficient de încãrcare
redus (1,07). Graţie AE se pot face încarcari de scurtã duratã, încãrcãri
parţiale şi la temperaturi ridicate.

Legatura are loc prin conectarea racordului de la încãrcãtor la cel al
bateriei (cu inel albastru).

2.		Funcţionare

Legatura are loc prin conectarea prizelor de curent la prizele integrate
de circulaţie a aerului.

AE HAWKER este format dintr-un sistem de tuburi integrat în element.
O pompã cu membranã (“HAWKER Aeromatic“, fie integratã în
dispozitivul de încãrcare, fie montatã separat pe baterie/ maşinã)
declanşeazã un curent uşor de aer în element ce duce la o circulaţie
a electrolitului în element. In funcţie de tensiunea bateriei şi de tipul
pompei, fluxul de aer este continuu sau întrerupt. Debitul de aer al
pompei este adaptat în funcţie de numãrul de elemenţi. Aşezarea
tuburilor de agitare a electrolitului trebuie facutã urmãrind cablajul
electric. Se reduce astfel riscul exploziei prin curenţi de fugã în cazul
prezenţei unor gaze explozive (EN 62485-3).

2.2 Functioarea prin racordare automatã

2.3 Intreţinerea filtrului de aer
In funcţie de condiţiile de mediu, înlocuiţi filtrul de aer al pompei o
datã pe an. Numai dacã o cer condiţiile de mediu Inlocuiţi-l mai des.
2.4 Intreţinere / reparaţie
Verificaţi etanşeitatea sistemului.In cazul scãparilor de gaze,
încãrcãtoarele Hawker afişeazã un mesaj de eroare.
In acest caz se produce o cumatare a profilului de încãrcare pe unul
clasic (fãrã AE).
Trebuie înlocuiţi elemenţii defecţi sau tuburile defecte.
Pentru a se asigura o funcţionare corectã trebuie folosite numai piese
de schimb Hawker, de acelaşi tip.

Wi-iQ® (accesoriu opţional)
Wi-iQ – dispozitivul electronic – va furniza indicaţii conform tabelului
de mai jos.

LED indicator tricolor LED indicator albastru
LED indicator tricolor
Pâlpâie verde = Echipament OK
Pâlpâie repede albastru = Identificare Wireless
Pâlpâie roşu = Atenţionare temperatură > +55° C
LED indicator albastru
Pâlpâie repede = Identificare Wireless
Pâlpâie lent = Avertizare de echilibrare a tensiunii
OFF - Nu pâlpâie = Nivelul electrolitului este OK
Este mereu aprins = Nivelul electrolitului este scăzut –
completaţi cu apă deionizată
Wi-iQ este un dispozitiv electronic care comunică fără fir informaţiile
principale privind starea bateriei în scopul unei mai bune diagnosticări
şi îmbunătăţirea service-ului. Dispozitivul este instalat pe o conexiune
de curent continuu de pe baterie pentru a monitoriza şi înregistra
datele privind curentul, tensiunea, temperatura şi nivelul electrolitului
(printr-un senzor opţional).
Wi-iQ prezintă date în timp real cu privire la starea bateriei.
Informaţiile sunt transferate la PC prin USB cu ajutorul comunicării
fără fir.

1.		Funcționare
Wi-iQ se poate utiliza pe orice tip de baterie indiferent de tehnologie (cu electrolit lichid, gel, AGM)
Domeniul tensiunii bateriei este de la 24V pînă la 80V.
Dispozitivul înregistrează datele de ansamblu pe toată durata de
viaţă a bateriei., respectiv se vor stoca date pentru 2.555 cicluri (istoric
complet stocat în PC). Datele pot fi analizate cu ajutorul unui soft și
anume starea încărcării, avertizări cu privire la temperatură sau nivelul
scăzut al electrolitului.
2.		Vizibilitate clară
Selectînd Exception & Detailed Report vom obține informaţii
privind starea bateriei şi toate acţiunile necesare pentru remedierea
defectelor. Raportul Wi-iQ permite gestionarea rapidă a stării
de încărcare/descărcare a întregului parc de baterii. Cu ajutorul
informaţiilor privind starea bateriei (de pe un anumit tip de utilaj) se
pot vedea în detaliu ciclurile de descărcare și de reîncărcare a bateriei,
precum şi multe alte date.
3.		Foarte uşor de folosit
Conectarea se face printr-un modem cu ieșire USB la un computer prin
descărcarea Wi-iQ şi încărcarea datelor. Wi-iQ Report este un software
pentru PC compatibil cu Windows 7, 8, XP sau Vista. Se poate descărca
Wi-iQ într-o bază de date SQL folosind un dispozitiv wireless cu ieșire
USB.

Declarație de conformitate
ENERSYS SARL Rue Alexander Fleming ZI Est –CS 40962 F-62033 Arras Cedex– France declară pe propria răspundere că
produsul:
Numele produsului: Wi-iQ
Număr de catalog: AA-xxxxxx
pentru care se emite această declarație este în conformitate cu următoarele standarde normative europene și internaționale.
Sănătate și siguranță (Directiva 2014/53/UE)
• IEC/EN 61010-1:2010
Compatibilitatea electromagnetică (Directiva 2014/53/UE)
• ETSI EN 301 489-1, V2.1.1 : 2016; ETSI EN 301 489-17, V3.1.1: 2016; EN 62479 : 2010; EN 61000-6-2 : 2005
Spectrul de frecvențe radio (Directiva 2014/53/UE)
• EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
Data
Numele
Funcția
Semnătura

: 06.02.2018, Arras
: Bruno Konevetz
: Charger Quality Manager EMEA
:

Înapoi la fabricant!
Bateriile prevăzute cu acest semn trebuiesc reciclate.
Bateriile care nu sunt returnate pentru reciclare sunt deşeuri periculoase!
Cînd se folosesc baterii de tracțiune şi încărcătoare (redresoare), utilizatorul trebuie să respecte standardele,
legile, normele şi reglementările în vigoare din ţara acestuia!
Hawker își rezervă dreptul de a face modificări tehnice asupra produselorfără preaviz. E.&O.E.
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