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Instructieblad R&W Batterijen
Dagelijks onderhoud

Wekelijks onderhoud

• Een nieuw geleverde batterij mag de eerste 15 ladingen niet
bijgevuld worden.
• Batterij niet meer dan 80% ontladen (± SG 1,13).
• Koppel voor het laden de batterij van de truck en
zet het truckdeksel open.
• Sluit vervolgens de batterij aan op de lader en
schakel de lader in (veel laders schakelen zelf in).
• Wanneer de lader aangeeft dat de lading beëindigd is,
schakel de lader uit en koppel de batterij van de lader.
• Sluit de batterij aan op de truck.
• GEEN tussen- of deelladingen geven.

• Controleer het elektrolyt niveau van de batterij.
Vul bij met gedemineraliseerd water als het niveau
onder de korf in de cel staat
(bij het automatisch vulsysteem als de vlotter laag staat).
• Bijvullen tot onderste ring van de korf. Vul niet te hoog bij.
• Altijd na het laden bijvullen, als de batterij nog op
temperatuur is! Ook met automatisch vulsysteem!
• Houdt de batterij schoon en droog.
• Corrosie aan de geplastificeerde stalen container of een
van de polen, dient verwijderd te worden.
• Laat de batterij minimaal één keer per jaar de verplichte
veiligheidskeuring ondergaan!

Bijvullen van de batterij
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Veiligheidsvoorschriften
Volg de aanwijzingen voor
gebruik en veiligheid

Roken en open vuur verboden

Verbinders onder spanning,
vermijd contact
Explosiegevaar,
kortsluiting vermijden

Bijvullen met een automatisch vulsysteem
Draag een veiligheidsbril
en beschermende kleding
1
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Elektrolyt is sterk bijtend

CEL TE LAAT BIJGEVULD,
CEL STAAT DROOG

CEL GOED BIJGEVULD

CEL NU BIJVULLEN

CEL TE HOOG BIJGEVULD

• Batterij altijd bijvullen na de lading.
• Controleer of de vlotter laag staat,
de witte stip is niet duidelijk zichtbaar (1).
• Sluit de snelkoppeling van de batterij aan op de
snelkoppeling van uw vulcan of servomobiel.
• Zodra het water gaat lopen, kunt u zien dat de
stromingsindicator (2) begint te draaien. Als de
stromingsindicator stopt met draaien en de vlotter hoog
staat, dan is de batterij voldoende gevuld.
• De witte stip (1) is duidelijk zichtbaar.

Ruimten waar batterijen staan
of geladen worden, moeten
voldoende worden geventileerd
Defecte batterijen moeten
worden gerecycled.
R&W kan ze voor u afvoeren

