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TOPPRESTANDA OCH 
TILLFÖRLITLIGHET

“Plug and play”- modulerna styrs av laddarens 
algoritm. Moduler startas och stängs av automatiskt 
så att optimala laddningsprestanda uppnås och hög 
verkningsgrad erhålls under hela laddningstiden. 
Modulkonstruktionen bryter ny mark för 
utrustningens tillförlitlighet. Den tiden är förbi, 
när ett litet komponentfel kunde göra laddaren 
driftsoduglig. Om ett mindre fel skulle uppstå 
i en modul, förbikopplar laddaren denna och 
fortsätter att arbeta med reducerad effekt så att 
laddningsprocessen inte stoppas och därigenom 
undviks driftstörningar i användarens verksamhet. 

MINSKAD ENERGIFÖRBRUKNING

Hawker® Modular-laddare minskar kostnaden för 
batteriladdning eftersom de drar mindre ström. 
Därmed minskas också miljöpåverkan. Den låga 
laddningsfaktorn och höga verkningsgraden (upp 
till 94%) är grunden till lägre kostnader. En inbyggd, 
smart effektfaktorkontroll (1-fas), som minskar den 
reaktiva effekten och växelströmmens distorsion, 
bidrar också till att minska elektriska förluster och 
elkostnad. 

OPTIMERAD LADDNING

Förutom introduktionen av de nya modulladdarna 
har vi optimerat laddningsprofilerna så att 
laddningstiden minskas med 1 till 2 timmar 
beroende på batterityp. Vi vet att tid är en av de 
största kostnadsdrivande faktorerna i de flesta 
verksamheter och fokuserar alltid på detta. De nya 
intelligenta högfrekvensladdarna har automatisk 
batteriidentifiering och ger ökad verkningsgrad 
och effektfaktorkontroll så att bästa möjliga 
laddningsprocess uppnås tillsammans med alla 
tidigare stora fördelar med högfrekvensteknik. 

FLEXIBEL KONSTRUKTION OCH 
FÖRENKLAD SERVICE

Modulladdarna passar till ett stort 
batterikapacitetsområde vilket kan innebära att 
det behövliga antalet laddare i batterihanteringen 
kan minskas. Med färre laddare frigörs värdefullt 
utrymme och man får större flexibilitet i laddningen 
av materialhanteringsutrustningen. Och dessutom: 
Funktionen för självdiagnostik hos modulladdarna 
signalerar för alla tänkbara fel. Att montera en 
ny modul är ett enkelt ”plug and play”-arbete. 
Ersättningsmoduler av passande storlek finns alltid 
på lager för snabb leverans och utbyte. 
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LÖSNING 
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LCD-SKÄRM

FLERFÄRGS 
TFT-SKÄRM



GREEN 
TECHNOLOGY FLEXIBILITY

VIKTIGA 
FUNKTIONER
LADDNING
Utjämningsladdning

Självdiagnostik

Underhållsladdning

Avsulfateringsladdning

Flexibel laddningstid

FLEXIBILITET
Multiprofilutförande

Multispänning

Multikapacitet och möjlig ökning av 
uteffekten för framtida behov

1- och 3-fasutförande

KOMMUNIKATION
USB för ned- och uppladdning av 
data 

KONSTRUKTION
Lätt och modern design

Fristående eller väggmonterad

Modulbyggnad

LCD-skärm med meny för 
programmering

Hållare för likströmskabel

GRÖN TEKNIK
Minskad miljöpåverkan med lägre 
laddningsfaktor

Energibesparing: Verkningsgrad 
upp till 94%

Minskad reaktiv effekt med aktiv 
effektfaktorkontroll (1-fas only)

Ineffekt under 10W i stand-byläge

Uppfyller senaste internationella 
standarder

VIKTIGA 
FUNKTIONER
LADDNING
Utjämningsladdning

Självdiagnostik

Underhållsladdning

Avsulfateringsladdning

Flexibel laddningstid

Ljusbågsfri frånkoppling (tillval)

Lämplig till snabba laddningsprofiler, 
WaterLess®20 och NexSys 2V

Automatisk temperaturanpassning 
av profilen med Wi-iQ®, Wi-iQ2 eller 
Wi-iQ3

FLEXIBILITET
Multiprofilutförande: Automatisk 
med Wi-iQ, Wi-iQ2 eller Wi-iQ3

Multispänning

Multikapacitet och möjlig ökning 
av uteffekten för framtida behov

1-fas och 3-fasutförande

KOMMUNIKATION
Trådlös kommunikation mellan
laddare och batteri via Wi-iQ, 
Wi-iQ2 eller Wi-iQ3

USB för nedladdning och 
uppladdning av data

Ethernetanslutning med 
LifeNetwork iQ™ (tillval)

KONSTRUKTION
Lätt och modern design

Fristående eller väggmonterad

Modulbyggnad

4,3-tums flerfärgs TFT-skärm med 
meny för kundens programmering

Bakgrundsfärgen ändras med ökande 
laddningsstatus hos batteriet

Hållare för likströmskabel

GRÖN TEKNIK
Minskad miljöpåverkan med lägre 
laddningsfaktor

Energibesparing: verkningsgrad upp 
till 94%

Minskad reaktiv effekt med aktiv 
effektfaktorkontroll (1-fas only)

Ineffekt under 10W i stand-byläge

Uppfyller kraven i senaste 
internationella standarder

Lifetech Modular

1kW moduler
Kapsling med 1 och 3 fack
1-fas 230V ± 10% nätspänning

Laddarstorlekar:
12/24/36/48V från 1kW till 3kW

Används till:
NexSys monoblockbatterier, gel, AGM, 
fritt ventilerade/Water Less®, Heavy Duty, 
luftdriven syracirkulation

3,5kW moduler
Kapsling med 4 och 6 fack
3-fas 400V ± 10% nätspänning

Laddarstorlekar:
24/36/48V från 3,5kW till 21kW
72/80V från 3,5kW till 21kW

Används till:
NexSys monoblockbatterier, gel, AGM,  
fritt ventilerade/Water Less, Heavy Duty, 
luftdriven syracirkulation

Life iQ Modular

1kW moduler
Kapsling med 3 fack
1-fas 230V ± 10% nätspänning

Laddarstorlekar:
12/24/36/48V från 1kW till 3kW

Används till:
NexSys monoblockbatterier, NexSys 2V, Gel, 
AGM, fritt ventilerade-Water Less, Water Less®20, 
fritt ventilerade Heavy Duty, snabbladdning, 
luftdriven syracirkulation

3,5kW moduler
Kapsling med 4 och 6 fack
3-fas 400V ± 10% nätspänning

Laddarstorlekar:
24/36/48V från 3,5kW till 21kW
72/80V från 3,5kW till 21kW
96V från 3,5kW till 21kW
120V från 10,5kW till 21kW

Används till:
NexSys monoblockbatterier, NexSys 2V, Gel, 
AGM, fritt ventilerade-Water Less, Water Less®20, 
fritt ventilerade Heavy Duty, snabbladdning, 
luftdriven syracirkulation*

* Syracirkulation inte tillgängligt för laddare 120V



EXAKT LADDNING FÖR ALLA 
APPLIKATIONER

De nya laddarna Lifetech® Modular 
och Life iQ™ Modular från EnerSys® 
är den bästa tillgängliga lösningen för 
högfrekvensladdning för alla applikationer 
inom materialhanteringsområdet, 
system med automatiskt styrda truckar, 
städmaskiner och industriella elfordon. 
De nya produkterna, konstruerade för 
fristående uppställning eller väggmontage, 
erbjuder en rad intressanta finesser: 
Automatisk batteriidentifiering och 
omkoppling av utspänning inom laddarens 
tekniska specifikation, ökad verkningsgrad, 
effektfaktorkontroll och vår mest kompakta 
konstruktion hittills. Högfrekvenstekniken 
har redan blivit ett standardkrav för 
batteriladdning inom området mobil 
strömförsörjning. De nya laddarserierna 
Lifetech Modular och Life iQ Modular 
lägger ribban på en högre nivå. De erbjuder 
intelligent laddning med högre verkningsgrad 
och flexibilitet för att möta kraven i en 
föränderlig värld. 
 

Se närmare på våra produkter Och tjänster
På www.enersys.com

1 KW LIFETECH® LADDARE 3-FASLADDARE MED 4 FACK

4-FACKS 3-FAS LADDARE 

3-FACKS 1-FAS LADDARE 4-FACKS KAPSLING, INSIDA 

KAPSLINGENS 
INRE MED 3 FACK

Wi-iQ® OPTION



VAR ÄN DIN 
VERKSAMHET FINNS, SÅ 
KAN ENERSYS® HJÄLPA 
DIG MED MOBIL ENERGI

OM ENERSYS®

 
EnerSys®, Företaget tillverkar och distribuerar 
reservkrafts- och traktionsbatterier, batteriladdare, 
kraftutrustning, batteritillbehör och lösningar för 
inkapsling av utomhusutrustning till kunder över 
hela världen. 

Traktionsbatterier och batteriladdare används till 
elektriska gaffeltruckar och andra kommersiella 
eldrivna fordon. Reservkraftsbatterier används 
inom telekommunikation och andra allmännyttiga 
tjänster, för avbrottsfri strömförsörjning, och i ett 
flertal användningsområden som kräver lösningar 
för lagrad energi, exempelvis medicin-, luftfarts- 
och försvarssystem. 

Produkter för inkapsling av utomhusutrustning 
utnyttjas inom branscher som telekommunikation, 
kabeldragning, övriga allmännyttiga tjänster och 
transport samt av kunder inom offentlig förvaltning 
och försvar. 

Företaget tillhandahåller även eftermarknads- 
och supporttjänster till kunder i över 100 
länder genom sina försäljningsställen och 
tillverkningsanläggningar runtom i världen.
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