
Dôležité odporúčania
 V blízkosti batérii nikdy nepoužívajte otvorený 
oheň alebo zdroj iskrenia, predovšetkým pri 
nabíjaní.

 Pri vykonávaniu akýchkoľvek úkonov s 
batériami nikdy nefajčite.

 Pri práci s batériami si nasaďte gumové 
rukavice, odev s dlhými rukávmi a vhodné 
ochranné okuliare, alebo priehľadný štít na 
tvár.

 Elektrolyt je pri styku s pokožkou a očami 
škodlivý. Ak sa pokožka alebo oči dostanú do 
kontaktu s elektrolytom, okamžité postihnuté 
miesto poriadne vypláchnite vodou minimálne 
po dobu 15 minút. Oči riadne vypláchnite 
vodou a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc. 

 Pri práci s batériou odstráňte všetky prstene, 
hodinky a iné predmety s kovovými časťami.

 Používajte iba nástroje s izolovanými 
rukoväťami.

 Vyvarujte sa výbojov statickej elektriny a 
podniknite kroky na ochranu pred úrazom 
spôsobeným elektrickým prúdom.

 Skôr než začnete pracovať s batériou, zbavte 
svoj odev a/alebo nástroje akejkoľvek 
statickej elektriny, a to dotykom s uzemneným 
predmetom.

1. Obdržanie zásielky
Batériu vybaľte okamžité po jej obdržaní. 
Zásielku neprevracajte. Transportné tesnenia 
sú vložené pod viečkami ventilov. Baterie sú 
zvyčajne dodávané naplnené elektrolytom a 
pripravené k použitiu .

 Presvedčte sa, že zásielka obsahuje všetky 
položky uvedené v dodacom liste.

 Skontrolujte, či batérie nie sú poškodené a či 
neuniká elektrolyt. Akékoľvek nezrovnalosti 
oznámte prepravcovi a spoločnosti Saft.

 Odstráňte farebné transportné tesnenia. 
Nikdy batériu nepoužívajte, keď sú tesnenia 
vložené pod viečkami ventilov, lebo by mohlo 
dôjsť k trvalému poškodeniu batérie.

Batéria je teraz pripravená na inštaláciu.

2. Skladovanie
Uskladňujte batériu v suchej, čistej, chladnej a 
dobre vetranej miestnosti (0 °C až +30 °C / + 
32°F až + 86°F).

 Presvedčte sa, že transportné tesnenia sú 
vložené pod viečkami ventilov v priebehu 
uskladnenia. 

 Nevystavujte batérie priamemu slnečnému 
žiareniu alebo nadmerným teplotám.
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 Batérie dodané v nabitom stave (80 %) sa 
môžu uskladniť po dobu 3 mesiacov pri 
teplote do + 30 oC alebo po dobu 6 mesiacov 
pri teplote do + 20 oC (v rátanie dopravy).  
Batérie dodané v nabitom stave je pred 
skladovaním dlhším než je uvedené hore 

nutné  vybiť prúdom 0,2 C5A na hodnotu 1 V/
článok alebo menej.   

 Batérie dodané v naplnenom a vybitom stave 
je možné skladovať po mnoho rokov.

 Pred skladovaním batérie očistite a kovové 
časti ošetrite tenkou vrstvou neutrálnej 
vazelíny lebo minerálneho oleja schváleného 
firmou Saft. Batérie skladujte v prepravných 
debnách chránené pred prachom, vlhkosťou a 
výbojmi elektriny.       

3. Inštalácia
Odstráňte transportné tesnenia z ventilov.

3.1. Skontrolujte správnosť prepojenia 
článkov a pripojenia batérie k záťaží.

3.2. Skontrolujte utiahnutie pólových 
skrutiek. Uťahovací  moment by mal byť: 

• 10 ± 2 N.m pre články

 SRA 75 – 140 

 SRA LT 75 – 140

 SRA HT 70 – 130 

• 30 ± 2 N.m pre články

 SRA 160 – 375 

 SRA LT 160 – 375

 SRA HT 150 – 350

Spojky a pólové skrutky sa musia chrániť pred 
koróziou tenkou vrstvou DW33 antikorózneho 
oleja.

3.3. Elektrolyt
Elektrolyt sa líši pre jednotlivé rady výrobkov:
• SRA: E41
• SRA LT: E34
• SRA HT: Na15L

4. Počiatočné nabíjanie
Varovanie: počas nabíjania musí byť batériová
skriňa otvorená.

4.1. Batéria dodaná nabitá na 80 % 

Odporúča sa nabíjanie a vybíjanie konštantným 
prúdom.

 Batéria skladovaná pri teplotách do +30°C nie 
dlhšie ako 3 mesiace alebo pri teplotách do 
+20°C nie dlhšie ako 6 mesiacov je pripravená 
na použitie.

 Batéria skladovaná pri teplotách nad +30°C 
alebo dlhšie ako 3 mesiace alebo pri teplotách 
nad +20°C dlhšie ako 6 mesiacov:

• Vybite batériu prúdom 0,2 C5A do 1,0 V/článok

• Medzi vybitím a nasledujúcim nabitím musí 
byť batéria v otvorenom obvode po dobu 8 h 
alebo jej teplota musí byť v rozmedzí + 10  - 
+30°C

•  Nabíjajte prúdom 0,2 C5A po dobu 8 hod

4.2. Batéria dodaná vybitá
Varovanie: Aj keď je batéria vybitá, zvyškové 
prúdy môžu zapríčiniť elektrický výboj. 

Odporúča sa nabíjanie a vybíjanie konštantným 
prúdom.

 Nenabitá batéria, uvádzaná do prevádzky 
okamžité po dodanie alebo po uskladnenie 
kratšom ako jeden rok:

• Nabíjanie konštantným prúdom: prúdom 0,2 

C5A po dobu 8 hod.

 Varovanie: počas nabíjania musí byť batériová 
skriňa otvorená.

• Nabíjanie konštantným napätím: 1,55 V/
článok po dobu 20 hod. prúdom obmedzeným 

na 0,2 C5A

 Nenabitá batéria, uvádzaná do prevádzky po 
uskladnenie dlhšom ako jeden rok:

• Nabíjajte prúdom 0,2 C5A po dobu 8 hod

• Vybite batériu prúdom 0,2 C5A do 1,0 V/článok

• Medzi vybitím a nasledujúcim nabitím musí 
byť batéria v otvorenom obvode po dobu 8 h 
alebo jej teplota musí byť v rozmedzí + 10  - 
+30°C

•  Mabíjajte prúdom 0,2 C5A po dobu 8 hod.

Batéria je teraz pripravená na použitie.

5. Nabíjanie v prevádzke
 1,47 V/článok pri +20 °C (68 °F) s 
kompenzáciou napätia: 

-3 mV/°C/článok (-1,7 mV/°F/článok). 

Použitie vyšších nabíjacích napätí konzultujte s 
firmou Saft.

 Zosilnené nabíjanie podľa IEC62973-2

6. Dolievanie   
Intervaly dolievania musia byť určené 
samostatne pre každú batériu.  
Doplňovanie urobte po uplynutí prvého roku, 
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Tabuľka A:

 Typ článku C5 Ah 0.2 C5A Rezerva    Tryska dolevacieho 
    (Ah) (A)  elektrolytu (cm3) zariadenia (mm)

SRA 75  75  15  185  59 
SRA 90  90  18  285  59
SRA 110  110  22  280  59 
SRA 125  125  25  335  59 
SRA 140  140  28  335 59
SRA 160 160 32 575 54
SRA 190 190 38 570 54
SRA 220 220 44  645  54 
SRA 260  260  52  765  54 
SRA 280  280  56  900  54 
SRA 310  310  62  900  54 
SRA 340  340  68  1085  54 
SRA 375  375 75 1085  54  
 
SRA LT 75  75  15  185  59 
SRA LT 90  90  18  285  59 
SRA LT 110  110  22  280 59
SRA LT 125  125  25  335  59 
SRA LT 140  140  28  335  59 
SRA LT 160  160  32  415  39 
SRA LT 190  190  38  410  39 
SRA LT 220  220  44  465  39 
SRA LT 260  260  52  555  39 
SRA LT 280  280  56  650  39 
SRA LT 310  310  62  645  39 
SRA LT 340  340  68  785  39 
SRA LT 375  375  75  780  39
 
SRA HT 70  70  14  185  59 
SRA HT 85  85  17  285  59 
SRA HT 105  105  21  280  59 
SRA HT 115  115  23  335  59  
SRA HT 130  130  26  335  59  
SRA HT 150  150  30  575  54  
SRA HT 175  175  35  570  54  
SRA HT 200  200  40  645  54  
SRA HT 245  245  49  765  54  
SRA HT 265  265  53  900  54  
SRA HT 290  290  58  900  54  
SRA HT 315  315  63  1085  54  
SRA HT 350  350  70  1085  54  

aby ste určili ideálny potrebný interval. Interval 
závisí na nabíjacom napätí a na skutočnom yužití 
batérie.   
Hladina elektrolytu nesmie klesnúť pod značku 
minimum. K dolievaniu používajte iba destilovanú 
alebo deionizovanú vodu.  
Po nabíjaní konštantným prúdom vyčkajte pred 
zahájením  dolievania najmenej 2 hodiny. 
Pri nabíjaní  konštantným napätím na vlaku 
môžete dolievanie vykonávať  kedykoľvek.

 Batérie bez centrálneho dolievania (typický 
interval dolievania je 6 mesiacov):

•  Pokiaľ používate dolievacie zariadenie Saft, nie 
je potreba meranie hladiny elektrolytu. Táto je 
dosiahnutá nastavením dolievacieho  
zariadenia (dĺžka nástavca – Tabuľka A). Ak nie, 
je potreba   merať hladinu elektrolytu.

• Vložte priehľadnú sklenenú alebo plastovú 
(priemer  5 – 6 mm) trubičku vertikálne do 
ventila článku až narazíte na horný okraj dosky. 
Prstom uzavrite horný koniec trubičky a 
vytiahnite ju z ventila. Výška hladiny tekutiny 
indikuje hladinu elektrolytu.

Typ článku Hladina (mm)
 Vysoká Nízka
SRA 75 až 140 66 15

SRA 160 až 375 75 15

SRA LT 75 až 140 66 15

SRA LT 160 až 375 59 15

SRA HT 70 až 130 66 15

SRA HT 150 až 350 75 15

 Batérie vybavené centrálnym dolievaním 
(typický interval dolievania je 12 mesiacov):

• Odstráňte transportné tesnenia z ventilov a 
prepojte hydraulické hadičky, vždy maximálne 
50 článkov.

• Skontrolujte, či je okruh centrálneho dolievania 
priechodný a jeho spoje sú tesné.

• Hydraulické prepojenie článkov musí byť 
paralelné s elektrickým, aby rozdiel v napätí 
dvoch hydraulicky prepojených článkov nebol 
viac ako 1,2 V. 

• Hydraulické prepojenie musí byť horizontálne, 
aby nedochádzalo k sifónovaniu.

• Vývod centrálneho dolievania nesmie byť 
blízko elektrických častí, obvodov a kovových 
častí. 

• Vývod centrálneho dolievania musí byť 
pripojený k samo-uzatváracej spojke. 

• Dolievanie je potreba vykonávať (pre SRA 
batérie každých 6 rokov ak je ročná priemerná 
teplota článkov pod +30 °C a batérie slúži ako 
záložná) samospádom alebo s použitím pumpy 
s prietokom 0,7l/min pri relatívnom tlaku 0,3 
bar maximálne.     

   

7. Pravidelná údržba
 Mimo dolievania je nutné vykonávať údržbu 
najmenej raz za 5 rokov. Pre batérie SRA raz 
za 10 rokov ak je priemerná teplota okolia 
pod 30 oC a batéria slúži ako záložná. 
Podrobný popis údržby nájdete v „Manuáli 
pre údržbu".

•  Batériu udržiavajte čistú a k čisteniu 
používajte iba vodu. Nepoužívajte drôtenú 
kefu ani akékoľvek rozpúšťadla. Ventily 
môžete opláchnuť čistou vodou.

• Skontrolujte uťahovací moment všetkých 
pólových skrutiek. Na všetky pólové skrutky a 

spoje naneste tenkú vrstvu vazelíny DW33.

• Skontrolujte nastavenie nabíjača. Je dôležité, 
aby doporučené nabíjacie napätie zostalo 
nemenné. Vysoká spotreba vody  je obvykle 
zapríčinená špatným natavením nabíjača.

8. Elektrolyt
Výmena elektrolytu nie je nutná počas celej 
životnosti batérie.

9. Životné prostredie
Informácie vám poskytne miestny zástupca 
firmy Saft.
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