
SlovenSko

TOPLA BATERIJE

Priročnik za skladiščenje, vgradnjo 
in vzdrževanje startnih akumulatorjev



1.   varnostna opozorila
1.1    Oznake za nevarnOst

1.2    splOšna varnOstna OpOzOrila
startni akumulatorji toPla so varni za uporabo pri pravilnem rokovanju in 
upoštevanju navodil proizvajalca. startni akumulatorji toPla, tako kot vsi 
ostali svinčevo-kislinski akumulatorji, vsebujejo elektrolit, – (razredčeno 
žvepleno kislino (h2so4)). Pri dopolnjevanju se v akumulatorju razvija vodik 
(h), ki z zrakom (kisikom (o)) tvori mešanico “pokalnega” plina, ki lahko 
eksplodira in povzroči trajne poškodbe akumulatorja in uporabnika. v 
določenih primerih lahko tudi puščajo elektrolit (primer: poškodovano ohišje).
za varno rokovanje s startnimi akumulatorji upoštevajte vsa varnostna 
navodila in navodila za rokovanje z akumulatorji.  

  	 Žveplena	kislina.	startni akumulatorji vsebujejo elektrolit (razredčeno 
žvepleno kislino), ki je zelo jedka tekočina. če se z njo polijete ali poškropite, 
lahko povzroči opekline in resne poškodbe kože in oči.
ukrePi: akumulatorja nikoli ne nagibaj iz vodoravne lege za več kot 45°. 
obstaja nevarnost iztekanja elektrolita skozi centralni prezračevalni sistem 
ali skozi odprtine na zamaških (odvisno od tipa akumulatorja). v primeru, 
da pride v stik s kožo, takoj odstrani omočen kos oblačila in spiraj z vodo 
15 minut. Po potrebi poišči zdravniško pomoč. v primeru, da pride v stik z 
očmi, je potrebno oči izpirati nekaj minut z rahlim curkom vode, nato pa takoj 
poiskati zdravniško pomoč.

   pokalni	plin.	v vseh startnih akumulatorjih ostaja po dopolnjevanju
določena količina vodika, ki tvori z zrakom (kisikom) eksplozivno zmes, 
pokalni plin, ki lahko eksplodira in povzroči slepoto in druge nevarne 
poškodbe. ukrePi: v bližini akumulatorja ni dovoljena kakršnakoli uporaba 
odprtega plamena, tlečih predmetov in iskrenja. uporabljaj zaščitna 
sredstva (očala, rokavice). akumulatorjev nikoli ne dopolnjevati v zaprtih, 
neprezračenih prostorih.

   poŽar. ukrePi: v primeru požara, za gašenje uporabi Co2 prah, peno ali 
druge suhe kemikalije za gašenje. Pri tem ne izprazni gasilnega medija 
direktno na akumulator, ker lahko zaradi termičnega šoka poči ohišje 
akumulatorja (posoda/pokrov).  

PrePovedana uPoraba 
odPrtega ognja, tlečih 
predmetov in iskrenja

Hraniti izven
dosega otrok

Obvezna uPoraba 
zaščitniH sredstev

Upoštevaj navodila

nevarnost eksPlozije 
(ne povzročaj kratkega stika)

elektrolit -
jedka snov
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2.   Pogosti izrazi in oznake
  nazivna	napetost	akumulatorja	U	[v]
  nazivna napetost startnih akumulatorjev je 12v ali 6v.

Mirovna	napetost	akumulatorja	-	napetost	odprtega	tokokroga	U0	[v]
izmerjena napetost akumulatorja v neobremenjenem stanju - odprte sponke. 
mirovna napetost je pokazatelj napolnjenosti akumulatorja.
nazivna	kapaciteta	C20	[ah]
nazivna kapaciteta startnega akumulatorja, ki jo določi proizvajalec, izražena 
v električnem naboju v amperskih urah, ki ga zagotovi akumulator v 20 urah pri 
25°C pri praznjenju s predpisanim tokom i20=C20/20) pri tem napetost ne sme 
pasti pod 10.50v. 
rezervna	kapaciteta	rC	[min]
rezervna kapaciteta startnega akumulatorja, ki jo določi proizvajalec, izražena v 
minutah, v katerem akumulator zagotavlja tok 25 a pri 25°C pri tem napetost ne 
sme pasti pod 10.50v.
nazivni	startni/zagonski	tok	-	tok	hladnega	starta	pri	-	18°C	=	icc	[a]	
tok, ki ga določi proizvajalec, s katerim lahko pri hladnem zagonskem testu pri 
-18°C obremenimo akumulator in napetost ne pade pod predpisano vrednost. 
ker obstajajo različni standardi en, din, ieC, … so tokovi različni.
oznaka	vrste	akumulatorja:	Ca/Ca,	sb/Ca
Ca/Ca: akumulatorji najnovejše generacije v katerih so pozitivne in negativne 
mrežice iz Pb-Ca zlitine 
sb/Ca: hibridni akumulatorji pozitivne mrežice Pb-sb zlitina, negativne mrežice
iz Pb-Ca zlitine 
oznaka	za	ločeno	zbiranje	odpadkov	[pb]	
svinčeni akumulatorji predstavljajo nevaren odpad in se morajo zbirati ločeno. 
oznaka	za	recikliranje
odpadni svinčeni akumulatorji se popolnoma reciklirajo.

1: oznaka vrste akumulatorja, 2:	kratka koda, 3:	nazivna napetost, 
4:	nazivna kapaciteta C20, 5:	tok hladnega starta
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3.   startni akumulatorji toPla
startni akumulatorji so namenjeni za zagon - start motorjev z notranjim 
izgorevanjem (osebna in tovorna vozila, motocikli, traktorji, gradbeni stroji 
itd). njihova glavna značilnost je zagotoviti dovolj velik startni tok za zagon 
motorja. Poleg tega pa v vozilih skrbijo tudi za napajanje ostalih električnih 
porabnikov. v svetu se že dolgo časa v ta namen uporabljajo svinčevo-ki-
slinski akumulatorji. v osnovi se delovanje svinčevo-kislinskega akumula-
torja od začetka uporabe ni spremenilo. razvoj tehnologije, postopkov izde-
lave in uporabljenih materialov pa neprestano izboljšuje lastnosti akumula-
torjev. na trgu lahko danes najdemo različne vrste startnih akumulatorjev. 
Pomembna je predvsem razlika v dobi skladiščenja in načinu vzdrževanja 
ter v startnih sposobnostih. z družino akumulatorjev z oznako Ca/Ca smo 
v taB razvili tehnološko najnaprednejši in za porabnika - kupca najboljši 
izdelek za zagon vozil. akumulatorji so izdelani na opremi in iz materialov, 
ki so rezultat zadnjih dognanj razvoja tega področja. kalcijeva (Ca) zlitina z 
dodatkom kositra (sn), ki jo uporabljamo pri izdelavi mrežic z izboljšanimi 
lastnostmi, zagotavlja občutno manjše samopraznjenje in s tem omogoča 
daljši čas skladiščenja akumulatorjev. tudi poraba vode je manjša, kar sku-
paj z boljšo korozijsko odpornostjo zaradi tehnologije »ekspandiranja« mre-
žic (predvsem pri visokih temperaturah v motornem prostoru) zagotavlja 
daljšo življenjsko dobo akumulatorja po načelu »vgradi in pozabi«.
Poleg najnovejših Ca/Ca akumulatorjev pa so na trgu še akumulatorji prej-
šnje generacije »hibridni« akumulatorji z oznako sb/Ca. 
hibridne akumulatorje v njihovi življenjski dobi ob pravilni napetosti polnje-
nja v avtomobilu ni potrebno več vzdrževati (dolivati destilirano vodo), zato 
imajo tudi oznako »brez vzdrževanja«.
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1: Pozitivni pol (polov izvod), 2:	ročaj, 3:	indikator napolnjenosti »magic eye«, 
4:	negativni pol z zaščitnim pokrovčkom, 5:	antieksplozijska zaščita, 
6:	Polietilenski žepasti separator, 7:	negativna plošča, 8:	Pozitivna plošča, 
9:	rob za pritrjevanje, 10:	zaprt pokrov brez zamaškov (sealed) 
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4.   skladiščenje akumulatorjev

4.1    prevzem akumulatOrjev 
Pred prevzemom akumulatorjev na skladišče vedno preveri količino in 
prisotnost možnih poškodb zaradi transporta (poškodovanost embalaže, 
udarjen akumulator, puščanje elektrolita, … )

4.2    Skladiščenje
napolnjen akumulator hranite v hladnem in suhem prostoru pri temperaturi 
od 5 °C do 30 °C. temperatura naj bo čim nižja, saj je pri višji temperaturi 
samopraznjenje večje. akumulatorji naj se skladiščijo čim nižje, saj je 
temperatura, predvsem poleti, na višjih skladiščnih mestih višja. Priporočljivo 
je čim krajše skladiščenje akumulatorjev. če akumulator ostane v vozilu,  
odklopite negativni ( ) pol. akumulator je potrebno ponovno dopolniti, ko 
napetost akumulatorja pade pod 12,3v. Pri tej napetosti elektrolit ne zmrzuje 
do -15 °C. akumulator skladiščite oziroma prevažajte v pokončni legi, 
zavarujte ga pred prevračanjem, da preprečite iztekanje elektrolita. Prostor za 
skladiščenje in dopolnjevanje baterij prezračujte redno.  
akumulatorjev ne skladiščite brez dopolnjevanja dalj časa od priporočljive 
dobe skladiščenja glede na posamezno vrsto akumulatorja (Ca/Ca, sb/Ca).  
odločilna za ukrepanje je napetost akumulatorja uo in ne doba skladiščenja.  
v primeru, da je izmerjena napetost novega/neprodanega akumulatorja
uO ≤ 12.00v, se akumulator zavrže.

 

3.2    indikatOr napOlnjenOsti

3.3    izbOljšane lastnOsti Ca/Ca akumulatOrjev

Potrebno Polnjenje

dodaj destilirano vodo

PriPravljen

0
2
4
6

sb/sb Hybrid sb/Ca Ca/Ca

Primerjava porabe vode (g/ah)
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karakteristika akumulatorja Ca/Ca 
odvisna od temperature in dobe skladiščenja
Pri 20°C ( ), 30°C ( ) in 40°C ( )

Opomba:
skladiščenje pri višji temperaturi (primer 40°C), povzroča večje samopraznjenje in se 
zato doba skladiščenja krajša, zato je priporočljivo skladiščiti pri čim nižji temperaturi.
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Opomba:
skladiščenje pri višji temperaturi (primer 40°C), povzroča večje samopraznjenje in se 
zato doba skladiščenja krajša, zato je priporočljivo skladiščiti pri čim nižji temperaturi.

karakteristika akumulatorja sb/Ca 
odvisna od temperature in dobe skladiščenja
Pri 20°C ( ), 30°C ( ) in 40°C ( )
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 5.   vgradnja in vzdrževanje akumulatorja

5.1   vgradnja akumulatOrja v vOzilO
Priporočamo, da v vozilo vgradite akumulator, ki ima napetost uo višjo 
kot 12,5v. Priporočamo, da vgradnjo v vozilo opravi strokovnjak v skladu 
z navodili proizvajalca vozila, še posebej v primeru kodiranih porabnikov v 
vozilu. Pri demontaži akumulatorja najprej odklopimo negativni pol ( ) in nato 
pozitivni pol ( ). Pred začetkom vgradnje akumulatorja je potrebno izključiti 
vse električne porabnike ter odstraniti embalažo z novega akumulatorja. 
akumulator v vozilu najprej dobro mehansko pritrdimo in nato pravilno 
priključimo. najprej priključimo pozitivni pol ( ) in nato negativni pol ( ). Pri 
delu z akumulatorjem je potrebno paziti, da z orodjem ne povzročimo kratkega 
stika. Pri vgradnji akumulatorja v vozilo upoštevajte tudi navodila proizvajalca 
vozila. Preprečen naj bo vsak stik prevodnih delov med pozitivnim polom in 
maso, ki lahko povzroči kratki stik. Posledica le-tega so lahko trajne poškodbe 
akumulatorja, eksplozija akumulatorja ter poškodbe z žveplovo kislino in delci 
akumulatorja. Prepričajte se, da so priklopi dobro pritrjeni in namestite zaščito 
pozitivnega pola in po potrebi pokrov akumulatorskega prostora. Prostor, kjer 
je nameščen akumulator, mora biti prezračevan.

5.1   VZdRŽeVanje akUMUlaTORja V VOZilU
akumulator mora biti čist in suh. Posebej pomembno je, da očistimo 
morebitna oksidirana polna priklopa. akumulator čistimo le z vlažno krpo. 
akumulator mora biti pravilno priključen (pozitivni priključek na pozitivni 
pol, negativni priključek na negativni pol). udarjanje po priključnih spojnicah 
lahko povzroči nepopravljivo škodo zaradi možne mehanske prekinitve 
električnega tokokroga akumulatorja in morebitno eksplozijo. za nemoteno 
delovanje akumulatorja priporočamo redno letno kontrolo v usposobljenih 
delavnicah oz. servisih, kjer se preveri delovanje električnega sistema v vozilu 
in preventivno pregleda nivo elektrolita v akumulatorjih (na tipih, kjer je to 
dovoljeno). Primerna napetost polnjenja sistema v vozilu je od 14.2 v do 
14.8 v. v primeru, da je nivo elektrolita v celici pod oznako, dolivajte vedno 
samo destilirano (demineralizirano) vodo. izpraznjeni akumulator je potrebno 
nemudoma dopolniti (glej polnjenje), sicer nastanejo nepopravljive napake. 
elektrolit izpraznjenega akumulatorja zmrzuje pri 0 ˚C. zmrznjenje trajno 
mehansko poškoduje akumulator.
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 6.   Polnjenje izpraznjenega akumulatorja
akumulator polnimo vedno samo z enosmernim tokom. akumulator 
priključimo pri izključenem polnilcu. Priključimo pozitivni ( ) pol 
akumulatorja na pozitivni pol polnilca in negativni ( ) pol akumulatorja 
na negativni pol polnilca. Po polnjenju najprej izklopimo polnilec šele 
nato odklopimo akumulator. akumulator je potrebno polniti v dobro 
prezračevanem prostoru. za polnjenje uporabljamo ustrezen polnilec. 
maksimalni začetni polnilni tok je 1/10 kapacitete (npr. pri 60 ah bateriji je 
začetni tok polnjenja 6 a). temperatura akumulatorja pri polnjenju ne sme 
preseči 55 °C. v kolikor dosežemo to maksimalno temperaturo, prekinemo 
s polnjenjem. akumulator je napolnjen, ko gostota elektrolita in polnilna 
napetost v roku dveh ur ne rasteta več.

 7.   zaporedna – serijska 
    vezava akumulatorjev

7.1   OpiS VeZaVe in TeŽaVe, ki Se pOjaVijO  
Pri serijski (zaporedni) vezavi dveh 12 v akumulatorjev se pojavlja problem, 
da nikoli nimata iste napetosti oz., da obstaja napetostna razlika (nikoli nista 
v enakem stanju izpraznjenosti oz. napolnjenosti). Posledica tega je, da se pri 
dolgotrajni uporabi ta napetostna razlika še povečuje, s tem pa se življenska 
doba akumulatorja bistveno skrajša zaradi prepolnjevanja (izhlapevanje 
elektrolita) v enem akumulatorju, ter slabega polnjenja (»podhranjenost«, 
sulfatacija) drugega akumulatorja. rešitev tega vedno prisotnega in zelo 
resnega problema je uporaba napetostnega izenačevalnika.

7.2   OpiS delOVanja iZenačeValnika  
naprava deluje na način, da se stalno meri (kontrolira) skupno napetost obeh 
akumulatorjev in režim polnjenja (če je skupna napetost večja od 26 v). ko je 
naprava priključena, določi idealno polovico napetosti, ter jo prilagaja glede 
na realno napetost na akumulatorjih in s tem prepoznava kateri akum. ima 
večjo napetost (se prepolnjuje), ter kateri ima manjšo napetost (se slabo 
polni – »podhranjenost«).če je napetost enega akumulatorja večja od idealne 
srednje vrednosti za 0.2 v (graf karakteristika delovanja izenačevalca), 
se naprava aktivira in zmanjša tok polnjenja pri tem akumulatorju do 
maksimalno 1 a. s tem postopkom se ohranja (zaščiti), da imata dva nova 
akumulatorja istih kapacitet enak nivo izpraznjenosti, ter stanje napolnjenosti 
za časa delovanja. 
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naprava se lahko vgradi v vsa vozila oz. naprave z večjim številom zaporedno 
vezanih akumulatorjev (avtobusi, kamioni, traktorji, čolni ... ) 
mehanična montaža naprave se izvede preko dveh lukenj za vijake m6 ki se 
nahajajo na ohišju naprave na medsebojni razdalji 105 mm (oz. 85 mm).

 
 Karakteristika delovanja izenačevalca
 

7.3    priklOp in prednOsti upOrabe
električna montaža naprave se izvede preko treh priključnih kablov. moder 
(oz.črn) kabel se priključi na negativni ( ) pol akumulatorja, rdeči na pozitivni 
( ) pol akumulatorja, rumeno−zelen (oz. rumen) kabel pa se priključi na 
sredino med oba akumulatorja (shema Priklop izenačevalca).

• nižja napetost polnjenja na bateriji katera ima 
znake prepolnjevanja

• višja napetost polnjenja na bateriji ki ima 
znake sulfatizacije

• izboljšane startne sposobnosti kot posledica izenačene 
napolnjenosti obeh baterij

• daljša življenska doba akumulatorja

 
 Prikaz priklopa izenačevalca

izenačevaleC

Baterija 2Baterija 1

al

ternator

-0.7

0.2

-0.2

0.7
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7.4    prOblemi 2×12v – zapOrednO vezanih akumulatOrjev   
   in njihOve pOslediCe

vzrok težav je nepravilno polnjenje in posledice le tega.
vzroki nepravilnega polnjenja baterij 
(Polnilec - altenator in regulator sta brezhibna):

• različno kondicijsko stanje dveh baterij
• večmesečna razlika v datumu proizvodnje-različna starost baterij,
• Bateriji z neenako kapaciteto,
• komplet iz ene stare in druge (dokupljene) 

nove baterije -različni izčrpanosti baterij,
• komplet iz baterij različnih proizvajalcev ali tehnologij,
• različna obremenjenost z 12v porabniki.

takšni primeri povzročajo močno neenakomerno	polnjenje	baterij,	zaradi 
neenakih napetostih na posamezni bateriji, le to pa lahko povzroča naprej 
plinjenje in iztekanje kisline iz baterije, prepolnjevanje, eksplozijo itd.. in 
premalo polnitev druge baterije, neglede na pravilno delovanje polnilnega 
sistema (v smislu skupne napetosti polnjenja ) in morebitnem tudi že 
vgrajenem izenačevalniku napetosti (ne zmore izenačiti prevelikih razlik!)

7.5   neUpRaVičene ReklaMacije
če sta Bateriji delujoči v Paru:

• različnih	starosti
• različnih	kapacitet
• različni	tipi baterij (firme, tehnologije)
• različnih	izčrpanosti	(stari dodana nova baterija)
• različni (neenakomerni) obremenitvi	

(radio, telefon, hladilnik, tv --- 12/24v).
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diagnostika napak
z osnovami za oceno upravičenosti do reklamacij 

2. 2a izmerjeni podatki baterije - napetost - ocv (V)    
      
	 Vrsta	kontrole	 PostoPek	dela	 oPažanja	 UkreP	 reklamacija	

   Ocv > 13,2 V	 /	 NEUPRAVIČENA	
F,	MF,	V	 Napetost	odprtega	tokokroga	(Ocv)	 	 Ocv	>	12,6	V	 Preiti	na	točko	2b	 /	
	 	 	 Ocv	<	12,6	V	 Preiti	na	točko	2b	 /	

1. Vizualni pregled baterije     
      
	 Vrsta	kontrole	 PostoPek	dela	 oPažanja	 UkreP	 reklamacija	

F,	MF,	V	 Pokrov,	posoda	 Pregled	ustreznosti	 Udarnine,	razpoke,	deformacije	 Zamenjati	baterijo	 NEUPRAVIČENA	
F,	MF,	V	 Priklopi	 Pregled	ustreznosti	 Zlomljeni,	ožgani,	močne	deformacije	 Zamenjati	baterijo	 NEUPRAVIČENA	

F Nivo elektrolita

	 	 Normalen	nivo	 Preiti	na	točko	2	 /	
    Doliti destilirano vodo do pravega
	 	 	 Nizek	nivo	 nivoja	in	baterijo	dopolniti	s	15-20	A		 /
	 	 	 	 cca.	15	min	in	preiti	na	točko	2	 	
	 	 	 Elektrolit	rjave	barve	 Po	potrebi	zamenjati	baterijo	 NEUPRAVIČENA	

Pregled nivoja elektrolita 
glede na vizualni indikator

Meritev	napetosti	odprtega	toko-
kroga	24h	po	zaključenem	polnjenju	
baterije,	oziroma	odklopu	baterije

Gostota elektrolita 
v vseh celicahF

Dopolnjevanje	baterije:		Umax	=	14,80	V,	Imax	=	C20	/	10.	Baterija	je	dopolnjena,	ko	v	obdobju	2	h	gostota	in	napetost	ne	naraščata	več.

Merjenje gostote elektrolita 
v vseh celicah

Nad	1,260	kg/L	v	vseh	celicah

Pod	1,260	kg/L	v	vseh	celicah	
(odstopanje	po	celicah	<	0,005	kg/L)

Pod	1,260	kg/L	v	vseh	celicah	
(odstopanje	po	celicah	>	0,005	kg/L)

Preiti	na	točko	3
Dopolniti (vse celice	>	1,260	kg/L	in	
odstopanje	po	celicah	<	0,005	kg/L,)	
preiti	na	točko	3
Dopolniti	(vse	celice	ne	dosežejo	
>	1,260	kg/L	po	24-urnem	polnjenju)
Dopolniti	baterijo	(razlika	ostane	v	
ene	ali	dveh	celicah	>	0,005	kg/L)
Dopolniti	(vse	celice	>	1,260	kg/L,	
razlika	med	celicami	<	0,005	kg/L),	
preiti	na	točko	3

/

/ 

NEUPRAVIČENA

UPRAVIČENA

/

2. 2b izmerjeni podatki baterije - gostota elektrolita ro (g/cm3 oz. kg/l)   
      
	 Vrsta	kontrole	 PostoPek	dela	 oPažanja	 UkreP	 reklamacija

1	 Izmeriti	temperaturo	baterije
2 Nastaviti tok	praznjenja	na	0,5	×	EN
3	 Priključiti	baterijo	na	tester
4	 Obremeniti	baterijo	za	15	s	in	pred	
	 koncem	odčitati	napetost	U15s

F, MF, V

U15s	>	Umin	(T)
upoštevaj	temperaturo	glede	na	
tabelo	na	desni	strani

U15s	<	Umin	(T)
upoštevaj	temperaturo	glede	na	
tabelo	na	desni	strani

VRNITI	BATERIjO	sTRANkI

ZAMENjATI	BATERIjO

NEUPRAVIČENA

UPRAVIČENA

	 t	(°c)	 Umin	(V)
	 >	20	 9,2
	 15	 9,1
	 10	 9,0
	 5	 8,9
	 0	 8,8

PRIMER:	
12	V	/	70	Ah	pri	+10	°C
C20	=	63	Ah	(rezultat	na	testerju)
63	Ah	/	70	Ah	×	100	=	90	%	
Pri	+25	°C:		90	%	×	100	%	/	92	%	=	98	%

Minimalna	napetost	po	15	s		
praznjenja	s	tokom	I	=	0,5	×	EN	(A)

3. test startne sposobnosti baterije (pri 25 °C)   
      
	 PostoPek	dela	 oPažanja	 UkreP	 reklamacija

1	 Po	testu	startne	spodobnosti	
	 baterijo	dopolniti	z:																
	 Umax	=	14,80	V,	Imax	=	0,25	×	C20
2	 Baterijo	priključiti	na	
	 kapacitetni	tester:
	 Ipr	(A)	=	C20	(Ah)	/	20	h
3 Umin,	do	katere	baterijo	praznimo,	
	 nastavimo	na:
	 1,75	V	na	celico	oziroma	10,50	V	
	 na	baterijo	(1,75	V	×	6	celic)
4	 Dobljeni	rezultat	(Ah)	delimo	
	 z	C20	(Ah)	×	100	(rezultat	v	%)

V

1.	leto	garancijskega	roka:	
C20	>	80%
2.	leto	garancijskega	roka:	
C20	>	70%

1. leto	garancijskega	roka:	
C20	<	80%
2. leto garancijskega	roka:	
C20	<	70%

Baterijo	priključimo	nazaj	
na	polnjenje:	
Umax	=	14,80	V,	Imax	=	0,25	×	C20

/

NEUPRAVIČENA

UPRAVIČENA

4. test kapaCitete baterije (100% pri 25 °C)   
      
	 PostoPek	dela	 oPažanja	 UkreP	 reklamacija

	 t	(°c)	 %	(glede	na	t)
 30	 103
 25 100
	 20	 97
	 15	 94
	 10	 92
	 5	 89
	 0	 87

kapaciteta	glede	na	temperaturo

standardni	svinčevo-kislinski	akumulator	
izboljšani	akumulator	izdelan	po	tehnologiji	eFB	(enhanced	Flooded	Battery)
akumulator	z	ventilsko	regulirano	konstrukcijo	aGm	(absorbed	Glass	mat)

diagnostika napak
z osnovami za oceno upravičenosti do reklamacij 

2. 2a izmerjeni podatki baterije - napetost - ocv (V)    
      
	 Vrsta	kontrole	 PostoPek	dela	 oPažanja	 UkreP	 reklamacija	

   Ocv > 13,2 V	 /	 NEUPRAVIČENA	
F,	MF,	V	 Napetost	odprtega	tokokroga	(Ocv)	 	 Ocv	>	12,6	V	 Preiti	na	točko	2b	 /	
	 	 	 Ocv	<	12,6	V	 Preiti	na	točko	2b	 /	

1. Vizualni pregled baterije     
      
	 Vrsta	kontrole	 PostoPek	dela	 oPažanja	 UkreP	 reklamacija	

F,	MF,	V	 Pokrov,	posoda	 Pregled	ustreznosti	 Udarnine,	razpoke,	deformacije	 Zamenjati	baterijo	 NEUPRAVIČENA	
F,	MF,	V	 Priklopi	 Pregled	ustreznosti	 Zlomljeni,	ožgani,	močne	deformacije	 Zamenjati	baterijo	 NEUPRAVIČENA	

F Nivo elektrolita

	 	 Normalen	nivo	 Preiti	na	točko	2	 /	
    Doliti destilirano vodo do pravega
	 	 	 Nizek	nivo	 nivoja	in	baterijo	dopolniti	s	15-20	A		 /
	 	 	 	 cca.	15	min	in	preiti	na	točko	2	 	
	 	 	 Elektrolit	rjave	barve	 Po	potrebi	zamenjati	baterijo	 NEUPRAVIČENA	

Pregled nivoja elektrolita 
glede na vizualni indikator

Meritev	napetosti	odprtega	toko-
kroga	24h	po	zaključenem	polnjenju	
baterije,	oziroma	odklopu	baterije

Gostota elektrolita 
v vseh celicahF

Dopolnjevanje	baterije:		Umax	=	14,80	V,	Imax	=	C20	/	10.	Baterija	je	dopolnjena,	ko	v	obdobju	2	h	gostota	in	napetost	ne	naraščata	več.

Merjenje gostote elektrolita 
v vseh celicah

Nad	1,260	kg/L	v	vseh	celicah

Pod	1,260	kg/L	v	vseh	celicah	
(odstopanje	po	celicah	<	0,005	kg/L)

Pod	1,260	kg/L	v	vseh	celicah	
(odstopanje	po	celicah	>	0,005	kg/L)

Preiti	na	točko	3
Dopolniti (vse celice	>	1,260	kg/L	in	
odstopanje	po	celicah	<	0,005	kg/L,)	
preiti	na	točko	3
Dopolniti	(vse	celice	ne	dosežejo	
>	1,260	kg/L	po	24-urnem	polnjenju)
Dopolniti	baterijo	(razlika	ostane	v	
ene	ali	dveh	celicah	>	0,005	kg/L)
Dopolniti	(vse	celice	>	1,260	kg/L,	
razlika	med	celicami	<	0,005	kg/L),	
preiti	na	točko	3

/

/ 

NEUPRAVIČENA

UPRAVIČENA

/

2. 2b izmerjeni podatki baterije - gostota elektrolita ro (g/cm3 oz. kg/l)   
      
	 Vrsta	kontrole	 PostoPek	dela	 oPažanja	 UkreP	 reklamacija

1	 Izmeriti	temperaturo	baterije
2 Nastaviti tok	praznjenja	na	0,5	×	EN
3	 Priključiti	baterijo	na	tester
4	 Obremeniti	baterijo	za	15	s	in	pred	
	 koncem	odčitati	napetost	U15s

F, MF, V

U15s	>	Umin	(T)
upoštevaj	temperaturo	glede	na	
tabelo	na	desni	strani

U15s	<	Umin	(T)
upoštevaj	temperaturo	glede	na	
tabelo	na	desni	strani

VRNITI	BATERIjO	sTRANkI

ZAMENjATI	BATERIjO

NEUPRAVIČENA

UPRAVIČENA

	 t	(°c)	 Umin	(V)
	 >	20	 9,2
	 15	 9,1
	 10	 9,0
	 5	 8,9
	 0	 8,8

PRIMER:	
12	V	/	70	Ah	pri	+10	°C
C20	=	63	Ah	(rezultat	na	testerju)
63	Ah	/	70	Ah	×	100	=	90	%	
Pri	+25	°C:		90	%	×	100	%	/	92	%	=	98	%

Minimalna	napetost	po	15	s		
praznjenja	s	tokom	I	=	0,5	×	EN	(A)

3. test startne sposobnosti baterije (pri 25 °C)   
      
	 PostoPek	dela	 oPažanja	 UkreP	 reklamacija

1	 Po	testu	startne	spodobnosti	
	 baterijo	dopolniti	z:																
	 Umax	=	14,80	V,	Imax	=	0,25	×	C20
2	 Baterijo	priključiti	na	
	 kapacitetni	tester:
	 Ipr	(A)	=	C20	(Ah)	/	20	h
3 Umin,	do	katere	baterijo	praznimo,	
	 nastavimo	na:
	 1,75	V	na	celico	oziroma	10,50	V	
	 na	baterijo	(1,75	V	×	6	celic)
4	 Dobljeni	rezultat	(Ah)	delimo	
	 z	C20	(Ah)	×	100	(rezultat	v	%)

V

1.	leto	garancijskega	roka:	
C20	>	80%
2.	leto	garancijskega	roka:	
C20	>	70%

1. leto	garancijskega	roka:	
C20	<	80%
2. leto garancijskega	roka:	
C20	<	70%

Baterijo	priključimo	nazaj	
na	polnjenje:	
Umax	=	14,80	V,	Imax	=	0,25	×	C20

/

NEUPRAVIČENA

UPRAVIČENA

4. test kapaCitete baterije (100% pri 25 °C)   
      
	 PostoPek	dela	 oPažanja	 UkreP	 reklamacija

	 t	(°c)	 %	(glede	na	t)
 30	 103
 25 100
	 20	 97
	 15	 94
	 10	 92
	 5	 89
	 0	 87

kapaciteta	glede	na	temperaturo

standardni	svinčevo-kislinski	akumulator	
izboljšani	akumulator	izdelan	po	tehnologiji	eFB	(enhanced	Flooded	Battery)
akumulator	z	ventilsko	regulirano	konstrukcijo	aGm	(absorbed	Glass	mat)

11
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Priročnik za skladiščenje, vgradnjo in vzdrževanje startnih akumulatorjev 
toPla je namenjen distributerjem, trgovcem, skladiščnikom in končnim uporabnikom - 
kupcem akumulatorjev. v njem najdete nekaj napotkov, da bodo akumulatorji 
vedno pripravljeni za zagon avtomobila.


