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Forord

For sikker drift av ladeapparatet er det nød-
vendig med kunnskapene som formidles
i den foreliggende ORIGINALE
INSTRUKSJONSBOKEN. Informasjonen
er fremstilt i kort, oversiktlige form. Kapitle-
ne er ordnet etter bokstaver.

Våre maskiner og apparater utvikles stadig
videre. Vi ber derfor om forståelse for at vi
må forbeholde oss endringer i form, utrust-
ning og teknikk. Av den grunn er det heller
ikke mulig å utlede krav til bestemte egen-
skaper for apparatet med utgangspunkt
i instruksjonsboken.

Sikkerhetsanvisninger og viktige forklarin-
ger er merket med følgende piktogrammer:

F Markerer sikkerhetsanvisninger som må
overholdes for å unngå farer for
mennesker.

M Markerer sikkerhetsanvisninger som må
overholdes for å unngå materielle skader.

Z Står for anvisninger og forklaringer.

t Markerer standardutstyr.

o Mrkerer tilleggsutstyr.

Opphavsrett

Opphavsretten til denne instruksjonsboken
tilhører JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft 

Friedrich-Ebert-Damm 129
D-22047 Hamburg - Tyskland

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com
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I Modell skriftskilt

1 2

4 5

98

3

6

7

10

11

Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse

1 Byggserie 7 Celletall/type
2 Type 8 Vernetype
3 serienr. 9 Utgang
4 Byggår 10 Batterikapasitet
5 Sikring 11 Produsent
6 Inngang
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H Ladeinformasjonssystemet "LIS" (o)
Ladeaparater med ladeinformasjons-
system (LIS) lagrer data fra de siste
200 ladinger.

Ladeprosessene for de enkelte ladingene
kan hentes opp med en PC. Programvaren
som trengs for å gjøre dette leveres på CD
sammen med ladeinformasjonssystemet.

Z For betjening av ladeinformasjonssys-
temet, installsajonsanvisning for program-
varen og tilkobling av PC til ladeapparatet,
se instruksjonsboken "Ladeinformasjons-
system".
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A Forskriftsmessig bruk

Batteri-ladeapparatet SLT 100 er egnet for
fullautomatisk lading av blybatterier og skal
kun anvendes til dette. Ladeapparatet ar-
beider etter Wa-ladekarakteristikk-kurven
som er spesifisert i DIN 41774. Denne ka-
rakteristikk-kurven optimeres av strømim-
pulser mot slutten av ladingen. Videre
tillater denne strømkarakteristikken, som
faller i takt med batteriets stigende ladetil-
stand, en optimal opplading. Forutsetning
for ladeapparatenes sikre funksjon er den
pålitelige elektronikken som overvåker
ladeprosessen. 
De tekniske data og opplysninger om tilkob-
ling av laderen, kan leses ut i fra typeskiltet
og bruksanvisningen. Disse data må ikke
overskrides. 
For sikker drift av ladeapparatet må man ta
hensyn til forskriftene. Disse stammer fra
lover og forordninger fra VDE retningslinje-
ne, EMV retningslinjene (2004/108/EG) el-
ler forordninger gitt av de stedlige
myndigheter. Et utdrag av disse finnes opp-
ført i kapittel E1. 

Ladeapparatet må bare brukes til å lade
batterier og kun de batteritypene som er
forhåndsdefinert av produsenten. 

Ladeapparatet må bare brukes når alle
dører og deksler er satt forskriftsmessig på
plass. Demontering og fjerning av deler av
laderens hus eller støydempende elemen-
ter av enhver art er forbudt. 
Det må heller ikke legges gjenstander oppå
ladeapparatet og det er heller ikke tillatt
å gå opp på eller stå på ladeapparatet. 

Montering av tilleggskomponenter er kun
tillatt med skriftlig tillatelse av produsenten.

Operatørens forpliktelser:
 Operatør i henhold til denne driftsinstruk-
sen er hver naturlig eller juridisk person
som selv bruker ladeapparatet eller som gir
i oppdrag å bruke ladeapparatet.

I spesielle tilfeller (f.eks. leasing, utleie) er
operatøren den personen som ifølge avta-
len mellom eier og bruker av ladeapparatet
SLT 100 skal overta de nevnte driftsforplik-
telser.

Operatøren er ansvarlig for oppstillings-
plassen. Han må kontrollere om laderen
har innflytelse på og kan forstyrre andre
EMV-ømfintlige apparater.
Laderens oppstillingsplass skal velges slik
at driften av laderen (høy likestrøm lager
magnetiske felt) ikke påvirker funksjonen til
andre elektromagnetiske apparater og
magnetiske lagringsmedier,

f.eks. pacemaker, monitorer, disketter,
magnetbånd, magnetkort, ur, se avsnittet
"Oppstilling av ladeapparatet" på side 5.

Operatøren må sørge for at ladeapparatet
SLT 100 kun brukes formålsmessig og at
alle farer for liv og helse for brukeren eller
tredje personer unngås.

Dessuten må det aktes på at uhellforebyg-
gende forskrifter, andre sikkerhetstekniske
regler samt reglene for drift og vedlikehold
overholdes.

M Ladeapparatet skal bare drives stasjonært.

Operatøren må sørge for at alle brukere har
lest og forstått denne bruksanvisning.

 16
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7 Hjelp ved feil

F Feilretting skal bare utføres av elektrout-
dannede fagfolk under overholdelse av sik-
kerhtesforskriftene. Før ladeapparatet
åpnes må batteri- og nettpluggen frakobles!

Z Dette kapittelet gjør det mulig for brukeren
å rette enkle feil eller selv lokalisere og rette
konsekvenser av feilbetjening.

7.1 Feil: Pumpen reagerer ikke under lade-
forløpet

Mulige årsaker: 

- Kabelen er ikke tilstrekkelig fast tilkoblet. 
- Sikring (2) defekt.

Korrigerende tiltak: 

- Trekk til kabeltilslutningene. 
- Sikring (2) kontrolleres og eventuelt byt-

tes (1 AT).

7.2 Feil: Ladetiden forkortes ikke

Mulige årsaker:

- Slangesystemet er defekt (se avsnittet
"Lufttrykkovervåkning" på side 14). 

- Filter (5) er tilstøvet.

Korrigerende tiltak:

- Bytt slangesystem.
- Bytt filter (5).

7.3 Feil: Ulyder fra pumpen

Mulige årsaker:

- Slangesystemet er defekt (se avsnittet
"Lufttrykkovervåkning" på side 14). 

- Filter (5) er tilstøvet.

Korrigerende tiltak:

- Bytt slangesystem. 
- Bytt filter (5).

Z Dersom ladeapparatet ikke kunne settes
i driftsklar stand etter "Korrigerende tiltak",
må produsentens servicetjeneste
underrettes.
Videre feilretting må bare utføres av produ-
sentens sakkyndige serviepersonale. Pro-
dusenten har en kundetjeneste som er
spesielt skolert for disse oppgavene.

1 2 3

4

5

6
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B Beskrivelse av ladeapparatet

1 Teknisk beskrivelse

Batteriladeren SLT 100 er beregnet for hel-
auytomatisk opplading av batterier, og er
utstyrt med en ladeelektronikk (1, 2). Angitt
nominell ladestrøm flyter ved en lade-
spenning på 2,0 Volt per celle (V/C). Batte-
ritilordningen bør velges slik at
startladestrømmen utgjør ca. 16 ampere
per 100  Ah batterikapasitet.

Forskjellen er å finne i startladestrømmen -
se typeskiltet (3).

Startladespenning: 24, 48, 80 Volt
alt etter type. 

Startladestrøm: 20 A-160 A,  
alt etter type.

Sikring av ladeapparatet skjer via en
smeltesikring (5) -på sækundarsiden- som
beskyttelse mot kortslutning, og via en
sensor for temperaturbegrensning av
transformatoren.

Av driftssikkerhetstekniske hensyn brukes
det bare selvventilerende silisium-
likeretterelementer (4) i platekonstruksjon. 

For å oppfylle kravene til ladekarakteristik-
ken brukes spredningsfelt-
transformatorer (6).
Spredningsfelt-transformatorene er utstyrt
med ekstra primæruttak i henhold til
DIN 41 774, svarende til +10 %, +5 %, 0
og -5 % for tilpassing til avvikende
nettspenninger.

Z En omstilling skal foretas av autorisert kun-
detjeneste.

2

3

1

4

5
6
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5 Første igangsetting

Z Transport og oppstilling, se kapittel C på
side 5.
På ladeapparater med syresirkulasjon må
dessuten bateriets luftvolumstrøm innstil-
les, se avsnittet "Forhåndsinnstille luftvo-
lumstrømmen" på side 15.

5.1 Forhåndsinnstille luftvolumstrømmen

På alle SLT 100 storladere er bryteren (3)
fabrikkinnstiltinnstilt på følgende verdi:

6 Vedlikehold av filteret

Det blå sugefilteret (5) på undersiden av
pumpen må kontrolleres for tilsmussing
i regelmessige tidsintervaller. 

Ved drift i støvete omgivelser skal filteret
byttes i 1/4-årige sykluser, ellers minst
hvert 1/2-år.
Bytte av sugefilteret (5) skjer ved å vippe ut
den blå hylsen og bytte ut vatten inne
i denne.

Illustrasjon: "Stor lader"

Illustrasjon: "Liten lader"

Spennings-
klasse i V

Volum i l/min

24 4
48 8
80 12

Pos. Betegnelse
4 Kabel til ladebryter
5 Filter
6 Luftslange

4

5

6

6 54
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Tilleggsopsjon ladelektronikk 
(akvamatikk)

Z Akvamatikken er til for å styre en ekstern
magnetventil på et automatisk vannetterfyl-
lingsanlegg.

Ved oppnådd cellespenning på 2,4 V/Z blir
er relèkontakt (lukker, kontaktbelastbarhet
5 A) med følgende impulsmønster innrettet:

- 6-7 impulser på 3 sek. varighet, etterpå
varig kontakt for 7 min.

Kontakten er potensialfri, en 230 V forsy-
ningstilkopling til ladeapparatet står til
rådighet.

Syresirkulasjon:

Z Ladeapparatet gir mulighet til å styre en
syresirkulasjonspumpe.

M Vær oppmerksom på de gjeldende produ-
sentanvisningene! Tilkobling skal foretas
av produsentens autoriserte kundetjeneste. 

Akvamatikk- og elektrolyttomveltningen blir
overvåket. Feil vises i frontblenderen.

M Tilkoplingen av eksterne tilleggsapparater
får kun gjennomføres av en skolert elektro-
fagmann.

Z Tilkall produsentens autoriserte kundetje-
neste for tilkobling av eksterne tilleggsap-
parater.

Ladekurve / pulslading:

- T1 = Oppnådd batterigassing, 
Start av etterladingsfasen

- T2 = Start av pulsladefasen 
(1-5 pulser avhengig av 
hovedladetid)

- T3 = Slutt på batteriladingen.

Z Dersom batteriet blir værende i ladeappara-
tet etter endt lading (T3), foretas en konser-
veringslading på 8 minutter hver 8 time, og
etter 24 timer en utligningslading på
2 timer.

Karakteristikkurve:

Wa ladekarakteristikk 

Uz Cellespenning (V/celle) 

IL Ladestrøm (i % nominell strøm) 

IdN Apparatets nominelle strøm

Wa-ladekarakteristikk-kurven bestemmes
av punktene 1), 2) og 3):

1) 100 % IdN bei U = 2,0V/celle 

2) 50 % IdN bei U = 2,4V/celle 

3) 25 % IdN bei U = 2,65V/celle 

Z På slutten av etterladingsfasen skjer en
kontrollert syreblanding gjennom
strømimpulser.

T

U, I

T1 T2 T3

2,8V

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

2,65

0 25 50 75 100%

1)

2)

3)

IL /  IdN

UZ 
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Den interne syresirkulasjonen består av føl-
gende deler:

- En ekstra innkoblingskontakt for innkob-
ling av pumpen. 

- En sensor for omkobling hhv. tilpassing
av ladefaktoren.

- En membranpumpe med luftfilter og luft-
trykksovervåking. Pumpen leverer et
konstant trykk på 100 mbar og overvin-
ner i hovedladefasen et syrenivå med en
høyde på ca. 80 cm.

- En tilkoblingsslange med luft-hurtigkob-
ling i ladepluggens pilotkontakter.

Lufttrykkovervåking:

Ved feilfri drift med tilhørende forkortelse av
etterladingstiden lyser den grønne
lysdioden (1) på styrekortet.

Z Er slangesystemet defekt registreres dette
med hjelp av lufttrykkovervåkingen. Ser-
vicemelding blinker: (4x / pause / 4x).

Luftvolumstrøm:

Luftvolumstrømmen kan innstilles i et områ-
det fra 2 l/min til 12 l/min. Den er avhengig
av slangesystemet og dermed også antall
celler i batteriet.

Med bryteren (3) innstilles luftvolumstrøm-
men etter behov:

Pos. Betegnelse

1 Grønne lysdioden

2 Sikring (1 AT)

3 Bryteren

4 Kabel til ladebryter

5 Filter

6 Luftslange

1 2 3

4

5

6

Bryterstilling 
opp = 1

Volum 
i l/min

Volum 
i l/t

0000 2 120
1000 4 240
0100 6 360
0010 8 480
0001 10 600
1111 12 720
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2 Lade-elektronikk

SLT 100 lade-elektronikken overvåker og
styrer ladeprosessen. Ladeprosessens for-
løp vises av lysdiodene (LED) (7). En elek-
trisk overvåkningsinnretning gjenkjenner
gasstidspunktet og formidler etterladetiden
(Ah-bilansering) fra innladet kapasitet.

Starten av ladingen skjer automatisk med
en tidsnøling (ca. 10 sek. til vern av stikkon-
taktene) etter tilkopling av batteriet til lade-
apparatet.
Manuell avbrytelse via
betjeningstasten (12) er mulig til enhver tid.

Tilstanden for beredskap (13), lading (7),
ladeslutt (9) og utligningslading (8) vises
gjennom lysdioder (13,7,9,8).

En automatisk sikkerhetsutkobling inntref-
fer dersom gassdannelsesspenningen ikke
nås innenfor 12 timers hovedladefase. 

Z Angivelse av den automatiske sikkerhetsut-
koblingen via den gule lysdioden,
varselangivelse (11) (blinkkode): 3x /
pause / 3x.
Ved overtemperatur i transformatoren utlø-
ses en varselangivelse (11) (Blinkkode:
4x / pause / 4x). Med en gang transforma-
tortemperaturen ligger i tillat område fort-
setter ladingen og angivelsen slukner.

For optimal batterilading kreves det tilpas-
sing til nettspenningen. Lade-elektronikken
er nullspenning-sikker, dvs. i tilfelle av
strømbrudd oppstår det ikke noen feilfunk-
sjon, da alle tider lagres i minnet og lading
fortsetter fra samme sted.

3 Beskyttelsestype/omgivelsesvilkår

Beskyttelsestype:        IP 22

Omgivelsesvilkår:
Ladeapparatet er selvventilerende og er
konstruert for en maksimal omgivelsestem-
peratur på 40 °C og en maksimal relativ
luftfuktighet på 80 %. 

Minimale omgivelsestemperaturer:
- ved lagring -20 °C 
- ved drift 0 °C 
Hvis det oppstår dugg på apparatet på
grunn av plutselige temperaturendringer,
må det ventes i minst 3 timer før apparatet
slås på igjen.

M Ladeapparatet må kun lagres i lukkede
rom. Må kun brukes i hertil egnede rom.

4 Typeskilt

f.eks. type E230 G24/50 SLT 100
(se avsnittet "Modell skriftskilt" på side 18)

Z Typeskiltet er anbrakt på apparatets
bakside.

13 12 11 10 9

87

D = Trefasestrøm
E = Vekselstrøm
Nettspenning (V)
Ladelikeretter
Startladespenning (V)
Startladestrøm (A)
Batterilast

E    230   G  24  /  50     B   SLT 100
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G Intern syresirkulasjon (EUW)
1 Forskriftsmessig bruk 

Z Se også kapittel A "Forskriftsmessig bruk".

Ladeapparatet med innebygd pumpe og
slangesystem er kun egnet for batterier
med syresirkulasjon.

Operatørens forpliktelser:
Operatøren må sikre at det kun er tillatt
å lade batterier med syresirkulasjon hhv.
med et tilhørende slangesystem.

M Pumpen må ikke startes uten at et mottrykk
er tilstede.

2 Oppstilling av ladeapparatet

F Ladeapparatet må ikke anvendes ute
i det fri.

Velg oppstillingssted slik at:

- Ventilasjonen er tilstrekkelig
- Kjøleluftstrømmen som strømmer rundt

ladeapparatet ikke blir hindret. Apparatet
må ikke oppstilles i nærheten av radiato-
rer eller lignende varmekilder.

- Ingen antennelige gasser og støvblan-
dinger kan trenge inn i ladeapparatet.

- Ladeapparatet må bare stilles opp på et
fast og sikkert underlag. Underlaget må
bestå av ikke-brennbare materialer.

- Underkanten av ladeapparatet må be-
finne seg ca. 0,5 m over batteriet som
skal lades.

F Det er forbudt å lagre matvarer i nærheten
av ladeapparater.

Z Sikkerhetsreglene i henhold til VDE 0510
skal overholdes.

3 Syresirkulasjonens funksjon (EUW)

Pumpen for syresirkulasjon kobles inn og ut
under ladeprosessen i ca. 7 min. i et inter-
vall på ca. 2,5 min.  

Ladeprosessen registreres av ladebryteren
ved at den:

- Gjenkjenner det tilkoblede batterie.
- Registrerer ladestrømmen.

Det skjer ingen syresirkulasjon under pul-
sladefasen. Pumpen er koblet ut.

4 Apparatbeskrivelse

Under hovedladefasen får batterier uten sy-
resirkulasjon en oppdeling av syren i flere
lag. Ladefaktoren er innstilt avhengig av la-
deapparatet. 

Intern syresirkulasjon:
Den interne syresirkulasjonen kobles auto-
matisk inn ved ladeforløpets start. Syresir-
kulasjonen sørger for at syren blandes før
gassingsfasen inntreffer. 

Z I hovedladefasen er batteriets energiopptak
så høyt at etterladingsfasen kan forkortes.

Den interne ladeelektronikken registrerer
via en sensor at pumpen er aktivert, og re-
duserer derfor etterladingstiden. Dermed
oppnås det at batteriet fullades ved en ve-
sentlig kortere ladetid.
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Forord

For sikker drift av ladeapparatet er det nød-
vendig med kunnskapene som formidles
i den foreliggende ORIGINALE
INSTRUKSJONSBOKEN. Informasjonen
er fremstilt i kort, oversiktlige form. Kapitle-
ne er ordnet etter bokstaver.

Våre maskiner og apparater utvikles stadig
videre. Vi ber derfor om forståelse for at vi
må forbeholde oss endringer i form, utrust-
ning og teknikk. Av den grunn er det heller
ikke mulig å utlede krav til bestemte egen-
skaper for apparatet med utgangspunkt
i instruksjonsboken.

Sikkerhetsanvisninger og viktige forklarin-
ger er merket med følgende piktogrammer:

F Markerer sikkerhetsanvisninger som må
overholdes for å unngå farer for
mennesker.

M Markerer sikkerhetsanvisninger som må
overholdes for å unngå materielle skader.

Z Står for anvisninger og forklaringer.

t Markerer standardutstyr.

o Mrkerer tilleggsutstyr.

Opphavsrett

Opphavsretten til denne instruksjonsboken
tilhører JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft 

Friedrich-Ebert-Damm 129
D-22047 Hamburg - Tyskland

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com
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I Modell skriftskilt

1 2

4 5

98

3

6

7

10

11

Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse

1 Byggserie 7 Celletall/type
2 Type 8 Vernetype
3 serienr. 9 Utgang
4 Byggår 10 Batterikapasitet
5 Sikring 11 Produsent
6 Inngang
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H Ladeinformasjonssystemet "LIS" (o)
Ladeaparater med ladeinformasjons-
system (LIS) lagrer data fra de siste
200 ladinger.

Ladeprosessene for de enkelte ladingene
kan hentes opp med en PC. Programvaren
som trengs for å gjøre dette leveres på CD
sammen med ladeinformasjonssystemet.

Z For betjening av ladeinformasjonssys-
temet, installsajonsanvisning for program-
varen og tilkobling av PC til ladeapparatet,
se instruksjonsboken "Ladeinformasjons-
system".
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A Forskriftsmessig bruk

Batteri-ladeapparatet SLT 100 er egnet for
fullautomatisk lading av blybatterier og skal
kun anvendes til dette. Ladeapparatet ar-
beider etter Wa-ladekarakteristikk-kurven
som er spesifisert i DIN 41774. Denne ka-
rakteristikk-kurven optimeres av strømim-
pulser mot slutten av ladingen. Videre
tillater denne strømkarakteristikken, som
faller i takt med batteriets stigende ladetil-
stand, en optimal opplading. Forutsetning
for ladeapparatenes sikre funksjon er den
pålitelige elektronikken som overvåker
ladeprosessen. 
De tekniske data og opplysninger om tilkob-
ling av laderen, kan leses ut i fra typeskiltet
og bruksanvisningen. Disse data må ikke
overskrides. 
For sikker drift av ladeapparatet må man ta
hensyn til forskriftene. Disse stammer fra
lover og forordninger fra VDE retningslinje-
ne, EMV retningslinjene (2004/108/EG) el-
ler forordninger gitt av de stedlige
myndigheter. Et utdrag av disse finnes opp-
ført i kapittel E1. 

Ladeapparatet må bare brukes til å lade
batterier og kun de batteritypene som er
forhåndsdefinert av produsenten. 

Ladeapparatet må bare brukes når alle
dører og deksler er satt forskriftsmessig på
plass. Demontering og fjerning av deler av
laderens hus eller støydempende elemen-
ter av enhver art er forbudt. 
Det må heller ikke legges gjenstander oppå
ladeapparatet og det er heller ikke tillatt
å gå opp på eller stå på ladeapparatet. 

Montering av tilleggskomponenter er kun
tillatt med skriftlig tillatelse av produsenten.

Operatørens forpliktelser:
 Operatør i henhold til denne driftsinstruk-
sen er hver naturlig eller juridisk person
som selv bruker ladeapparatet eller som gir
i oppdrag å bruke ladeapparatet.

I spesielle tilfeller (f.eks. leasing, utleie) er
operatøren den personen som ifølge avta-
len mellom eier og bruker av ladeapparatet
SLT 100 skal overta de nevnte driftsforplik-
telser.

Operatøren er ansvarlig for oppstillings-
plassen. Han må kontrollere om laderen
har innflytelse på og kan forstyrre andre
EMV-ømfintlige apparater.
Laderens oppstillingsplass skal velges slik
at driften av laderen (høy likestrøm lager
magnetiske felt) ikke påvirker funksjonen til
andre elektromagnetiske apparater og
magnetiske lagringsmedier,

f.eks. pacemaker, monitorer, disketter,
magnetbånd, magnetkort, ur, se avsnittet
"Oppstilling av ladeapparatet" på side 5.

Operatøren må sørge for at ladeapparatet
SLT 100 kun brukes formålsmessig og at
alle farer for liv og helse for brukeren eller
tredje personer unngås.

Dessuten må det aktes på at uhellforebyg-
gende forskrifter, andre sikkerhetstekniske
regler samt reglene for drift og vedlikehold
overholdes.

M Ladeapparatet skal bare drives stasjonært.

Operatøren må sørge for at alle brukere har
lest og forstått denne bruksanvisning.
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7 Hjelp ved feil

F Feilretting skal bare utføres av elektrout-
dannede fagfolk under overholdelse av sik-
kerhtesforskriftene. Før ladeapparatet
åpnes må batteri- og nettpluggen frakobles!

Z Dette kapittelet gjør det mulig for brukeren
å rette enkle feil eller selv lokalisere og rette
konsekvenser av feilbetjening.

7.1 Feil: Pumpen reagerer ikke under lade-
forløpet

Mulige årsaker: 

- Kabelen er ikke tilstrekkelig fast tilkoblet. 
- Sikring (2) defekt.

Korrigerende tiltak: 

- Trekk til kabeltilslutningene. 
- Sikring (2) kontrolleres og eventuelt byt-

tes (1 AT).

7.2 Feil: Ladetiden forkortes ikke

Mulige årsaker:

- Slangesystemet er defekt (se avsnittet
"Lufttrykkovervåkning" på side 14). 

- Filter (5) er tilstøvet.

Korrigerende tiltak:

- Bytt slangesystem.
- Bytt filter (5).

7.3 Feil: Ulyder fra pumpen

Mulige årsaker:

- Slangesystemet er defekt (se avsnittet
"Lufttrykkovervåkning" på side 14). 

- Filter (5) er tilstøvet.

Korrigerende tiltak:

- Bytt slangesystem. 
- Bytt filter (5).

Z Dersom ladeapparatet ikke kunne settes
i driftsklar stand etter "Korrigerende tiltak",
må produsentens servicetjeneste
underrettes.
Videre feilretting må bare utføres av produ-
sentens sakkyndige serviepersonale. Pro-
dusenten har en kundetjeneste som er
spesielt skolert for disse oppgavene.

1 2 3

4

5

6
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B Beskrivelse av ladeapparatet

1 Teknisk beskrivelse

Batteriladeren SLT 100 er beregnet for hel-
auytomatisk opplading av batterier, og er
utstyrt med en ladeelektronikk (1, 2). Angitt
nominell ladestrøm flyter ved en lade-
spenning på 2,0 Volt per celle (V/C). Batte-
ritilordningen bør velges slik at
startladestrømmen utgjør ca. 16 ampere
per 100  Ah batterikapasitet.

Forskjellen er å finne i startladestrømmen -
se typeskiltet (3).

Startladespenning: 24, 48, 80 Volt
alt etter type. 

Startladestrøm: 20 A-160 A,  
alt etter type.

Sikring av ladeapparatet skjer via en
smeltesikring (5) -på sækundarsiden- som
beskyttelse mot kortslutning, og via en
sensor for temperaturbegrensning av
transformatoren.

Av driftssikkerhetstekniske hensyn brukes
det bare selvventilerende silisium-
likeretterelementer (4) i platekonstruksjon. 

For å oppfylle kravene til ladekarakteristik-
ken brukes spredningsfelt-
transformatorer (6).
Spredningsfelt-transformatorene er utstyrt
med ekstra primæruttak i henhold til
DIN 41 774, svarende til +10 %, +5 %, 0
og -5 % for tilpassing til avvikende
nettspenninger.

Z En omstilling skal foretas av autorisert kun-
detjeneste.

2

3

1

4

5
6

����
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5 Første igangsetting

Z Transport og oppstilling, se kapittel C på
side 5.
På ladeapparater med syresirkulasjon må
dessuten bateriets luftvolumstrøm innstil-
les, se avsnittet "Forhåndsinnstille luftvo-
lumstrømmen" på side 15.

5.1 Forhåndsinnstille luftvolumstrømmen

På alle SLT 100 storladere er bryteren (3)
fabrikkinnstiltinnstilt på følgende verdi:

6 Vedlikehold av filteret

Det blå sugefilteret (5) på undersiden av
pumpen må kontrolleres for tilsmussing
i regelmessige tidsintervaller. 

Ved drift i støvete omgivelser skal filteret
byttes i 1/4-årige sykluser, ellers minst
hvert 1/2-år.
Bytte av sugefilteret (5) skjer ved å vippe ut
den blå hylsen og bytte ut vatten inne
i denne.

Illustrasjon: "Stor lader"

Illustrasjon: "Liten lader"

Spennings-
klasse i V

Volum i l/min

24 4
48 8
80 12

Pos. Betegnelse
4 Kabel til ladebryter
5 Filter
6 Luftslange

4

5

6

6 54
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Tilleggsopsjon ladelektronikk 
(akvamatikk)

Z Akvamatikken er til for å styre en ekstern
magnetventil på et automatisk vannetterfyl-
lingsanlegg.

Ved oppnådd cellespenning på 2,4 V/Z blir
er relèkontakt (lukker, kontaktbelastbarhet
5 A) med følgende impulsmønster innrettet:

- 6-7 impulser på 3 sek. varighet, etterpå
varig kontakt for 7 min.

Kontakten er potensialfri, en 230 V forsy-
ningstilkopling til ladeapparatet står til
rådighet.

Syresirkulasjon:

Z Ladeapparatet gir mulighet til å styre en
syresirkulasjonspumpe.

M Vær oppmerksom på de gjeldende produ-
sentanvisningene! Tilkobling skal foretas
av produsentens autoriserte kundetjeneste. 

Akvamatikk- og elektrolyttomveltningen blir
overvåket. Feil vises i frontblenderen.

M Tilkoplingen av eksterne tilleggsapparater
får kun gjennomføres av en skolert elektro-
fagmann.

Z Tilkall produsentens autoriserte kundetje-
neste for tilkobling av eksterne tilleggsap-
parater.

Ladekurve / pulslading:

- T1 = Oppnådd batterigassing, 
Start av etterladingsfasen

- T2 = Start av pulsladefasen 
(1-5 pulser avhengig av 
hovedladetid)

- T3 = Slutt på batteriladingen.

Z Dersom batteriet blir værende i ladeappara-
tet etter endt lading (T3), foretas en konser-
veringslading på 8 minutter hver 8 time, og
etter 24 timer en utligningslading på
2 timer.

Karakteristikkurve:

Wa ladekarakteristikk 

Uz Cellespenning (V/celle) 

IL Ladestrøm (i % nominell strøm) 

IdN Apparatets nominelle strøm

Wa-ladekarakteristikk-kurven bestemmes
av punktene 1), 2) og 3):

1) 100 % IdN bei U = 2,0V/celle 

2) 50 % IdN bei U = 2,4V/celle 

3) 25 % IdN bei U = 2,65V/celle 

Z På slutten av etterladingsfasen skjer en
kontrollert syreblanding gjennom
strømimpulser.

T

U, I

T1 T2 T3

2,8V

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

2,65

0 25 50 75 100%

1)

2)

3)

IL /  IdN

UZ 
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Den interne syresirkulasjonen består av føl-
gende deler:

- En ekstra innkoblingskontakt for innkob-
ling av pumpen. 

- En sensor for omkobling hhv. tilpassing
av ladefaktoren.

- En membranpumpe med luftfilter og luft-
trykksovervåking. Pumpen leverer et
konstant trykk på 100 mbar og overvin-
ner i hovedladefasen et syrenivå med en
høyde på ca. 80 cm.

- En tilkoblingsslange med luft-hurtigkob-
ling i ladepluggens pilotkontakter.

Lufttrykkovervåking:

Ved feilfri drift med tilhørende forkortelse av
etterladingstiden lyser den grønne
lysdioden (1) på styrekortet.

Z Er slangesystemet defekt registreres dette
med hjelp av lufttrykkovervåkingen. Ser-
vicemelding blinker: (4x / pause / 4x).

Luftvolumstrøm:

Luftvolumstrømmen kan innstilles i et områ-
det fra 2 l/min til 12 l/min. Den er avhengig
av slangesystemet og dermed også antall
celler i batteriet.

Med bryteren (3) innstilles luftvolumstrøm-
men etter behov:

Pos. Betegnelse

1 Grønne lysdioden

2 Sikring (1 AT)

3 Bryteren

4 Kabel til ladebryter

5 Filter

6 Luftslange

1 2 3

4

5

6

Bryterstilling 
opp = 1

Volum 
i l/min

Volum 
i l/t

0000 2 120
1000 4 240
0100 6 360
0010 8 480
0001 10 600
1111 12 720
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2 Lade-elektronikk

SLT 100 lade-elektronikken overvåker og
styrer ladeprosessen. Ladeprosessens for-
løp vises av lysdiodene (LED) (7). En elek-
trisk overvåkningsinnretning gjenkjenner
gasstidspunktet og formidler etterladetiden
(Ah-bilansering) fra innladet kapasitet.

Starten av ladingen skjer automatisk med
en tidsnøling (ca. 10 sek. til vern av stikkon-
taktene) etter tilkopling av batteriet til lade-
apparatet.
Manuell avbrytelse via
betjeningstasten (12) er mulig til enhver tid.

Tilstanden for beredskap (13), lading (7),
ladeslutt (9) og utligningslading (8) vises
gjennom lysdioder (13,7,9,8).

En automatisk sikkerhetsutkobling inntref-
fer dersom gassdannelsesspenningen ikke
nås innenfor 12 timers hovedladefase. 

Z Angivelse av den automatiske sikkerhetsut-
koblingen via den gule lysdioden,
varselangivelse (11) (blinkkode): 3x /
pause / 3x.
Ved overtemperatur i transformatoren utlø-
ses en varselangivelse (11) (Blinkkode:
4x / pause / 4x). Med en gang transforma-
tortemperaturen ligger i tillat område fort-
setter ladingen og angivelsen slukner.

For optimal batterilading kreves det tilpas-
sing til nettspenningen. Lade-elektronikken
er nullspenning-sikker, dvs. i tilfelle av
strømbrudd oppstår det ikke noen feilfunk-
sjon, da alle tider lagres i minnet og lading
fortsetter fra samme sted.

3 Beskyttelsestype/omgivelsesvilkår

Beskyttelsestype:        IP 22

Omgivelsesvilkår:
Ladeapparatet er selvventilerende og er
konstruert for en maksimal omgivelsestem-
peratur på 40 °C og en maksimal relativ
luftfuktighet på 80 %. 

Minimale omgivelsestemperaturer:
- ved lagring -20 °C 
- ved drift 0 °C 
Hvis det oppstår dugg på apparatet på
grunn av plutselige temperaturendringer,
må det ventes i minst 3 timer før apparatet
slås på igjen.

M Ladeapparatet må kun lagres i lukkede
rom. Må kun brukes i hertil egnede rom.

4 Typeskilt

f.eks. type E230 G24/50 SLT 100
(se avsnittet "Modell skriftskilt" på side 18)

Z Typeskiltet er anbrakt på apparatets
bakside.

13 12 11 10 9

87

D = Trefasestrøm
E = Vekselstrøm
Nettspenning (V)
Ladelikeretter
Startladespenning (V)
Startladestrøm (A)
Batterilast

E    230   G  24  /  50     B   SLT 100
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G Intern syresirkulasjon (EUW)
1 Forskriftsmessig bruk 

Z Se også kapittel A "Forskriftsmessig bruk".

Ladeapparatet med innebygd pumpe og
slangesystem er kun egnet for batterier
med syresirkulasjon.

Operatørens forpliktelser:
Operatøren må sikre at det kun er tillatt
å lade batterier med syresirkulasjon hhv.
med et tilhørende slangesystem.

M Pumpen må ikke startes uten at et mottrykk
er tilstede.

2 Oppstilling av ladeapparatet

F Ladeapparatet må ikke anvendes ute
i det fri.

Velg oppstillingssted slik at:

- Ventilasjonen er tilstrekkelig
- Kjøleluftstrømmen som strømmer rundt

ladeapparatet ikke blir hindret. Apparatet
må ikke oppstilles i nærheten av radiato-
rer eller lignende varmekilder.

- Ingen antennelige gasser og støvblan-
dinger kan trenge inn i ladeapparatet.

- Ladeapparatet må bare stilles opp på et
fast og sikkert underlag. Underlaget må
bestå av ikke-brennbare materialer.

- Underkanten av ladeapparatet må be-
finne seg ca. 0,5 m over batteriet som
skal lades.

F Det er forbudt å lagre matvarer i nærheten
av ladeapparater.

Z Sikkerhetsreglene i henhold til VDE 0510
skal overholdes.

3 Syresirkulasjonens funksjon (EUW)

Pumpen for syresirkulasjon kobles inn og ut
under ladeprosessen i ca. 7 min. i et inter-
vall på ca. 2,5 min.  

Ladeprosessen registreres av ladebryteren
ved at den:

- Gjenkjenner det tilkoblede batterie.
- Registrerer ladestrømmen.

Det skjer ingen syresirkulasjon under pul-
sladefasen. Pumpen er koblet ut.

4 Apparatbeskrivelse

Under hovedladefasen får batterier uten sy-
resirkulasjon en oppdeling av syren i flere
lag. Ladefaktoren er innstilt avhengig av la-
deapparatet. 

Intern syresirkulasjon:
Den interne syresirkulasjonen kobles auto-
matisk inn ved ladeforløpets start. Syresir-
kulasjonen sørger for at syren blandes før
gassingsfasen inntreffer. 

Z I hovedladefasen er batteriets energiopptak
så høyt at etterladingsfasen kan forkortes.

Den interne ladeelektronikken registrerer
via en sensor at pumpen er aktivert, og re-
duserer derfor etterladingstiden. Dermed
oppnås det at batteriet fullades ved en ve-
sentlig kortere ladetid.

DN02-S00131-E-LA-0002 Rev 03L
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C Transport og igangsetting
1 Transport av ladeapparatet

F Ved transportering og ved oppstilling av la-
deapparatet må man anvende vernesko og
arbeidshansker av lær.

Før man benytter ladeapparatet skal man
kontrollere at utstyret er fullstendig og i upå-
klagelig stand. 

2 Oppstilling av ladeapparatet

F Ladeapparatet må ikke anvendes ute
i det fri.

M Brannfare: Brennbare materialer må ikke
befinne seg i nærheten av laderen. Dette
gjelder også medlevert transport- og
emballasjemateriell.

- Det må ikke befinne seg brennbare mate-
rialer nærmere enn 2,5 meter fra laderen. 

Velg oppstillingssted slik at:

- Ventilasjonen er tilstrekkelig
- Kjøleluftstrømmen som strømmer rundt

ladeapparatet ikke blir hindret. Apparatet
må ikke oppstilles i nærheten av radiato-
rer eller lignende varmekilder.

- Ingen antennelige gasser og støvblan-
dinger kan trenge inn i ladeapparatet.

- Ladeapparatet må bare stilles opp på et
fast og sikkert underlag. Underlaget må
bestå av ikke-brennbare materialer.

F Det er forbudt å lagre matvarer i nærheten
av ladeapparater.

Z Sikkerhetsreglene i henhold til VDE 0510
skal overholdes. 

Oppgaver som må utføres i forbindelse
med plassering og installasjon av
laderen

Framgangsmåte
- Fjern emballasjemateriellet (folie og kar-

tong).
- Hvis laderen leveres på en transportpall,

må man løfte den av denne.

Z Dette gjelder ikke for paller som laderen er
fastmontert på. Disse pallene har brannfast
underlag.

- Avfallshåndter emballasjemateriellet på
riktig måte.

Z I tillegg til begrensningene i valg av montas-
jested som er opplistet i bruksanvisningen,
skal man overholde nasjonale bestemmel-
ser.

3 Igangsetting av ladeapparatet

Ladekabel-tilkopling

SLT 100 ladeapparatet er utstyrt med en
 ladekabel.

Ladekabel-tilkoplingene med trekkavlast-
ning er tilgjengelig etter åpning av det gule
dekselet.

M Bare ladekabel fra produsenten skal bru-
kes.

Nettilkobling

M Alle arbeider som krever at ladeapparatet
åpnes skal bare utføres av elektro-fagfolk.

F Før ladeapparatet åpnes må batteri- og
nettpluggen frakobles!

Nettspenningen må stemme overens med
angivelsen av nettspenning på typeskiltet.
Typeskiltet er anbrakt på apparatets
bakside.

M Kunden må selv sørge for avsikring av nett-
kabelen til ladeapparatet ! Denne sikringen
skal ha en treg utløserkarakteristikk. Der-
som det brukes sikringsautomat, må de ha
G- eller K-karakteristikk (se typeskilt for no-
minelt strømopptak). 

For å oppnå tilstrekkelig selektivitet bør for-
sikringen ligge minst 10 % over apparatets
strømopptak.

Ladeapparatet skal beskyttes mot for høy
berøringsspenning i henhold til forskriftene
fra det lokale elektrisitetsverket.
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5.2 Stor lader

- Primær:
Styresikring skyttel "F2" (18)

Sekundær:
Smeltesikring "F1" (3)

Elektrolyttomveltningspumpe / 
akvamatikk (o):
Smeltesikring "F3" (17)

- D400V-apparater uten null-leder:
Smeltesikring "F12" (19)

M Utførelsene og verdiene på de monterte
sikringene må ikke endres. Observer
klebeetiketten med sikkerhetsverdier.

18
F2

17
F3

19
F12

3
F1
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D Batteri - service, opplading, utveksling
1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av 

syrebatterier

Servicepersonal:
Opplading, service og utveksling av batteri-
er må kun utføres av spesielt utdannet per-
sonal. Det må tas hensyn til denne
driftsinstruksen og produsentens forskrifter
for batterier under arbeidet.

F Det er forbudt å bære armbåndsur, armrin-
ger og kjeder av metall ved omgang med
batterier!

Brannsikringstiltak:
 Ved omgang med batterier er det forbudt
å røyke og å benytte åpen varme. I området
beregnet for oppstilling av trucken som skal
lades, må det ikke befinne seg brennbare
stoffer i en avstand på minst 2,5 m eller
gnistdannende utstyr (f.eks. verktøymaski-
ner) i en avstand på 1 m. Drift av apparater
med høy overflatetemperatur (f.eks. lodde-
blot, varmluftspistol etc.) er forbudt.

Ladeapparatet må bare stilles opp på et
fast og sikkert underlag. 

M Underlaget må bestå av ikke-brennbare
materialer.

F Ved lading av batterier oppstår det eksplo-
sjonsfarlige gasser. Luftavsuget må være
slik anordnet det er på under hele ladeforlø-
pet og ikke slår seg av før det er gått en
time etter at ladeprosessen er avsluttet. 

Laderommet må ha et luftavsug. Luftavsu-
gets funksjon skal kontrolleres før hver la-
ding. Brannslukkere må stå klare.

M Deler som kan suges inn i luftavsuget må
ikke lagres i nærheten av laderen. En til-
dekking av laderens luftslisser fører til over-
oppheting og brannfare.

F Et overopphetet ladeapparat må ikke kjøles
med vann. 

Service på batteriet:
Celledekslene på batteriet må være rene
og tørre. Klemmer og kabelsko må være
rene, svakt smørt med polfett og skrudd
fast på.

F Batteriene inneholder løst syre som er giftig
og etsende. Av denne grunnen må man all-
tid ha på verneklær og øyebeskyttelse ved
alle typer arbeid på batteriene. Unngå ab-
solutt kontakt med batterisyre. Dersom
klær, hud eller øyne likevel kommer i berø-
ring med batterisyre, må de aktuellepartie-
ne umiddelbart skylles med rikelig med rent
vann. Ved hud- eller øyekonakt må man
dessuten oppsøke lege. Sølt batterisyre må
umiddelbart nøytraliseres med rikelig med
vann. 
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F Vedlikehold av ladeapparatet 
1 Driftssikkerhet og miljøvern

Ladeapparatet SLT 100 er vedlikeholdsfritt.
En regelmessig rengjøring av ladeappara-
tet er nødvendig.

F Enhver endring på SLT 100 - særlig på
sikkerhetsinnretningene - er forbudt.

M Bare originale reservedeler er underlagt vår
kvalitetskontroll. For å opprettholde sikker
og pålitelig drift, skal bare produsentens
 reservedeler brukes. Gamle deler og ut-
skiftede drivstoffer må deponeres på en
sakkyndig måte i samsvar med de gyldige
miljøvernforskrifter.

2 Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold

Personale for vedlikehold:
Reparasjon og vedlikehold av SLT 100 -
ladeapparat skal bare utføres av sakkyndig
personell. 
Produsenten har en kundetjeneste som er
spesielt skolert for disse oppgavene. 

3 Rengjøringsarbeider

F Frakoble nettstrømmen før rengjøringsar-
beid begynner.

Rengjøringarbeider må ikke utføres med
brennbare væsker.

4 Arbeider på ladeapparatet SLT 100

F Arbeid på ladeapparatene må kun utføres
av utdannede elektro-fagfolk. Før arbeidet
påbegynnes må de utføre nødvendige tiltak
for å utelukke at det oppstår elektriske
uhell. 

5 Sikringer 

Z Sikringene er avhengig av apparatutførel-
sen.

5.1 Liten lader

- Primær:
Smeltesikring "F2" (15)

- Sekundær: 
Smeltesikring "F1" (16)

- Elektrolyttomveltningspumpe / 
akvamatikk (o):
Smeltesikring "F3" (14)

M Utførelsene og verdiene på de monterte
sikringene må ikke endres. Observer klebe-
etiketten med sikkerhetsverdier.

15
F2

14
F3

16
F1
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E Betjening
1 Sikkerhetsregler for bruk av 

ladeapparater

For å garantere sikkerheten ved bruk av la-
deapparater må anleggene (ladeapparat,
kabel, batteri, ...) være i en feilfri tilstand.
Betjeningen må alltid utføres slik at perso-
ner ikke utsettes for fare.

F Før laderen tas i drift, kontroller at isolasjo-
nen på ladekabelen og ladepluggen ikke er
skadet.

Feil og mangler skal umiddelbart rettes av
sakkyndig personale (se avsnittet "Sikker-
hetsforskrifter for vedlikehold" på side 11).

De følgende punkter er avledet fra lovbe-
stemmelser og retningslinjer til tyske og in-
ternasjonale forbund og foreninger.

Ventilasjon:
Still opp ladeapparater slik at de ikke kom-
mer i berøring med ladegasser og elek-
trolyttåker.

Ladeapparater og batterier bør derfor helst
oppbevares i adskilte rom. Hvis dette ikke
er mulig, må det sørges for tilstrekkelig na-
turlig eller kunstig ventilasjon, slik at gass-
blandinger som oppstår ved oppladingen
garantert mister sin eksplosjonsevne.

Funksjonskontroll:
Ved igangsetting av nye ladeapparater og
med jevne mellomrom må det kontrolleres
om ladeapparatet arbeider feilfritt, særlig
om de automatiske ladningsomkoplerne og
anvisningene til måleinstrumenter fungerer. 
Kontroller strømstyrken og spenningen
i begynnelsen av ladeprosessen for å iden-
tifisereuregelmessigheter i forhldet melom
batteriet og ladeinnretningen.

Nettspenning:
Dersom utgangs-spenningen endrer seg
under vedvarende svingninger i nettspen-
ningen, skal ladeapparatene omstilles slik
at de tillatte grenseverdiene som en angitt
av batteriprodusenten (f.eks. ladeslutt-
strøm for blybatterier) overholdes.

Z Det er ikke nødvendig å ta hensyn til kortva-
rige svingninger i nettspenningen.

Ladeapparat-tilordning:
Ladetypene hhv. -karakteristikkene og la-
deanordningene må være tilpasset drifts-
forholdene og batteriene tekniske data.

Opplading av batterier:
En adskilling av ladeplugg og ladestikkon-
takt må kun skje når ladeapparatet er utko-
plet. I løpet av oppladingen må overflatene
til battericellene ligge fri for å kunne sikre en
tilstrekkelig ventilasjon. Det må ikke legges
metallgjenstander på batteriene.

Z Følg forskriftene fra batteriprodusenten.

M Den temperaturen batteriprodusenten har
tillatt må heller ikke overskrides av den var-
men som oppstår i løpet av oppladingen.
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3.6 Manuell ladeavbrytelse

M Ladeapparatet skal bare slås av med
betjeningstasten (3) dersom ladingen skal
abrytes manuelt.
En slik fremgangsmåte hindrer feilfunksjo-
ner, og ladepluggen skades ikke av gnister
hvis den trekkes ut.

Hvis ladingen avbrytes med
betjeningstasten (3) kan ladingen fortsette
ved å trykke på betjeningstasten (3) en
gang til så lenge batteriet ikke adskilles.

3.7 Mellomlading

- Start ladeprosessen ved å tilkoble batte-
riet som skal opplades (nettstøpsel på). 

- Ladedriften vises av gule LED's
"Lading" (2).

- Dersom batteriet er fulladet, vises "Lade-
slutt" av de grønne LED'ene (7). Batteri-
og ladekabelen kan frakobles. 

- Hvis batteriet skal skilles fra ladeappara-
tet "halvfullt", må betjeningstasten (3)
trykkes først (se avsnittet "Manuell lade-
avbrytelse" på side 10). 

3.8 Manuell utligningslading

Apparatet har funksjonen "Utligningsla-
ding".

Z En utligningslading bør foretas regelmessig
(1x i uken) for å utligne ladingsforskjellene
i de enkelte battericellene. Ved utlignings-
lading blir etterladingstiden forlenget
en gang med 2 t etter ladeslutt.

Ved å trykke på betjeningstasten (3)
i 10 sek. før tilkopling av batteriet, aktiveres
funksjonen "Utligningslading" en gang for
følgende lading. LED "Utligningslading" (4)
lyser.

Hvis batteriet ikke tilkoples innen 2,5 min.
slettes funksjonen "Utligningslading".

3.9 Automatisk utligningslading

Hvis ladeapparatet forblir forbundet med
batteriet lengre enn 24 t (helg) etter lade-
slutt, skjer en automatisk utligningslading
i 2 t.

Hvis den automatiske utligningsladingen
gjennomføres, lyser LED "Utlignings-
lading" (4).

Z Hvis den manuelle utligningsladingen (se
avsnittet "Manuell utligningslading" på
side 10) aktiveres, skjer det ingen automa-
tisk utligninglading for den følgende ladin-
gen.

4 Angivelse tilstandslagring 

Z Hvis ingen batteri er tilkoplet kan ladesluttil-
standen til forrige lading blendes inn i angi-
velsen.

Holde betjeningstasten (3) inntrykket i mak-
sialt 2 sekunder, og slipp den. Ladetilstan-
den fra forrige lading vises.

Angivelsen slukner automatisk eller ved
å trykke kort på betjeningstasten (3).
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2 Beskrivelse av betjenings- og indikatorelementene

1 3 5 6 7

42

Pos. Betjenings- hhv.
indikatorelement

Funksjon

1 LED "Beredskap" 
(grønn)

t lyser ved beredskap av ladeapparatet

2 LED „Lade“ (gelb) t viser ladeforløp 

3 Betjeningstast t Betjeningstasten har følgende funksjoner:
- Stopp / fortsette lading (pausefunksjon)
- Manuell utligningslading
- Angivelse tilstandslagring

4 LED 
„Utligningslading“

t viser utligningsladingen

5 LED 
„Varselsmeldinger“ 
(gul)

t Signaliserer ved hjelp av en blinkkode registrerte feil som påvirker
ladeprosessen.
Blinkeimpulser: Betydning:

2 Batterispenning feilaktig
3 Sikkerhetslading overskredet 

(hovedladetid hhv. etterladingstid ved 
pulslading)

4 Overtemperatur
5 Nettutfall (angivelse kommer kun ved spørsmål

av tilstandslagring)
6 Krevet advarsel gjennom opsjonsplatine. 

Den nøyaktige feilen vises på opsjonsplatinen.
6 LED 

„Servicemeldinger“ 
(rød)

t Signaliserer via en blinkkode registrerte problemer som bare kan
rettes gjennom reparasjoner.
Blinkeimpulser: Betydning:

2 Ladebryter eller strømmåling defekt
3 Spenningskodering/-innstilling feilaktig
4 Servicemelding krevet av opsjonsplatine. 

Den nøyaktige feilen vises på opsjonsplatinen.
7 LED "Ladeslutt" 

(grønn)
t Ladeslutt er oppnådd, batteriet er fullt ladet.

t = Standardutstyr o = Ekstrautstyr
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3 Bruk av ladeapparatet

3.1 Tilkobling av ladeapparatet

M Påse at det er god kontakt til ladekabelen
ved tilkobling av ladeapparatet. Dårlig kon-
takt, f.eks. ved ladeplugginnretningen, kan
føre til konstante ladestrømendringer og
således påvirke ladeelektronikken, hhv.
føre til en feilaktig ladestrøm-indikering.

3.2 Start av ladeprosessen

Hvis nettpluggen er tilkoblet strømnettet,
lyser den grønne LED "Beredskap" (1).

Ladeapparatet kobles automatisk på når
forbindelsen mellom ladeapparat og batteri
er i orden. Den første gule LED (2) i ladeni-
våindikatoren lyser.

Z Ladestarten skjer med ca. 5-7 sek. forsin-
kelse for å unngå gnistdannelse ved
ladepluggen.

Ladestart finner ikke sted sålenge batte-
rispenningen ligger utenfor forventet områ-
de.

3.3 Batteriladingens forløp

Ladedriften vises av gule oppoverstigende
LED's "Lading" (2) på ladestilstands-
indikatoren.

Hvis batteriet er fulladet, lyser den grønne
LED "Ladeslutt" (7) opp. Ladeapparatet av-
slutter ladeforløpet automatisk.

Konserveringslading: 
Hvis batteriet forblir tilkoblet, blir det etter
ladeslutt satt igang en konserveringslading
hver 8. time. Denne varer 8 minutter hver
gang. De gule LED´s (2) lyser. Den grønne
LED (7) for "Ladeslutt" slukker under
konserveringsfasen.

Z Etter at ladetiden er utløpt, avslutter lade-
apparatet ladeprosessen automatisk. Den-
ne prosessen gjentas så lenge batteriet er
koblet til ladeapparatet.

3.4 Strømforsyning

Strømbrudd: 
 Ved strømbrudd stoppes - ved tilkoblet bat-
teri - ladebryterens tidsbasis, og ladepro-
grammets stilling lagres i minnet. 

Samtlige LED-indikatorer slukker. Mår
strømmen kommer på igjen viser LED-indi-
katorene de tidligere tilstanden igjen. Ladin-
gen av batteriet fortsetter. Inntreffer
strømbrudd mens batteriet ikke er tilkoblet,
går den lagrede ladeprogram-tilstanden
tapt.

Underspenning:
En underskridelse av tillatt ladestrøm, f.eks.
ved underspenning i nettet, krever lengre
ladetider eller fører til utilstrekkelig lading
(Varselsmelding).

3.5 Funksjonsfeil (sikkerhetsutkobling)

Gassdannelsesspenning:
Dersom batteriet ikke når gassdannelses-
spenningen innen 12 tier, avbryter sikker-
hetssystemet ladingen. Den gule LED (5)
"Varselmelding" blinker (3x / pause / 3x).
Batteriet adskilles fra ladeapparat og kon-
trolleres.

Batterispenning: 
Dersom det er underspenning eller over-
spenning i batteriet, kobler ladebryteren
ikke inn ladeprosessen. Den gule LED (5)
"Varselmelding" blinker (2x / pause / 2x).
Vent en stund inntil batterispenningen lig-
ger innenfor forventet område. Kontroller
eventuelt batteriets spenningsklasse. 

Transformator-overoppheting:
En sensor avbryter ladeprosessen ved for
høy trafotemperatur. Den gule LED (5)
"Varselmelding" blinker (4x / pause / 4x).
Ved avkjøling av transformatoren til tillatt
temperatur slukner feilangivelsen og ladin-
gen fortsetter.

Ladebryterfeil:
Den røde LED (6) "Servicemeldinger" blin-
ker. Frakoble bateri- og nettilkoblingen,
start deretter ladeprosessen på nytt. Kon-
troller bateritilordningen, innstill om nød-
vendig. Hvis ikke må produsentens
autoriserte kundetjenesteinfomeres og la-
deapparatet tas ut av bruk.

Z Driftstilstanden „Ladeslutt“ (7) kan kun opp-
heves når batteripluggen trekkes ut av la-
destikkontakten. Slik er dobbeltladinger
utelukket.
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2 Beskrivelse av betjenings- og indikatorelementene

1 3 5 6 7

42

Pos. Betjenings- hhv.
indikatorelement

Funksjon

1 LED "Beredskap" 
(grønn)

t lyser ved beredskap av ladeapparatet

2 LED „Lade“ (gelb) t viser ladeforløp 

3 Betjeningstast t Betjeningstasten har følgende funksjoner:
- Stopp / fortsette lading (pausefunksjon)
- Manuell utligningslading
- Angivelse tilstandslagring

4 LED 
„Utligningslading“

t viser utligningsladingen

5 LED 
„Varselsmeldinger“ 
(gul)

t Signaliserer ved hjelp av en blinkkode registrerte feil som påvirker
ladeprosessen.
Blinkeimpulser: Betydning:

2 Batterispenning feilaktig
3 Sikkerhetslading overskredet 

(hovedladetid hhv. etterladingstid ved 
pulslading)

4 Overtemperatur
5 Nettutfall (angivelse kommer kun ved spørsmål

av tilstandslagring)
6 Krevet advarsel gjennom opsjonsplatine. 

Den nøyaktige feilen vises på opsjonsplatinen.
6 LED 

„Servicemeldinger“ 
(rød)

t Signaliserer via en blinkkode registrerte problemer som bare kan
rettes gjennom reparasjoner.
Blinkeimpulser: Betydning:

2 Ladebryter eller strømmåling defekt
3 Spenningskodering/-innstilling feilaktig
4 Servicemelding krevet av opsjonsplatine. 

Den nøyaktige feilen vises på opsjonsplatinen.
7 LED "Ladeslutt" 

(grønn)
t Ladeslutt er oppnådd, batteriet er fullt ladet.

t = Standardutstyr o = Ekstrautstyr
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3 Bruk av ladeapparatet

3.1 Tilkobling av ladeapparatet

M Påse at det er god kontakt til ladekabelen
ved tilkobling av ladeapparatet. Dårlig kon-
takt, f.eks. ved ladeplugginnretningen, kan
føre til konstante ladestrømendringer og
således påvirke ladeelektronikken, hhv.
føre til en feilaktig ladestrøm-indikering.

3.2 Start av ladeprosessen

Hvis nettpluggen er tilkoblet strømnettet,
lyser den grønne LED "Beredskap" (1).

Ladeapparatet kobles automatisk på når
forbindelsen mellom ladeapparat og batteri
er i orden. Den første gule LED (2) i ladeni-
våindikatoren lyser.

Z Ladestarten skjer med ca. 5-7 sek. forsin-
kelse for å unngå gnistdannelse ved
ladepluggen.

Ladestart finner ikke sted sålenge batte-
rispenningen ligger utenfor forventet områ-
de.

3.3 Batteriladingens forløp

Ladedriften vises av gule oppoverstigende
LED's "Lading" (2) på ladestilstands-
indikatoren.

Hvis batteriet er fulladet, lyser den grønne
LED "Ladeslutt" (7) opp. Ladeapparatet av-
slutter ladeforløpet automatisk.

Konserveringslading: 
Hvis batteriet forblir tilkoblet, blir det etter
ladeslutt satt igang en konserveringslading
hver 8. time. Denne varer 8 minutter hver
gang. De gule LED´s (2) lyser. Den grønne
LED (7) for "Ladeslutt" slukker under
konserveringsfasen.

Z Etter at ladetiden er utløpt, avslutter lade-
apparatet ladeprosessen automatisk. Den-
ne prosessen gjentas så lenge batteriet er
koblet til ladeapparatet.

3.4 Strømforsyning

Strømbrudd: 
 Ved strømbrudd stoppes - ved tilkoblet bat-
teri - ladebryterens tidsbasis, og ladepro-
grammets stilling lagres i minnet. 

Samtlige LED-indikatorer slukker. Mår
strømmen kommer på igjen viser LED-indi-
katorene de tidligere tilstanden igjen. Ladin-
gen av batteriet fortsetter. Inntreffer
strømbrudd mens batteriet ikke er tilkoblet,
går den lagrede ladeprogram-tilstanden
tapt.

Underspenning:
En underskridelse av tillatt ladestrøm, f.eks.
ved underspenning i nettet, krever lengre
ladetider eller fører til utilstrekkelig lading
(Varselsmelding).

3.5 Funksjonsfeil (sikkerhetsutkobling)

Gassdannelsesspenning:
Dersom batteriet ikke når gassdannelses-
spenningen innen 12 tier, avbryter sikker-
hetssystemet ladingen. Den gule LED (5)
"Varselmelding" blinker (3x / pause / 3x).
Batteriet adskilles fra ladeapparat og kon-
trolleres.

Batterispenning: 
Dersom det er underspenning eller over-
spenning i batteriet, kobler ladebryteren
ikke inn ladeprosessen. Den gule LED (5)
"Varselmelding" blinker (2x / pause / 2x).
Vent en stund inntil batterispenningen lig-
ger innenfor forventet område. Kontroller
eventuelt batteriets spenningsklasse. 

Transformator-overoppheting:
En sensor avbryter ladeprosessen ved for
høy trafotemperatur. Den gule LED (5)
"Varselmelding" blinker (4x / pause / 4x).
Ved avkjøling av transformatoren til tillatt
temperatur slukner feilangivelsen og ladin-
gen fortsetter.

Ladebryterfeil:
Den røde LED (6) "Servicemeldinger" blin-
ker. Frakoble bateri- og nettilkoblingen,
start deretter ladeprosessen på nytt. Kon-
troller bateritilordningen, innstill om nød-
vendig. Hvis ikke må produsentens
autoriserte kundetjenesteinfomeres og la-
deapparatet tas ut av bruk.

Z Driftstilstanden „Ladeslutt“ (7) kan kun opp-
heves når batteripluggen trekkes ut av la-
destikkontakten. Slik er dobbeltladinger
utelukket.
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E Betjening
1 Sikkerhetsregler for bruk av 

ladeapparater

For å garantere sikkerheten ved bruk av la-
deapparater må anleggene (ladeapparat,
kabel, batteri, ...) være i en feilfri tilstand.
Betjeningen må alltid utføres slik at perso-
ner ikke utsettes for fare.

F Før laderen tas i drift, kontroller at isolasjo-
nen på ladekabelen og ladepluggen ikke er
skadet.

Feil og mangler skal umiddelbart rettes av
sakkyndig personale (se avsnittet "Sikker-
hetsforskrifter for vedlikehold" på side 11).

De følgende punkter er avledet fra lovbe-
stemmelser og retningslinjer til tyske og in-
ternasjonale forbund og foreninger.

Ventilasjon:
Still opp ladeapparater slik at de ikke kom-
mer i berøring med ladegasser og elek-
trolyttåker.

Ladeapparater og batterier bør derfor helst
oppbevares i adskilte rom. Hvis dette ikke
er mulig, må det sørges for tilstrekkelig na-
turlig eller kunstig ventilasjon, slik at gass-
blandinger som oppstår ved oppladingen
garantert mister sin eksplosjonsevne.

Funksjonskontroll:
Ved igangsetting av nye ladeapparater og
med jevne mellomrom må det kontrolleres
om ladeapparatet arbeider feilfritt, særlig
om de automatiske ladningsomkoplerne og
anvisningene til måleinstrumenter fungerer. 
Kontroller strømstyrken og spenningen
i begynnelsen av ladeprosessen for å iden-
tifisereuregelmessigheter i forhldet melom
batteriet og ladeinnretningen.

Nettspenning:
Dersom utgangs-spenningen endrer seg
under vedvarende svingninger i nettspen-
ningen, skal ladeapparatene omstilles slik
at de tillatte grenseverdiene som en angitt
av batteriprodusenten (f.eks. ladeslutt-
strøm for blybatterier) overholdes.

Z Det er ikke nødvendig å ta hensyn til kortva-
rige svingninger i nettspenningen.

Ladeapparat-tilordning:
Ladetypene hhv. -karakteristikkene og la-
deanordningene må være tilpasset drifts-
forholdene og batteriene tekniske data.

Opplading av batterier:
En adskilling av ladeplugg og ladestikkon-
takt må kun skje når ladeapparatet er utko-
plet. I løpet av oppladingen må overflatene
til battericellene ligge fri for å kunne sikre en
tilstrekkelig ventilasjon. Det må ikke legges
metallgjenstander på batteriene.

Z Følg forskriftene fra batteriprodusenten.

M Den temperaturen batteriprodusenten har
tillatt må heller ikke overskrides av den var-
men som oppstår i løpet av oppladingen.
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3.6 Manuell ladeavbrytelse

M Ladeapparatet skal bare slås av med
betjeningstasten (3) dersom ladingen skal
abrytes manuelt.
En slik fremgangsmåte hindrer feilfunksjo-
ner, og ladepluggen skades ikke av gnister
hvis den trekkes ut.

Hvis ladingen avbrytes med
betjeningstasten (3) kan ladingen fortsette
ved å trykke på betjeningstasten (3) en
gang til så lenge batteriet ikke adskilles.

3.7 Mellomlading

- Start ladeprosessen ved å tilkoble batte-
riet som skal opplades (nettstøpsel på). 

- Ladedriften vises av gule LED's
"Lading" (2).

- Dersom batteriet er fulladet, vises "Lade-
slutt" av de grønne LED'ene (7). Batteri-
og ladekabelen kan frakobles. 

- Hvis batteriet skal skilles fra ladeappara-
tet "halvfullt", må betjeningstasten (3)
trykkes først (se avsnittet "Manuell lade-
avbrytelse" på side 10). 

3.8 Manuell utligningslading

Apparatet har funksjonen "Utligningsla-
ding".

Z En utligningslading bør foretas regelmessig
(1x i uken) for å utligne ladingsforskjellene
i de enkelte battericellene. Ved utlignings-
lading blir etterladingstiden forlenget
en gang med 2 t etter ladeslutt.

Ved å trykke på betjeningstasten (3)
i 10 sek. før tilkopling av batteriet, aktiveres
funksjonen "Utligningslading" en gang for
følgende lading. LED "Utligningslading" (4)
lyser.

Hvis batteriet ikke tilkoples innen 2,5 min.
slettes funksjonen "Utligningslading".

3.9 Automatisk utligningslading

Hvis ladeapparatet forblir forbundet med
batteriet lengre enn 24 t (helg) etter lade-
slutt, skjer en automatisk utligningslading
i 2 t.

Hvis den automatiske utligningsladingen
gjennomføres, lyser LED "Utlignings-
lading" (4).

Z Hvis den manuelle utligningsladingen (se
avsnittet "Manuell utligningslading" på
side 10) aktiveres, skjer det ingen automa-
tisk utligninglading for den følgende ladin-
gen.

4 Angivelse tilstandslagring 

Z Hvis ingen batteri er tilkoplet kan ladesluttil-
standen til forrige lading blendes inn i angi-
velsen.

Holde betjeningstasten (3) inntrykket i mak-
sialt 2 sekunder, og slipp den. Ladetilstan-
den fra forrige lading vises.

Angivelsen slukner automatisk eller ved
å trykke kort på betjeningstasten (3).
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D Batteri - service, opplading, utveksling
1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av 

syrebatterier

Servicepersonal:
Opplading, service og utveksling av batteri-
er må kun utføres av spesielt utdannet per-
sonal. Det må tas hensyn til denne
driftsinstruksen og produsentens forskrifter
for batterier under arbeidet.

F Det er forbudt å bære armbåndsur, armrin-
ger og kjeder av metall ved omgang med
batterier!

Brannsikringstiltak:
 Ved omgang med batterier er det forbudt
å røyke og å benytte åpen varme. I området
beregnet for oppstilling av trucken som skal
lades, må det ikke befinne seg brennbare
stoffer i en avstand på minst 2,5 m eller
gnistdannende utstyr (f.eks. verktøymaski-
ner) i en avstand på 1 m. Drift av apparater
med høy overflatetemperatur (f.eks. lodde-
blot, varmluftspistol etc.) er forbudt.

Ladeapparatet må bare stilles opp på et
fast og sikkert underlag. 

M Underlaget må bestå av ikke-brennbare
materialer.

F Ved lading av batterier oppstår det eksplo-
sjonsfarlige gasser. Luftavsuget må være
slik anordnet det er på under hele ladeforlø-
pet og ikke slår seg av før det er gått en
time etter at ladeprosessen er avsluttet. 

Laderommet må ha et luftavsug. Luftavsu-
gets funksjon skal kontrolleres før hver la-
ding. Brannslukkere må stå klare.

M Deler som kan suges inn i luftavsuget må
ikke lagres i nærheten av laderen. En til-
dekking av laderens luftslisser fører til over-
oppheting og brannfare.

F Et overopphetet ladeapparat må ikke kjøles
med vann. 

Service på batteriet:
Celledekslene på batteriet må være rene
og tørre. Klemmer og kabelsko må være
rene, svakt smørt med polfett og skrudd
fast på.

F Batteriene inneholder løst syre som er giftig
og etsende. Av denne grunnen må man all-
tid ha på verneklær og øyebeskyttelse ved
alle typer arbeid på batteriene. Unngå ab-
solutt kontakt med batterisyre. Dersom
klær, hud eller øyne likevel kommer i berø-
ring med batterisyre, må de aktuellepartie-
ne umiddelbart skylles med rikelig med rent
vann. Ved hud- eller øyekonakt må man
dessuten oppsøke lege. Sølt batterisyre må
umiddelbart nøytraliseres med rikelig med
vann. 
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F Vedlikehold av ladeapparatet 
1 Driftssikkerhet og miljøvern

Ladeapparatet SLT 100 er vedlikeholdsfritt.
En regelmessig rengjøring av ladeappara-
tet er nødvendig.

F Enhver endring på SLT 100 - særlig på
sikkerhetsinnretningene - er forbudt.

M Bare originale reservedeler er underlagt vår
kvalitetskontroll. For å opprettholde sikker
og pålitelig drift, skal bare produsentens
 reservedeler brukes. Gamle deler og ut-
skiftede drivstoffer må deponeres på en
sakkyndig måte i samsvar med de gyldige
miljøvernforskrifter.

2 Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold

Personale for vedlikehold:
Reparasjon og vedlikehold av SLT 100 -
ladeapparat skal bare utføres av sakkyndig
personell. 
Produsenten har en kundetjeneste som er
spesielt skolert for disse oppgavene. 

3 Rengjøringsarbeider

F Frakoble nettstrømmen før rengjøringsar-
beid begynner.

Rengjøringarbeider må ikke utføres med
brennbare væsker.

4 Arbeider på ladeapparatet SLT 100

F Arbeid på ladeapparatene må kun utføres
av utdannede elektro-fagfolk. Før arbeidet
påbegynnes må de utføre nødvendige tiltak
for å utelukke at det oppstår elektriske
uhell. 

5 Sikringer 

Z Sikringene er avhengig av apparatutførel-
sen.

5.1 Liten lader

- Primær:
Smeltesikring "F2" (15)

- Sekundær: 
Smeltesikring "F1" (16)

- Elektrolyttomveltningspumpe / 
akvamatikk (o):
Smeltesikring "F3" (14)

M Utførelsene og verdiene på de monterte
sikringene må ikke endres. Observer klebe-
etiketten med sikkerhetsverdier.

15
F2

14
F3

16
F1
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C Transport og igangsetting
1 Transport av ladeapparatet

F Ved transportering og ved oppstilling av la-
deapparatet må man anvende vernesko og
arbeidshansker av lær.

Før man benytter ladeapparatet skal man
kontrollere at utstyret er fullstendig og i upå-
klagelig stand. 

2 Oppstilling av ladeapparatet

F Ladeapparatet må ikke anvendes ute
i det fri.

M Brannfare: Brennbare materialer må ikke
befinne seg i nærheten av laderen. Dette
gjelder også medlevert transport- og
emballasjemateriell.

- Det må ikke befinne seg brennbare mate-
rialer nærmere enn 2,5 meter fra laderen. 

Velg oppstillingssted slik at:

- Ventilasjonen er tilstrekkelig
- Kjøleluftstrømmen som strømmer rundt

ladeapparatet ikke blir hindret. Apparatet
må ikke oppstilles i nærheten av radiato-
rer eller lignende varmekilder.

- Ingen antennelige gasser og støvblan-
dinger kan trenge inn i ladeapparatet.

- Ladeapparatet må bare stilles opp på et
fast og sikkert underlag. Underlaget må
bestå av ikke-brennbare materialer.

F Det er forbudt å lagre matvarer i nærheten
av ladeapparater.

Z Sikkerhetsreglene i henhold til VDE 0510
skal overholdes. 

Oppgaver som må utføres i forbindelse
med plassering og installasjon av
laderen

Framgangsmåte
- Fjern emballasjemateriellet (folie og kar-

tong).
- Hvis laderen leveres på en transportpall,

må man løfte den av denne.

Z Dette gjelder ikke for paller som laderen er
fastmontert på. Disse pallene har brannfast
underlag.

- Avfallshåndter emballasjemateriellet på
riktig måte.

Z I tillegg til begrensningene i valg av montas-
jested som er opplistet i bruksanvisningen,
skal man overholde nasjonale bestemmel-
ser.

3 Igangsetting av ladeapparatet

Ladekabel-tilkopling

SLT 100 ladeapparatet er utstyrt med en
 ladekabel.

Ladekabel-tilkoplingene med trekkavlast-
ning er tilgjengelig etter åpning av det gule
dekselet.

M Bare ladekabel fra produsenten skal bru-
kes.

Nettilkobling

M Alle arbeider som krever at ladeapparatet
åpnes skal bare utføres av elektro-fagfolk.

F Før ladeapparatet åpnes må batteri- og
nettpluggen frakobles!

Nettspenningen må stemme overens med
angivelsen av nettspenning på typeskiltet.
Typeskiltet er anbrakt på apparatets
bakside.

M Kunden må selv sørge for avsikring av nett-
kabelen til ladeapparatet ! Denne sikringen
skal ha en treg utløserkarakteristikk. Der-
som det brukes sikringsautomat, må de ha
G- eller K-karakteristikk (se typeskilt for no-
minelt strømopptak). 

For å oppnå tilstrekkelig selektivitet bør for-
sikringen ligge minst 10 % over apparatets
strømopptak.

Ladeapparatet skal beskyttes mot for høy
berøringsspenning i henhold til forskriftene
fra det lokale elektrisitetsverket.
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5.2 Stor lader

- Primær:
Styresikring skyttel "F2" (18)

Sekundær:
Smeltesikring "F1" (3)

Elektrolyttomveltningspumpe / 
akvamatikk (o):
Smeltesikring "F3" (17)

- D400V-apparater uten null-leder:
Smeltesikring "F12" (19)

M Utførelsene og verdiene på de monterte
sikringene må ikke endres. Observer
klebeetiketten med sikkerhetsverdier.

18
F2

17
F3

19
F12

3
F1
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2 Lade-elektronikk

SLT 100 lade-elektronikken overvåker og
styrer ladeprosessen. Ladeprosessens for-
løp vises av lysdiodene (LED) (7). En elek-
trisk overvåkningsinnretning gjenkjenner
gasstidspunktet og formidler etterladetiden
(Ah-bilansering) fra innladet kapasitet.

Starten av ladingen skjer automatisk med
en tidsnøling (ca. 10 sek. til vern av stikkon-
taktene) etter tilkopling av batteriet til lade-
apparatet.
Manuell avbrytelse via
betjeningstasten (12) er mulig til enhver tid.

Tilstanden for beredskap (13), lading (7),
ladeslutt (9) og utligningslading (8) vises
gjennom lysdioder (13,7,9,8).

En automatisk sikkerhetsutkobling inntref-
fer dersom gassdannelsesspenningen ikke
nås innenfor 12 timers hovedladefase. 

Z Angivelse av den automatiske sikkerhetsut-
koblingen via den gule lysdioden,
varselangivelse (11) (blinkkode): 3x /
pause / 3x.
Ved overtemperatur i transformatoren utlø-
ses en varselangivelse (11) (Blinkkode:
4x / pause / 4x). Med en gang transforma-
tortemperaturen ligger i tillat område fort-
setter ladingen og angivelsen slukner.

For optimal batterilading kreves det tilpas-
sing til nettspenningen. Lade-elektronikken
er nullspenning-sikker, dvs. i tilfelle av
strømbrudd oppstår det ikke noen feilfunk-
sjon, da alle tider lagres i minnet og lading
fortsetter fra samme sted.

3 Beskyttelsestype/omgivelsesvilkår

Beskyttelsestype:        IP 22

Omgivelsesvilkår:
Ladeapparatet er selvventilerende og er
konstruert for en maksimal omgivelsestem-
peratur på 40 °C og en maksimal relativ
luftfuktighet på 80 %. 

Minimale omgivelsestemperaturer:
- ved lagring -20 °C 
- ved drift 0 °C 
Hvis det oppstår dugg på apparatet på
grunn av plutselige temperaturendringer,
må det ventes i minst 3 timer før apparatet
slås på igjen.

M Ladeapparatet må kun lagres i lukkede
rom. Må kun brukes i hertil egnede rom.

4 Typeskilt

f.eks. type E230 G24/50 SLT 100
(se avsnittet "Modell skriftskilt" på side 18)

Z Typeskiltet er anbrakt på apparatets
bakside.

13 12 11 10 9

87

D = Trefasestrøm
E = Vekselstrøm
Nettspenning (V)
Ladelikeretter
Startladespenning (V)
Startladestrøm (A)
Batterilast

E    230   G  24  /  50     B   SLT 100
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G Intern syresirkulasjon (EUW)
1 Forskriftsmessig bruk 

Z Se også kapittel A "Forskriftsmessig bruk".

Ladeapparatet med innebygd pumpe og
slangesystem er kun egnet for batterier
med syresirkulasjon.

Operatørens forpliktelser:
Operatøren må sikre at det kun er tillatt
å lade batterier med syresirkulasjon hhv.
med et tilhørende slangesystem.

M Pumpen må ikke startes uten at et mottrykk
er tilstede.

2 Oppstilling av ladeapparatet

F Ladeapparatet må ikke anvendes ute
i det fri.

Velg oppstillingssted slik at:

- Ventilasjonen er tilstrekkelig
- Kjøleluftstrømmen som strømmer rundt

ladeapparatet ikke blir hindret. Apparatet
må ikke oppstilles i nærheten av radiato-
rer eller lignende varmekilder.

- Ingen antennelige gasser og støvblan-
dinger kan trenge inn i ladeapparatet.

- Ladeapparatet må bare stilles opp på et
fast og sikkert underlag. Underlaget må
bestå av ikke-brennbare materialer.

- Underkanten av ladeapparatet må be-
finne seg ca. 0,5 m over batteriet som
skal lades.

F Det er forbudt å lagre matvarer i nærheten
av ladeapparater.

Z Sikkerhetsreglene i henhold til VDE 0510
skal overholdes.

3 Syresirkulasjonens funksjon (EUW)

Pumpen for syresirkulasjon kobles inn og ut
under ladeprosessen i ca. 7 min. i et inter-
vall på ca. 2,5 min.  

Ladeprosessen registreres av ladebryteren
ved at den:

- Gjenkjenner det tilkoblede batterie.
- Registrerer ladestrømmen.

Det skjer ingen syresirkulasjon under pul-
sladefasen. Pumpen er koblet ut.

4 Apparatbeskrivelse

Under hovedladefasen får batterier uten sy-
resirkulasjon en oppdeling av syren i flere
lag. Ladefaktoren er innstilt avhengig av la-
deapparatet. 

Intern syresirkulasjon:
Den interne syresirkulasjonen kobles auto-
matisk inn ved ladeforløpets start. Syresir-
kulasjonen sørger for at syren blandes før
gassingsfasen inntreffer. 

Z I hovedladefasen er batteriets energiopptak
så høyt at etterladingsfasen kan forkortes.

Den interne ladeelektronikken registrerer
via en sensor at pumpen er aktivert, og re-
duserer derfor etterladingstiden. Dermed
oppnås det at batteriet fullades ved en ve-
sentlig kortere ladetid.
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Tilleggsopsjon ladelektronikk 
(akvamatikk)

Z Akvamatikken er til for å styre en ekstern
magnetventil på et automatisk vannetterfyl-
lingsanlegg.

Ved oppnådd cellespenning på 2,4 V/Z blir
er relèkontakt (lukker, kontaktbelastbarhet
5 A) med følgende impulsmønster innrettet:

- 6-7 impulser på 3 sek. varighet, etterpå
varig kontakt for 7 min.

Kontakten er potensialfri, en 230 V forsy-
ningstilkopling til ladeapparatet står til
rådighet.

Syresirkulasjon:

Z Ladeapparatet gir mulighet til å styre en
syresirkulasjonspumpe.

M Vær oppmerksom på de gjeldende produ-
sentanvisningene! Tilkobling skal foretas
av produsentens autoriserte kundetjeneste. 

Akvamatikk- og elektrolyttomveltningen blir
overvåket. Feil vises i frontblenderen.

M Tilkoplingen av eksterne tilleggsapparater
får kun gjennomføres av en skolert elektro-
fagmann.

Z Tilkall produsentens autoriserte kundetje-
neste for tilkobling av eksterne tilleggsap-
parater.

Ladekurve / pulslading:

- T1 = Oppnådd batterigassing, 
Start av etterladingsfasen

- T2 = Start av pulsladefasen 
(1-5 pulser avhengig av 
hovedladetid)

- T3 = Slutt på batteriladingen.

Z Dersom batteriet blir værende i ladeappara-
tet etter endt lading (T3), foretas en konser-
veringslading på 8 minutter hver 8 time, og
etter 24 timer en utligningslading på
2 timer.

Karakteristikkurve:

Wa ladekarakteristikk 

Uz Cellespenning (V/celle) 

IL Ladestrøm (i % nominell strøm) 

IdN Apparatets nominelle strøm

Wa-ladekarakteristikk-kurven bestemmes
av punktene 1), 2) og 3):

1) 100 % IdN bei U = 2,0V/celle 

2) 50 % IdN bei U = 2,4V/celle 

3) 25 % IdN bei U = 2,65V/celle 

Z På slutten av etterladingsfasen skjer en
kontrollert syreblanding gjennom
strømimpulser.

T

U, I

T1 T2 T3

2,8V

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

2,65

0 25 50 75 100%

1)

2)

3)

IL /  IdN

UZ 
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Den interne syresirkulasjonen består av føl-
gende deler:

- En ekstra innkoblingskontakt for innkob-
ling av pumpen. 

- En sensor for omkobling hhv. tilpassing
av ladefaktoren.

- En membranpumpe med luftfilter og luft-
trykksovervåking. Pumpen leverer et
konstant trykk på 100 mbar og overvin-
ner i hovedladefasen et syrenivå med en
høyde på ca. 80 cm.

- En tilkoblingsslange med luft-hurtigkob-
ling i ladepluggens pilotkontakter.

Lufttrykkovervåking:

Ved feilfri drift med tilhørende forkortelse av
etterladingstiden lyser den grønne
lysdioden (1) på styrekortet.

Z Er slangesystemet defekt registreres dette
med hjelp av lufttrykkovervåkingen. Ser-
vicemelding blinker: (4x / pause / 4x).

Luftvolumstrøm:

Luftvolumstrømmen kan innstilles i et områ-
det fra 2 l/min til 12 l/min. Den er avhengig
av slangesystemet og dermed også antall
celler i batteriet.

Med bryteren (3) innstilles luftvolumstrøm-
men etter behov:

Pos. Betegnelse

1 Grønne lysdioden

2 Sikring (1 AT)

3 Bryteren

4 Kabel til ladebryter

5 Filter

6 Luftslange

1 2 3

4

5

6

Bryterstilling 
opp = 1

Volum 
i l/min

Volum 
i l/t

0000 2 120
1000 4 240
0100 6 360
0010 8 480
0001 10 600
1111 12 720
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B Beskrivelse av ladeapparatet

1 Teknisk beskrivelse

Batteriladeren SLT 100 er beregnet for hel-
auytomatisk opplading av batterier, og er
utstyrt med en ladeelektronikk (1, 2). Angitt
nominell ladestrøm flyter ved en lade-
spenning på 2,0 Volt per celle (V/C). Batte-
ritilordningen bør velges slik at
startladestrømmen utgjør ca. 16 ampere
per 100  Ah batterikapasitet.

Forskjellen er å finne i startladestrømmen -
se typeskiltet (3).

Startladespenning: 24, 48, 80 Volt
alt etter type. 

Startladestrøm: 20 A-160 A,  
alt etter type.

Sikring av ladeapparatet skjer via en
smeltesikring (5) -på sækundarsiden- som
beskyttelse mot kortslutning, og via en
sensor for temperaturbegrensning av
transformatoren.

Av driftssikkerhetstekniske hensyn brukes
det bare selvventilerende silisium-
likeretterelementer (4) i platekonstruksjon. 

For å oppfylle kravene til ladekarakteristik-
ken brukes spredningsfelt-
transformatorer (6).
Spredningsfelt-transformatorene er utstyrt
med ekstra primæruttak i henhold til
DIN 41 774, svarende til +10 %, +5 %, 0
og -5 % for tilpassing til avvikende
nettspenninger.

Z En omstilling skal foretas av autorisert kun-
detjeneste.

2

3

1

4

5
6
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����
�

SLT 100�

�������������
SLT 100

�

 15

11
15

.N
5 Første igangsetting

Z Transport og oppstilling, se kapittel C på
side 5.
På ladeapparater med syresirkulasjon må
dessuten bateriets luftvolumstrøm innstil-
les, se avsnittet "Forhåndsinnstille luftvo-
lumstrømmen" på side 15.

5.1 Forhåndsinnstille luftvolumstrømmen

På alle SLT 100 storladere er bryteren (3)
fabrikkinnstiltinnstilt på følgende verdi:

6 Vedlikehold av filteret

Det blå sugefilteret (5) på undersiden av
pumpen må kontrolleres for tilsmussing
i regelmessige tidsintervaller. 

Ved drift i støvete omgivelser skal filteret
byttes i 1/4-årige sykluser, ellers minst
hvert 1/2-år.
Bytte av sugefilteret (5) skjer ved å vippe ut
den blå hylsen og bytte ut vatten inne
i denne.

Illustrasjon: "Stor lader"

Illustrasjon: "Liten lader"

Spennings-
klasse i V

Volum i l/min

24 4
48 8
80 12

Pos. Betegnelse
4 Kabel til ladebryter
5 Filter
6 Luftslange

4

5

6

6 54
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A Forskriftsmessig bruk
Batteri-ladeapparatet SLT 100 er egnet for
fullautomatisk lading av blybatterier og skal
kun anvendes til dette. Ladeapparatet ar-
beider etter Wa-ladekarakteristikk-kurven
som er spesifisert i DIN 41774. Denne ka-
rakteristikk-kurven optimeres av strømim-
pulser mot slutten av ladingen. Videre
tillater denne strømkarakteristikken, som
faller i takt med batteriets stigende ladetil-
stand, en optimal opplading. Forutsetning
for ladeapparatenes sikre funksjon er den
pålitelige elektronikken som overvåker
ladeprosessen. 
De tekniske data og opplysninger om tilkob-
ling av laderen, kan leses ut i fra typeskiltet
og bruksanvisningen. Disse data må ikke
overskrides. 
For sikker drift av ladeapparatet må man ta
hensyn til forskriftene. Disse stammer fra
lover og forordninger fra VDE retningslinje-
ne, EMV retningslinjene (2004/108/EG) el-
ler forordninger gitt av de stedlige
myndigheter. Et utdrag av disse finnes opp-
ført i kapittel E1. 

Ladeapparatet må bare brukes til å lade
batterier og kun de batteritypene som er
forhåndsdefinert av produsenten. 

Ladeapparatet må bare brukes når alle
dører og deksler er satt forskriftsmessig på
plass. Demontering og fjerning av deler av
laderens hus eller støydempende elemen-
ter av enhver art er forbudt. 
Det må heller ikke legges gjenstander oppå
ladeapparatet og det er heller ikke tillatt
å gå opp på eller stå på ladeapparatet. 

Montering av tilleggskomponenter er kun
tillatt med skriftlig tillatelse av produsenten.

Operatørens forpliktelser:
 Operatør i henhold til denne driftsinstruk-
sen er hver naturlig eller juridisk person
som selv bruker ladeapparatet eller som gir
i oppdrag å bruke ladeapparatet.

I spesielle tilfeller (f.eks. leasing, utleie) er
operatøren den personen som ifølge avta-
len mellom eier og bruker av ladeapparatet
SLT 100 skal overta de nevnte driftsforplik-
telser.

Operatøren er ansvarlig for oppstillings-
plassen. Han må kontrollere om laderen
har innflytelse på og kan forstyrre andre
EMV-ømfintlige apparater.
Laderens oppstillingsplass skal velges slik
at driften av laderen (høy likestrøm lager
magnetiske felt) ikke påvirker funksjonen til
andre elektromagnetiske apparater og
magnetiske lagringsmedier,

f.eks. pacemaker, monitorer, disketter,
magnetbånd, magnetkort, ur, se avsnittet
"Oppstilling av ladeapparatet" på side 5.

Operatøren må sørge for at ladeapparatet
SLT 100 kun brukes formålsmessig og at
alle farer for liv og helse for brukeren eller
tredje personer unngås.

Dessuten må det aktes på at uhellforebyg-
gende forskrifter, andre sikkerhetstekniske
regler samt reglene for drift og vedlikehold
overholdes.

M Ladeapparatet skal bare drives stasjonært.

Operatøren må sørge for at alle brukere har
lest og forstått denne bruksanvisning.

 16

11
15

.N

7 Hjelp ved feil

F Feilretting skal bare utføres av elektrout-
dannede fagfolk under overholdelse av sik-
kerhtesforskriftene. Før ladeapparatet
åpnes må batteri- og nettpluggen frakobles!

Z Dette kapittelet gjør det mulig for brukeren
å rette enkle feil eller selv lokalisere og rette
konsekvenser av feilbetjening.

7.1 Feil: Pumpen reagerer ikke under lade-
forløpet

Mulige årsaker: 

- Kabelen er ikke tilstrekkelig fast tilkoblet. 
- Sikring (2) defekt.

Korrigerende tiltak: 

- Trekk til kabeltilslutningene. 
- Sikring (2) kontrolleres og eventuelt byt-

tes (1 AT).

7.2 Feil: Ladetiden forkortes ikke

Mulige årsaker:

- Slangesystemet er defekt (se avsnittet
"Lufttrykkovervåkning" på side 14). 

- Filter (5) er tilstøvet.

Korrigerende tiltak:

- Bytt slangesystem.
- Bytt filter (5).

7.3 Feil: Ulyder fra pumpen

Mulige årsaker:

- Slangesystemet er defekt (se avsnittet
"Lufttrykkovervåkning" på side 14). 

- Filter (5) er tilstøvet.

Korrigerende tiltak:

- Bytt slangesystem. 
- Bytt filter (5).

Z Dersom ladeapparatet ikke kunne settes
i driftsklar stand etter "Korrigerende tiltak",
må produsentens servicetjeneste
underrettes.
Videre feilretting må bare utføres av produ-
sentens sakkyndige serviepersonale. Pro-
dusenten har en kundetjeneste som er
spesielt skolert for disse oppgavene.

1 2 3

4

5

6
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H Ladeinformasjonssystemet "LIS" (o)

Ladeaparater med ladeinformasjons-
system (LIS) lagrer data fra de siste
200 ladinger.

Ladeprosessene for de enkelte ladingene
kan hentes opp med en PC. Programvaren
som trengs for å gjøre dette leveres på CD
sammen med ladeinformasjonssystemet.

Z For betjening av ladeinformasjonssys-
temet, installsajonsanvisning for program-
varen og tilkobling av PC til ladeapparatet,
se instruksjonsboken "Ladeinformasjons-
system".
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I Modell skriftskilt

1 2

4 5

98

3

6

7

10

11

Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse

1 Byggserie 7 Celletall/type
2 Type 8 Vernetype
3 serienr. 9 Utgang
4 Byggår 10 Batterikapasitet
5 Sikring 11 Produsent
6 Inngang
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Forord

For sikker drift av ladeapparatet er det nød-
vendig med kunnskapene som formidles
i den foreliggende ORIGINALE
INSTRUKSJONSBOKEN. Informasjonen
er fremstilt i kort, oversiktlige form. Kapitle-
ne er ordnet etter bokstaver.

Våre maskiner og apparater utvikles stadig
videre. Vi ber derfor om forståelse for at vi
må forbeholde oss endringer i form, utrust-
ning og teknikk. Av den grunn er det heller
ikke mulig å utlede krav til bestemte egen-
skaper for apparatet med utgangspunkt
i instruksjonsboken.

Sikkerhetsanvisninger og viktige forklarin-
ger er merket med følgende piktogrammer:

F Markerer sikkerhetsanvisninger som må
overholdes for å unngå farer for
mennesker.

M Markerer sikkerhetsanvisninger som må
overholdes for å unngå materielle skader.

Z Står for anvisninger og forklaringer.

t Markerer standardutstyr.

o Mrkerer tilleggsutstyr.

Opphavsrett

Opphavsretten til denne instruksjonsboken
tilhører JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft 

Friedrich-Ebert-Damm 129
D-22047 Hamburg - Tyskland

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com
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