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Endüstriyel akü yatırımınızdan mümkün olan 

en uzun süre boyunca yüksek verim ile 

faydalanmak için uzman bir ekibin desteği 

çok önemlidir.

Akülerin eğitimli personeller tarafından 

kullanılması, uzman kişilerce düzenli 

bakımlarının yapılması, kullanım şartlarına 

uygun, doğru şarj sistemi ve aksesuarları ile 

kullanılması durumunda akülerin ömrü ve 

operasyonel kullanım süresi artar. Akü 

kaynaklı duruşlar engellenir. Operasyon ve 

yatırım maliyetleri düşer. Garanti kapsamı 

dışındaki giderler azalır. Hatalı kullanım ve 

eksik bakımdan kaynaklanan zararların 

önüne geçilir.

İnci Battery; yetkin endüstriyel müşteri 

çözümleri hizmeti, yaygın servis ağı, geniş 

yedek parça tedariği, yerinde ve hızlı çözüm 

yetkinliği, kolay ulaşılabilir olması, teknolojik 

çözümleri, yüksek teknik donanımı, müşteri 

ihtiyacına özel hizmet çözümleri ve eğitim 

desteği ile güvenli ve verimli bir kullanım 

sunmaktadır.

Endüstriyel Müşteri Çözümleri Bakım Paketleri

Yetkin teknik 

personel desteği 

ile yerinde hızlı çözüm

Yıllık belirlenmiş 

planlı bakım 

takvimi

Verimli çalışma, 

minimum duruş oranı, 

maksimum fayda

Detaylı, 

ürüne özel 

etkin bakım

Hedefimiz

» Akü kaynaklı duruşları önlemek,

» Akü kullanım ömrünü uzatmak,

» Garanti kapsamı dışındaki maliyetleri 
azaltmak.

Kapsam 

» Markadan bağımsız tüm endüstriyel aküler,

» Yeni ya da belirli bir süre kullanılmış aküler,

» 0 yıl ≤ çalışma dönemi ≤ 6yıl,

» Müşterinin çalışma şartları.

Çalışmalar

» Akünün kullanım yerinde keşif yapılarak 
raporlanması,

» Fiyatlandırma,

» Bakım takviminin hazırlanması,

» Hizmetin İnci Akü tarafından verilmesi.
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» İnci Battery tarafından belirlenmiş frekanslarda  (1, 2, 3 ay aralıklarla) talep edilen garanti                                                  

süresi boyunca ücretli periyodik bakım anlaşmalarında,

» İnci Battery tarafından sağlanan redresörlerin kullanımında,

» Otomatik dolum sistemi adapte edilmiş ürünlerde,

» Akünün bir (1) çevrim/gün kullanıldığı sahalarda,

» İnci Battery uzaktan takip sistemi kullanımı monte edilmiş ürün gruplarında.

İlgili bakım işlemleri tüm akü markaları için geçerlidir.

Hücre voltaj kontrolü

Akü üzeri temizliğin yapılması

Kazan içi suyun boşaltılması

Elektrolit seviye kontrolü ve tamamlanması

Elektrolit bome kontrolü ve ayarlanması

Otomatik su dolum sistemi kontrolü

Bağlantı kabloları ve cıvataların sıkılık kontrolü

Oksitlerin giderilmesi, temizliği

Buşon kontrol

Soket kontrol

Kapasite testi

Dengeleme şarj işlemleri

Sülfat çözme işlemi

Elektrolit dengelemesi işlemi

Kazan revizyon ve epoksi kaplama

Akü yedek parça ve aksesuar değişimi

Raporlama ve iyileştirme önerilerinin paylaşımı

Kullanıcılar için temel bilgilendirme eğitimleri

Garantisi 
Uzatılmış

Ücretli Bakım

Akü Yenileme ve  
Genel Servis / 
Bakım Hizmeti

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +
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TRAKSİYONER AKÜ KULLANIM TALİMATI

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ BAKIM ŞARJ İŞLEMLERİEMNİYET TEDBİRLERİ

» Akü şarj işlemi esnasında 

hidrojen gazı açığa çıkarır. 

Akünün yakınına ateş, yakıcı 

madde ile yaklaşılmamalıdır!

» Akü şarj veya bakım işlemi 

esnasında gerekli koruyucu 

ekipmanlar (maske, gözlük ve 

eldiven) mutlaka kullanılmalıdır!

» Akü 45°'den fazla eğilmemelidir!

» Atık aküler yönetmeliğe uygun 

olarak yetkili servise teslim 

edilmelidir!

» Toplam yüzey voltajı 60 V'u

geçen akülerde, hücre değişimi 

vb. bir işlem yapılacaksa, en az 

3 yerden bağlantı kesilmelidir!

» Garanti belgesi ve kullanım 

talimatı mutlaka okunmalıdır!

» Akü redresöre bağlanıp 

sökülürken, redresör kapalı 

konumda olmalıdır.

» Şarj sonrası akünün en fazla %80'i 
kullanılmalı ve deşarj konumda bekletilmeden 
şarj edilmelidir. Araç uyarı verdiğinde 
kullanıma devam edilmemesi gerekir!

» Şarj esnasında elektrolit sıcaklığı 

40°C'yi geçmemelidir.

» Elektrolit yoğunluğu hücre tam 

dolu iken 25°C 'de 1280±0,01 gr/cm3 

değerlerindedir.

» Kutup başı kablo bağlantılarında 
kablonun çok fazla bükülmesi ve 
deformasyona uğraması engellenmeli, 
kablo akü kazanına sabitlenmelidir.

» (TOP-UP) Otomatik dolum sisteminde 

saf su dolumu sonrası yapılmalıdır. 

Saf su ilavesi yapılacak bidon ile akü 

üst noktası arasındaki mesafe 2 mt 

olmalıdır. Su basıncı 0.2-0.25 Bar olmalıdır.

» Akülerin beklediği ortam sıcaklığı 

25°C'yi geçmemelidir. Ayda bir toplam 

voltaj ve grup voltajı ölçümü alınarak, 

sülfatlaşma (deşarj) varsa 

"dengeleme şarjı" yapılmalıdır.

» Kutup başına bağlantı kablosu takılırken, 

soket pabucu yerleştirilmeli ve cıvata 

uygun torkla sıkılmalıdır. Sıkma tork değeri 

32 Nm’dir. 2 PzS - PzB ve 3 PzS - PzB 

hücrelerinin sıkma tork değeri ise 27 Nm’dir.

» Akü kutup başlarında SKP pabuç 

bağlantısı kullanılması durumunda sıkma 

işlemi SKP pabuç üreticisinin öngördüğü 

şekilde yapılmalıdır.

HÜCRE DONMASI DURUMU

» Hücre deşarj konumda (1,100 gr/cm3) 
ise -7°C derecede elektrolit donması 
başlar.
» Hücre tam şarjlı (1,280 gr/cm3) ise 
-71°C dereceye kadar hücrede donma 
görülmez.
» Donan bir hücre oda sıcaklığında 
bekletilip elektrolit kısmı sıvılaştıktan 
sonra redresör şarjına alınmalıdır.
REDRESÖR ŞARJI

» 1. Adım: Redresör Akımı = Akü Kapasitesi
x % 15 (Hücre voltajı 2,40 V'a kadar)
» 2. Adım : Redresör Akımı = Akü Kapasitesi 
x %5 (Hücre voltajı 2,70 V'a kadar)

REDRESÖR ŞARJ SÜRESİ

» Redresörün uyumlu ve akü deşarjının 
%80 olduğu durumlar için, redresör şarj süresi 
ortalama 8-10 saattir. Şarj işlemi esnasında 
kesinlikle buşon kapakları açılmamalıdır.
» Aküler şarj edildikten sonra 2 saat 
bekletilmelidir.

NE ZAMAN DENGELEME ŞARJI YAPILIR?

» Akünün sürekli kapasitesinin %80'ininden fazla deşarj edilmesi, 
» Akünün 30-60 gün süreyle kullanılmadan bekletilmesi,
» Redresör şarjı sonunda 27°C'de yoğunluk <1.260 gr/cm3 ve 
hücreler arası voltaj farkı 0.05 V'dan fazla ise.

DENGELEME ŞARJI

» Redresör Akımı = Akü Kapasitesi x %5 
(Hücre voltajı 2,70 V-2,75 V'a kadar) 
Redresörün akü ile uyumlu olduğu durum 
için şarj süresi ortalama 20-24 saattir.

HÜCREYE SAF SU EKLEME

» Hücreye saf su ilavesi, şarj işleminden 
sonra yapılmalıdır. Seviye buşon alt 
noktasında görülecek kadar olmalıdır.

Her akü için bakım kaydı mutlaka tutulmalıdır.

GÖRSEL KONTROL

» Hücrelerde ve kutup başlarında 
çatlama, kırılma var ise; 
İNCİ BATTERY aranmalıdır.

KUTUP BAŞI BAĞLANTI DURUMU

» Bağlantılar gevşek ve/veya 
izolasyon yok ise; eksikler 
tamamlanmalıdır. Uygun değilse, 
kablo ve kutup başında erime 
meydana gelebilir.

BAĞLANTI ve SOKETLERİN DURUMU

» Kırılma ve/veya deformasyon 
varsa, yenisi ile değiştirilmelidir.

BUŞONLARIN DURUMU

» Kırılma ve/veya deformasyon 
varsa, yenisi ile değiştirilmelidir.

AIR-MIX HORTUM-KANAL

» Hortumlarda tıkanıklık, kırılma varsa, 
temizlenmeli yada değiştirilmelidir.

KAZAN DURUMU

» Kazanda su ya da elektrolit 
birikmesi varsa kesinlikle pompa 
ile boşaltılmalıdır. Boşaltılmazsa 
kazan delinmesi yaşanır.

VOLTAJ-YOĞUNLUK KONTROLÜ 
(Şarj işlemi Sonrası)

» Hücre yoğunluğu 1.300 gr/cm3’den 
büyük ise İNCİ BATTERY aranmalıdır.
» Hücre yoğunluğu 1.260 gr/cm3’den 
küçük ise DENGELEME ŞARJI 
yapılmalıdır.
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Tam şarjlı bir akünün değerleri; 2,10V-2,15V ve 1,280±0,01 

gr/cm3 gelmektedir.

ŞARJ DURUM TABLOSU

Hücre Voltajı Hücre Yoğunluğu

2,10/2,15 V 1,280±0,01 gr/cm3

1,70 V 1,100±0,01 gr/cm3

Şarj Durumu

Tam Şarjlı

Deşarj
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Yoğunluk gr/cm3
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ELEKTROLİT SEVİYESİ KONTROLÜ
» Elektrolit seviyesi kesinlikle seperatör 
seviyesinin altına veya filtreli buşonda 
belirtilen (buşon alt noktası) minimum 
seviyenin altına inmemelidir. Otomatik 
Dolum buşonu (Şamandralı buşon) 
kullanılan akülerde elektrolit seviyesi 
otomatik olarak ayarlanır. 

Min.
Maks.



Akü şarj alanları, akülerin güvenli ve doğru bir şekilde şarj edilebilmesi için tasarlanmış özel alanlardır.

Bu alanlar İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) gereklilikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış, akülerin 

doğru şarj olması, ergonomik bir şekilde forkliftlerden çıkarılıp yüklenebilmesi, akü şarj/deşarj döngülerini 

kayıt altına alınması, bakım faaliyetlerinin ilgili alanlarda daha doğru  ve rahat yapılabilmesi için 

düzenlenmiştir.

İşletme içi kapalı ya da açık alanlara göre tüm projelendirme, devreye alma ve işletme faaliyetleri en 

doğru ve güvenli şekilde gerçekleştirilmektedir.

Akü Şarj Alanı Kurulumu

» Epoksi zemin kaplaması

» Akü ve forklift modeline özel şarj sehpası

» Ergonomik yükleme boşaltma imkanı

» Korumalı redresör rafı

» Soket kırılmalarını engelleyici özel yerleşim

» İSG için göz-boy duşu

» Akü yönetim kolaylığı

» Doğru bakım hizmeti

» Uzun ömürlü akü kullanımı

» Atık suları depolamak için epoksi kaplı kör kanal ve rögar 

» Akü şarjı esnasında oluşan gazları uzaklaştıran ve temiz hava sağlayan havalandırma sistemi

» Exproof alanlar için özel ekipman kullanımı

» Görsel akü şarj takip sistemi 

» Otomatik saf su dolum sistemi tankı 

» Saf su hazırlama sistemi

» Ekipli yönetim desteği

AKÜ ŞARJ ALANI ÖZELLİKLERİ
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İnci Battery markasıyla sunulan Akü Takip Sistemi (Battery Monitoring System), temel akü göstergelerini 

okuyarak kaydeden elektronik cihazdır.

Akü Takip Sistemi

Aküye ait kullanım bilgileri bilgisayarınızın 

USB girişine bağlı bir Wi-Fi alıcı ile akü şarj 

odasına getirilerek veya mobil modem 

cihazıyla internet üzerinden otomatik olarak 

veriler alınıp raporlanarak akünün güncel 

durumu ve kullanım koşulları anlık olarak 

görüntülenebilir.

UZAKTAN TAKİP 

» Aküden maksimum verim sağlamak ve 

kullanım ömrünü maksimuma çıkarmak için 

temel performans göstergelerini ve kullanım 

koşullarını kaydederek kontrol altına 

alınmasını sağlar.

» Garanti geri dönüşlerinde akünün maruz 

kaldığı koşulların anlaşılmasını sağlar.

» Kiralık araçlarda müşterinin akü kullanım 

koşullarının kontrol altında tutulmasını sağlar.

Ne için kullanılır?

» Traksiyoner aküler

» Stasyoner aküler

» VRLA (FT, AGM ve GEL) aküler

Hangi tip akülerde kullanılır?

» Kısa sürede ve kolay montaj

» Patentli kabloları sayesinde mükemmel akü 

bağlantısı

» Ters kutup bağlantılarına karşı koruma

» Aside dayanıklılık

» Asit seviye sensörü (sulu aküler için)

» Elektromanyetik etkilere karşı koruma

» Endüktif akımdan etkilenmeme

Cihaz özellikleri

» Toplam voltaj

» Pozitif - negatif yarı gerilim

» Sıcaklık

» Elektrolit seviyesi

»  (Opsiyonel) Akü şarj ve deşarj akımı

Neyi ölçer?

» Şarj/Deşarj çevrim sayı ve süreleri

» Akü ve ortam sıcaklıkları

» Düşük elektrolit seviyesi süresi

» Derin deşarj süresi

» Yarı gerilimler arasındaki dengesizlik süresi

» (Opsiyonel) Şarjda yüklenen akım ve 

deşarjda çekilen toplam akım değerleri

Hangi bilgileri kaydeder?

       » Cihaz çalışıyor ve uyarı yok

       » Sulu akülerde düşük elektrolit seviyesi /      
          Kuru akülerde düşük voltaj seviyesi

       » Akünün sıcaklığı 50°C üzeri

Led göstergesi

Aküye ait bilgiler bir USB kablo aracılığıyla 

bilgisayara aktarılıp özel hazırlanmış yazılım 

ile rapor halinde iletilir.

YAKINDAN TAKİP 
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Akü Takip Sisteminin Kullanıcıya Faydaları Aksesuar ve Yedek Parça Listesi

Buşon

» LED göstergesi sayesinde yanlış kullanıma zamanında müdahale.

» Düzenli raporlama ile akünün maruz kaldığı koşulların belirlenerek iyileştirilmesi.

%20’ye kadar daha uzun akü ömrü

» Akünün verimli kullanımı sayesinde daha az sayıda yedek akü ihtiyacı.

» Uzayan akü ömrü.

Filolarda daha az sayıda akü kullanımı

» LED ekranda bulunan düşük elektrolit seviyesi uyarı sistemi ile gereksiz elektrolit seviye kontrol       
ve dolumunu önler.

» Dolum işçiliği ve sarf malzeme maliyetleri azalır.

Su ilavesi bakım sıklığının azaltılması

» Akü takip sistemi sayesinde uygun şartlarda çalıştırılan akülerin bakım ihtiyaçları azalır.

Ücretli bakım sayısının azaltılması

» Akü ömrü boyunca tüm veriler kayıt altında olduğundan garanti süreçlerinde hata tespiti            
objektif olarak gerçekleştirilir.

Garanti süreçlerinin kontrollü işleyişi

Filtreli Buşon

(60Ah, 80Ah, 105Ah, 115Ah, 125Ah)

Tanım Açıklama Malzeme

Filtreli Buşon
(55 Ah, 65 Ah, 75 Ah, 85 Ah, 90Ah, 

100 Ah, 140Ah, 155Ah)   

Elektrolit seviye göstergeli buşon filtreli yapısı 
sayesinde istenmeyen maddelerin hücre içerisine 
yanlışlıkla düşmesini engeller. 

Açılabilir kapağı sayesinde elektrolit yoğunluk, 
sıcaklık ve seviyesinin kontrolü buşon çıkarmadan 
yapılır.

Şarj esnasında oluşan Hidrojen ve Oksijen gazlarının 
aküden uzaklaşmasına olanak sağlar.

Otomatik Dolum Buşonu
(60 Ah, 80 Ah, 105 Ah, 115 Ah, 125 Ah) 

Otomatik Dolum Buşonu
(55 Ah, 65 Ah, 75 Ah, 85 Ah, 90 Ah, 

100 Ah, 140 Ah, 155 Ah)

Otomatik ayarlanabilme özelliğine sahip, elektrolit 
seviyesini belirlemede kullanılan şamandıralı 
otomatik dolum sistemi buşonu.

Otomatik su dolumu, hücre içi elektrolit seviyesini 
sabit tutarak bakım gereksinimini azaltır ve işçilik 
maliyetlerini düşürür.

Otomatik su dolumu, hücreden elektrolit 
taşmasının önüne geçeceği için hücre yüzeyinin 
temiz, kazan ömrünün uzun olmasını sağlar.

Bağlantı Elemanları

Ana Bağlantı Kablosu
Kablo Çeşitleri: Perfect ve Flex Kablo

Kablo Kesit Alanı: 35 mm2 - 120 mm2

Tanım Açıklama Malzeme

Akü negatif ve pozitif kutup başı ile soket 
arasındaki bağlantıyı sağlayan özel bakır tel 
dizaynı ile izolasyona sahip esnek Flex kablo.

Akü negatif ve pozitif kutup başı ile soket 
arasındaki bağlantıyı sağlayan özel bakır tel 
dizaynı ile izolasyona sahip esnek Perfect kablo.

Ara Bağlantı Kablosu
Kablo Kesit Alanı: 35 mm2 - 120 mm2 

Kauçuk veya Inox Kaplı Civata
M10x22 mm

Hücreler arası bağlantıyı sağlayan Flex ve Perfect 
tip bakır kablolar.

Standart (Flex) kabloda kullanılan gevşeme 
önleyicili precoat özellikli, izoleli, paslanmaz cıvata.
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Tanım Açıklama Malzeme

Otomatik Dolum Bağlantı
Kaplin (Erkek)

Otomatik su dolum tankından gelen hortumun 
ucunda bulunan kaplin parça. Saf su dolum tankı 
ile akü arasındaki hortumların birbirine 
bağlanmasını sağlar.

Otomatik Dolum
Bağlantı Kaplin (Dişi)

Otomatik dolum sistemli akü üzerinde bulunan 
dişi kaplin. Saf su dolum tankı ile akü arasındaki 
hortumların birbirine bağlanmasını sağlar.

Otomatik Dolum 
“T” Bağlantı
6x10x6 mm

Otomatik dolum sistemine ait bağlantı elemanı. 
Saf su dolum tankından gelen saf suyun 
otomatik dolum sistemi içinde (aküye) dağılımını 
sağlar.

Otomatik Dolum Sonlandırıcı Otomatik dolum esnasında su taşmasını 
engelleyici parça.

Otomatik Dolum Şeffaf Hortum
Dış Çap: 14 mm
İç Çap: 10 mm

Saf su tankı ile akü arasındaki su akışını sağlayan 
şeffaf hortum.

Otomatik Dolum Şeffaf Hortum
Dış Çap: 9 mm
İç Çap: 6 mm

Akünün hücreleri arasındaki su akışını sağlayan 
şeffaf hortum.

Otomatik Dolum Saf Su Bidonu
25lt.

Otomatik dolum sistemi için özel tasarlanmış 
vanalı saf su bidonu.

Bağlantı Elemanları 

Dolum Sistemleri
Tanım Açıklama

Akü kutup başlarıyla redresör ve forklift bağlantısını 
sağlayan soket.

Akü Bağlantı Soketleri 
(Kablolu veya Kablosuz)

Kablo Kesit Alanı: 35 mm2 - 50 mm2 - 
70 mm2 - 95 mm2 - 120 mm2

Ana bağlantı kablolarının kasa kenarına 
sabitlenmesi için kullanılan özel parça.

Kablo Sabitleyici 

Otomatik dolum sistemli akülerde tüm hücre 
buşonları şamandıralı olup hortumlar ile birbirine 
bağlanır. Hücrelerin elektrolit seviyesi, bu 
hortumların bağlandığı saf su deposundan yapılan 
otomatik dolumla seviyelendirilir.

Otomatik dolum ile işçilik maliyetleri düşer.       
Dolum esnasında hücrelere ve kazan içerisine asit 
dökülmesine engel olarak daha temiz çalışma 
ortamı sağlar. Su ve zaman tasarrufu sağlar.

Dolum Sistemleri

Otomatik Dolum Sistemi          
(Top Up)

Tanım Açıklama Malzeme

Otomatik dolum sisteminde su akışını kontrol eden 
indikatör. Filtre sayesinde hücrelerin içerisine 
yabancı maddelerin girmesi engellenir.

Filtreli Otomatik

Dolum Akış İndikatörü

Malzeme

Aksesuar Listesi
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Hücre bakımında elektrolit seviyesinin  
dengelenmesi için kullanılır.

Şebeke suyunu saf suya dönüştürür. Aküde 
kullanılan saf sudaki istenmeyen parçaları 
engelleyerek akünün kullanım ömrünü uzatır.        
Aküye uygun özelliklerde günlük 150lt. saf                                      
su elde edilir.

Dolum Sistemleri

Saf Su Tankı
1 Ton

Tanım Açıklama

Saf Su Hazırlama Sistemi ve 

Basınçlı Depolama Tankı

Hücre içi saf su seviyesi ile ilgili bilgi veren ışıklı uyarı 
ikaz sistemi.

Akü Takip Sistemleri

Smart Blinky İkaz Sistemi

Tanım Açıklama

Her tip ve ölçüdeki akülere özel olarak 
tasarlanabilen dolum ekipmanı.

Akü Bakım Seti

Manuel Silindirli 

Akü Taşıma Arabası

Tanım Açıklama

Pompa ile kazan içine taşan elektrolitin çekilmesi 
için kullanılır. Elektrolitin kazana zarar vermesi 
engellenir. 5 litrelik hazneye sahiptir.

Akü Kazan Suyu 

Tahliye Pompası

Akülerin forklift üzerinden alınıp, şarj alanındaki 
sehpalara yerleştirilmesi ya da tam tersi şarj 
alanından tekrar forklifte yüklenmesi için kullanılan, 
akü boyutuna göre dizayn edilen, vakumlu, elektrikli 
transpaletli aparattır.

Akü Yükleme - 

Boşaltma Ekipmanı

Avantajı: Güvenli değişim, ergonomik taşıma kolaylığı, hızlı değişim.

Malzeme

Malzeme

Malzeme
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