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BATTERILØSNING I ETT SYSTEM
Bly-syrebatterier, ventilregulerte AGM og Gel vil
være optimale i ladespenning og CCA, samt
oppgitte Ah verdier kontinuerlig til rådighet
1. Vedlikeholds lading via solceller direkte.
2. Canadus HD-1224 batterikondisjonerer
holder cellene «rene» for sulfatering. Denne
prosessen gir deg forutsigbarhet og
nødvendig strøm til rådighet.

BATTERILØSNING I ETT SYSTEM
Canadus alt-i-ett-systems batteriløsning bidrar til å sikre
beredskap og stabilitet uansett hvor du befinner deg.
• Sikrer muligheten for å lade gjennom fleksible og
varige solcellepaneler.
• Oppretthold batterilevetiden med HD-1224 sin
avanserte teknikk som bidrar til 100%
lademottakelighet .
• Forbedrer hele det elektriske systemets ytelse.
• Kan tilpasses systemer av alle størrelser for å dekke
ethvert behov (tyngre kjøretøy, militæret, bobil, busser,
kjølecontainere med aggregat m.m.)

• Generator arbeider under de beste forutsetninger
takket være solcellenes egenskap til
vedlikeholdslading.
• Stabil strømforsyning med optimale batterier.

FORDELER VED SOLENERGI
• Fleksibelt, robust, lettvektig, mono cSi PV moduler.
• Selvklebende moduler som er enkle å installere.
• MST® leverer 20 % mer energi under naturlige forhold.
• MST® 80 % lettere enn glass.
• 50 x bedre varighet enn Busbar.
• 2,5 x mer effektivitet i forhold til tynnfilm.
• Vedlikeholdsfritt.
• Imponerende avkastning, validert av kunder, og med tusenvis
av distribusjoner i Nord-Amerika og Asia.
• Designet og utviklet i USA.
• Military Grade Design and Approval, se øvrige godkjenninger
som skiller vårt produkt og gir deg som bruker en løsning du
kan stole på!
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FORDELER VED CANADUS HD-1224
• Kan brukes både med 12V og 24V elektriske systemer for
kjøretøy.
• Reverserer og forhindrer de ødeleggende effektene av
batterisulfatering.
• Forlenger batteriets levetid på topp ytelse ved at sellene er
rene for sulfatering til enhver tid og spenning og strøm har de
beste forhold.
• Forbedrer stabiliteten av hele det elektriske systemet.

• Kaldstartsstrøm (CCA) vil alltid være optimalt slik batteriet er
konstruert for, dette gir alle typer blybatterier de beste
egenskaper under alle temperatur forhold.

PROBLEMET: MINDRE KAPASITET
Krystallisert blysulfat reduserer reservekapasiteten!
- Lading er ineffektivt eller ikke til stede i det
hele tatt.
- Batterier mister kapasitet over tid.
- Alle batterier vil til slutt feile:
- 20 % er mekaniske feil.
- 80 % er kjemiske feil.

UNDERLADET BATTERI FORÅRSAKER SULFATERING:
DET ER EN KJEMISK REAKSJON

Pb + PbO2 + 2 H2SO4
Lead

Lead Oxide

Sulfuric Acid

Discharge
Charge

Sulfateringsprosess over tid

2 PbSO4 + 2 H2O + electricity
Lead Sulfate

Water

Hardened PbSO4
Cannot “recharge”

Sulfatering er akselerert av:
• Gjentatte prosesser (og mangelfull lading)
• Omfattende batteriutlading
• Lite bruk av batteriet (fører til selvutlading)
• Å la batteriene være utladet over en lang periode

Desulfatering med Canadus HD-1224

SEM BILDER
Bilder av overflatesulfatering på toppen (venstre
kolonne), midten (midtkolonnen) og bunnen (høyre
kolonne). Midtsegmenter av batterier kjørt på
5 grader (første rad), 3 grader (andre rad), 27 grader
(tredje rad) og 60 grader (fjerde rad).
Kilde:
Temperaturavhengig formering av vertikale konsentrasjonsgradienter i
blysyre-batterier under pSoC prosesser.
Del 2: Sulfatanalyse
Av: Ellen Ebner a, Manfred Gelbke b, Eva Zena c, Martin Wieger d, Alexander B€orger e
a: Volkswagen AG, Letter Box 1172, D-38440, Wolfsburg, Germany
b: Battery consultant, Pferdsfelder Weg 33, D-96231, Bad Staffelstein, Germany
c: Vogelsangweg 1/1/7, A-7071, Rust, Austria
d: ABR Austrian Battery Research Laboratory GesmbH, Thomas A. Edison Straße 2, A-7000,
Eisenstadt, Austria
e: Volkswagen AG, Letter Box 1773, D-38440, Wolfsburg, Germany
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468617326063

NEGATIV EFFEKT AV
SULFATERING…
• Forårsaker kronisk lav spenning i batterier, som
resulterer i tidlig svikt av:
• Start- og forbruksbatterier.
• Startmotorer og dynamoer
• Kjøretøyets elektronikk
• Forårsaker upålitelighet i batteriet som igjen
resulterer i for tidlig batteribytte, noe som alltid
kommer ubeleilig.

MACK GJØR CANADUS HD-1224 TIL
STANDARDUTSTYR
Mack Trucks har kunngjort at de gjør Canadus HD-1224 batterikondisjonerer til
standardutstyr på alle Mack modeller for å maksimere opptid, og vesentlig øke
levetiden til elektriske ladesystemet.
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VOLVO TRUCKS
Salgs kunngjøring - Volvo deler
Fra 4. februar 2019 ble alle lastebiler bygd på New River Valley fabrikken installert
med den nye Canadus HD-1224 batterikondisjonereren.
Fornyeren er tilgjengelig på markedet for bestilling med delenummer #23442243.
Se produktdetaljer nedenfor. Fornyeren er tilgjengelig for bestilling fra PDCs.
Fordelene med Canadus HD-1224 batterikondisjonerer :
•

Batterikondisjonereren sender vekslende pulser inn i batteriet for å holde
blybatteriplatene frie for sulfatering. På denne måten unngås tidlig svikt og
forlenger levetiden på batteriet.

•

Reduserer sannsynligheten for at motoren ikke starter forårsaket av batteriverdiene.

•

Forbedrer ytelsen til generatoren, grunnet forhindring og fjerning av sulfatering. Dette gjør at
batteriet kan yte på full kapasitet, som leder til en bedre lading.

•

I tillegg til å forlenge levetiden til batteriene, forlenger den også levetiden til
elektrisk utstyr og reduserer lastebilens «nedetid».

APPLIKASJONSOVERSIKT

165W UNIVERSAL TAKMONTERT KRAFTSETT
Applikasjoner for traktor & lastebil

Sett modell: RWS-K1651R + HD-1224

=

Komplett løsning & raskere batterifornyelse

85W TAKMONTERT APPLIKASJON PÅ LASTEBILHYTTE
Sett modell: RWS-K851FH + HD-1224

=

Komplett løsning & raskere batterifornyelse
•

1x 85W Merlin PV Moduler med selvklebende installasjon og
Velcro bånd.

•

1x Optimalisert IP68 laderegulator

•

1x 20’ Ledningsnett “Plug & Play”

•

1x 10’ Batterinett med In-line Sikring & ringterminaler

320W TIL 660W TAK- OG PANSERMONTERTE
SOLCELLEAPPLIKASJONER TILGJENGELIG + HD-1224

KONTAKT jens@jenskleven.no FOR EN LISTE AV
SPESIFIKKE APPLIKASJONER SOM ER TILGJENGELIG
FOR DE FLESTE nyttekjøretøyer I KLASSE 6-8.

PRIS
Canadus Power Systems tilbyr for øyeblikket følgende prispakker for batteriløsninger. Be om priser i
henhold til behov på 12 volt /24 volt applikasjoner.

Pakker
• 36W + HD-1224

Pris

+ HD-1224
• 165W +36W
HD-1224

NOK

+ HD-1224
• 330W +165W
HD-1224

NOK

330W + HD-1224

NOK

CANADUS KVALITETS-SERTIFIKASJONER.
Canadus:
• ISO 9001:2015
• ISO 14001:2015
• Designet and produsert i USA
HD-1224:
• Følger EUs regelverkskrav
• Godkjent iht. UNECEs regelverk 10.04
• Vanninntrenging: IP67 (nedsenking), og IP6K9K (høytrykksspyler)
• Brennbarhet: UL 94 V-0 utført test (selvslukking)
• Teststandarder for selvgående kjøretøy: ISO 16750, ISO 7637, ISO 10605 etc.
• Godkjent Volvo PPAP
• NATO godkjenning.
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