
دليل املستخدم



تهانينا
عىل رشائكم أحد منتجات رشكة تروجان للبطاريات، منتج البطاريات عميقة الدورات املوثوق 

فيها عامليا. لقد تم تصميم البطارية التي قمت برشائها هندسيا بواسطة تروجان إلنتاج طاقة 

وأداء ومتانة وموثوقية فائقة وعالية الستخدامها يف نطاق واسع من التطبيقات التي تحتاج إىل 

بطاريات.



الدعم الفني
3045-236-562-1+ أو   3045 داخيل   6569-423-800

دليل املستخدم هذا
تم كتابته بواسطة مهنديس تطبيقات تروجان ويحتوي عىل  معلومات حيوية بشأن رعاية وصيانة 

بطاريتكم الجديدة بشكل الئق. يرجى قراءة دليل املستخدم كامال بعناية وكامال قبل أن تستخدم 

بطاريتك. فسوف يساعدك عىل تحقيق األداء املثايل وطول العمر الستثامرك الجديد. 
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املعدات املطلوبة  01
قبل تركيب أو صيانة بطاريتك، يجب أن تتوافر املعدات التالية:

Ï منظار وقاية وقفازات

Ï )ماء مقطر أو معالج )مثال غري متأين، بأوسموزية عكسية..الخ
Ï مفتاح ربط عازل

Ï صودا َخبز

Ï رذاذ واقي للوحدة الطرفية

Ï )واملرطبة/ املغمورة عميقة الدورات AGM فولتميرت )للبطاريات الجل و

Ï )هيدروميرت )للبطاريات املرطبة/ املغمورة عميقة الدورات

Ï )أداة اختبار تفربغ الشحن )إن وجد

Ï شاحن بطارية

تركيب البطارية  02
للتأكد من أنك قمت برتكيب بطاريتك بالشكل املناسب وبأمان يرجى االستعانة باإلرشادات التالية:

2.1 األمان
Ï ارتد دامئا مالبس وقفازان ومناظري وقاية عند التعامل مع البطاريات

Ï ال تدخن بالقرب من البطاريات
Ï ابعد البطاريات عن اي رشارة أو شعىل أو لهب أو مواد معدنية

Ï استعن مبفتاح ربط معزول عند القيام بربط البطارية

Ï .اإلليكرتوليت هو عبارة عن محلول من حمض وماء، لذا تجنب مالمسته للبرشة

Ï .إذا المس الحمض برشتك أو عينيك، قم بشطفه باملاء عىل الفور

Ï  تأكد من أن كافة وصالت الكابالت بالوحدة الطرفية مثبتة بطريقة مناسبة، فالوصالت املربوطة بشدة أو املفكوكة ميكن أن ينشأ 
عنها كرس أو ذوبان أو حريق.

Ï .لتجنب حدوث تقصري يف أي دوائر كهربية ال تضع أي أغراض فوق البطارية

Ï .قم بشحن البطارية يف مكان يتمتع بتهوية جيدة

Ï .ال تقم أبدا بإضافة أي أحامض للبطارية

ية ر لبطا 2-2 بوصالتا

تعمل وصالت البطارية كرابط بني البطاريات واملعدات ونظام الشحن. ميكن أن تتسبب الوصالت املعيبة يف سوء أداء البطارية 

واإلرضار بالوحدة الطرفية واالنصهار أو الحريق. للتأكد من أن الوصالت مربوطة بشكل جيد، يرجى االستعانة باإلرشادات التالية 

حول مقاس السلك وقيم العزم الكهريب وحامية الوحدة الطرفية. 

)متابعة من صفحة 6(



6

الفلكات الحديدية 
املسطحة

صامولة

الطرف من الرصاص

كابل/سلك البطارية

بطاريات تروجان 6

البطارية 2-2 وصالت 
إذا كنت تستعني بفلكات حديدية، فمن املهم أن تتأكد من أن وصالت البطارية السلكية تالمس السطح املصنوع من الرصاص 

للوحدة الطرفية وأن الفلكة الحديدية موضوعة أعىل الوصلة السلكية. إذا وضعت الفلكة الحديدية بني الوحدة الطرفية من 

الرصاص وسلك البطارية، فسوف يخلق ذلك مقاومة عالية وميكن أن يتسبب يف انصهار الوحدة الطرفية.

2.2.1 مقاس الكابل

ميكن ضبط مقاس كابالت البطارية لتتالئم مع الحمل املتوقع. يرجى الرجوع إلىالجدول رقم1 ملعرفة أقىص حد لألمبريات بناء 

عىل مقاس الكابل/ محدد قياس األسالك.

الجدول 1

)AWG( مقاس الكابل/محدد قياس األسالك)amps( األمبريية

1425

1230

1040

855

675

495

2130

1150

1/0170

2/0265

4/0360

)متابعة من صفحة 5(

قيم الجدول هي أطوال الكابالت مطروحا 

 منها 6 أقدام 

)1829 مم(. األجزاء الفرعية للبطاريات 

املتوالية/املتوازية، يفضل أن تكون كافة 

أطوال كابالت البطاريات املتواليةمتساوية 

وأطوال كافة الكابالت املتوازية متساوية 

أيضا

ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع 

للقانون القومي الكهريب من أجل معرفة 

طول الكابل/ السلك الصحيح والذي ميكن 

.www.nfpa.org الوصول إليه يف املوقع
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الدعم الفني
3045-236-562-1+ أو   3045 داخيل   6569-423-800

العزم 2-2-2 يم 

قم بربط كافة وصالت الكابالت بحسب املواصفات املناسبة للتأكد من توصيلها بالوحدة الطرفية بالشكل الالئق. ميكن أن 

يتسبب ربط الوصالت بشكل محكم مبالغ فيه ميكن أن يتسبب يف انكسار الوحدة الطرفية وتفكك الوصالت مام ميكن أن 

يتسبب يف االنصهار أو الحريق. يرجى الرجوع إىل الجدول 2 ملعرفة قيم العزم بناء عىل نوع الوحدة الطرفية ببطاريتك.

الجدول 2

العزم )نيوتة.مرت(العزم/رطل/بوصة(نوع الوحدة الطرفية

ELPT, EHPT, EUT, LT, WNT, DWNT, UT105 - 9512 - 11

EAPT, AP70 - 508 - 6

IND120 – 10014 - 11

IT304 - 3

ST180 - 12020 - 14

 ST أو AP السيارات مثبتة مبسامر أو بعمود طريف( يرجى الرجوع إىل األنواع( DT للنوع*

البطارية. وصالت  ربط  عند  معزول  ربط  مبفتاح  استعن  ير  تحذ

الطرفية الوحدة  2.2.3 حامية 

ميكن أن يرتاكم الصدأ عىل الوحدات الطرفية إذا مل يتم الحفتظ عىل نظافتها وجفافها. ملنع الصدأ، ضع طبقة رقيقة من رذاذ 

وقاية الوحدة الطرفية والذي ميكن رشاؤه من موزع البطاريات املحيل مبنطقتك.

لتهوية 2.3 ا

تقوم بطاريات الرصاص الحمضية الرطبة/ املغمورة عميقة الدورات بتحرير كميات ضئيلة من الغازات لغازات خالل االستخدام، 

وخاصة خالل عملية الشحن. بينام بطاريات الجل و AGM عميقة الدورات فعادة ال تحرر الغازات ولكن ميكنها ذلك إذا تراكم 

كثري من الضغط خالل عملية الشحن. من الرضوري أن يتم شحن البطاريات يف منطقة ذات تهوية مالمئة. ملزيد من املساعدة يف 

حساب احتياجات ومتطلبات التهوية، يرجى االتصال مبهنديس الدعم الفني برشكة بطاريات تروجان.
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اتصل بـاملساعدة الفنية بشأن أي تركيبات إضافية

الجهاز طاقة  لزيادة  البطاريات  2.4 توصيل 

ميكنكم زيادة السعة والفولتية، أو كالهام، برتكيب بطارياتكم كالتايل:

املتوالية 2.4.1 الوصالت 

لزيادة الفولتية، قم بتوصيل البطاريات بطريقة تسلسلية لن يزيد ذلك من سعة الجهاز يرجى الرجوع للشكل 1 ملعرفة 

الوصالت املتوالية

الشكل 1

مثال

بطاريتان 6 فولت T-105 مبعدل -AMP 225 ساعات متصلة بطريقة متوالية

6V + 6V = 12V :فولتية الجهاز

سعة الجهاز= 225 أمبري/ساعات

املتوازية 2.4.2 الوصالت 

لزيادة السعة، قم بتوصيل البطاريات بطريقة متوازية لن يزيد ذلك من فولتية الجهاز يرجى الرجوع للشكل 2 ملعرفة 

الوصالت املتوازية

الشكل 2

مثال

بطاريتان T-105 6 فولت مبعدل 225AH متصلة بشكل ومتوازي

فولتية الجهاز: 6 فولت

225AH+225AH= 450 AH =سعة الجهاز
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متوازية  / متوالية  وصالت   2.4.3

لزيادة كال من الفولتية والسعة ، قم بوصل مزيد من البطاريات بطريقة متوالية ومتوازية. يرجى الرجوع للشكل 3 ملعرفة 

الوصالت املتوالية واملتوازية.

الشكل 3

مثال

أربعة بطاريات T-105 6 فولت مبعدل AH 225 متصلة بشكل متوايل ومتوازي

V + 6V = 12V 6 :فولتية الجهاز

AH+225AH= 450 AH 225 =سعة الجهاز

للظروف وفقا  البطارية  2.5 تكييف 

يجب وضع البطاريات الرطبة/ املغمورة بشكل مستقيم يف كافة األوقات. أي زيادة يف السوائل داخل البطارية ستترسب إذا 

وضعت البطارية عىل جانبها أو بزاوية. بطاريات الجل و AGM مقاومة للترسيب حتى ميكن وضعها إما بشكل مستقيم و عىل 

جانبها.
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03 الصيانة الوقائية

3.1 الفحص واملعاينة
Ï  .تفحص املظهر الخارجي للبطارية يجب أن يكون اعىل البطارية والوصالت الطرفية نظيفة وخالية من أي أتربة او صدا وجافة  

يرجى الرجوع إىل قسم النظافة 3-3

Ï  .إذا غطت السوائل أعىل البطارية الرطبة/ املغمورة عميقة الدورة، فرمبا يعني ذلك أن البطارية تم تزويدها باملاء بشكل مفرط أو تم شحنها بشكل مفرط  
يرجى الرجوع إىل قسم التزويد باملاء 2-3 ملعرفة إجراءات التزويد باملياه الالئقة. إذا غطت السوائل أعىل بطاريات الجل او AGM عميقة الدورة فإن هذا 

يعني أن البطارية تم شحنها بشكل مبالغ فيه وأن أداء البطارية وعمرها سيتناقصان.

Ï 2.2.2 تفقد كابالت ووصالت البطارية استبدل اي كابالت تالفة. اربط أي وصالت غري محكمة. يرجى الرجوع إىل قيم العزم يف القسم  

3.2 التزويد باملاء )البطاريات الرطبة/ املغمورة عميقة الدورات( فقط

ال يجب عىل اإلطالق إضافة املاء إىل بطاريات الجل أو AGM حيث أنها ال تفقد ماء خالل االستخدام. بينام تحتاج البطاريات 
الرطبة/ املغمورة عميقة الدورات إىل أن يتم تزويدها باملاء بصورة دورية. يعتمد عدد مرات التزويد باملاء عىل استخدام 

البطارية ودرجات الحرارة أثناء التشغيل. تفقد البطاريات الجديدة بعد عدة أسابيع قليلة لتحديد عدد مرات تزويد جهازك 

باملاء. من املعتاد بالنسبة للبطاريات أن تكون يف حاجة إىل مزيد من املاء مع تقدمها يف العمر.

 
Ï  اشحن البطارية متاما قبل ان تقوم بتزويدها باملاء أضف املاء فقط إىل البطاريات الخالية من الشحن أو املشحونة شحن جزيئ 

إذا كانت صفائحها مكشوفة. يف هذه الحالة، قم بإضافة كمية كافية فقط من املاء لتغطية الصفائح ثم اشحن البطاريات 
واستمر يف عملية التزويد باملاء كالتايل.

Ï  Plus أزل أغطية التهوية وضعها يف وضعية مقلوبة حتى ال يدخل الغبار إىل الناحية السفلية للغطاء، أما بالنسبة للبطاريات 
™Series، اقلب الغطاء ببساطة وسيفتح. تفقد مستوى اإلليكرتوليت.

Ï .إذا كان مستوى اإلليكرتوليت أعىل الصفائح، فليس من الرضوري يف هذا الوقت إضافة مزيد من املاء

Ï  إذا كان مستوى اإلليكرتوليت يغطي بالكاد الصفائح، اضف املاء املقطر الغري متأين حتى مستوى 1/8 بوصة )3مم( أسفل برئ 
 MAX التهوية )وهو الرتس البالستييك داخل فتحة التهوية( بالنسبة للبطاريات العادية، و إىل أقىص مستوى مشار عنده بالعالمة

.PlusSeries™ يف بطاريات
Ï .بعد إضافة املاء، أغلق أغطية التهوية الخاصة بالبطارية مرة أخرى بإحكام

Ï  ميكن استخدام ماء الصنبور إذا كان معدل الشوائب فيه ضمن الحدود املسموح بها. يرجى الرجوع إىل الجدول 3 ملعرفة حدود 
الشوائب باملياه.
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)متابعة من صفحة 12(

الجدول 3
الحد األقىص املسموح به واملوىص به من الشوائب التي ميكن توافرها باملياه عند استخدام البطارية

تأثري الشوائباألجزاء يف املليونالشوائب

-نقي و "أبيض"اللون

-التتبعمادة معلقة

-100.00إجاميل املواد الصلبة

تآكل الصفائح اإليجابية50.0املادة العضوية واملتطايرة
تفريغ شحن ذايت طفيف لكال الصفيحتني8.0النشادر

تفريغ ذايت للشحن بسبب النشاط املوضعي، يقلل من طول عمر البطارية 5.0األنتيمون
ويخفض من الفولتية أثناء الشحن

تفريغ شحن ذايت ميكن أن يشكل غازا ساما عند القطب السالب0.5الزرنيخ
زيادة التساقط املوجب40.0الكالسيوم
فقدان السعة يف كال الصفيحتني، خسارة أكرب عند املوجب5.0الكلوريد
تفريغ شحن ذايت متزايد، تقليل الفولتية عند الشحن5.0النحاس
تفريغ شحن ذايت متزايد عند كال الصفيحتني ، تقليل الفولتية عند الشحن3.0الحديد

تقليل عمر البطارية40.0املاغنيسيوم
تخفيض مكثف للفولتية أثناء الشحنغري مسموح بهالنيكل
تواجد عنرص الكربيت بشكل متزايد عند السالب10.0النيرتات
تآكل لكال الصفيحتني، قلة القدرة، نقص عمر البطارية5.0النيرتيت

تفريغ شحن ذايت شديد وقوي، تقليل الفولتية عند الشحنغري مسموح بهالبالتينيوم
تساقط موجب2.0السيلينيوم

تفريغ شحن ذايت طفيف عند السالب4.0الزنك

لتنظيف ا  3.3

عليك االلتزام بتنظيف البطارية عىل فرتات منتظمة والحفاظ عىل األطراف النهائية والوصالت من أي صدا أو تآكل. تآكل النهاية 

 الطرفية ميكن أن يؤثر سلبا عىل أداء البطارية كام ميكن أن يشكل خطرا أمنيا.

Ï تأكد من أن كافة أغطية التهوية مؤمنة بشكل مناسب عىل البطارية

Ï  قم بتنظيف أعىل البطارية، ووحداتها الطرفية والوصالت بقطعة قامش أو فرشاة ومحلول صودا الخبز واملاء )كوب من محلول 
 الصودا يضاف إىل 1 جالون من املاء(. 

ال تجعل محلول التنظيف يترسب إىل داخل البطارية 
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لتنظيف ا  3.3
Ï اشطفها باملاء وجففها بقطعة قامش نظيفة

Ï .ضع طبقة رقيقة من رذاذ وقاية الوحدة الطرفية والذي ميكن رشاؤه من موزع البطاريات املحيل مبنطقتك

Ï .حافظ عىل نظافة وجفاف املنطقة حول البطاريات

والتعادل 3.4 الشحن 

الشحن  3.4.1

الشحن بطريقة مالمئة هو أمر رضوري لزي ادة أداء البطاريات املشحونة بشكل مفرط أو مبا ال يكفي ميكن أن تقلل من عمر 

البطارية بشكل ملحوظ. من أجل الشحن بصورة مناسبة، يرجى الرجوع إىل التعليامت التي جاءت مصاحبة لجهازك. معظم 

أجهزة الشحن تعمل بشكل أوتوماتييك وتكون مربمجة مسبقا. بعض الشواحن تتيح للمستخدم ضبط الفولتية وقيم التيارات. 

يرجى الرجوع اللجدول 4 لإلطالع عىل معلومات الشحن، للجدول 4 لإلطالع عىل إرشادات تروجان لشحن البطاريات الرطبة/ 

املغمورة عميقة الدورة. يرجى الرجوع للجدول 5 لإلطالع عىل معلومات الشحن للبطاريات AGM عميقة الدورات، والشكل 5 

لإلطالع عىل إرشادات تروجان لشحن البطاريات AGM عميقة الدورة. يرجى الرجوع اللجدول 6 لإلطالع عىل معلومات الشحن 

للبطاريات للجدول عميقة الدورات، والشكل 6 لإلطالع عىل إرشادات تروجان لشحن البطاريات الجل عميقة الدورة.

Ï  أو الجل عميقة الدورات، بناء عىل نوع AGM تأكد من أن الشاحن مضبوط عىل الربنامج املالئم للبطاريات الرطبة/ املغمورة أو 
البطارية التي تقوم بشحنها.

Ï .ينبغي أن تكون البطاريات مشحونة بالكامل بعد كل استخدام لها

Ï  أو الجل عميقة الدورات( ليس لها تأثري عىل الذاكرة ولذلك فهي ال AGM البطاريات الحمضية الرصاصية )الرطبة/ املغمورة أو 
تحتاج إىل أن يتم تفريغها متاما من الشحن قبل إعادة شحنها.

Ï .قم بشحن البطارية يف مكان يتمتع بتهوية جيدة

Ï  تفقد مستوى اإلليكرتوليت للتأكد من أن الصفائج مغطاة باملاء قبل الشحن )البطاريات الرطبة/ املغمورة عميقة الدورة فقط(. يرجى 
الرجوع إىل قسم النظافة 3.2

Ï تأكد من أن كافة أغطية التهوية مغلقة بشكل محكم عىل البطارية قبل الشحن

Ï  سوف تطلق البطاريات الرطبة/ املغمورة عميقة الدورة )فقاعات( غازية عند اقرتاب انتهاء شحنها للتأكيد عىل أن اإلليكرتوليت قد 
تم مزجه بالشكل الالئق.

Ï .ال تقم أبدا بشحن بطارية متجمدة
î .)تجنب الشحن يف درجات حرارة أعىل من 120 فهرنهايت )49 مئوية

)متابعة من صفحة 11(
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الجدول 4

إعدادات الفولتية لشاحن البطاريات الرطبة/ املغمورة عميقة الدورات

48 فولت36 فولت24 فولت12 فولت8 فولت6 فولتفولتية الجهاز:

7.49.8714.829.644.459.2الشحن اليومي

RE 58.8 – 44.1056.4 – 29.442.3 – 14.728.2 – 9.814.1 – 7.359.4 – 7.05شحن االمتصاص لتطبيقات

6.68.813.226.439.452.8الشحن العائم

7.810.415.531.046.562.0الشحن املتعادل

الرسم البياين الوارد فيام ييل يوضح الطريقة النموذجية لتفريغ الشحن:

الشكل 4

20%90%100%

الدورات عميقة  الرطبة/املغمورة  البطاريات  لشحن  بها  املوىص  الطريقة 

لتية لفو  ا

) للخلية (
ر لتيا  ا

)أمبري(  
الشحن تيار 

)%( الشحن  حالة 

الشحن. تفريغ  عملية  وعمق  الشاحن  تيار  مخرجات  البطارياة،  حجم  بحسب  الشحن  وقت  يختلف  ملحوظة: 

الشحن فولتية 

فولت  2.45 إىل  فولت   2.35 
فهرنهايت(  77 مئوية،  درجة   @ 25 (

فولت  2.79 إىل  فولت   2.35 
فهرنهايت(  77 مئوية،  درجة   @ 25 (

C20 10-13%

C20 1-3%

100% 20%90%
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الجدول 5

إعدادات الفولتية لشاحن البطاريات AGM عميقة الدورات

48 فولت36 فولت24 فولت12 فولت8 فولت6 فولتفولتية الجهاز:

56.4 – 42.355.2 – 28.241.4 – 14.427.6 – 9.613.8 – 7.29.2 – 6.9الشحن اليومي

RE 58.8 – 44.156.4 – 29.442.3 – 14.728.2 – 9.8014.1 – 7.359.4 – 7.05شحن االمتصاص لتطبيقات

6.759.013.52740.554الشحن العائم

الرسم البياين الوارد فيام ييل يوضح الطريقة النموذجية لتفريغ الشحن:

الشكل 5

20%80%100%

الدورات عميقة   AGM تروجان  لبطاريات  به  املوىص  الشحن  ملف 

لتية لفو  ا

) للخلية (
ر لتيا  ا

مبري( )أ
الشحن تيار 

)%( الشحن  حالة 

الشحن. تفريغ  عملية  وعمق  الشاحن  تيار  مخرجات  البطارياة،  حجم  بحسب  الشحن  وقت  يختلف  ملحوظة: 

الشحن فولتية 

20/200 حوايل 

فولت  2.45 إىل  فولت   2.35 
فهرنهايت(  77 مئوية،  درجة   @ 25 (

العمر مع  ستزداد 

C20 20%
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الجدول 6

إعدادات الفولتية لشاحن البطاريات الجل عميقة الدورات

48 فولت36 فولت24 فولت12 فولت8 فولت6 فولتفولتية الجهاز:

55.2 – 41.456.4 – 27.642.3 – 13.828.2 – 9.214.4 – 6.99.6 – 7.2الشحن اليومي

RE 56.4 – 42.357.6 – 28.243.2 – 14.128.8 – 9.414.4 – 7.059.6 – 7.2شحن االمتصاص لتطبيقات

6.759.013.52740.554الشحن العائم

الرسم البياين الوارد فيام ييل يوضح الطريقة النموذجية لتفريغ الشحن:

الشكل 6

20%80%100%

10-13% C20

الدورات عميقة   Gel™ الجل  تروجان  لبطاريات  به  املوىص  الشحن  ملف 

لتية لفو  ا

)للخلية(  
ر لتيا  ا

)أمبري(  
الشحن تيار 

)%( الشحن  حالة 

الشحن. تفريغ  عملية  وعمق  الشاحن  تيار  مخرجات  البطارياة،  حجم  بحسب  الشحن  وقت  يختلف  ملحوظة: 

الشحن فولتية 

حوايل 20/200

فولت  2.45 إىل  فولت   2.35 
فهرنهايت(  77 مئوية،  درجة   @ 25 (

العمر مع  ستزداد 

C20 10-13%

100% 20%80%
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3.4.2 التعادل )البطاريات الرطبة/ املغمورة عميقة الدورات( فقط

التعادل هو شحن مفرط فيه للبطاريات الرطبة/ املغمورة عميقة الدورات بعد ان يتم شحنها متاما. تويص تروجان بإجراء عملية 

املعادلة حني تتمتع البطاريات بثقل نوعي منخفض، أقل من 1.250 أو ثقل نوعي واسع النطاق أكرب من 0.030 نقطة بني الخاليا 

بعد شحن البطارية متاما. ال ينبغي عىل اإلطالق معادلة البطاريات الجل أو AGM عميقة الدورات

Ï تأكد من أن البطاريات هي بطاريات رطبة/مغمورة عميقة الدورة

Ï .تفقد مستوى اإلليكرتوليت للتأكد أن الصفائح مغطاة باملاء قبل الشحن

Ï تأكد من أن كافة أغطية التهوية مغلقة بشكل محكم عىل البطارية قبل الشحن

Ï .اضبط الشاحن عىل وضعية التعادل

Ï .سوف تطلق البطاريات )فقاعات( غازية خالل عملية التعادل

Ï  قم بقياس الثقل النوعي كل ساعة. يرجى الرجوع للجدول7 للتعرف عىل قياسات الفولتية والثقل النوعي اقطع عملية املعادلة إذا توقف 
الثقل عن التزايد.

الدورات. عميقة   AGM أو الجل  البطاريات  مبعادلة   تقم  ال  ير  تحذ

04 التخزين
Ï .قم بشحن البطاريات قبل تخزينها

Ï .قم بتخزينها يف مكان بارد وجاف محمي من كافة العنارص

Ï  قم بفصلها عن الجهاز لضامن التخلص من أي أحامل طفيفة محتملة ميكنها أن تفرغ شحن  
البطارية.

Ï  يفرغ شحن البطارية ذاتيا بالتدريج أثناء التخزين. قم مبراقبة الثقل النوعي أو الفولتية  
كل 6-4 أسابيع ينبغي إعطاء البطاريات املخزنة جرعة شحن منشطة حني يصل شحنها إىل 

SOC(70%( أو أقل. يرجى الرجوع للجدول 7 للتعرف عىل قياسات الفولتية والثقل النوعي

Ï .عند أخذ البطاريات من منطقة املخزن، يتم شحنها قبل استخدامها
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الدعم الفني
3045-236-562-1+ أو   3045 داخيل   6569-423-800

الجدول 7

حالة الشحن كمقياس للثقل النوعي وفولتية الدائرة الكهربية املفتوحة

الثقل النوعينسبة الشحن
فولتية الدائرة الكهربية املفتوحة

12 فولت8 فولت6 فولتالخلية

1001.2772.1226.378.4912.73

901.2582.1036.318.4112.62

801.2382.0836.258.3312.50

701.2172.0626.198.2512.37

601.1952.046.128.1612.24

501.1722.0176.058.0712.10

401.1481.9935.987.9711.96

301.1241.9695.917.8811.81

201.0981.9435.837.7711.66

101.0731.9185.757.6711.51

حارة )أكرث من 90 درجة فهرنهايت أو 32 درجة مئوية( بيئات  يف  التخزين   4.1

تجنب التعرض املبارش ملصادر الحرارة، إن أمكن، أثناء التخزين. يفرغ شحن البطارية الذايت بشكل أرسع يف درجات الحرارة 

العالية. إذا تم تخزين البطاريات خالل أشهر الصيف الحارة، قم مبراقبة الثقل النوعي أو الفولتية بني فرتة وأخرى )كل 2-4 

أسابيع تقريبا(. 

الباردة )أقل من 32 فهرنهايت أو 0 درجة مئوية( األجواء  يف  التخزين   4.2

تجنب تلك املواقع التي من املحتمل أن تتمتع بدرجات حرارة متجمدة، إن أمكن، أثناء التخزين. ميكن أن تتجمد البطاريات يف 

درجات الحرارة الباردة إذا مل يتم شحنها بالكامل. إذا تم تخزين البطاريات خالل أشهر الشتاء الباردة، فمن الرضوري أن تحتفظ 

بها كاملة الشحن.
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05 كيف تحسن من أداء بطارية تروجان الخاصة بك
Ï .اتبع االجراءات الواردة بهذا الدليل من أجل التثبيت والصيانة والتخزين بالشكل املناسب

Ï .ال تقم بتفريغ شحن بطاريتك ألكرث من %80. عنرص األمان هذا سيمحو الفرصة لتفريغ الشحن بشكل مفرط وإتالف بطاريتك 

Ï  إذا كان لديكم اي استفسارات او كان هناك ما يؤرقكم، يرجى االتصال مبهنديس الدعم الفني برشكة بطاريات تروجان عىل الرقم 
800-423-6569 داخيل 3045 أو +1-562-236-3045 قبل أن تتطور املشكلة.

06 ما الذي عليك أن تتوقعه من بطاريات تروجان
Ï  أي بطارية عميقة الدورات جديدة لن توصل سعتها الكاملة املحددة. هذا أمر طبيعي ويجب علينا توقعه حيث أن البطارية عميقة 

الدورات تستغرق وقتا للوصول إىل أقىص أداء أو ذروة الطاقة بالنسبة لها.

Ï .تستغرق بطاريات تروجان ما بني 100-50 دورة من العمل إلنتاج أقىص طاقة كاملة لها

Ï  .عند تشغيل البطاريات يف درجات حرارة اقل من 80 فهرنهايت )27 مئوية( فسوف يتيح ذلك سعة اقل من تلك املحددة املعروفة 
عىل سبيل املثال، عند درجة حرارة 0 قهرنهايت )18- مئوية( توصل البطارية %50 من طاقتها ، وعند درجة 80 فهرنهايت )27 

مئوية( فسوف توصل %100 من طاقتها.

Ï  عند تشغيل البطارية يف درجات حرارة أعىل إال من 80 فهرنهايت )27 مئوية(  فستقوم بتوصيل ما هو أعىل من السعة املقدرة لها 
إال أن عمر البطارية سيقل.

Ï .ليس من لسهل التنبؤ بعمر البطارية حيث أنه يختلف من تطبيق إىل آخر وتبعا لتكرار االستخدام ومستوى الصيانة 

السعة مقابل  الحرارة  درجة 

فهرنهايت الحرارة  درجة 

سعة
 %

0
20 0406080100

20

40

60

80

100

120

140

20 0406080100

20

0

40

60

80

100

120

140
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)متابعة من صفحة 19(

07 استكشاف األخطاء وإصالحها
إجراءات فحص البطاريات تلك هي إرشادات خاصة فقط بتحديد البطارية عميقة الدورة التي رمبا تحتاج إىل االستبدال. 

رمبا من الرضوري االلتزام ببعض املواقف املتفردة الغري واردة بهذا اإلجراء. يرجى االتصال مبهنديس الدعم الفني لرشكة 

تروجان للبطاريات عىل الرقم 800-423-6569 داخيل: 3045 أو +1-562-236-3045 للمساعدة يف ترجمة بيانات 

الفحص أو االختبار.

للفحص: 7.1 التجهيز 
Ï تأكد من أن كافة أغطية التهوية مؤمنة بشكل مناسب عىل البطارية

Ï  قم بتنظيف أعىل البطارية، ووحداتها الطرفية والوصالت بقطعة قامش أو فرشاة ومحلول صودا الخبز واملاء )كوب من 
محلول الصودا يضاف إىل 1 جالون من املاء(. ال تجعل محلول التنظيف يترسب إىل داخل البطارية اشطفها باملاء وجففها 

بقطعة قامش نظيفة

Ï  تفقد كابالت ووصالت البطارية استبدل اي كابالت تالفة. قم بربط أي وصالت مفكوكة بإحكام عن طريق مفتاح الربط 
املعزول. يرجى الرجوع إىل قيم العزم يف القسم 2.2.2

Ï  للبطاريات الرطبة/ املغمورة عميقة الدورات، يرجى تفحص مستوى اإلليكرتوليتات وإضافة املاء إذا لزم األمر. يرجى الرجوع 
إىل قسم التزويد باملاء 3.2

Ï .قم بشحن البطارية متاما

الشحن اثناء  الفولتية  7.2 اختبار 
Ï .قم بفصل قابس التيار املبارش وإعادة توصيله مرة أخرى إلعادة بدء تشغيل الشاحن

Ï  حني تكون البطاريات يف وضعية الشحن، قم بتدوين قيمة التيار خالل آخر نصف ساعة من الشحن )إن أمكن( ثم قم 
بقياس فولتية البطارية التي تم ضبطها.

Ï  إذا كان التيار بحلول نهاية الشحن أقل من 5 أمبري وكانت فولتية البطارية املضبوطة أعىل من 56 فولت لنظام يعمل عىل 
48 فولت، أو 42 فولت لجهاز يعمل عىل 36 فولت، أو 28 فولت لجهاز يعمل عىل 24 فولت، 14 فولت لبطارية تعمل 
عند 12 فولت،9.3 فولت لبطارية تعمل ب 8 فولت أو 7 فولت أو 7 فولت لبطارية تعمل ب 6 فولت، قم بالخطوة التالية. 
فيام عدا ذلك، تفقد الشاحن ملعرفة املخرجات املناسبة للتيار وقم بإعادة شحن البطارية إذا لزم األمر. إذا ظلت الفولتية 

املضبوطة منخفضة، فرمبا تكون البطارية تالفة.

Ï .حني تكون البطاريات يف وضعية الشحن، قم بقياس الفولتية الفردية للبطارية

Ï  14 إذا كانت فولتية أي بطارية أقل من 7 فولت لبطارية تعمل عند 6 فولت، أو 9.3 فولت لبطارية تعمل ب 8 فولت، أو 
فولت لبطارية تعمل ب 12 فولت، وكان الفارق يف الفولتية أكرب من 0.5 فولت لبطارية تعمل ب 6 فولت، أو 1 فولت لبطارية 

تعمل ب 12 فولت، عن أي بطارية أخرى مضبوطة، فرمبا تكون هذه البطارية تالفة.

النوعي )البطاريات الرطبة/ املغمورة عميقة الدورات( فقط 7.3 الثقل 
Ï .امأل الهيدروميرت وأفرغه 2.3 مرات قبل سحب عينة من البطارية
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Ï .قس قراءات الثقل النوعي لكل خاليا البطارية

Ï  قم بتصحيح قراءات الثقل النوعي لدرجة الحرارة عن طريق إضافة 0.004 لكل 10 درجات فهرنهايت  
 )5 درجة مئوية( أعىل من 80 درجة فهرنهايت )27 مئوية( واطرح 0.004 لكل 10 درجات فهرنهايت 

)5 درجات مئوية( أقل من 80 فهرنهايت )27 مئوية(

Ï .إذا كانت كل خلية يف مجموعة البطارية اقل من 1.250، فرمبا تكون البطاريات غري مشحونة بشكل كايف، قم بإعادة شحن البطاريات 

Ï .إذا كان الفارق يف الثقل النوعي ألي بطارية أكرث من 0.030 بني الخاليا، قم مبعادلة املجموعة

Ï .إذا ظل هناك فارقا، فرمبا يوجد بطارية تالفة بني املجموعة

املفتوحة الكهربية  الدائرة  فولتية  7.4 فحص 
هذه هي الطريقة األقل تفضيال لتقييم حالة البطارية

Ï  24 للحصول عىل قراءات دقيقة للفولتية، يجب أن تظل البطاريات يف وضعية الخمول ملدة 6 ساعات عىل األقل )ويفضل ملدة  
ساعة(.

Ï قم بقياس فولتية البطاريات الفردية كل عىل حدة

Ï  إذا كانت فولتية أي بطارية أكرب من 0.3 فولت عن أي بطارية أخرى يف املجموعة، قم مبعادلة املجموعة )البطاريات الطبة/ املغمورة 
عميقة الدورة فقط(. يرجى الرجوع لقسم املعادلة 3-4-2

Ï أعد قياس فولتية البطاريات الفردية كل عىل حدة

Ï .إذا ظلت فولتية أي بطارية أعىل من 0.3 فولت عن أي بطارية أخرى يف املجموعة فرمبا تكون البطارية تالفة  

الشحن تفريغ  7.5 اختبار 
Ï قم بالتوصيل وابدأ تفريغ الشحن

Ï .قم بتسجيل وقت التشغيل )بالدقائق( عند انتهاء عملية تفريغ الشحن

Ï  قم بتصحيح وقت التشغيل حسب درجة الحرارة مستعينا باملعادلة التالية )صحيحا بني 75 فهرنهايت  
)24 مئوية( و90 فهرنهايت )32 مئوية(. Mc = Mr [1 – 0.009 )T - 27(]  حيث MC هي الدقائق التي تم تصحيحها، و Mr هي 

الدقائق التي تم تدوينها و T هي درجة الحرارة يف نهاية عملية تفريغ الشحن بالفهرنهايت أو املئوية.

Ï .إذا استغرق وقت تفريغ الشحن أكرث من %50 من السعة املقدرة للبطاريات، فبالتايل تكون كل البطاريات جاهزة للعمل  

Ï .)أعد وصل جهاز تفريغ الشحن لتدوين فولتية البطارية الفردية بينام تكون ال تزال تحت الحمل )يتم سحب التيار  

Ï  إذا كانت فرتة تشغيل عملية تفريغ الشحن أقل من %50 من السعة املقدرة للبطاريات، فرمبا تكون البطارية ذات الفولتية األقل مبقدار 
0.5 فولت من أعىل فولتية هي البطارية التالفة

هناك وسائل أخرى ميكن عن طريقها فحص البطاريات من بينها املقاومة الداخلية )أدوات فحص C.C.A( وأدوات فحص تفريغ الشحن 
ذات الكربون املرتاكم. إال أن هذه الوسائل ليست وسائل فحص مناسبة للبطاريات عميقة الدورات.



21 21دليل املستخدم  

 إعادة التدوير من أجل

 بيئة أفضل

النقل
نفس الشبكة التي تقوم بتوزيع البطاريات 

الجديدة تقوم بتجميع البطاريات املستخدمة 
بشكل آمن وإعادتها إلعادة التدوير.

             

بطارية جديدة

اإلليكرتوليت: الخيار 1 
فصل كريستاالت كربيت الصويدوم عن 
اإلليكرتوليت املستخدم )حمض كربيتيك 

مخفف( يتم تدويرها وبيعها الستخدامها يف 
األنسجة والزجاج وتصنيع املنظفات.

 

كريستاالت 
كربيتات 
الصوديوم

زجاج، منسوجات، 
منظفات

اإلليكرتوليت: الخيار 2 
يف بعض مواقع إعادة التدوير، يتم املطالبة 
بالحصول عىل اإلليكرتوليتات املستخدمة 

ويعاد استخدامها يف تصنيع بطاريات 
جديدة.  يف مواقع أخرى، يتم محايدتها 

وإدارتها تبعا لترصيحات املياه الفيدرالية 
تابعة للوالية وال

يتم معادلة 
اإلليكرتوليت وإرساله 

إىل مصنع معالجة 
املياه

يتم معالجة 
اإلليكرتوليتات 

ا وإعادة  ي ائ كيمي
استخدامها

أو

الرصاص
قواب الرصاص املعاد تدويرها من أقطاب البطاريات 
وأجزاء أخرى من البطارية )ألواح التثبيت والوحدات 

الطرفية( وأكسيد الرصاص تستخدم لتصنيع 
الرصاص من أجل أقطاب كهربية وأجزاء وأكسيد 

رصاص جديدة.

أغلفة وأكسيد رصاص جديد 
تصنع األقطاب الكهربية للبطاريات الجديدة 
من الرصاص املعاد تدويره  يستخدم أكسيد 

الرصاص املسرتد يف تصنيع البطارايت 
الجديدة ايضا

أكسيد رصاصأقطاب كهربية جديدة

صهر األقطاب الكهربية

سبائك الرصاص

البالستيك 
تستخدم كرات البالستيك املعاد تدويرها 

من أغلفة وأغطية البطاريات لتصنيع أغلفة 
وأغطية جديدة.

أغلفة وأغطية جديدة 
يتم تصنيع أغلفة وأغطية البطاريات الجديدة 

باستخدام كرات البالستيك املعادة التدوير

    

كرات البالستيك

رسومات بيانية واردة من املجلس الدويل للبطاريات

08 إعادة تدوير البطارية
تعد البطاريات الحمضية الرصاصية هي قصة نجاح بيئي يف عرصنا الحايل حيث أن أكرث من %97 من كافة البطاريات الرصاصية 

يتم إعادة تدويره. يف الواقع، تحتل البطاريات الحمضية الرصاصية أعىل قامئة املنتجات االستهالكية األكرث قابلية إلعادة تدويرها، 

وتدعم  رشكة تروجان للبطاريات إعادة التدوير الالئق لبطاريتك للحفاظ عىل نظافة البيئة.

،www.trojanbattery.com يرجى االتصال بأقرب موزع لبطاريات تروجان يف منطقتك عرب الدخول للموقع 

لإلطالع عىل طريقة تدوير بطارياتك بشكل مناسب.

فيام ييل توضيح للعملية التي تتم بها إعادة تدوير بطاريات تروجان
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حصرية زجاجية ماصة  AGM

األمبريية  AMp

أمبري- ساعة  Ah

محدد قياس األسالك األمرييك  AwG

وحدة طرفية للسيارات مبربط توصيل   Ap

سلزيوس  SDgrC

أمبريات ذراع التدوير البارد  .C.C.A

وحدة طرفية للسيارات مبربط توصيل ومبسامر تثبيت   DT

وحدة طرفية بصامولة مجنحة مزدوجة   DwNT

وحدة طرفية مبربط توصيل مدمجة للسيارات   EApT

وحدة طرفية مدمجة عاليةاألهمية   EhpT

وحدة طرفية مدمجة منخفضة األهمية   ELpT

وحدة طرفية شاملة مدمجة   EuT

فهرنهايت  SDgrF

وحدة طرفية صناعية   IND

وحدة اإلدخال الطرفية   IT

L وحدة طرفية عىل شكل حرف   LT

الدقائق املصححة  Mc

الدقائق املدونة  Mr

حالة الشحن  SOC

وحدة طرفية مبسامر تثبيت   ST

درجة الحرارة  T

وحدة طرفية شاملة   uT

فولت  v

وحدة طرفية ذات صامولة مجنحة  wNT

09 املخترصات الخاصة بالبطارية

مالحظات
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رشكة تروجان للبطاريات 

جميع الحقوق محفوظة رشكة تروجان للبطاريات 2012© 

هذا اإلصدار محمي مبوجب حقوق الطبع وجميع الحقوق محفوظة ال يجوز إعادة إصدار أو نقل أي جزء منه بأي وسيلة أو شكل دون موافقة مسبقة من رشكة تروجان 
للبطاريات. 

رشكة تروجان للبطاريات ليست مسئولة عن اي أرضار مبارشة أو غري مبارشة أو منوذجية أو طارئة أو عرضية خاصة تنشأ عن أي معلومات متت إتاحتها يف هذه النرشة أو تم 
حذفها منها تحت اي ظرف.

رشكة تروجان للبطاريات 2012  جميع الحقوق محفوظة رشكة تروجان للبطاريات ليست مسئولة عن اي أرضار تنشأ عن أي معلومات متت إتاحتها يف هذه النرشة أو تم 
حذفها منها أو من أي تطبيق تحت اي ظرف.

 
 OverDrive AGM 31و TransPower, Plus Series، Polyon ،عجينة ألفا بلس، هيدرولينك ،T2 عازل ماكس جارد ،T2 رشكة بطاريات تروجان، شعار بطاريات تروجان، تكنولوجيا

ي إما عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية خاصة برشكة تروجان للبطاريات.

تود أن تشكركم عىل اختيار بطارياتنا. مع أكرث من 85 عاما من الخربة، تعد تروجان هي رشكة البطاريات العاملية الرائدة يف العامل 

يف تكنولوجيا صناعة البطاريات عميقة الدورات مدعومة بدعمنا الفني املذهل. نحن نتطلع للوفاء باحتياجاتكم من البطاريات. 

رشكة تروجان للبطاريات 
Clark Street, Santa Fe Springs, CA 90670 USA 12380

اتصل ب 800-423-6569 داخيل 3045 أو +236-562-1 -3045

www.trojanbattery.com أو زوروا موقعنا
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شركة تروجان للبطاريات 2012© جميع الحقوق محفوظة شركة تروجان للبطاريات ليست مسئولة عن اي أضرار تنشأ عن أي معلومات تمت إتاحتها في هذه النشرة أو تم حذفها 
منها تحت اي ظرف. تحتفظ شركة تروجان للبطاريات بحقها في القيام بأي تعديالت على هذه النشرة في أي وقت دون أي إخطارات أو التزامات.

www.trojanbattery.com اتصل800-423-6569 أو +1-562-236-3000 أو زوروا موقعنا

Clark Street, Santa Fe Springs, CA 90670 USA 12380

بطاريات تروجان متوافرة يف جميع أنحاء العامل.

نقدم لكم الدعم الفني املذهل، مع مهنديس تطبيقات يعملون بدوام كامل.


