


laan. Muuten ne poikkeavat huo-
mattavasti toisistaan.

Polar Heater kytketään mootto-
rilämmittimen haaroituskappalee-
seen, ja se käyttää lämmitykseen
normaalia verkkovirtaa. Lämmitti-
miä on kolmea tehoa 6o, 80 ja 13o
W Testasimme 6o W:n lämmitti-
men, sillä se sopi parhaiten testissä
käyttämäämme akkukokoon.

Jos Polar Heater on kytketty haa-
roituskappaleella moottorinläm-
mittimeen, lämmittää se akkua ai-
na silloin, kun moottodnlämmitin
on kytkettynä.

Polar Heater voidaan laittaa joko
akun kylkeen tai sen pohjaan. poh-
jaan asentamista helpottaa liukues-
tematto, joka tulee lämmittimen ja
akun väliin. Matto suojaa lämmitin-
tä, mutta siinä olevat reiät mahdol-
listavat lämmönsiirron vastuksesta
akkuun. Pohja-asennuksessa on tie-
tysti estettävä lämmönsiirto lämmit-
timestä akkutelineeseen eristämällä
lämmittimen alapuoli. Kaiken kaik-
kiaan tuntuisi järkevämmältä asen-
taa myös Polar Heater akun kylkeen
pohja-asennuksen sij asta.

Arctic Battery Heater on hieman
monimutkaisempi, monipuoiisem-

O JorrA lämpö
ei karkaisi hara-
koilte, kääritään
akku ja sen
kyljessä oleva
[ämmitinmatto
solumuovieris-
teeseen. Arctic
Battery Heaterin
eristeessä on Iii-
mapinta, mutta
Polar Heater on
kiinnitettävä
muulla tavalla.
Hyvä keino on
käyttää valmis-
tajan tarjoamia
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MITTIMET
voidaan kytkeä
moottorin-
lämmittimen
pistokkeeseen
Y-haaran avulla.
Jos autossa on
polttoaine-
käyttöinen
moottoriläm-
mitin, voidaan
akkulämmit-
timen kaapeli
vetää suoraan
auton puskuriin
tai muuhun
sopivasti
esillä olevaan
kohtaan.

pi ja kalliimpi akkulämmitin. Perus-
versiossa akkua lämmitetään vain
ajon aikana. Energiana käytetään
akun omaa energiaa tai oikeammin
sanottuna auton laturin tuottamaa
energiaa. Saattaa kuulosta hie-
man hölmöläisten hommalta käyt-
tää akun energiaa, kun ongelmana
on akun energian riittävyys, mutta
Arctic Battery Heater on suunnitel-
tu tältä osin erittäin fiksuksi.

Siinä on sekä lämpötila- että jän-
niteriippuvainen ohjaus. Lämpöti-
laohjaus kytkee lämmityksen pois
silloin, kun akun lämpötila on yli
+2o oC ja taas päälle, kun lämpötila
putoaa alle +to oc:seen. Näin läm-
mitin ei ole turhaan pääIlä kesäai-
kaan, jolloin akun latautuminen ei
nlo nnoolm:

Jänniteohjaus toimii siten, että
järjestelmä kytkeytyy päälle 13,4
V:n jännitteellä ja pois päältä u,9
V:n jännitteellä. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että lämmitys on
pääIlä vain silloin, kun auton latu-
ri lataa akkua. Akun tyhjentymis-
tä lämmityksen vuoksi ei siis tar-
vitse pelätä.

Perusmalli siis toimii näin, eli se
lämmittää akkua vain ajon aikana,

TEKNilKAN MAATLMA aol2o13 39

_:_



:i

;,
3
3

å

?

I

ta T EsT I i Akkulämmittimet

o MOLEMMAT akku[ämmittimet
ovat termostaattiohjattuja. Potar Hea-

terissa termostaatti on [ämmittimen
päädyssä olevassa ulokl<eessa. Arctic
Battery Heaterissa termostaatti on
johtimen vätissä, ja se pitää sijoittaa
eri puotetle akkua kuin jolla [ämmitin
on. Arctic Battery Heaterissa sekä

[ämmitysmatto että solumuovieriste
[iimataan akun kylkeen. Lämmön siir-
tyminen on tehokasta, mutta eristeen
irti saaminen voi akkua vaihdettaessa
o[[a vaikeaa" So[umuovia tosin voi os-
taa monesta paikasta, joten tärkeintä

':'::: ::"'::il'l.l i'llli l.l
O ARCTIC Battery Heaterin järjes-

telmä on varustettu 6 A:n automaat-
tilaturil[a, jolla akun voi myös esi[äm-
mittää ennen ajoon tähtöä. Sama[[a se

varaa akkua, joten kytmäkäynnistys
onnistuu entistä oaremmin.

oT::sa.:oimiTaymp.äistössäänei:
vätkä aiheuta häiriöitä muihin säh-
kölaitteisiin.
Soitto Liikenteen turvallisuusviras -

toon Traf,in selvitti hieman, tarvit-
sevatko nämä lämmittimet kyseis-
tä EMC-hyväksyntää. Määritelmä
sanoo, että jos järjestelmä kytke-
tään pois ajon alkaessa, ei sen tar-
vitse olla EMC-hyväksytty. Siispä
EMC ei koske Polar Heateriä eikä
myöskään tavallisia sähkökäyttöi-
siä moottorinlämmittimiä, sillä ne
kytketään pois ajon alkaessa johti-
men irrotuksella.

Arctic Battery Heater jatkaa toi-
mintaansa vielä ajon aikana, joten
se on hieman vaikeampi tapaus. Oh-

ieistus sanoo, että passiiviset lait-
teet, kuten sytytystulpat, kaapelit ja
valojen polttimot, eivät myöskään
kuulu EMC:n piiriin. Lämmitysmat-
toa voisi hyvin verrata hehkulanka-
polttimoon, eli ainakaan lämmitys-
matto ei siis tarvitse hyväksyntää.

Siispä jäljelle jäävät lämpöter-
mostatti ja jännitteentunnistin.
Katsotaanko ne tältä osin aktiivi-
siksi iaitteiksi, jotka voivat aiheut-
taa häiriöitä, vai passiivisiksi lait-
teiksi, jotka eivät tarvitse EMC-hy-
väksyntää?

Valmistajan mukaan Arctic Bat-
tery Heaterille on tehty sähkömag-
neettisen yhteensopivuuden tes-
tit, ja se on siis täysin EMc-yhteen-
sopiva.

Trafin lisäksi keskustelimme
muutaman automaahantuojan tek-
nisten kouluttajien kanssa asiasta,

ia yleinen olettamus oii, ettei näil-
Iä iaitteilla ole haitallista vaikutus-
ta auton sähköjärjestelmän muihin
toimintoihin.

Se huomattiin, että nykyiset älyk-
käät laturit lataavat akkua vain sel-
laisissa tilanteissa, kun ylimääräis-
tä energiaa on saatavilla esimerkik-
si moottorijarrutuksen aikana, jo-
ten lämmitys ei ole koko ajan toi-
minnassa. Toisaalta näissä tilanteis-
sa akun varaustason on oltava riit-
tävän korkea, joten silloin ei ole mi-
tään syytä lämmittää akkua.

Lisäksi maahantuojat kehottivat
laittamaan Arctic Battery Heatedn
varaajan akun navan sijasta auton
runkoon, jotta virta kulkee akku-
tunnistimen kautta ja ajoneuvo tie-
tää akun varauksen tapahtuvan.

Mittaukset
pakastetuilla akuilla
Teimme käytännön mittaukset si-
ten, että emme laittaneet koko au-
toa kylmään vaan ainoastaan akut,
joten kylmähuoneeksi riitti pelkkä

kaappipakastin. Sen lämpötila oli
säädetty - 18 oC:n lämpötilaan, ja
akut olivat pakastimessa vierekkäin

Mittasimme akkujen kykyä an-
taa virtaaja myös ottaa virtaa vas-
taan, kun kylmäkäynnistyksen jäl-
keen auton oma laturi alkoi lada-
ta akkuja.

Teimme mittaukset sekä kyl-
mille että lämmitetyille akuille ja
vaihdoimme lämmittimiä akusta
toiseen, jotta akkujen mahdolliset
erot tulisivat eliminoitua. Käytim-
me testiakkuina kahta uutta Bilte-
man 70 Ah;n tavallista lyijyakkua.

Aluksi akut varattiin täyteen C-

TEK-akkuvaraajilla vuorokauden
ajan, jotta ne olisivat varmasti sa-

massa varaustilassa. Tämän jälkeen

akuista purettiin energiaa 2o Ah:n
verran käyttämällä tavallisen henki-
löauton virran kuluttajia, kuten pu-
hallinta, ajovaloja ja lämmittimiä.

Kun akuista oli poistettu tuo 20
Ah:n energia, ne laitettiin pakas-
timeen - 18 oC:n lämpötilaan 16-
r8 tunniksi. Sen jälkeen aloitimme
lämmitysjakson eli kytkimme läm-
mitykset päälle aivan samoin kuin
ajastin kytkisi ne normaalissa läm-
mitystolpassa. Lämmitysjakson pi-
tuutena käytimme kahta tuntia, jo-
ka on usein ajastimen maksimiaika.

Kun lämmitysjakso oli ohi, akut
otettiin pois pakastimesta, ja niille
tehtiin kylmäkäynnistyssimulaatio.
Teimme sen käynnistinmoottodn
sijasta akkutesterillä, joka kuormit-
ti akkuja kylmäkäynnistystä vastaa-
valla virralla. 70 Ah:n akussa vir-
ta on noin 15o-17o A dippuen akun
kyvystä luovuttaa virtaa.

Samalla mittasimme akkujän-
nitteen, jotta pystyimme päättele-
mään, putoaisiko jännite niin aias,
että auton moottorinohjaukseen
olisi vaarana tulia ylimääräisiä vi-
kakoodeja. Akkutesteri kuormitti
akkua kahdessa vaiheessa: ensin t5
sekunnin ajan, jonka jälkeen oli zo
sekunnin tauko ja sitten toinen 15

sekunnin kuormitusj akso.
Seuraava testi oli varauskyvyn

mittaus. Akku kytkettiin henkilö-
autoon, auto käynnistettiin ja sen

annettiin käydä tyhjäkäynnillä zo
minuuttia. Tuona aikana akun au-
tosta ottamaavirtaa mitattiin ja las-
kettiin akkuun varautunut koko-
naisenergia. Autossa oli päällä va-
lot, penkinlämmitin ja puhallin, jo-
ka oii asennossa kaksi. Auton latu-
ri pystyi siis antamaan akulle vir-
taa niin paljon kuin se pystyi vas-
taanottamaan.

Akut olivat todellisuudesta poi-
keten mittauksen aikana huoneen-

ei lainkaan etukäteen moottori-
lämmittimen toiminnan yhteydes-
sä. Järjestelmään voi kuitenkin lisä-
tä erillisen akkuvaraajan, joka kyt-
ketään moottorilämmittimen haa-
roituspistokkeeseen tai jolle voi ve-
tää oman johdon puskuripistokkee-
seen, mikäli ei halua käyttää sähkö-
käyttöistä moottorilämmitintä.

Me otimme testiimme akkuva-
raajalla varustetun mallin, jotta pys-

tyimme tarkastelemaan sen toimin-
taa jo ennen moottorin käynnistys-

Akkuvaraaja nostaa akun jän-
nitteen tasolle, jolla lämmitin al-
kaa toimia. Samalla varaaja myös
huolehtii siitä, että akun varausti-
la on mahdollisimman korkea kyl-
mäkäynnistyshetken lähestyessä.
Testissämme oli malli, jonka akku-
varaaja tuotti 6 A:n virran ja lämmi-
tysmaton teho oli 45 W. Näin akun
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varaamiseenkin dittää virtaa z-3
ampeerin verran.

Molemmat akkulämmittimet voi-
daan vaihtaa toiseen akkuun, kun
vanhan akun käyttöikä tulee täy-
teen. Arctic Battery Heaterin eris-
teen liimapinta tosin tuskin enää
toimii, joten eriste saattaa vaatia
uusimista, tai ainakin se pitää kiin-
nittää jollain muulla tavalla. Polar
Heaterissahan ei ole liimapintaa. Se

on siis kiinnitettävä muulla tavalla
jo ensimmäiseen akkuun.

Onko häiriövaikutuksia?
Uusien ajoneuvojen on läpäistävä
paljon erilaisia tyyppihyväksyntä-
testejä. Yksi niistä on EMC eli säh-
kömagneettinen yhteensopivuus.
Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien
autojen sähkölaitteiden -myös jäl-
kiasennuslaitteiden - on oltava sel-
Iaisia, että ne toimivat Iuotettavasti
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lämmössä, mutta lämmittämättö-
mät akut olivat tässä vaiheessa tie-
tenkin vielä hyvin kylmiä. Arctic
Battery Heater lämmitti akkua vie-
1ä tämän mittauksen aikana kuten
se tekisi normaalissa autossakin,
mikäli laturista ilittää kuluttajien ja
akun latauksen lisäksi virtaa myös
lämmittimelle.

Hyötyä erityisesti
virran vastaanotossa

Mittaustulokset osoittivat, että mo-
lemmista lämmittimistä on todel-
lakin hyötyä. Erityisesti virran vas-
taanotto parani huomattavasti.

Sen sijaan veffatessa simuioitua
kylmäkäynnistysvirtaa ja jännit-
teen putoamista virranoton aika-
na, ei ero kylmän akun ja lämmi-
tetyn akun välillä ollut kovin suu-
ri. Kylmien akkujen jännite puto-
si noin 9,8 volttlin, kun testeri otti
akusta 30 sekunnin ajan r54 A vir-
taa. Jännite ei pudonnut aivan niin
alas, että olisi oletettavissa ylimää-
räisiä vikakoodeja. Usein 9,6 voltin
jännitettä pidetään rajana, jonka jäl-
keen ongelmat alkavat.

On kuitenkin muistettava, että
testissä käyttämämme akut olivat
täysin uusia, joten hieman huono-
kuntoisemmalla aku11a tuo 9,6 V:n
rajajännite todennäköisesti alittuisi.

Vaikka lämmittimien vaikutus ei
ollut kovin suuri, niin tiukan pai-
kan tulle ero on merkittävä. Mo-
lemmat akut antoivat virtaa noin
10 A enemmän, ja jännite putosi ai-
noastaan 1o,5 V:n tietämille. Vaik-
ka Polar Heaterin lämmitysteho on-
kin hieman suurempi, kompensoi
Arctic Battery Heaterin akkuvaraaja
tilannetta. Akussa on hieman enem-
män energiaa käytettävissä kylmä-
käynnistyssimulaation alkaessa.

Lämmityksen suurin etu paljas-
tui, kun mittasimme akkujen kykyä
ottaa virtaa vastaan. Kylmiä akku-
ja saimme ladattua 20 minuutin ai-
kala ainoastaan 1,1Ah:n veran, eli
kylmäkäynnistyssimulaation aika-
na menetettyä energiamäärää ne ei-
vät tuossa ajassa kyenneet saamaan
takaisin. Täysi latautuminen olisi
vaatinut vielä muutamaa minuuttia
pidemmän ajomatkan. Tämä onkin
monen talviautoilijan ongelma: ajo-
matka on usein niin lyhyt, että akku
ei ehdi latautua tarpeeksi.

Lämmitettyjen akkujen kyky vas-
taanottaa energiaa oli kolmin-nelin-
kertainen kylmiin akkuihin verrat-
tuna. Polar Heater mahdollisti 4,3
Ah:n latauksen zo minuutin aikana,
eli kylmäkäynnistyksessä menetet-
ty energia oli palautettu akkuun jo

reilun viiden minuutin ajon jälkeen.
Arctic Battery Heaterilla varustettu
akku otti testissä virtaa vastaan 3,7
Ah:n verran, ja tästäkin kului noin
r Ah akun iämmitykseen, mikäii ak-
ku on vielä alle +2o oC .

Tästä ei pidä tehdä sitä johtopää-
töstä, että Arctic Battery Heater toi-
misi huonommin. Ero johtuu itse
asiassa siitä, että lämmitin on va-
rannut akkua låmmityksen aikana
ja ettei akku siksi tarvitse niin pal-
joa energiaa. Myöskään auton oma
laturi ei kykene syöttämään akkuun
enempää energiaa.

Karkeasti voidaan sanoa, et-
tä Arctic Battery Heater varasi esi-
lämmityksen aikana akkuun ener-
giaa noin 4-5 Ah riippuen lämmön-
nousunopeudesta ja akun rnuus-
ta kyvystä ottaa virtaa vastaan. Sii-
nä olisi zo minuutin ajomatkan jäl-
keen energiaa noin 5-6 Ah enem-
män kuin hetkellä, jolloin lämmi-
tys kytkeytyi päälle.

Polar Heaterissa vastaava luku
olisi noin 3 Ah käsittäen vain au-
ton oman laturin syöttämän ener-
gian ja kylmäkäynnistyksessä käy-
tpt\/n enprqirn

Kumpi kannattavampi?

Voidaan siis sanoa, että lämmitti-
mistä on apua talviautoilun riesoi-
hin. Mutta kumpi lämmittimistä o1i-

si viisaampi ostos? Valinta riippuu
PduvrLl Kdy LLdJdsLd.

Jos autolle ei ole saatavissa pis-
tokepaikkaa, on Arctic Battery Hea-
ter ainoa vaihtoehto. Akkua ei saa
lämmitettyä ennen ajon alkamista,
mutta ajonaikaisella lämmityksel-
lä akun saa ottamaan virtaa oarem-
min vastaan.

Jos verkkovirtaa on käytettävis-
sä sekä kotona että työpaikalla, niin
Polar Heater lämmittää akun pari
kertaa työpäivän aikana, ja auton
oma laturi hoitaa lämpimän akun
lataamisen. Jos auton saa sähkö-
verkkoon vain kotona, mutta työ-
päivän aikana ei sitä mahdollisuut-
ta o1e, jää Polar Heaterin lämmitys
osittain hyödyntämättä.

Täydellisin vaihtoehto lämmityk-
seen on Arctic Battery Heater va-
rustettuna laturilla, jolloin lämmi-
tys on päällä sekä etukäteen että
ajon aikana. Hinta tällaise1le järjes-
telmälle on tosin jo yli 4oo euroa.

f JOKAISEN on siis punnittava
oman tarpeensa ja käytettävissä
olevan budjetin perusteella se, mil-
laisen järjestelmän hankkii. Molem-
mista testatuista lämmittimistä on
hyötyä talviautoilun kannalta. 7rl
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LÄMPlMlÄ AKKUJA kuormitettaessa kytmäkäynnistyssimu[aation aikana niiden
jännite putosi reilut puo[i volttia vähemmän kuin kylmien akkujen. l(ytmättäkään
aku[[a jännite ei o[[ut vaarallisen alhaa[[a, mutta hieman vanhemmassa akussa
näin saattaisi kävdä.
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KYLMAKAYNNISTYSVIRTAA on tämpimältä akulla käytettävissä noin 10 A
enemmän kuin kylmä[[ä. l(un tähän yhdistetään korkeampi jännite, voidaan todeta
käynnistysenergiaa olevan parikymmentä prosenttia enemmän. 0lee[[ista on myös
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TATAUSENERGIA, Ah
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20 MINUUTIN ail<ana vastaanotetussa latausenergiassa nähdään suurimmat
erot kylmän ja tämpimän akun välil[ä. Ero voi vail<uttaa siihen, tyhjeneekö akku
työmatl<a-ajossa pikku hitjaa vai pysyykö se täytenä. Ero eri lämmiitimittä johtuu
pitkätti siitä, että Arciic Battery Heater on varannut al<kua koko lämmityksen ajan,
eikä täydempi akku vastaanota niin paljoa energiaa.
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Lämmittimen teho:45 W

Vakiotoimitus: [ämmitin, jossa

lämpötita- ja jänniteohjaus,
eristematto

Vakiotoimituksen hinta: 190 €
Lisävarusteet: akkuvaraaja +

kiinnityssarja, Y-haara + vä[ikaapeti,
puskuripistoke

Vertailussa ollut kokoonpano:
akkuvaraaja + kiinnityssarja,
Y-haara +väLikaaoeli

Vertailukokoonpanon hinta: 414 €
Takuu:2 vuotta

Valmistaja: Arctic Heat Contro[ 0y,
040 5563 600, www.arcticheat.fi

Lämmittimen tehor 60 W
Vakiotoimitus: [ämmitin,
eristematto, johtimen Y-haara

Vakiotoimituksen hinta: 139 €
Lisävarusteet: Defa -kytkentäsarja

Vertailussa ollut kokoonpano:
tämmitin, e.istematto,
johtimen Y-haara

Vefiailukokoonpanon hinta: 139 €
Takuu: 2 vuotta

Valmistaja: Polar Heater 0y,
040 5234 523,
www.oo[arheater.f i
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