Akumulatory żelowe
ołowiowo-kwasowe
seria HZY - EV 6 i 12V

Zalety akumulatorów żelowych:
Akumulatory typoszeregu HZY – EV 6 i 12 są akumulatorami
szczelnymi ,ołowiowo-kwasowymi wykonanymi w technologii
żelowej z przeznaczeniem do pojazdów elektrycznych (wózki
inwalidzkie, maszyny czyszczące do podłóg, skutery, itp.).

Pełne odzyskanie pojemności po głębokim rozładowaniu,
nawet wówczas gdy akumulator nie zostanie od razu
poddany ładowaniu
Idealne do codziennej powtarzającej się pracy cyklicznej
Wysoka wydajność w ciągu długich rozładowań
Dobra odporność na zastosowania w wyższych
temperaturach
Zwiększona tolerancja na obniżoną jakość parametrów
ładowania
Niskie samorozładowanie
Duża odporność na zwarcia ze względu na wysoką
wytrzymałość mechaniczną separatora polimerowego
Możliwość rozładowywania nawet wtedy gdy nie zostaną
w pełni naładowane, bez utraty pojemności.

Rys. Ilość cykli ładowania w zależności od stopnia.
.rozładowań

Opis techniczny
Napięcie znamionowe
Temperatura pracy
Stop płyty
Rodzaj płyt
Elektrolit
Separator
Materiał aktywny
Obudowa i pokrywa
Napięcie ładowania

Prąd ładowania

Zalecany moment
obr. dokręcenia śruby
Przewody

6V i 12V
-20°C ÷ 50°C
ołów Ca/Sn
pastowane
kwas siarkowy w postaci żelu
mikroporowaty duroplastik
czysty ołów
ABS (opcjonalnie V0)
praca buforowa: 2,27÷2,30V/ogn. (20°C)
praca cykliczna: 2,35V/ogn. (20°C)
maksymalnie 2,40V/ogn.
Dobierany w stosunku do dysponowanego czasu
ładowania z zakresu od 0.01 do 5 prądu IC10
zachowując max. napięcie ładowania z przedziału
2,35÷2,40V/ogn. (20°C)
5÷7 Nm
Izolowane / łączówki dostarczane na życzenie
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System Zarządzania Jakością dotyczący produkcji
niniejszego wyrobu jest zgodny
z normą ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.
Ważna uwaga: Podane poniżej pojemności i czasy pracy dotyczą akumulatorów, które osiągnęły pełną pojemność. Pełna pojemność osiągana jest po około 20 cyklach.
Pojemność początkowa będzie niższa o około 15 – 20%.

Ładowanie akumulatorów: W celu zoptymalizowania żywotności akumulatorów typu EV, HAZE zaleca korzystanie z odpowiednich profili ładowania wraz z fazą wyrównania/odsiarczania zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumencie "Charging - Cyclic Applications" przeznaczonym dla akumulatorów z płytami pastowanymi. Odpowiednią dokumentację otrzymać można u lokalnego dystrybutora produktów HAZE.
Żywotność cykliczna: W celu zapewnienia maksymalnej żywotności cyklicznej, zaleca się pełne naładowanie akumulatora możliwie jak najszybciej po jego rozładowaniu. Żywotność cykliczna zależy w dużej mierze od
głębokości rozładowania. Poniższe dane stanowią oczekiwaną ilość cykli dla różnych głębokości rozładowania: 400 cykli przy 100% rozładowaniu, 450 cykli przy 75% rozładowaniu, 650 cykli przy 50rozładowaniu.
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Firma Haze Battery wspiera kształtowanie
świadomości ekologicznej. PROSIMY przestrzegać
wytycznych dotyczących recyklingu/utylizacji
ołowiu.
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