Akumulatory żelowe HAZE serii MARINE
do jachtów i łodzi

Obszar zastosowania w jachtach i łodziach
jest szeroki i zróżnicowany, stawia wysokie
wymagania odnośnie trwałości i energii
wobec akumulatorów.

Akumulatory żelowe HAZE serii MARINE
dostarczają energii zawsze
gdy jej potrzebujesz, niezależnie od warunków i sytuacji.

Odporna obudowa z tworzywa ABS z podwójnymi
wyprowadzeniami stanowi standard. Akumulatory zostały
zaprojektowane do uruchamiania silnika jak również do
zasilania urządzeń (podwójne wyprowadzenia biegunów).
Technologia żelowa zapewnia prąd rozruchowy, energię
oraz długie/głębokie rozładowania bez konieczności
natychmiastowego doładowania. Akumulatory
charakteryzują się bardzo długą żywotnością cykliczną oraz
odpornością na naprężenia mechaniczne.

Nowe akumulatory żelowe HAZE serii MARINE do jachtów i łodzi osiągają maksymalną pojemność
po trzech cyklach ładowania i rozładowania i utrzymują ją dłużej od innych. Dział Badań i Rozwoju
HAZE opracował specjalny skład chemiczny oraz technologię produkcji, aby zapewnić największą
wydajność akumulatorów.
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System Zarządzania Jakością dotyczący
produkcji niniejszego wyrobu jest zgodny
z normą ISO 9001:2000 i ISO

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 50% rozładowaniu.
Podwójne wyprowadzenie: Podwójne wyprowadzenie biegunów obejmuje zacisk samochodowy M* oraz sworzeń M8. Sworzeń M8 nie służy do podłączenia obwodu rozruchu silnika.
Firma Haze Battery wspiera kształtowanie
świadomości ekologicznej. PROSIMY przestrzegać
wytycznych dotyczących recyklingu/utylizacji ołowiu.
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