
Baterie s technologií VRLA - valve regulated lead acid - ventilem řízené baterie, elektrolyt na bázi gelu, 
bezúdržbové. 
Díky technologii AGM (Absorbent Glass Mat) bylo u této baterie dosaženo nejlepších výkonových parametrů. 

 
 

1. Základní informace 
 
1.1 Konstrukce obalu 

 
Baterie mají jedinečnou konstrukci obalu baterie, zamezující jakýmkoli uniku elektrolytu kolem konektorů 
nebo jinde z baterií. Konstrukce zaručuje bezpečný a efektivní provoz baterií v jakékoli provozní poloze. 
Baterie jsou klasifikovány jako "nevytékající". 
 
 
1.2 Bezúdržbové baterie 

 
Při udržovacím (plovoucím) režimu provozu baterií není třeba kontrolovat hustotu elektrolytu nebo doléhat 
destilovanou vodu. Tato skutečnost znamená, že není třeba zajišťovat provozní údržbu baterií. 
 
 
1.3 Vysoká kvalita a vysoká spolehlivost 

 
Baterie jsou známy svojí kvalitou a spolehlivostí. Baterie se vyznačují nízkými nároky na údržbu, tak i 
bezpečným provozem v zařízeních, která jsou jimi napájena. Baterie jsou schopné odolávat přebíjení, 
hlubokému vybití, vibracím a otřesům. Jsou vhodné i pro delší skladování. Pro zajištění vysoké kvality jsou 
baterie 100% ve výrobě testovány na napětí, kapacitu a bezpečnostní ventily jsou 100% vizuálně kontrolovány. 
 
 
1.4 Zotavení hlubokého vybití 

 
Baterie mají mimořádné zotavení, dokonce i v případech hlubokého vybití. 
 
 
1.5 Nízké samovybíjení 

 
Protože v bateriích je jako materiál pro výrobu mřížek použita kvalitní slitina olova a vápníku, mohou být tyto 
baterie skladovány po dlouhou dobu bez nutnosti dobíjení. 
 
 
1.6 Dlouhá životnost 

 
Baterie mají dlouhou životnost v cyklickém i udržovacím (plovoucím) režimu provozu. 
 
 
1.7 UL a CE certifikáty 

 
Všechny baterie prošly úspěšně certifikací U.L. (test report MH25860) a CE (test report G2M20201-0102-E-16) 
 
 

2. Hlavní charakteristiky 
 
2.1 Vybíjení 

 
2.1.1 Doporučené konečné vybíjecí napětí 



 
Vybíjecí proud: Doporučené konečné vybíjecí napětí: 
Do 0.1 CA - 1.75 
0.11-0.17CA - 1.70 
0.18-0.25 CA - 1.67 
0.26-1 CA - 1.60 
Nad 1.1CA - 1.30 
Upozornění: Nikdy nenechávejte baterii vybíjet až k nulovému napětí - používejte odpojovače. 
 
 
2.1.2 Vybíjecí charakteristiky 
 
Vybíjecí kapacita závisí na vybíjecím proudu a okolní teplotě. Grafy 1, 2, 3 ukazují rozdílnost vybíjecích 
charakteristik FP, LFP a CFP baterií (při teplotě 25oC). Ukazují, že kapacita baterie klesá při vybití na hodnotu 
proudu, která překračuje 10 nebo 20 hodinový cyklus. 
 
 



 

 



 
 
2.1.3 Vliv
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2.3.1 Cyklický režim 
 
Vzhled k výše popsaným faktorům ovlivňujícím životnost baterie, závisí doba životnosti na hloubce vybití v 
každém cyklu. Hluboké vybití v každém cyklu ještě více zkracuje životnost baterie. 
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Odhadovaná životnost baterie v udržovacím režimu je 5 - 18 let (dle typu baterií). Na životnost mají vliv výše 
popsané faktory, provozní teplota, počet a hloubka nadměrného vybití - to vše zkracuje životnost baterie. 
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