
VRLA Rechargeable Battery

ZASTOSOWANIA

SPECYFIKACJA

Zasilacze 

MATERIAŁ OBUDOWY

Zabawki
Boostery

TYPY TERMINALI

SHR10-12

Urządzenia laboratoryjne 

Oświetlenie awaryjne

Systemy alarmowe i p.poż.

CECHY
Bezobsługowy
Szczelna obudowa 
Praca w dowolnym położeniu (oprócz zaciskami do dołu) 
Zaprojektowany do rozładowywania dużymi prądami 
Projektowana żywotność 6-9 lat w 20⁰C wg Eurobat 
Technologia AGM (Absorbent Glass Mat)
Wydajność mocowa dla czasów rozładowania 2min~15min 
jest o 50% większa niż dla serii BP

    : 
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Model: SHR10-12FR

Spełniane normy:

Certyfikaty:

Napięcie nominalne

Pojemność nominalna 

Terminale
Masa 

Temperaturowy zakres 
pracy

Max. Prąd Rozładowania
Max. Prąd Ładowania

Samorozładowanie
Rezystancja Wewnętrzna

Ładowanie   0oC~40oC(32oF~104oF)

Rozładowanie -20oC~50oC(-4oF~122oF)

Składowanie -20oC~40oC(-4oF~104oF)

 12mΩ (Pełne naładowanie )

    <  3% miesięcznie (25oC)

T2 (Faston 6.3mm), opcjonalnie T1

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 
Długość Szerokość Wysokość (         Wys. całkowita (
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SHR10-12 (SHR10-12FR) Charakterystyka rozładowania (25 C/77 F              CharakteryCharakterystyka ładowania

Czas rozładowaniaCzas rozładowania
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Typowa charakterystyka ładowania dla pracy buforowej)

Czas ładowania (hr)
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Procedura ładowania
Wpływ temperatury na żywotność dla pracy buforowej

likacja Metoda
ładowania

Max. prąd 
ładowania 

(CA)

rozładowania

Czas ładowania
Współczynnik 

temperaturowej 
kompensacji 

napięcia

Napięcie
Ładowania
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Praca
buforowa

Praca 
cykliczna

Ładowanie
stało

napięciowe i 
stałoprądowe
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Temperatura

Napięcie ładowania

Jednostka : WCharakterystyka stałomocowa 25⁰C/77⁰C
Czas rozła-
         dowania

Charakterystyka stałoprądowa 25⁰C/77⁰C Jednostka : A
Czas rozła-
         dowania

Wszystkie dane i wykresy mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji,  zastrzega sobie prawo do aktualizacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Twój lokalny dystrybutor Wamtechnik Sp. z o.o. 
http://wamtechnik.pl

Napięcie ładowania

Poziom naładowania

Prąd ładowania

     Rozładowanie
     100%(0.1CA x 10h)
       50%(0.1CA x 5h) 

     Ł adowanie stałym napięciem
     Napięcie ładowania:2.275V/ogniwo
     Prąd ładowania A
3   Temperatura 
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