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AKUMULATORY „ACCU” 
 
                     

                                                   
 
                          ACCU 12V/50Ah                                            ACCU 12V/62Ah 

 

Dane techniczne: 
- pojemności 50Ah i 62Ah 
- akumulatory ołowiano/wapienne + elektrolit płynny kwas, szczelne.  
- napięcie nominalne – 12 V 
- rozładowywanie powolne, przeznaczenie - do zasilania elektryzatorów bateryjnych/uniwersalnych.  
- Przechowywanie w warunkach czystych, suchych najlepiej w temperaturze między 10-30 ℃. 
 
 
Informacje dodatkowe: 
Zastosowanie: 
Akumulatory przeznaczone wyłącznie do ogrodzeń elektrycznych. 
ACCU 12V/50 Ah – optymalne źródło zasilania dla elektryzatorów SECUR: 100, 130; DUAL: D1, D2, D3 
ACCU 12V/62 Ah – optymalne źródło zasilania dla elektryzatorów SECUR: 200, 300, 500, DUAL D4 
 
Ładowanie: 
- Zaleca się, aby przed pierwszym zastosowaniem naładować akumulator, (2 godziny ładowania jest    
  wystarczające. 
- Prąd ładowania nie powinien przekraczać 1/10 pojemności akumulatora. 
- Do ładowania potrzebna jest ładowarka z odpowiednią mocą, a jeśli to możliwe automatyczna. 
- Ładowanie powinno odbywać się przy zamkniętych korkach.  
- Kolejne ładowanie wykonuje się wg zasady 1/10 tzn. dla akumulatora 45Ah powinno się wykonać ładowanie  
  4,5A w czasie 10 godz. 
- Akumulatory 12V powinny być ładowane regularnie. Sprawdź poziom naładowania co 2 miesiące i podłącz do  
  ładowania automatyczną ładowarkę jeśli jest to konieczne. Po długim okresie nieużywania, akumulator może  
  być zniszczony i można przywrócić jego działanie tylko poprzez mocniejsze profesjonalne ładowarki.  
-    Uwaga: Po naładowaniu należy odczekać kilka godzin przed podłączeniem do elektryzatora. 
- Akumulator doładowywany jest automatycznie w elektryzatorze z baterią słoneczną.  
- Napięcie końcowe – nie powinno być rozładowane poniżej 75 – 80 % 
- Akumulatory wyposażone są we wskaźnik rozładowania. 
- Głębokie rozładowanie nie podlega gwarancji (kiedy klient całkowicie rozładuje akumulator).  
 
Gwarancja:  
1 rok na wady fabryczne – zupełne rozładowanie nie jest objęte gwarancją. 
Uwaga: Akumulatory „ACCU” nie mogą być używane do innych celów niż zasilanie elektryzatorów.    
 


