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گلـنــــور
عاملیـت فروش باتـری ژل سـوالر

بـــاتــــری ژل ســــــــــوالر

باتری سرب اسید الکترولیت ژل حداقل اتالف آب خود دشارژی پایین طول عمر باال چرخه عمیق

IEC 61427-1 مطابـــق با الزامـــات اســـتاندارد



باتری های سوالر
ایــن باتری هــا از نــوع VRLA )باتری هــای 
ــا  ــده( ب ــم ش ــار تنظی ــا فش ــه ب دارای دریچ
ــا  ــاف باتری ه ــتند. برخ ــت ژل هس الکترولی
الکترولیــت مایــع، پدیــده الیه بنــدی  بــا 
اســید در ایــن نــوع الکترولیــت تثبیــت شــده 
وجــود نــدارد کــه بــا کاهــش خوردگــی شــبکه 
و کاهــش مصــرف آب باعــث افزایــش طــول 
عمــر باتــری شــده و آن را بــرای اســتفاده های 
باتری هــای  می نمایــد.  مناســب  صنعتــی 
ســوالر بــا فنــاوری بازترکیــب اکســیژن، بــدون 
ــه  ــازی ب ــتند و نی ــداری هس ــه نگه ــاز ب نی
ــرر  ــزودن مک ــت و اف بررســی ســطح الکترولی
ــه  ــرا چرخ ــد، زی ــتفاده ندارن ــان اس آب در زم
بازیابــی اکســیژن از اتــاف آب جلوگیــری 
نمــوده و الکترولیــت ژل امــکان نشــتی اســید 
از باتــری را بــه حداقــل رســانده اســت. ایــن 
 IEC باتــری مطابــق بــا الزامــات اســتاندارد
شــرایط  دارای  و  شــده اند  تولیــد   61427-1

ــند.  ــب می باش ــی مناس ــردی و کارآی عملک

کاربردهای باتری های سوالر
بـا تعـداد  باتری هـای سـوالر در کاربردهایـی 
زیاد چرخه های شـارژ و دشـارژ با عمق دشـارژ 
بـاال مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. یکـی از 
مصداق هـای ایـن کاربری، اسـتفاده بـه عنوان 
منبـع ذخیـره انـرژی تولیـد شـده بـه وسـیله 

انـرژی می باشـد. منابـع تجدید پذیـر 

مشخصات الکتریکی

)25°Cشاخص )در دمای عملکردSFGHI100-12

V 12ولتاژ نامی

V 13~12.7محدوده ولتاژ مدار باز در حالت شارژ کامل

V 9کمترین ولتاژ مجاز در طی دشارژ

V 14.40~14.20محدوده ولتاژ شارژ در شرایط عملکرد چرخه ای )سیکلی(

V 13.80~13.60محدوده ولتاژ در شرایط آماده به کار )شارژ شناور(

mV/°C 15-ضریب تصحیح ولتاژ  شارژ نسبت به دما

mΩ 10~6مقاومت داخلی در حالت شارژ کامل

2200A100Ahجریان اتصال کوتاه)برون یابی شده(

750A100Ahبیشترین جریان دشارژ مجاز لحظه ای)حداکثر 1 ثانیه(

300A100Ahبیشترین جریان دشارژ مجاز دائمی

25A100Ahبیشترین جریان دشارژ مجاز

مشخصات مکانیکی

mm 224×174×345 ابعادباتری

Kg 0.65±30.15وزن باتری

مشخصات  عمومی

مهره M8 با آلیاژ برنجینوع و جنس قطب

1025Whانرژی )20ساعت(

100Ahظرفیت نامی)20ساعت(

توربین های 
بادی

پنل های 
خورشیدی

ویژگی های باتری های سوالر

دشارژ خود به خود اندک
استفاده از مواد اولیه با خلوص باال موجب کاهش میزان دشارژ خود بخودی باتری می گردد.

محدوده وسیع دمای قابل استفاده
باتری های سوالر در محدوده دمایی 20 تا 45 درجه سانتی گراد قابل استفاده هستند.

عمر سرویس دهی
لیاژ بهینه شـده  شـارژ پذیری باال و افزایش مقاومت به خوردگی در شـبکه های سـربی ضخیم با آ

موجب عمر سـرویس باال در باتری های سـوالر شـده است.

)Deep Cycle(مناسب برای کاربری شارژ-دشارژ متوالی با عمق دشارژ باال
باتری هـای سـوالر بـرای اسـتفاده در کاربری هایـی کـه در آن هـا باتـری تعـداد زیـاد سـیکل شـارژ و 
دشـارژ بـاال را تحمـل می کنـد، طراحـی شـده انـد. ایـن باتری هـا بـه گونـه ای طراحـی شـده اند که در 
صـورت عـدم دریافـت شـارژ کافـی در دوره زمانـی مشـخص، بـاز هـم امـکان دشـارژ و راه انـدازی 

مصـرف کننده هـا را داشـته باشـند.

)Maintenance(عدم نیاز به سرویس و نگهداری
اسـتفاده از دریچه تنظیم شـده موجب برگشـت آب حاصل از تجزیه الکترولیت باتری به واکنش 

شـیمیایی و بازترکیب آن می شـود و نیاز به بررسـی و افزودن آب به الکترولیت نمی باشـد.

کاهش مصرف آب
بـا اسـتفاده از دریچه هـای تنظیـم شـده، فشـار گاز داخـل باتـری بیشـتر از فشـار اتمسـفر اسـت کـه 

موجـب کاهـش مصـرف آب مـی شـود.
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