© GNB® Industrial Power

Nasz oddział GNB® Industrial Power oferuje szeroki zakres produktów i usług w zakresie magazynowania, w tym rozwiązania dla
systemów telekomunikacyjnych, kolejnictwa i górnictwa, systemy fotowoltaiczne (energia słoneczna), systemy zasilania awaryjnego UPS oraz akumulatory dla wózków widłowych i pojazdów elektrycznych.
Exide Technologies jest dumny ze swojej proekolgicznej postawy. Program Total Battery Management (zintegrowane podejście
to produkcji, dystrybucji oraz recyklingu akumulatorów kwasowo-ołowiowych) został stworzony, aby zapewnić bezpieczne i ekologiczne użytkowanie swoich produktów.

Wyższy poziom

zarządzania energią
www.gnb.com

GNB® INDUSTRIAL POWER to trwałe rozwiązania,
łączące wydajność z elastycznością.

MXGACPG05000913 Subjects to alterations.

Firma Exide Technologies, działająca w ponad 80 krajach, jest jednym z największych producentów oraz recyklerów akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Exide oferuje wszechstronne oraz dopasowane do potrzeb Klienta rozwiązania dotyczące zakumulowanej energii elektrycznej. Z ponad stuletnim doświadczeniem w rozwijaniu innowacyjnych technologii, Exide jest partnerem
Producentów Oryginalnego Wyposażenia (OEM) i obsługuje rynek części zamiennych dla zastosowań przemysłowych oraz transportowych.

Baterie przemysłowe / Motive Power
Katalog produktów

Rozwiązania energetyczne
		
dla świata w ciągłym ruchu

Akumulatory przemysłowe > Rozwiązania energetyczne

Rozwiązania energetyczne
Więcej niż akumulator
Firma GNB Industrial Power jest uznanym i sprawdzonym na całym świecie dostawcą w zakresie zakumulowanej energii
elektrycznej do zasilania wózków widłowych, pojazdów drogowych, ciągników i innych pojazdów o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym. Nieważne, w którym miejscu się znajdujesz, firma GNB Industrial Power oferuje Ci idealne
rozwiązania systemowe.
Warunki eksploatacji
dla pojazdów
transportowych i odpowiednio
dla baterii trakcyjnych

Kategoria III

Kategoria II

Kategoria I

Małe obciążenia

Normalne warunki

10–14 godzin

10–14 godzin

Wysokie obciążenia

Typowe czasy ładowania
System

7–8 godzin

5,5 –6 godzin

4 godziny

Classic
EPzS / EPzB
Classic

EPzS / EPzB z EUW*
TENSOR TCSM
Liberator
Sonnenschein
EPzV**

Zalecane obszary
stosowania

Możliwe obszary
stosowania

* EUW = system wymuszonej cyrkulacji elektrolitu
** do 15 kWh: 80% rozładowania (DOD), do 20 kWh: 70% (DOD), większe ilości energii możliwe po wyjaśnieniu warunków eksploatacji z Działem Produktu.

Kategoria I

Kategoria II

Kategoria III

> Gładkie, równe drogi bez większych

> Drogi utwardzone, ale też dodatkowa

> Złe nawierzchnie, trudno przejezdne

wzniesień (do 3%)
> Normalne warunki środowiskowe
> Wykorzystanie dostępnej pojemności
do 50% (połowa obciążenia
znamionowego do 8 godz.
lub pełne obciążenie znamionowe
do 4 godz.)

eksploatacja pod gołym niebem na

tereny

nierównej nawierzchni, wzniesienia

> Wzniesienia powyżej 6%

do 6%

> Duże obciążenia środowiskowe

> Zwiększone obciążenia środowiskowe
(zapylenie), zmiany temperatury
> Wykorzystanie dostępnej pojemności
do 100% (80% C5)

(zapylenie i ciepło)
> Wykorzystanie dostępnej pojemności
do 100% (80% C5)
> Praca na zmiany
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Akumulatory przemysłowe > Koszty operacyjne akumulatorów przemysłowych

Koszty operacyjne akumulatorów przemysłowych
Ocena ekonomiczna akumulatorów i systemów
Dla operatorów urządzeń transportu magazynowego (wózki widłowe) inwestycje we flotę, a zwłaszcza koszty operacyjne,
stanowią spory wydatek. Baterie i prostowniki uważa się za niezbędne komponenty elektrycznych pojazdów
przemysłowych.
Koszty stałe obejmują amortyzację

Koszty inwestycyjne mogą zależeć

Niskie koszty inwestycyjne nie gwaran-

oraz odsetki. Koszty inwestycyjne są

od różnych rozwiązań systemowych

tują niskich kosztów operacyjnych.

podstawą kosztów stałych.

(bateria i prostownik).

Koszty zależne od obsługi:

Koszty operacyjne można zoptymali-

zmniejszyć koszty, oszczędza energię

> Konserwacja, serwis oraz inspekcja

zować za pomocą dostosowanych roz-

oraz czas. Podczas konsultacji GNB®

> Energia elektryczna

wiązań systemowych oraz specjalnych

Industrial Power przeanalizuje Państwa

> Naprawy i części zamienne

umów serwisowych.

flotę, baterie oraz systemy.

Odpowiedni wybór systemów pomaga

> Woda w akumulatorze

Konserwacja / Części zamienne
Tylko konserwacja, wymiana wody
Energia + woda
Prostownik
Bateria

* Technologia ładowania
wysokoczęstotliwościowego
** System cyrkulacji elektrolitu
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Akumulatory przemysłowe > Zastosowania

Zastosowania

ROZWIĄZANIA
SYSTEMOWE

Wózki
widłowe

Obsługa
naziemna

Pojazdy
Chłodnie /
Łodzie
Elektryczne
sterowane Zastosowania o napędzie
wózki
automatycznie zewnętrzne elektrycznym podnośni(AGV’s)
i hybrydowym kowe

Ruchome
pomosty
robocze

EPzS SL

++ ++

+

+

+

EPzS SX

++ ++

+

+

+

Wózki
widłowe

Obsługa
naziemna

OGNIWA

Pojazdy
Chłodnie /
Łodzie
Elektryczne
sterowane Zastosowania o napędzie
wózki
automatycznie zewnętrzne elektrycznym podnośni(AGV’s)
i hybrydowym kowe

Ruchome
pomosty
robocze

Maszyny do Pojazdy
czyszczenia o napędzie
elektrycznym
i hybrydowym

Wózki
golfowe

Elektryczne Wózki do
wózki
przewożenia
inwalidzkie
kijów
golfowych

Maszyny do Pojazdy
czyszczenia o napędzie
elektrycznym
i hybrydowym

Wózki
golfowe

Elektryczne Wózki do
wózki
przewożenia
inwalidzkie
kijów
golfowych

Wózki
golfowe

Elektryczne Wózki do
wózki
przewożenia
inwalidzkie
kijów
golfowych
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EPzB
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EPzV DIN dryfit®
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EPzV BS dryfit®
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Wózki
widłowe

Obsługa
naziemna

Ruchome
pomosty
robocze

Maszyny do Pojazdy
czyszczenia o napędzie
elektrycznym
i hybrydowym

AKUMULATORY
BLOKOWE

Pojazdy
Chłodnie /
Łodzie
Elektryczne
sterowane Zastosowania o napędzie
wózki
automatycznie zewnętrzne elektrycznym podnośni(AGV’s)
i hybrydowym kowe

FF Flooded Flat
plate
FT Flooded
Tubular plate

+
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A
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GF-Y dryfit®
GF-V dryfit®
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+
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+ produkt nadający się do tego zastosowania
++ preferowany produkt do tego zastosowania
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Akumulatory przemysłowe > Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

14.

Pojemność
Cykle wg Dodatnia płyta Dodatnia płyta Akumulator
znamionowa IEC 60254-1
kratkowa
pancerna
blokowy
w C5 [Ah]

EPzS SL

230 - 1120

1500

EPzS SX

110 - 1240

1500

Pojedyncze
ogniwo

Akumulatory Bezobsługowe Wysoka
Opcja:
kwasowo- (niewymagane wydajność wykonanie
-ołowiowe uzupełnianie prądowa przeciwwybu15.
14.
regulowane
wodą)
chowe (ATEX)
zaworami

15.

14.

14.

14.

14.

15.

15.

Pojemność
Cykle wg Dodatnia płyta Dodatnia płyta Akumulator
znamionowa IEC 60254-1
kratkowa
pancerna
blokowy
w C5 [Ah]
14.

EPzS

120 - 1550

1500

EPzB

96 - 1000

1500

TCSM

390 - 1680

2000

EPzV DIN dryfit®

110 - 720

1200

EPzV BS dryfit®

122 - 340

1200

14.

14.14.

15.

Pojedyncze
ogniwo

14.

14.

15.

15.

300

FT Flooded
Tubular plate

52 - 200

900

45

450

GF-Y dryfit®

14 - 93.5

450

GF-V dryfit®

50 - 240

700

 S AGM Spiral
A
wound

15.

15.

Pojedyncze
ogniwo

Akumulatory Bezobsługowe Wysoka
Opcja:
kwasowo- (niewymagane wydajność wykonanie
-ołowiowe uzupełnianie prądowa przeciwwybu15.
14.
regulowane
wodą)
chowe (ATEX)
zaworami

15.

14.

14.

14.

15.

15.

14.

15.15.

Pojemność
Cykle wg Dodatnia płyta Dodatnia płyta Akumulator
znamionowa IEC 60254-1
kratkowa
pancerna
blokowy
w C5 [Ah]

40 - 284

15.

14.

15.15.

14.

14.14.

FF Flooded Flat
plate

Akumulatory Bezobsługowe Wysoka
Opcja:
kwasowo- (niewymagane wydajność wykonanie
-ołowiowe uzupełnianie prądowa przeciwwybu15.
14.
regulowane
wodą)
chowe (ATEX)
zaworami

15.

15.
14.

wysoka odporność
na mikrocykle

15.

15.15.

dla
Wszystkie typoszeregi

możliwość
recyklingu
14.

14.14.

15.
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Akumulatory przemysłowe > Liberator / Sonnenschein

Akumulatory o niskim stopniu obsługi i akumulatory bezobsługowe
Liberator / Sonnenschein
Liberator
Dzięki sprawdzonej technologii PzS i płytom ze stopu niskoantymonowego, seria
Liberator zaskakuje wysoką wydajnością i minimalnymi wymogami w zakresie
obsługi. Wydłużenie interwału napełniania wody do 24 tygodni* znacznie redukuje
koszy obsługi. Szeroki wybór ogniw Liberator Silver umożliwia dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb.
Właściwości techniczne i zalety produktów:
> Niezawodność i niskie koszty konserwacji – dzięki zastosowaniu płyt ze stopu
niskoantymonowego
> Znaczące zmniejszenie ubytków wody i optymalizacja tzw. reżimu ładowania przekładają się na ograniczenie kosztów i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko
> Dostępne czujniki poziomu elektrolitu i systemy automatycznego uzupełniania wody
> Usprawnione właściwości ładowania prostowników GNB®, umożliwiają rozszerzenie
interwałów napełniania wody: Liberator Silver – 16 tygodni (80 cykli) / z EUW* do 24 tygodni* (120 cykli); Liberator Gold – 30 tygodni (150 cykli) / z EUW* do 40 tygodni* (200 cykli)
>Z
 astosowanie sprawdzonej technologii PzS (dodatnia płyta pancerna)
gwarantuje długotrwałą wytrzymałość
>W
 yjątkowa różnorodność ogniw zapewnia możliwość użycia we wszystkich

*System wymuszonej cyrkulacji elektrolitu (napowietrzanie)

zastosowaniach: DIN EPzS (120-1240 Ah) i BS EPzB (110-800 Ah)

Seria EPzV / EPzV-BS
Akumulatory serii dryfit EpzV – EpzV-BS znajdują zastosowanie w urządzeniach wykorzystywanych na dużych powierzchniach, np. w magazynach. Można je stosować w przenośnikach podłogowych, maszynach do czyszczenia i elektrycznych pojazdach drogowych.
Dzięki wysokiej niezawodności i bezpieczeństwu pracy akumulatory te nadają się do
stosowania w branży spożywczej, farmaceutycznej i chemicznej.
Właściwości techniczne i zalety produktów:
> Akumulatory bezobsługowe z użyciem regulacji zaworowej, z elektrolitem			
w formie żelu
> Dzięki technologii Sonnenschein dryfit® wymagana jest minimalna 			
konserwacja (uzupełnianie wody nie jest potrzebne) przez cały okres 			
życia produktu
> Brak zanieczyszczeń oraz korozji spowodowanej rozlanym elektrolitem
> Bardzo małe samowyładowanie
> Dostępne w rozmiarach DIN i BS (wg normy IEC 60254-2)
> Opcjonalnie: wykonanie przeciwwybuchowe (ATEX)
> Możliwość recyklingu
Specjalne własności akumulatorów do 15 kWh, przeznaczonych do pracy w lekkich
i średnich warunkach eksploatacyjnych:
> Do 15 kWh dopuszczalne rozładowanie 80% (DOD)
> Dozwolone doładowywanie
> Przy 60% rozładowaniu (DOD) naładowanie możliwe już w 10 godzin (zależnie od prądu ładowania)
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Akumulatory przemysłowe > Classic / Tensor

Akumulatory kwasowo-ołowiowe z płynnym elektrolitem
Classic / TENSOR
Szereg EPzS i EPzB
Akumulatory EPzS są doskonałym sposobem magazynowania energii dla każdego
zastosowania w pomieszczeniach zamkniętych oraz w transporcie. Mogą zasilać
zarówno wózki, maszyny do czyszczenia i przenośniki, jak i podnośniki, pojazdy
elektryczne czy łodzie.
Właściwości techniczne i zalety produktów:
> Sprawdzona technologia kwasowo-ołowiowa z płynnym 			
elektrolitem
> Najwyższe osiągi i niezawodność (dzięki sprawdzonej 			
technologii płyt pancernych)
> Długa żywotność i duża gęstość energii
> W pełni izolowane łączniki i końcówki biegunów
> Szczelne tuleje biegunów
> Wykonanie zgodne z normami jakościowymi (EN ISO 9001)
> Dostępne w wersji DIN lub BS zgodnie z IEC 60 254-2
> Zarządzanie środowiskiem zgodnie z EN ISO 14001
> Opcjonalnie: wykonanie przeciwwybuchowe (ATEX)
> Możliwość recyklingu

TENSOR
W nowoczesnych wózkach widłowych potrzebne są akumulatory, które
łączą wysoką wydajność z oszczędnością energii. Bazując na wieloletnim
doświadczeniu w produkcji wysoko efektywnych akumulatorów (np. dla łodzi
podwodnych), GNB stworzyło nową generację akumulatorów kwasowoołowiowych TENSOR. Ich parametry zostały ulepszone pod względem
wydajności pracy, pojemności i oszczędności energii.
Właściwości techniczne i zalety produktów:
> Podwyższona wydajność dzięki zwiększeniu gęstości energii
> Wydłużenie pracy przez dużą pojemność i efektywność energetyczną
> Niskie temperatury pracy przekładające się na dłuższą żywotność
> Oszczędności dzięki doskonałej wydajności energetycznej
> Możliwe szybkie ładowanie i ładowanie okazjonalne*
> Wysoka efektywność w chłodniach i zastosowaniach zewnętrznych
> Odpowiednie dla trudnych warunków pracy, gdzie wymagana jest duża
wydajność prądowa
*przy korzystaniu z prostownika GNB® 2100HP i systemu cyrkulacji elektrolitu
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Akumulatory przemysłowe > Classic

Akumulatory blokowe – płyty kratkowe i płyty pancerne
Typoszereg FF
Typoszereg FF
Akumulatory typoszeregu FF nadają się do zasilania ruchomych pomostów roboczych, maszyn czyszczących oraz do wielu zastosowań
korzystających z technologii Motive Power dzięki dobrym własnościom przy dużych prądach.
Właściwości techniczne i zalety produktów:
> Dobre własności przy dużych prądach
> Akumulatory z dodatnimi płytami kratkowymi
> 300 cykli wg IEC 60 254-1
* Jako partner w zakresie rozwiązań systemowych firma GNB® Industrial Power oferuje również
odpowiednie prostowniki do tych akumulatorów.

Typoszereg FT
Akumulatory typoszeregu FT* nadają się szczególnie do zastosowań
na zewnątrz, np. w wózkach golfowych, maszynach do czyszczenia,
ruchomych pomostach roboczych i elektrycznych wózkach podnośnikowych.
Właściwości techniczne i zalety produktów:
> Niezawodność i trwałość
> Dobre osiągi przy średnich i niskich prądach rozładowania
> Akumulatory z dodatnimi płytami pancernymi
> 900 cykli wg IEC 60 254-1

* Jako partner w zakresie rozwiązań systemowych firma GNB® Industrial Power oferuje również
odpowiednie prostowniki do tych akumulatorów.
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Akumulatory przemysłowe > Sonnenschein

Akumulatory blokowe z regulacją zaworową (VRLA)
dryfit® technology
Typoszereg GF-Y (dryfit A500 cyclic)
Akumulatory blokowe typoszeregu GF-Y* nadają się szczególnie
do zastosowań w urządzeniach rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.
Do typowych zastosowań należą łodzie o napędzie elektrycznym,
wózki golfowe, elektryczne wózki inwalidzkie i skutery.
Właściwości techniczne i zalety produktów:
> 450 cykli wg IEC 60254-1
* Jako partner w zakresie rozwiązań systemowych firma GNB® Industrial Power oferuje również
odpowiednie prostowniki do tych akumulatorów.

Typoszereg GF-V (dryfit traction Block)
Akumulatory typoszeregu GF-V* szczególnie nadają się do zastosowań w przemyśle. Zalicza się tu bezosobowe systemy transportowe,
ruchome pomosty robocze, maszyny do czyszczenia, elektryczne
wózki podnoszące oraz elektryczne pojazdy drogowe.
Właściwości techniczne i zalety produktów:
> 700 cykli wg IEC 60254-1
* Jako partner w zakresie rozwiązań systemowych firma GNB® Industrial Power oferuje również
odpowiednie prostowniki do tych akumulatorów.
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Akumulatory przemysłowe > drysafe

Akumulatory blokowe z regulacją zaworową (VRLA)
Technologia AGM
Typoszereg AF (technologia AGM)
Akumulatory typoszeregu AF* sprawdzają się w lekkich zastosowaniach trakcyjnych i łączą w sobie korzystne koszty inwestycyjne z brakiem kosztów utrzymania przez cały okres eksploatacji akumulatora.
Właściwości techniczne i zalety produktów:
> 350 cykli przy 60% rozładowaniu (DOD)
* Jako partner w zakresie rozwiązań systemowych firma GNB® Industrial Power oferuje również
odpowiednie prostowniki do tych akumulatorów.

Typoszereg AS z elektrodami spiralnymi
Akumulatory typoszeregu AS nadają się do zastosowań o wysokim
zapotrzebowaniu energetycznym (prądy rozładowania oraz ładowanie),
np. w hybrydowych pojazdach AGV. Dodatkowo akumulatory AS oferują
świetną odporność na mikrocykle w zastosowaniach z możliwością
szybkiego doładowania, np. w maszynach do czyszczenia.
Właściwości techniczne i zalety produktów:
> Akumulator VRLA ze spiralnymi elektrodami
> Bezobsługowy (uzupełnianie wodą nie jest potrzebne)
> Najwyższa wydajność przy dużej mocy (rozładowanie
oraz ładowanie)*
> Dobra wydajność w niskich temperaturach
> Możliwość doładowania oraz szybkich ładowań
> Znakomita odporność na mikrocykle, zwłaszcza przy częściowym
stanie naładowania
> Odporny na wibracje
> 450 Cykli (C5) zgodnie z IEC 60254-1
* Jako partner w zakresie rozwiązań systemowych firma GNB® Industrial Power oferuje również
odpowiednie prostowniki do tych akumulatorów.
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Akumulatory przemysłowe > ATEX

Większa pojemność z zapewnieniem bezpieczeństwa
w obszarach potencjalnie niebezpiecznych
ATEX
Certyfikaty bezpieczeństwa
Produkowane przez GNB® Industrial Power akumulatory trakcyjne do pracy w obszarach niebezpiecznych spełniają wymagania
określone w dyrektywie UE 1999/92 (ATEX 137) „Wytyczne dla użytkownika” i EU 94/9 (ATEX 95) „Wytyczne dla producenta”.
Akumulatory ATEX produkcji GNB Industrial Power mogą być stosowane w najtrudniejszych warunkach, ponieważ cechuje
je najwyższy stopień zabezpieczenia. Nowo opracowane obudowy charakteryzuje skuteczna wentylacja, mocna konstrukcja
i zwarta budowa. Dzięki temu możemy uzyskać maksymalną pojemność potrzebną dla wózków chronionych zgodnie z dyrektywą ATEX.
Właściwości techniczne i zalety produktów:
> Akumulatory ATEX całkowicie spełniają wymagania dyrektywy ATEX 94/9 EC
> Zwarta

konstrukcja obudowy pozwala na zastosowanie akumulatora 								
o tej samej pojemności, jak w zastosowaniach bez ochrony 								
przeciwwybuchowej
> Bezpieczne

złącza (skręcane specjalnymi śrubami) umożliwiają łatwą 							
konserwację i naprawę akumulatora
>W
 ramach ograniczeń konstrukcyjnych narzucanych przez ATEX, 							
możliwe jest również tworzenie akumulatorów specjalnych
> Akumulatory

ATEX oferowane są w skrzyni pojedynczej, podwójnej lub
w wielu skrzyniach
> Specjalnie opracowana wentylacja powietrzna obudowy zabezpiecza akumulator przed niebezpieczną koncentracją wodoru
na powierzchni ogniw
> Obudowa z pokrywą spełnia wymagania klasy ochrony IP 23 i posiada odpowiednie szczeliny wentylacyjne
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Prostowniki
Prostowniki 2100, zarządzanie flotą i monitorowanie baterii
Prostowniki GNB
Aby sprostać wymaganiom nowoczesnej technologii Motive Power, firma
GNB Industrial Power oferuje najlepszą technologię ładowania. Z naszą
wiedzą i wieloletnim doświadczeniem jako dostawca systemów, wraz
z badaniami i rozwojem w tej dziedzinie, możemy zaoferować najlepsze
rozwiązania o najwyższej wydajności. Technologia zastosowana w budowie
najnowszych prostowników zapewnia maksymalną wydajność w trakcie
ładowania, długi czas życia akumulatora oraz optymalizuje jego pracę.
W ramach szerokiej oferty serii 2100 dostępne są prostowniki przeznaczone dla wszystkich akumulatorów kwasowo-ołowiowych Motive Power.

System zarządzania flotą 2100.net
Innowacyjny system 2100.net łączy w sobie inteligentne zarządzanie flotą z pełnym
monitoringiem akumulatora. GNB®, dzięki ponad 120-letniemu doświadczeniu
w projektowaniu, produkowaniu i zastosowaniu akumulatorów, jest wiarygodnym
partnerem w zakresie dostarczania energii.
> Niskie koszty operacyjne – optymalne wykorzystanie Twojej floty 			
akumulatorów
>C
 entralny monitoring – określanie dostępności akumulatora przez 			
centralny komputer
> Dostęp do wszystkich istotnych informacji z całego okresu eksploatacji 		
akumulatora
> Szybka i wiarygodna identyfikacja błędów

System monitoringu akumulatora 2100
Funkcje monitoringu akumulatora (oferowane przez system 2100.net) zapewniają dostęp do wszystkich istotnych informacji, obejmujących okres jego eksploatacji. Użycie 2100.net nie wymaga podłączenia elektronicznych urządzeń do akumulatora. Wtyczka
ze zintegrowanym chipem RFID umożliwia sprawną identyfikację baterii, jej wykorzystanie i raportowanie całego systemu prostowników i konkretnych akumulatorów.

Bateria

BattID
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Akcesoria

Automatyczny system uzupełniania wody
GNB® Industrial Power zaleca, aby uzupełnianie wody w akumulatorach
odbywało się za pomocą szybkich i bezpiecznych systemów.
GNB® Industrial Power oferuje systemy w dwóch wariantach:
> Systemy pływakowe i wtryskowe

Zbiorniki do uzupełniania wody
Dodatkowo, GNB® Industrial Power oferuje wiele użytecznych komponentów do automatycznego napełniania wodą.
> Przenośny lub do montażu naściennego
> Pistolet i oprzyrządowanie

System cyrkulacji elektrolitu (EUW)
Ogniwa z ciekłym elektrolitem mogą posiadać system cyrkulacji elektrolitu
(EUW). Ogniwa będą wówczas mieć elastyczną rurkę z trójnikiem. Rurka ta
jest następnie instalowana obok bieguna.

Czujniki poziomu elektrolitu
Dla zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji akumulatorów Motive
Power opracowano szereg czujników, aby kontrolować poziom
elektrolitu. Wszystkie czujniki mają tę samą konstrukcję i oparte są
na tej samej technologii.
Opcjonalne dodatki:
> LED dla zdalnej tablicy rozdzielczej
> Wielowarstwowy
> LED instalowane w złączu baterii
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Serwis baterii – rozwiązania energetyczne
Efektywny i ukierunkowany na potrzeby Klienta
GNB® jest ekspertem
Kto podoła temu zadaniu lepiej, niż profesjonaliści z firmy, która ma ponad
120-letnie doświadczenie w projektowaniu, produkowaniu i zastosowaniu akumulatorów?
Przekaż odpowiedzialność za utrzymanie akumulatorów i prostowników ekspertom: kontakt z serwisem GNB® zapewni Ci wyjątkowe korzyści w postaci
bezpieczeństwa oraz oszczędności kosztów i czasu!

GNB® ma doświadczenie we wszystkich możliwych zastosowaniach
Profesjonalne utrzymanie akumulatorów i prostowników jest kluczem do ich długiej pracy i maksymalnej efektywności Twojej floty.
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Dzięki wieloletniemu doświadczeniu GNB® jest kompetentnym partnerem w dostarczaniu najlepszych rozwiązań związanych z magazynowaniem energii.
GNB® oferuje indywidualne rozwiązania dla wszystkich operacji logistycznych.

TI
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Kontrakt inspekcyjny
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ENERGY SO

Kontrakt konserwacyjny
Dożywotnia gwarancja
Kontrakt na pełną obsługę

GNB® Service –
zindywidualizowany,
profesjonalny i świadczony
w całej Europie!
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Najlepsze rozwiązania technologiczne w dziedzinie akumulatorów

Silna, światowa marka nowego produktu opartego na koncepcji opracowanej przez GNB Industrial Power: Liberator to akumulatory o minimalnych wymaganiach obsługowych, bazujące na sprawdzonej technologii
płyt pancernych, na najnowszych rozwiązaniach w zakresie wzornictwa
akumulatorów i prostowników.

Globalna marka o ugruntowanej pozycji, synonim najwyższej jakości.
Oferująca akumulatory przemysłowe (wykonane w wiodącej na rynku
technologii żelowej) do niemal wszystkich zastosowań Motive Power.
Sonnenschein zostało założone w roku 1910 i stało się symbolem najlepszej na świecie technologii dryfit.

Renomowana marka w Europie oraz na świecie. To symbol jakości i trwałości w urządzeniach Motive Power zaprojektowanych i wyprodukowanych zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi standardami technologicznymi.

Marka TENSOR to innowacyjne akumulatory o dużej mocy tworzone
przez GNB® Industrial Power. Bazując na wieloletnim doświadczeniu
w technologii CSM (używanej w akumulatorach przeznaczonych do łodzi podwodnych), zastosowaniami stacjonarnymi (OCSM) i trakcyjnymi
(ECSM), GNB® opracowało nową generację akumulatorów kwasowoołowiowych. Główne zalety akumulatorów TENSOR to: większa efektywność, pojemność i wydajność energetyczna.

GNB® oferuje baterie wykonane w technologii AGM do zastosowań Motive Power pod marką drysafe®. Specjalnością tej serii są baterie drysafe®
RECUP – baterie z wieczkiem VRLA, o specjalnej budowie kratki, którą
charakteryzują wysokie prądy oraz duża odporność na mikrocykle.
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