
Kurşun Asit

 Akü Çeşitleri

Hızlı Şarj 

(Sabit Akım) 

12 Volt Akü

Yavaş Şarjı 

(Sabit Gerilim) 

12 Volt Akü

Dengeleme 

Şarjı

(Sabit 

Gerilim) 

12 Volt Akü

Tampon Şarjı

(uzun süreli 

depolama 

sırasında şarj 

bakımı)

Sıcaklık Telafisi

%20 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%50 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%60 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%70 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%90 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

Standart Bakımsız/Sulu 

Otomotiv SLI (Kalsiyum)

Exide Select, 

Exide Classic, 

Exide Commercial, 

Exide Cutting Edge, 

Exide Marine Start, 

Exide Flooded SuperCrank

Exide Flooded PowerSport

14.8V'luk bir gerilime 

sahip aküyü, I20 'den en 

fazla 10 kez sabit akım 

hızında şarj edin

(örnek; C20 = 100 Ah 

için, maksimum şarj akımı,

10x5A ya da 50A'dir.)

12 ila 24 saat boyunca veya 

akım C20 değerinin %1 

altına düştüğünde 14.8V - 

15.0V sınırında şarj edin.

(örnek: C20 = 100Ahr 

düşük akım kesme değeri

% 1 x 100 veya 1A)

13.5V - 13.8V

Şarj gerilimi

12.60V - 13.50V

Akımı 0.4 x I20 ile 

sınırlayın

Şarj Sıcaklığı Telafisi: Listelenen tüm şarj voltajları 15-25ºC (68-77ºF) 

sıcaklık aralığı için uygundur. Bu aralığın altındaki ortalama çalışma 

sıcaklıkları için (daha soğuk)  maksimum  voltaj ayar noktası, her  10ºC 

(18º F)  için Hücre Başına 0.063 Volt (12V akü için 0.38 Volt) artışla telafi 

edilmelidir. Bu aralığın üzerindeki ortalama çalışma sıcaklıkları için (daha 

ıcak),  maksimum  voltaj ayar noktası her  10ºC (18º F)  için Hücre 

Başına 0.063 Volt (12V   akü için 0.38 Volt) oranında bir azalma ile 

engelenmelidir.

Örnek: 95ºF ve 14,2 Volt ayar noktasında, Düzeltilmiş Voltaj = 14,2 - 

(((95-77) / 18) x (0,38)) = 13,82 Volt

Önerilmez 12.44V

Aküyü 

kullanmadan 

önce, 

bu şarj 

durumunda 

veya 

öncesinde 

destek 

önerilir.

12.52V

12.60V 12.77V

Kurşun Asit

 Akü Çeşitleri

Hızlı Şarj 

(Sabit Akım) 

12 Volt Akü

Yavaş Şarjı 

(Sabit Gerilim) 

12 Volt Akü

Dengeleme 

Şarjı

(Sabit 

Gerilim) 

12 Volt Akü

Tampon Şarjı

(uzun süreli 

depolama 

sırasında şarj 

bakımı)

Sıcaklık Telafisi

%20 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%50 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%60 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%70 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%90 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

Bakımsız/Sulu Ekstrem 

Döngü

Exide Extreme,

Exide Marine Dual Purpose

14.8V'luk bir gerilime 

sahip aküyü, I20 'den en 

fazla 10 kez sabit akım 

hızında şarj edin

(örnek; C20 = 100 Ah 

için, maksimum şarj akımı,

10x5A ya da 50A'dir.)

12 ila 24 saat boyunca veya 

akım C20 değerinin %1 

altına düştüğünde 14.8V - 

15.0V sınırında şarj edin.

(örnek: C20 = 100Ahr 

düşük akım kesme değeri

% 1 x 100 veya 1A)

13.5V - 13.8V

Şarj gerilimi

12.60V - 13.50V

Akımı 0.4 x I20 ile 

sınırlayın

Şarj Sıcaklığı Telafisi: Listelenen tüm şarj voltajları 15-25ºC (68-77ºF) 

sıcaklık aralığı için uygundur. Bu aralığın altındaki ortalama çalışma 

sıcaklıkları için (daha soğuk)  maksimum  voltaj ayar noktası, her  10ºC 

(18º F)  için Hücre Başına 0.063 Volt (12V   akü için 0.38 Volt) artışla 

telafi edilmelidir. Bu aralığın üzerindeki ortalama çalışma sıcaklıkları için 

(daha ıcak),  maksimum  voltaj ayar noktası her  10ºC (18º F)  için Hücre 

Başına 0.063 Volt (12V   akü için 0.38 Volt) oranında bir azalma ile 

engelenmelidir.

Örnek: 95ºF ve 14,2 Volt ayar noktasında, Düzeltilmiş Voltaj = 14,2 - 

(((95-77) / 18) x (0,38)) = 13,82 Volt

Önerilmez 12.44V 12.52V 12.60V 12.77V

Akü Sıcaklığı: Aküler, en verimli şarj için en az 60ºF (15ºC) sıcaklığa ve aşırı ısınma etkilerini 

sınırlamak için 30º C'nin altına getirilmelidir.

AC Dalgalanma Şarj Sınırlamaları: Bazı DC şarj  cihazları,  şarj  girişine  AC  dalga dalga formu 

olarak adlandırılan şeye sahip  olacaktır.  Aşırı  dalgalanma  akünün  ısınmasına ve gazlanmasına 

neden olarak ömrünü kısaltır. Float şarj aşaması sırasında dalgalanma akımı gezileri nominal 

kapasitenin her 100 Ah  için  +/-5  Amper'i  geçmemelidir. (Örnek: 80 Ah akü için +/- 4 amper) (Örnek: 

13,8 Voltta +/- 0,70 Volt)

İşletim Isısı: Optimum çalışma için önerilen çalışma sıcaklığı aralığı 10ºC ila 30º arasıdır (50ºF -86ºF). 

Düşük sıcaklıklar kapasite verimini sınırlar. Yüksek sıcaklıklar kullanım ömrünü düşürebilir. Maksimum 

çalışma sıcaklığı 50ºC'dir. (122ºF)

Depolama: Açık devre depolama için, akünün kapalı, temiz ve kuru bir yerde saklanması tavsiye edilir. Asla hava geçirmez 

bir muhafaza içinde saklamayın (veya çalıştırmayın). Direkt  ısı  kaynaklarından  uzak  tutunuz. Depolama  sıcaklığı 10ºC - 

25ºC (50ºF - 77ºF) arasında  olmalıdır. Depolama  sırasında aküler tüm potansiyel yük kaynaklarından çıkarılmalıdır. Aküler  

depolamadan önce tam olarak şarj edilmelidir. Aküler 6 ayda bir veya akü voltajı 12,52 volta ulaştığında şarj  edilmelidir. 

Yüksek  sıcaklıklarda  depolama,  hızlandırılmış kendi kendine deşarj oranlarına neden olacaktır. Genel bir kural, 25ºC 

(77ºF) üzerindeki her 18ºF (10ºC) için takviye şarjından önceki sürenin yarıya indirilmesidir. Uygun  şarj  olmadan  

depolama  aşırı  sülfatlanma  ile sonuçlanabilir ve akü performansı ve ömrü için zararlı olabilir.

Özel Notlar Diğer Öneriler

Not: Bu bilgiler SADECE listelenen 12V gerilime sahip tek kurşun asitli akü çeşitleri için geçerlidir.

UYARI: Bu veriler, birden fazla 12V gerilime sahip akünün, seri veya paralel bağlandığı durumlar için geçerli değildir.

Diğer ÖnerilerÖzel Notlar

Akü Sıcaklığı: Aküler, en verimli şarj için en az 60ºF (15ºC) sıcaklığa ve aşırı ısınma etkilerini 

sınırlamak için 30º C'nin altına getirilmelidir.

AC Dalgalanma Şarj Sınırlamaları: Bazı DC şarj  cihazları,  şarj  girişine  AC  dalga dalga formu 

olarak adlandırılan şeye sahip  olacaktır.  Aşırı  dalgalanma  akünün  ısınmasına ve gazlanmasına 

neden olarak ömrünü kısaltır. Float şarj aşaması sırasında dalgalanma akımı gezileri nominal 

kapasitenin her 100 Ah  için  +/-5  Amper'i  geçmemelidir. (Örnek: 80 Ah akü için +/- 4 amper) (Örnek: 

13,8 Voltta +/- 0,70 Volt)

İşletim Isısı: Optimum çalışma için önerilen çalışma sıcaklığı aralığı 10ºC ila 30º arasıdır (50ºF -86ºF). 

Düşük sıcaklıklar kapasite verimini sınırlar. Yüksek sıcaklıklar kullanım ömrünü düşürebilir. Maksimum 

çalışma sıcaklığı 50ºC'dir. (122ºF)

Depolama: Açık devre depolama için, akünün kapalı, temiz ve kuru bir yerde saklanması tavsiye edilir. Asla hava geçirmez 

bir muhafaza içinde saklamayın (veya çalıştırmayın). Direkt  ısı  kaynaklarından  uzak  tutunuz. Depolama  sıcaklığı 10ºC - 

25ºC (50ºF - 77ºF) arasında  olmalıdır. Depolama  sırasında aküler tüm potansiyel yük kaynaklarından çıkarılmalıdır. Aküler  

depolamadan önce tam olarak şarj edilmelidir. Aküler 6 ayda bir veya akü voltajı 12,52 volta ulaştığında şarj  edilmelidir. 

Yüksek  sıcaklıklarda  depolama,  hızlandırılmış kendi kendine deşarj oranlarına neden olacaktır. Genel bir kural, 25ºC 

(77ºF) üzerindeki her 18ºF (10ºC) için takviye şarjından önceki sürenin yarıya indirilmesidir. Uygun  şarj  olmadan  

depolama  aşırı  sülfatlanma  ile sonuçlanabilir ve akü performansı ve ömrü için zararlı olabilir.



Kurşun Asit

 Akü Çeşitleri

Hızlı Şarj 

(Sabit Akım) 

12 Volt Akü

Yavaş Şarjı 

(Sabit Gerilim) 

12 Volt Akü

Dengeleme 

Şarjı

(Sabit 

Gerilim) 

12 Volt Akü

Tampon Şarjı

(uzun süreli 

depolama 

sırasında şarj 

bakımı)

Sıcaklık Telafisi

%20 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%50 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%60 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%70 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%90 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

Bakımsız/Sulu Derin Döngü 

& marin (Antimon)

Exide Marine Deep Cycle,

Exide Special Heavy Duty 

and Floor Scrubber

14.7V'luk bir gerilime 

sahip aküyü, I20 'den en 

fazla 10 kez sabit akım 

hızında şarj edin

(örnek; C20 = 100 Ah 

için, maksimum şarj akımı,

10x5A ya da 50A'dir.)

12 ila 24 saat boyunca veya 

akım C20 değerinin %1 

altına düştüğünde 14.7V - 

15.0V sınırında şarj edin.

(örnek: C20 = 100Ahr 

düşük akım kesme değeri

% 1 x 100 veya 1A)

13.2V - 13.4V

Şarj gerilimi

12.60V - 13.20V

Akımı 0.4 x I20 ile 

sınırlayın

Şarj Sıcaklığı Telafisi: Listelenen tüm şarj voltajları 15-25ºC (68-77ºF) 

sıcaklık aralığı için uygundur. Bu aralığın altındaki ortalama çalışma 

sıcaklıkları için (daha soğuk) maksimum voltaj ayar noktası, her 10ºC(18º 

F) için Hücre Başına 0.063 Volt (12V akü için 0.38 Volt) artışla telafi 

edilmelidir. Bu aralığın üzerindeki ortalama çalışma sıcaklıkları için (daha 

sıcak), maksimum voltaj ayar noktası her 10ºC (18º F) için Hücre Başına 

0.063 Volt (12V akü için 0.38 Volt) oranında bir azalma ile 

dengelenmelidir.

Örnek: 95ºF ve 14,2 Volt ayarnoktasında,Düzeltilmiş Voltaj = 14,2 + 

(((95-77) / 18) x (0,38)) = 14,58 Volt

12.1V 12.44V 12.52V 12.60V 12.77V

Kurşun Asit

 Akü Çeşitleri

Hızlı Şarj 

(Sabit Akım) 

12 Volt Akü

Yavaş Şarjı 

(Sabit Gerilim) 

12 Volt Akü

Dengeleme 

Şarjı

(Sabit 

Gerilim) 

12 Volt Akü

Tampon Şarjı

(uzun süreli 

depolama 

sırasında şarj 

bakımı)

Sıcaklık Telafisi

%20 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%50 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%60 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%70 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%90 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

Jel Hücre

Exide Prevailer

14.1V'luk bir gerilime 

sahip aküyü, I20 'den en 

fazla 10 kez sabit akım 

hızında şarj edin

(örnek; C20 = 100 Ah 

için, maksimum şarj akımı,

10x5A ya da 50A'dir.)

12 ila 24 saat boyunca veya 

akım C20 değerinin %1 

altına düştüğünde 14.1V - 

14.4V sınırında şarj edin.

(örnek: C20 = 100Ahr 

düşük akım kesme değeri

% 1 x 100 veya 1A)

13.5V - 13.8V

ile sınırlı akım

Şarj gerilimi

12.75V - 13.50V

Akımı 0.4 x I20 ile 

sınırlayın

Şarj Sıcaklığı Telafisi: Listelenen tüm şarj voltajları 15-25ºC (68-77ºF) 

sıcaklık aralığı için uygundur. Bu aralığın altındaki ortalama çalışma 

sıcaklıkları için (daha soğuk) maksimum voltaj 

ayarnoktası,her10ºC(18ºF)içinHücreBaşına0.063Volt (12V akü için 0.38 

Volt) artışla telafi edilmelidir.Bu aralığın üzerindeki 

ortalamaçalışmasıcaklıklarıiçin(dahasıcak), maksimumvoltaj 

ayarnoktasıher10ºC(18ºF)içinHücre Başına 0.063 Volt (12V akü için 0.38 

Volt) oranında bir azalma iledengelenmelidir.

Örnek: 95ºF ve 14,2 Volt ayar noktasında,Düzeltilmiş Voltaj = 14,2 - (((95-

77) / 18) x (0,3)) = 13,9 Volt

12.0V 12.40V 12.50V 12.60V 12.90V

Özel Notlar Diğer Öneriler

Özel Notlar Diğer Öneriler

Akü Sıcaklığı: Aküler, en verimli şarj için en az 60ºF (15ºC) sıcaklığa ve aşırı ısınma etkilerini 

sınırlamak için 30º C'nin altına getirilmelidir.

AC Dalgalanma Şarj Sınırlamaları: Bazı DC şarj cihazları, şarj girişine AC dalga dalga formu 

olarakadlandırılan şeye sahip olacaktır. Aşırı dalgalanma akünün ısınmasına ve gazlanmasına neden 

olarak ömrünü kısaltır. Float şarj aşaması sırasında dalgalanma akımı gezileri nominal kapasitenin her 

100 Ah için +/-5 Amper'i geçmemelidir. (Örnek: 80 Ahakü için +/-4amper) (Örnek: 13,8 Voltta +/- 0,70 

Volt)

İşletim Isısı: Optimum çalışma için önerilen çalışma sıcaklığı aralığı 10ºC ila 30º arasıdır (50ºF -86ºF). 

Düşük sıcaklıklar kapasite verimini sınırlar. Yüksek sıcaklıklar kullanım ömrünü düşürebilir. Maksimum 

çalışma sıcaklığı 45ºC'dir. (113ºF)

Depolama: Açık devre depolama için, akünün kapalı, temiz ve kuru bir yerde saklanması tavsiye edilir. Asla hava geçirmez 

bir muhafaza içinde saklamayın (veya çalıştırmayın). Direkt  ısı  kaynaklarından  uzak  tutunuz. Depolama  sıcaklığı 10ºC - 

25ºC (50ºF - 77ºF) arasında  olmalıdır. Depolama  sırasında aküler tüm potansiyel yük kaynaklarından çıkarılmalıdır. Aküler  

depolamadan önce tam olarak şarj edilmelidir. Aküler 6 ayda bir veya akü voltajı 12,52 volta ulaştığında şarj  edilmelidir. 

Yüksek  sıcaklıklarda  depolama,  hızlandırılmış kendi kendine deşarj oranlarına neden olacaktır. Genel bir kural, 25ºC 

(77ºF) üzerindeki her 18ºF (10ºC) için takviye şarjından önceki sürenin yarıya indirilmesidir. Uygun  şarj  olmadan  

depolama  aşırı  sülfatlanma  ile sonuçlanabilir ve akü performansı ve ömrü için zararlı olabilir.

Akü Sıcaklığı: Aküler, en verimli şarj için en az 60ºF (15ºC) sıcaklığa ve aşırı ısınma etkilerini 

sınırlamak için 30º C'nin altına getirilmelidir.

AC Dalgalanma Şarj Sınırlamaları: Bazı DC şarj cihazları, şarj girişine AC dalga dalga formu 

olarakadlandırılan şeye sahip olacaktır. Aşırı dalgalanma akünün ısınmasına ve gazlanmasına neden 

olarak ömrünü kısaltır. Float şarj aşaması sırasında dalgalanma akımı gezileri nominal kapasitenin her 

100 Ah için +/-5 Amper'i geçmemelidir. (Örnek: 80 Ahakü için +/-4amper) (Örnek: 13,8 Voltta +/- 0,70 

Volt)

İşletim Isısı: Optimum çalışma için önerilen çalışma sıcaklığı aralığı 10ºC ila 30º arasıdır (50ºF -86ºF). 

Düşük sıcaklıklar kapasite verimini sınırlar. Yüksek sıcaklıklar kullanım ömrünü düşürebilir. Maksimum 

çalışma sıcaklığı 45ºC'dir. (113ºF)

Depolama: Açık devre depolama için, akünün kapalı, temiz ve kuru bir yerde saklanması tavsiye edilir. Asla hava geçirmez 

bir muhafaza içinde saklamayın (veya çalıştırmayın). Direkt  ısı  kaynaklarından  uzak  tutunuz. Depolama  sıcaklığı 10ºC - 

25ºC (50ºF - 77ºF) arasında  olmalıdır. Depolama  sırasında aküler tüm potansiyel yük kaynaklarından çıkarılmalıdır. Aküler  

depolamadan önce tam olarak şarj edilmelidir. Aküler 6 ayda bir veya akü voltajı 12,52 volta ulaştığında şarj  edilmelidir. 

Yüksek  sıcaklıklarda  depolama,  hızlandırılmış kendi kendine deşarj oranlarına neden olacaktır. Genel bir kural, 25ºC 

(77ºF) üzerindeki her 18ºF (10ºC) için takviye şarjından önceki sürenin yarıya indirilmesidir. Uygun  şarj  olmadan  

depolama  aşırı  sülfatlanma  ile sonuçlanabilir ve akü performansı ve ömrü için zararlı olabilir.



Kurşun Asit

 Akü Çeşitleri

Hızlı Şarj 

(Sabit Akım) 

12 Volt Akü

Yavaş Şarjı 

(Sabit Gerilim) 

12 Volt Akü

Dengeleme 

Şarjı

(Sabit 

Gerilim) 

12 Volt Akü

Tampon Şarjı

(uzun süreli 

depolama 

sırasında şarj 

bakımı)

Sıcaklık Telafisi

%20 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%50 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%60 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%70 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%90 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

Düz Plaka ve Spiral AGM

Exide Edge,

Exide Vortex,

Exide Roadforce,

Exide MegaCycle,

AGM SuperCrank,

AGM PowerSport

14.1V'luk bir gerilime 

sahip aküyü, I20 'den en 

fazla 10 kez sabit akım 

hızında şarj edin

(örnek; C20 = 100 Ah 

için, maksimum şarj akımı,

10x5A ya da 50A'dir.)

12 ila 24 saat boyunca veya 

akım C20 değerinin %1 

altına düştüğünde 14.1V - 

14.4V sınırında şarj edin.

(örnek: C20 = 100Ahr 

düşük akım kesme değeri

% 1 x 100 veya 1A)

13.6V - 13.8V

ile sınırlı akım

Şarj gerilimi

12.75V - 13.60V

Akımı 0.4 x I20 ile 

sınırlayın

Şarj Sıcaklığı Telafisi: Listelenen tüm şarj voltajları 25ºC (77ºF) 

sıcaklığa dayanır. Bu aralığın altındaki (daha soğuk) ortalama çalışma 

sıcaklıkları için, maksimum voltaj ayar noktası 0,032 Volt / ºF (0,032 Volt 

/ º C) bir artışla telafi edilmelidir. maksimum voltaj ayar noktası 0,018 Volt 

/ ºF (0,03 volt / º C) hızında bir azalma ile telafi edilmelidir.

Örnek: 65ºF ve 14,2 volt ayar noktasında,Düzeltilmiş Voltaj = 14,2 - ((77-

65) x (0,018) ) = 13.82 Volt

12.0V 12.40V 12.50V 12.60V 12.90V

Kurşun Asit

 Akü Çeşitleri

Hızlı Şarj 

(Sabit Akım) 

12 Volt Akü

Yavaş Şarjı 

(Sabit Gerilim) 

12 Volt Akü

Dengeleme 

Şarjı

(Sabit 

Gerilim) 

12 Volt Akü

Tampon Şarjı

(uzun süreli 

depolama 

sırasında şarj 

bakımı)

Sıcaklık Telafisi

%20 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%50 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%60 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%70 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%90 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

Bakımsız/Sulu Derin Döngü 

& Antimon

Exide Golf Cart,

Exide Special Heavy Duty

I20'den 10 kat fazla

olmayan sabit akım

hızında 9.78V

voltajına şarj edin

(örnek; C20 = 100 Ah

için, maksimum şarj akımı,

10x5A ya da 50A'dir.)

12 ila 24 saat boyunca veya

akım C20 değerinin %1

altına düştüğünde 9.78V -

9.91V sınırında şarj edin.

(örnek: C20 = 100Ahr

düşük akım

kesme değeri

% 1 x 100 veya 1A)

8.78V - 8.91V

Şarj gerilimi

8.25V - 8.78V

Akımı 0.4 x I20 ile 

sınırlayın

Şarj Sıcaklığı Telafisi: Listelenen tüm şarj voltajları 15-25ºC (68-77ºF) 

sıcaklık aralığı için uygundur. Bu aralığın altındaki ortalama çalışma 

sıcaklıkları için (daha soğuk) maksimum voltaj ayar noktası, her 10ºC 

(18º F) için Hücre Başına 0.063 Volt (8V akü için 0.25 Volt) artışla telafi 

edilmelidir. Bu aralığın üzerindeki ortalama çalışma sıcaklıkları için (daha 

sıcak), maksimum voltaj ayar noktası her 10ºC (18º F) için Hücre Başına 

0.063 Volt (8V akü için 0.25 Volt) oranında bir azalma ile 

dengelenmelidir. 

Örnek: 95ºF ve 9,4 Volt ayar noktasında, Düzeltilmiş Voltaj = 9,4 - (((95-

77) / 18) x (0,25)) = 9,15 Volt

7.65V 8.04V 8.16V 8.25V 8.45V

Özel Notlar Diğer Öneriler

Akü Sıcaklığı: Aküler, en verimli şarj için en az 60ºF (15ºC) sıcaklığa ve aşırı ısınma etkilerini 

sınırlamak için 30º C'nin altına getirilmelidir.

AC Dalgalanma Şarj Sınırlamaları: Bazı DC şarj cihazları, şarj girişine AC dalga dalga formu 

olarakadlandırılan şeye sahip olacaktır. Aşırı dalgalanma akünün ısınmasına ve gazlanmasına neden 

olarak ömrünü kısaltır. Float şarj aşaması sırasında dalgalanma akımı gezileri nominal kapasitenin her 

100 Ah için +/-5 Amper'i geçmemelidir. (Örnek: 80 Ahakü için +/-4amper) (Örnek: 13,8 Voltta +/- 0,70 

Volt)

İşletim Isısı: Optimum çalışma için önerilen çalışma sıcaklığı aralığı 10ºC ila 30º arasıdır (50ºF -86ºF). 

Düşük sıcaklıklar kapasite verimini sınırlar. Yüksek sıcaklıklar kullanım ömrünü düşürebilir. Maksimum 

çalışma sıcaklığı 45ºC'dir. (113ºF)

Depolama: Açık devre depolama için, akünün kapalı, temiz ve kuru bir yerde saklanması tavsiye edilir. Asla hava geçirmez 

bir muhafaza içinde saklamayın (veya çalıştırmayın). Direkt  ısı  kaynaklarından  uzak  tutunuz. Depolama  sıcaklığı 10ºC - 

25ºC (50ºF - 77ºF) arasında  olmalıdır. Depolama  sırasında aküler tüm potansiyel yük kaynaklarından çıkarılmalıdır. Aküler  

depolamadan önce tam olarak şarj edilmelidir. Aküler 6 ayda bir veya akü voltajı 12,52 volta ulaştığında şarj  edilmelidir. 

Yüksek  sıcaklıklarda  depolama,  hızlandırılmış kendi kendine deşarj oranlarına neden olacaktır. Genel bir kural, 25ºC 

(77ºF) üzerindeki her 18ºF (10ºC) için takviye şarjından önceki sürenin yarıya indirilmesidir. Uygun  şarj  olmadan  

depolama  aşırı  sülfatlanma  ile sonuçlanabilir ve akü performansı ve ömrü için zararlı olabilir.

Özel Notlar Diğer Öneriler

Akü Sıcaklığı: Aküler, en verimli şarj için en az 60ºF (15ºC) sıcaklığa ve aşırı ısınma etkilerini 

sınırlamak için 30º C'nin altına getirilmelidir. 

AC Dalgalanma Şarj Sınırlamaları: Bazı DC şarj cihazları, şarj girişine AC dalga dalga formu olarak 

adlandırılan şeye sahip olacaktır. Aşırı dalgalanma akünün ısınmasına ve gazlanmasına neden olarak 

ömrünü kısaltır. Float şarj aşaması sırasında dalgalanma akımı gezileri nominal kapasitenin her 100 

Ah için +/-5 Amper'i geçmemelidir. (Örnek: 80 Ah akü için +/- 4 amper) (Örnek: 9,2 Voltta +/- 0,46 Volt) 

İşletim Isısı: Optimum çalışma için önerilen çalışma sıcaklığı aralığı 10ºC ila 30º (50ºF -86ºF). Düşük 

sıcaklıklar kapasite verimini sınırlar. Yüksek sıcaklıklar kullanım ömrünü düşürebilir. Maksimum 

çalışma sıcaklığı 50ºC'dir. (122ºF) 

Depolama: Açık devre depolama için, akünün kapalı, temiz ve kuru bir yerde saklanması tavsiye edilir. Asla hava geçirmez 

bir muhafaza içinde saklamayın (veya çalıştırmayın). Direkt ısı kaynaklarından uzak tutunuz. Depolama sıcaklığı 10ºC - 

25ºC (50ºF - 77ºF) arasında olmalıdır. Depolama sırasında aküler tüm potansiyel yük kaynaklarından çıkarılmalıdır. Aküler 

depolamadan önce tam olarak şarj edilmelidir. Aküler 6 ayda bir veya akü voltajı 8,16 volta ulaştığında şarj edilmelidir. 

Yüksek sıcaklıklarda depolama, hızlandırılmış kendi kendine deşarj oranlarına neden olacaktır. Genel bir kural, 25ºC (77ºF) 

arasıdır üzerindeki her 18ºF (10ºC) için takviye şarjından önceki sürenin yarıya indirilmesidir. Uygun şarj olmadan depolama 

aşırı sülfatlanma ile sonuçlanabilir ve akü performansı ve ömrü için zararlı olabilir.



Kurşun Asit

 Akü Çeşitleri

Hızlı Şarj 

(Sabit Akım) 

12 Volt Akü

Yavaş Şarjı 

(Sabit Gerilim) 

12 Volt Akü

Dengeleme 

Şarjı

(Sabit 

Gerilim) 

12 Volt Akü

Tampon Şarjı

(uzun süreli 

depolama 

sırasında şarj 

bakımı)

Sıcaklık Telafisi

%20 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%50 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%60 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%70 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

%90 Şarj 

Durumunda 

Açık Devre 

Voltajı

Bakımsız/Sulu Golf Cart, 

Derin Döngü & Marin 

(Antimon)

Exide Golf Cart,

Exide Floor Scrubber

I20'den 10 kat fazla

olmayan sabit akım

hızında 7.35V

voltajına şarj edin

(örnek; C20 = 100 Ah

için, maksimum şarj akımı,

10x5A ya da 50A'dir.)

12 ila 24 saat boyunca veya 

akım C20 değerinin %1 

altına düştüğünde 7.35V - 

7.45V sınırında şarj edin.

(örnek: C20 = 100Ahr 

düşük akım kesme değeri

% 1 x 100 veya 1A)

6.6V - 6.7V

Şarj gerilimi

6.2V - 6.6V

Akımı 0.4 x I20 ile 

sınırlayın

Şarj Sıcaklığı Telafisi: Listelenen tüm şarj voltajları 15-25ºC (68-77ºF) 

sıcaklık aralığı için uygundur. Bu aralığın altındaki ortalama çalışma ayar 

noktası, her 10ºC (18º F) için Hücre Başına 0.063 Volt (6V akü için 0.19 

Volt) artışla telafi edilmelidir. Bu aralığın üzerindeki ortalama çalışma 

sıcaklıkları için (daha sıcak), maksimum voltaj ayar noktası her 10ºC (18º 

F) için Hücre Başına 0.063 Volt (6V akü için 0.19 Volt) oranında bir 

azalma ile dengelenmelidir.

Örnek: 95ºF ve 7.1 Volt ayar noktasında, Düzeltilmiş Voltaj = 7,1 - (((95-

77) / 18) x (0,19)) = 6,91 Volt

5.75V 6.04V 16.13V 6.20V 6.33V

Akü Sıcaklığı: Aküler, en verimli şarj için en az 60ºF (15ºC) sıcaklığa ve aşırı ısınma etkilerini 

sınırlamak için 30º C'nin altına getirilmelidir.

AC Dalgalanma Şarj Sınırlamaları: Bazı DC şarj cihazları, şarj girişine AC dalga dalga formu olarak 

adlandırılan şeye sahip olacaktır. Aşırı dalgalanma akünün ısınmasına ve gazlanmasına neden olarak 

ömrünü kısaltır. Float şarj aşaması sırasında dalgalanma akımı gezileri nominal kapasitenin her 100 

Ah için +/-5 Amper'i geçmemelidir. (Örnek: 80 Ah akü için +/- 4 amper) (Örnek: 6,9 Voltta +/- 0,35 Volt)

İşletim Isısı: Optimum çalışma için önerilen çalışma sıcaklığı aralığı 10ºC ila 30º (50ºF -86ºF). Düşük 

sıcaklıklar kapasite verimini sınırlar. Yüksek sıcaklıklar kullanım ömrünü düşürebilir. Maksimum 

çalışma sıcaklığı 50ºC'dir. (122ºF)

Depolama: Açık devre depolama için, akünün kapalı, temiz ve kuru bir yerde saklanması tavsiye edilir. Asla hava geçirmez 

bir muhafaza içinde saklamayın (veya çalıştırmayın). Direkt  ısı  kaynaklarından  uzak  tutunuz. Depolama  sıcaklığı 10ºC - 

25ºC (50ºF - 77ºF) arasında  olmalıdır. Depolama  sırasında aküler tüm potansiyel yük kaynaklarından çıkarılmalıdır. Aküler  

depolamadan önce tam olarak şarj edilmelidir. Aküler 6 ayda bir veya akü voltajı 12,52 volta ulaştığında şarj  edilmelidir. 

Yüksek  sıcaklıklarda  depolama,  hızlandırılmış kendi kendine deşarj oranlarına neden olacaktır. Genel bir kural, 25ºC 

(77ºF) üzerindeki her 18ºF (10ºC) için takviye şarjından önceki sürenin yarıya indirilmesidir. Uygun  şarj  olmadan  

depolama  aşırı  sülfatlanma  ile sonuçlanabilir ve akü performansı ve ömrü için zararlı olabilir.

Özel Notlar Diğer Öneriler


