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Absolyte GP – VRLA Akü 
Teknolojisinin Dünya Liderinden 

Absolyte GP-
Üstün Performans

Uygulama Alanları
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• Absolyte dünyanın en büyük VRLA akü
üreticisinin markalarındandır.

•  GNB, 1983'ten beri kanıtlanmış tecrübesi ile geniş
formatlı 2V VRLA teknolojisinin mucididir.

• Absolyte GP 1997 UBC/2001CBC, 2005 IEEE-693,
ve 2012 IBC deprem standartlarına uygun raf 
sistemleri.

• UL Sertifikalı, ISO 9001:2000, Telcordia SR-4228'e
uygun tasarlanmıştır.

• NEBS Level 3 Sertifikalı.

• Sızdırmaz terminal tasarımı, terminal contası ve
hücre kapağı arasında anti korozyon sağlayan bir
polipropilen (pp) bağı içerir. Hassas helyum
sızıntı tespit sistemi, ürün alana bırakılmadan
önce gözün görebileceğinden 1000 kat daha
küçük sızıntıları tespit ederek contaların kalitesini
garantiler.

• Sektördeki en gelişmiş ve güvenilir terminal
contaları.

• Çevre dostu pozitif grid alaşımı, tehlikeli
madde içeriğinin azaltılmasını* sağlar ve global
geri dönüşüme izin verir.

•

•

•

Patentli Kurşun-Kalsiyum-Kalay-Gümüş pozitif
plaka alaşımı hem bekleme hem de döngü
uygulamalarında uzun ömür ve derin deşarjlardan
güçlü bir geri kazanım sağlar.
Modüler çelik kabinler  kolay montaj ve dengeli
termal yönetim için tasarlanmıştır.
AGM ayırıcılar,  yüksek oksijen rekombinasyonu
verimiyle (>% 99) sonuçlanan etkili bir çalışma
sağlar.

• Düşük dirençli separatör, yüksek oranlı deşarj
performansı sağlar.

• Alev geciktirici şeffaf modül kapağı.
• Bakım kolaylığı ve akü ölçümü için optimize edilmiş

erişim sağlar.

• Telekomünikasyon
• Kesintisiz güç sistemleri
• Enerji iletim ve dağıtım
• Demiryolu sinyalizasyon

sistemleri
• Solar Sistemler
• Marine Uygulamaları
• Alternatif enerji sistemleri

* Absolyte IIP ile kıyasla

Az yer kaplayan yüksek kapasite. Diğer ekipmanlar 
için alan bırakır.
Isı sızdırmazlığını sağlamak için uygun aparatlarla 
optimize edilmiştir.

Valf regulasyonu. 3-10 psi açılma 
basıncı. Dahili tekrar sızdırmazlık.

Renk kodlu kutup başları tanımlaması. Kolay tanımlama 
sağlar.

Isı sızdırmazlığına sahip terminal contası. Aşındırıcı 
olmayan güçlü bir PP-PP bağı sağlar.

Kurşun terminal contası ve plastik kapak arasında tam 
sızdırmazlık sağlayan conta sistemi. 

Modüler çelik kabin. Kurulumu kolay.

Kutu ve Kapak- polipropilen standart.  Alev 
geciktirici, opsiyonel UL94 V-0/28% L.O.I. 
Patentli pozitif plaka grid alaşımı. Hem bekleme hem 
de döngü uygulamaları için idealdir.

Pozitif plaka büyüme etkisini azaltmak için alan. Akü 
ömrünü artırmak için terminal ve kapak contalarından 
uzakta büyüme meydana gelebilecek şekilde alan 
sağlanmıştır.
Yüksek gözenekli separatör. Plakadan 
separatöre temasta kapasite kaybı ve bozulma 
olasılığını azaltır.
Bakım kolaylığı ve akü ölçümü için optimize edilmiş 
erişim sağlar.
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Yüksek Performans İçin Tasarlanmıştır

Sızdırmaz Terminal ve Kapak 

Nitelikler

Toplam Teknoloji Çözümü
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Özellikler

Yatay Montaj Modülü

• Kapasite -Ah aralığı - 104 ila 4800 Ah ila 1.75 VPC  C8 @ 25 ° C

• Elektrolit - 1.310 özgül ağırlık (nominal).

• Emniyet valfi - 3-10 psi açılma basıncı, kendi kendine kapanır.

• Terminaller - Katı bakır uç.

• Pozitif plaka - Patentli kurşun kalsiyum kalay gümüş alaşımı.

• Negatif plaka - Kurşun kalsiyum grid alaşımı.

• 25°C'de bekleme uygulamalarında 20 yıl tasarım ömrü.

•  1200 şarj-deşarj döngüsü %80 DoD 25°C'de 

•  Çalışma referans sıcaklığı  -40 ° C ila + 50 ° C  arasında  nominal 
kapasiteden farklılık gösterebilir (akü performansı ve ömrü etkilenir).

• Dahili deşarj - haftada maksimum %0,5 - 1 kapasite kaybı @ 25 ° C.

• Bekleme voltajı - 2,23 - 2,27 VPC.

•  Kutu ve Kapak - Polipropilen standart. Alev geciktirici, opsiyonel UL94
V-0/28% L.O.I.
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Rak Modülü Tekli hücre modülü
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GNB Industrial Power 
ABD – Tel:  
888.898.4462  Kanada – 
Tel: 800.268.2698

www.gnb.com

®®

GNB Industrial Power, bir Exide Teknoloji iştirakı ve 
komünikasyon/veri ağları, bilgisayarlar ve kontrol sistemleri 
için UPS sistemleri, elektrik enerjisi üretim ve dağıtım 
sistemleri ve ayrıca geniş bir yelpazedeki diğer endüstriyel 
yedek güç uygulamaları dahil olmak üzere Sabit Tesis 
uygulamalarında dünya lideridir. Hem Kuzey Amerika'da hem 
de Avrupa'da güçlü bir üretim üssüne ve satış ve hizmette 
küresel bir erişime (80'den fazla ülkede faaliyet gösteren) 
sahip olan GNB Industrial Power, hem yerel olarak hem 
dünyada yedek güç gereksinimlerinizi karşılamak için en iyi 
konumdadır.

100 yılı aşkın teknolojik yeniliğe dayanan Sabit Tesis grubu, 
sektöre ABSOLYTE®, GNB® FLOODED CLASSIC®, 
MARATHON®, RELAY GEL®, SONNENSCHEIN® ve 
SPRINTER® gibi dünyaca tanınmış markalarla liderlik etmektedir. 
Hizmet verilen tüm pazarlarda kalite, güvenilirlik, performans ve 
mükemmelliği sembolize etmektedir.

GNB Industrial Power çevreye önem vermektedir ve bununla 
gurur duyuyor. Kurşun asitli akülerin üretimi, dağıtımı ve geri 
dönüşümü için entegre bir yaklaşım olan Toplam Akü Yönetimi 
programı, tüm ürünler için güvenli ve sorumlu bir ömür süresi 
sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

GNB Industrial Power 
–Endüstri Lideri.




