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Kurşun-Asit Aküler
için Teknik Kılavuz

Akü 
teknolojisinin 

daha kolay 
anlaşılmasını 

sağlar

Avrupa Baskısı 3
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Akü endüstrisi her zamankinden daha hızlı değiştiği için 
Exide, kurşun-asit akülerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için 
bu kullanışlı kılavuzu hazırladı. Exide, lider bir orjinal ekipman 
üreticisidir ve satış sonrası pazarına en son yenilikleri sunmak 
için her zaman hızlıdır.

Pazarın nasıl ilerlediğini keşfedin, daha bilinçli kararlar verin 
ve müşterilerinize uzman önerileri sunun. Aküler ile düzenli 
olarak çalışsanız bile, umarım yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz.
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Exide, güçlü bölgesel akü markaları ve yerel temsiliyle 
Avrupa satış sonrası pazarına hizmet veriyor

Exide'ın bölgesel premium markaları...Küresel marka...

> Benelux

> France
Responsible for...
Algeria
Morocco
Tunisia
Africa (other French 
speaking)

> Germany
Responsible for...
Austria 
Switzerland

> Italy
Responsible for...
Adriatic countries
Macedonia
Hungary
Romania
Serbia
Bulgaria
Greece
Turkey
Middle East
Egypt
Africa (English 
speaking)

> Nordics

Responsible for...
Baltics
Iceland

> Poland
Responsible for...
Azerbaijan
Armenia
Czech Republic
Georgia
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Moldova
Tajikistan
Turkmenistan
Slovakia
Uzbekistan 
Ukraine

> Russia & Belarus

> Portugal
Responsible for...
Angola
Cabo Verde

> Spain

> UK
Responsible for ...
Ireland



Bir radyo veya elektrikli ön cam silecekleri kadar basit bir şey 
için arzunun ne kadar büyük olduğunu hayal etmek zor, ve 
burada da bitmedi. Elektrik devreleri ve motorlar yıllar içinde 
elle çalıştırılan kol ve kolların yerini almaya devam etti.

Daha fazla sürücü kontrolü ve konfor cihazı aküye daha fazla 
yük bindirmiştir. Hala bir SLI (Çalıştırma, Aydınlatma, 
Ateşleme) aküsü olarak adlandırılsa da, rolü modern 
otomobillerdeki her şeyin doğru çalışması için daha hayati hale 
geldi. Bugünün aküsünün eskisinden çok daha fazla iş yapması 
ve yıllar önce olduğu gibi aynı boyutta ve ağırlıkta kalması 
bekleniyor.
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Klasik bir otomobilin kaputunun altındaki kavernöz alan yakın 
tarihte çok çeşitli yeni elektrikli ve mekanik bileşenlerle 
doluydu. Aynı zamanda, trend daha şık, daha kompakt vücut 
şekillendirmesine doğru idi. Daha iyi yakıt ekonomisine 
yönelik çabalar aynı zamanda her bir bileşenin her gramının 
otomobilin toplam işletme maliyetine dahil olduğu anlamına 
geliyordu.

Dünya lideri bir üretici olan Exide, aküleri daha iyi daha hafif 
yapmak için sürekli olarak zorluklarla karşılaşmıştır. Güvenilir 

bir ortak olarak Exide, şartnameyi yerine getiren, güvenilir 
performans sunan ve mükemmel

ömre sahip orjinal ekipman aküleri
üretmek için büyük otomobil

üreticileri ile birlikte çalışır.

60'dan fazla teknik mühendis, Avrupa ve ABD'deki 
gelişmiş araştırma tesisleri ve artan Ar-Ge bütçesi ile 
Exide, bugün ve yarın için daha iyi aküler tasarlıyor.

Exide, modern otomobillerde hayati bir bileşen olan satış 
sonrası akülerin üretimi ve tedariğine aynı özveriyi 
uygulamaktadır. Hem kurucuların hem de son kullanıcıların 
aküleri en kaliteli eşleşen orjinal parça ile değiştirmeleri 
önemlidir.

Exide Kurşun-Asit Aküler için Teknil Kılavuz

Modern araçlarda 
yaşamsal bileşen

Kurşun asitli akü, alternatörün 1960'ların başında tanıtıldığı 
araba üretim tarihindeki önemli noktadan bu yana uzun yol 
kat etti. Daha önce, bir araçtaki elektrikli cihazların sayısı eski 
DC jeneratörü veya bilindiği gibi dinamo tarafından sınırlıydı.

İlk alternatörler, bugünün araçlarına takılan kapasiteden çok 
daha düşük bir kapasiteye sahip olsa da, otomobil 
üreticilerinin araçlarına daha fazla elektrikli cihaz tanıtmasına 
izin vermek yeterliydi.
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Akü nasıl daha önce hiç olmadığı kadar zor çalışıyor

50 sene 
önce

GünümüzSon 10 
yıl

Aydınlatma, radyo ve cam 

silecekleri içeren temel 

elektrikli cihazlar

Klima kontrolü, elektrikli camlar-aynalar-koltuklar, mobil iletişim, 

uydu navigasyonu, yüksek kaliteli ses / görüntü eğlencesi, gelişmiş 

güvenlik özellikleri, otomatik sensörler, Start-Stop akü yönetimi 

kontrolü dahil 100'den fazla kontrol ünitesi..

Biliyor musunuz ?

1900 yılında Electric Storage Battery Company, elektrikli taksiler 
için daha büyük kapasiteli ve daha az ağırlığa sahip bir akü 
geliştirdi. Exide adını taşıyan kişi oldu, kısaca..

Mükemmel Exide
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Akü en önemli araba bileşenlerinden biridir, ancak kutunun 
içinde ne olduğu nadiren görülür. Bir kurşun-asit akünün nasıl 
yapıldığına bakarak, çeşitli teknolojiler arasındaki farkları 
anlayabilir ve ihtiyaçlarımız için doğru akü seçebiliriz.

Kurşun Plakalar

Sentetik veya doğal başka hiçbir malzeme, son 150 yıldır şarj 
edilebilir akülerin temel yapı taşını oluşturan kurşunun 
benzersiz özelliklerine yaklaşamaz. Ayrıca tekrar tekrar geri 
dönüşümü çok kolay ve ekonomik olarak uygulanabilir. 
Malzemeye yüksek kaliteli aküler için gerekli mekanik gücü 
vermek için Exide gibi akü üreticileri, bakım gerektirmeyen 
aküler için gerekli olan "kalsiyum-kalsiyum" adı verilen hem 
pozitif hem de negatif ızgaralar için kurşun-kalsiyum alaşımı 
kullanılır.

Geleneksel ızgaraları, erimiş kurşun alaşımını katılaşmadan 
önce bir kalıba yerleştirme yönteminin adı yerçekimi 
dökümüdür. Bu teknik hala derin döngülü AGM ve GEL 
akülerinde kullanılan daha kalın plakalar için geçerlidir. Son 
yıllarda, marş aküleri, akünün boyutunu büyütmeden daha 
geniş bir yüzey alanı oluşturan yeni daha ince ızgaralar 
kullanmaktadır. Bu daha fazla başlangıç enerjisini sağlar.

Haddelenmiş kurşun alaşımlı bir şeride dayanan yeni üretim 
süreçleri ortaya çıkmıştır. Bir yöntem ise, daha sonra yeniden 
eritme ile geri kazanılan metal hurdaya basılarak zımbalanmış 
ızgaraların elde edilmesidir. Exide, kurşun alaşımının kesildiği 
ve daha sonra çok hassas bir şekilde gerildiği 3DX Izgara 
(Expanded Metal) ile alternatif bir yöntemi rafine eden ilk 
Avrupalı üreticilerden biriydi. Delinmiş hurdaların yeniden 
işlenmesi ortadan kaldırılır ve güçlendirilmiş 3 boyutlu elmas 
ağ, aktif kütlenin ağ üzerinde sabit kalmasını sağlayarak daha 
iyi elektrik performansı ve daha uzun kullanım ömrü sağlar.

Izgaralar daha sonra ana bileşen olarak kurşun oksit tozu 
kullanılarak aktif maddelere yapıştırılır. Şimdi elektrotlar olarak 
adlandırılan pozitif ve negatif plakalar, ayrı bir hücre 
oluşturmak üzere mikro gözenekli ayırıcılar tarafından ayrılan 
alternatif sırayla monte edilir. Ayırıcı, plakaların dokunmasını 
ve kısa devreye neden olmasını önler, ancak yine de iyonların 
ileri geri serbestçe akmasına izin verir. Şarj işleminden sonra, 
pozitif plaka kırmızımsı kahverengiye dönüşerek kurşun 
dioksit (PbO2) varlığını gösterir, negatif plaka gri kurşuna (Pb) 
dönüşür.

Izgara Üretimi

(kurşun-kalsiyum-alaşımı)

Aktif malzeme 
yapıştırma

(Kurşun-oksit)

Bireysel Plaka ile 
bitirme

Tamamlanmış hücre 
montajı

Alternatif +/- plakalar

3 boyutlu ızgara
(Genişletilmiş metal)

Negatif plaka örneği 
kurşun (Pb)

Mikro gözenekli ayırıcı

Çerçeveli ızgara Pozitif plaka örneği 
kurşun-dioksit (PbO2)

Emdirilmiş Cam Elyaf (AGM)

Kurşun-asit Aküler için Teknik Kılavuzdan Çıkın

Kutunun içine bir bakış
Su

lu
 A

kü
A

G
M

 A
kü
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Her hücre, plaka boyutundan ve kalitesinden bağımsız 
olarak 2.16 V üretir. Modern otomotiv aküleri, toplam 
12.96 V üretmek için seri olarak bağlanan altı hücreden 
oluşur (6V akü hala mevcuttur, ancak sadece eski 
araçlarda).

Carbon Boost olmadan Carbon Boost ile

Carbon Boost Etkisi

Plaka: Yüksek 
performanslı 

polietilen ayırıcı ile 
kaplanmış 3DX 

ızgara

Carbon Boost 
ile negatif plakalı 

3DX ızgara

Aşırı güvenlik için 
patentli labirent

Boşalma sırasında iletken olmayan sülfat parçacıkları, 
negatif plakaları aşamalı olarak kaplayarak elektrolitten izole 
eder. Bu, sülfatı çözmek için aküyü şarj etmek için 
tasarlanan enerjinin büyük bir kısmının gerektiği anlamına 
gelir, bu da şarjı daha az verimli hale getirir. Exide’in 
Carbon Boost akülerindeki yüksek yüzeyli karbon katkı 
maddeleri, üstün iletkenlik sağlayarak sülfat partiküllerini 
çok daha hızlı çözer.

Carbon Boost şarj kabulünü geliştirdi ve standart 
akülerden 1,5 kat daha hızlı şarj imkanı sundu. 
Akü arızası, araç arızalarının bir numaralı 
nedeni olmaya devam eder ve hızlı şarj, bu riski 
önemli ölçüde azaltır ve akünün daha uzun süre 
sağlıklı bir şarj durumunu korumasına yardımcı 
olur.

ÜSTÜN
GÜÇ

EKSTREM HAVA
KOŞULLARI

SÜPER HIZLI
ŞARJ

ÜSTÜN
EKİPMAN

3DX IZGARA
TEKNOLOJİSİ

Exide, akülerin 1,5 kata kadar daha hızlı şarj olmasını sağlayan ve çığır açan Carbon Boost 
teknolojisini tanıttı. Peki bu nasıl çalışıyor ?

Plakalar sülfat ile 
kaplıdır.

Carbon Boost teknolojisi 
sayesinde sülfat azalır.

SUPER HIZLI
ŞARJ

Exide Premium Carbon Boost Faydaları
› %30 fazladan marş gücü
› 1,5 kata kadar daha hızlı şarj

› Güçlü motorlara ve zorlu elektrik
gereksinimlerine sahip yüksek donanımlı araçlar
için ideal

›Ekstrem hava ve şehir içi sürüş koşulları için
idealdir

›İçerisinde orijinal ekipman deneyimi

›Orjinal ekipman gereksinimlerini karşılar

›Araç filolarının yaklaşık %90'ını kapsayan

kapsamlı ürün yelpazesi

Carbon Boost, Exide'ın Premium LV ve StrongPRO CV akülerinde mevcuttur

6 x 2.16 volts =
12.96 volts
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Konvansiyonel 
(Standart Sulu) 
Starter Aküleri
Bu, günümüzde en yaygın 
otomotiv aküsüdür. Adı (sulu) 
akü olan,

%36 sülfürik asit ve %64 damıtılmış sudan yapılmış bir 
elektrolite batırılmış plakaları ifade eder. Izgaraların kurşun - 
kalsiyum alaşımları sayesinde Exide araç aküleri çok az su 
tüketimi gösterir. Her hücreye artık tek tek tıkaçlar ile 
erişilmez, normal sürüşte kazara asit dökülmesine karşı 
koruma sağlanır ve böylece gereksiz servis işlemleri önlenir.

Exide Premium Carbon Boost akü, rakipsiz güvenlik için 
patentli bir labirent ile ısı yalıtımlı bir çift kapağa sahiptir ve 
devrilme testine dayanacak şekilde tasarlanmış asit 
parçacıklarının güvenli bir şekilde geri akışını sağlar. Starter 
akünün uzun süre düşük şarj edilmemesi şartıyla, uzun bir 
hizmet ömrüne ve mükemmel performansa sahip olacaktır.

AGM (Emdirilmiş 
Cam Elyaf)
Geleneksel polietilen ayırıcı 
yerine, AGM akü plakaları 
elektroliti emen ve plakanın 
aktif materyali ile doğrudan 
temasını koruyan bir cam elyaf 
ile sarılmıştır. Bu, hem deşarj 
hem de şarj verimliliğini 
büyük ölçüde arttırır, bu da 
yüksek performanslı motor 
çalıştırma ve yüksek devir 
yetenekleri sağlar.

Akü bileşenleri ile konteyner arasındaki fiziksel bağ, AGM'yi 
dökülmeye karşı dayanıklı ve yüksek eğimlerde titreşimlere ve 
eğilmelere karşı en dayanıklı akü yapar.

AGM, iyileştirici frenleme ve boşa alma özellikli Start-Stop 
otomobillerinde, ticari ve acil durum hafif araçları için yüksek 
dayanımlı bir starter akü olarak kullanılabilir. Diğer 
uygulamalar arasında arazi, motorsiklet, marin & hobi ve çift 
start/servis bulunmaktadır.

Kurşun - asit Aküler için Exide Teknik Kılavuzu

Kurşun-Asitli akü 
çeşitleri ve uygulamaları
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EFB (Gelişmiş Sulu 
Akü) Aküleri
Exide tarafından büyük 
Avrupalı otomobil üreticileriyle 
ortaklaşa geliştirilen EFB akü, 
3DX ızgara plakalarını daha 
yüksek yoğunluklu aktif 
malzeme ve katkı maddeleri ile 
birleştiriyor.

Plaka, bir polietilen dolgu içinde yer alır ve döngü sayısını 
arttıran bir polimat dolgu ile birleştirilir. EFB özellikle Start-
Stop, iyileştirici frenleme ve diğer güçlü yakıt tasarrufu 
özelliklerine sahip küçük ve orta boy araçlar için 
tasarlanmıştır.

JEL AKÜLER
Exide, dryfit® ticari markası 
altında patentli JEL akü 
teknolojisini icat etti.* Sıvı 
formda olmak yerine, 
elektrolit jel benzeri bir kütleye 
yoğunlaştırıldı.

Jel akü, sınıfının en iyisi derin döngü özelliklerine sahip, %90'a 
kadar benzersiz güvenli deşarj derinliği sağlayan son derece 
sağlam bir enerji sistemidir.

Bazı üreticiler AGM ürünlerinin açıklamasında "jel" kelimesini 
kullanır, ancak sürecin bu kısmi kullanımı aynı performans ve 
faydaları sağlamasına sıcak bakmaz. Exide'ın özel patentli 
basınç tahliye vanaları tasarımı, hava ile bile taşınan hemen 
hemen her yerde veya ortamda güvenle saklanabilen ve 
kullanılabilen tamamen kapalı bir akü ile sonuçlanır. JEL 
ayrıca, sağlanan Watt saat miktarı için en küçük hacim ve 
ağırlık oranına sahiptir.

Bir enerji kaynağı aküsü olan Jel, tekneler, gelişmiş ve standart 
karavanlar dahil olmaz üzere birçok zorlu uygulama için 
mükemmel seçimdir. JEL aküleri, çift akülü sistemlere sahip 
en son ticari araçlarda veya gerçekten de geniş elektrik enerjisi 
ihtiyacı olan herhangi bir araçta da gereklidir. JEL'in faydaları, 
inşaat, madencilik, tarım ve endüstride popüler olmasını 
sağlar. Teknoloji aynı zamanda yerel otoyollardan Kutup 
dairesine kadar her yerde uzaktan güç sağlamak için kullanılır.

Exide, daha hızlı şarj süreleri ve iyileştirilmiş döngü performansı 
sağlayabilmek için karbon katkı maddeleri, yeniden tasarlanmış 
negatif elektrotlar ve yeni ızgaralar sunarak daha yüksek 
performans seviyeleri elde etmek için çalışıyor ve JEL'i daha da etkili 
bir akü haline getiriyor.

*JEL başlangıçta Exide grubunun bir parçası olan Sonnenschein tarafından patentlendi.
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EXIDE AKÜ BİLEŞENLERİ VE MONTAJI
Diğer akü üreticilerinin biraz farklı malzemeler ve yapılandırmalar kullanabileceğini unutmayın.

MODEL Tanım
KONVANSİYONEL

Sulu Akü
AGM

EMİCİ CAM ELYAF

EFB
Geliştirilmiş Sulu

Akü

GEL 

Derin Döngü Aküsü

Özellikleri Izgara Tipi 3DX Izgara Düz çerçeveli Orbital Döküm 3DX Izgara Düz Döküm

3DX Izgara 3DX Izgara Orbital Döküm 3DX Izgara Düz Döküm

Ayırıcı
Yöntem

Mikro gözenekli 
Kılıf

Emici
Cam Elyaf

Emici
Cam Elyaf

Polietilen
Kılıf

Polietilen 
Kılıf

Elektrolit Sıvı Absorbe Absorbe Sıvı JEL

UYGULAMALAR
HAFİF ARAÇ

Araba
Starter

Start-Stop
+ İyileştirici frenleme
+  Boşa alma

Start-Stop
+ İyileştirici frenleme

Start-Stop
+ iyileştirici frenleme

Kamyonet

Özel Starter Olağanüstü 
Dayanıklılık

Olağanüstü 
Dayanıklılık

COMMERCIAL VEHICLE

Teslimat Kamyonu

Starter Özel uygulamalar Ayrı servis
akü kullanımı

Uzun Kamyon

Otobüs

İnşaat

Tarım

Özel

BIKE

Motorsiklet

Starter
Yüksek Güçte Başlatma
+ Yan Montaj

Yüksek Güçte Başlatma
+ Yan Montaj
+ Derin deşarj

Moped

4 Tekerli Motor

Bahçe

Jet Ski

Kar Aracı

LEISURE

Gelişmiş 
Karavan Starter & Servis Starter & Servis Starter & Servis Ayrı servis

akü kullanımı

Karavan/Kabin Servis aküsü kullanımı Servis aküsü kullanımı Servis aküsü kullanımı

MARINE

Motorlu Tekne
Starter & Servis Starter & Servis Starter & Servis Ayrı servis

akü kullanımı
Yelkenli
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Lityum-iyon ve Kurşun-Asit akülere giriş

Lityum nedir ?

Lityum, Li ve atom numarası 3 sembolüne sahip kimyasal bir 
elementtir. Yumuşak, gümüş-beyaz bir metaldir ve standart 
koşullar altında en hafif metal ve en az yoğun katı elementtir. 
Yüksek reaktivitesi nedeniyle, lityum asla doğada serbestçe 
meydana gelmez ve bunun yerine sadece bileşiklerde görülür. 
Lityum izleri su, bitki yaşamı, yiyecek ve insan vücudunda 
bulunabilir. Ticari çıkarım, lityum içeren minerallerin en 
büyük bolluğuna sahip özel kayalardan ve granitten gelir.

Lityum-iyon akü nedir ?

Lityum-iyon akü veya Li-ion akü (LIB olarak kısaltılır), şarj 
sırasında lityum iyonlarının negatif elektrottan pozitif elektrota 
geçtiği şarj edilebilir bir akü türüdür. AA / AAA kuru hücre 
veya uzak arabanızda kullanılan bir düğme veya madeni para 
pili şeklinde günlük kullanımda tanıyabileceğiniz birincil (şarj 
edilemeyen) piller olan lityum akülerle karıştırılmamalıdır 
(örn. anahtar).

Lityum-iyon aküler, yüksek enerji yoğunluğu ve düşük kendi 
kendine deşarj olması nedeniyle taşınabilir elektronik 
cihazlarda en yaygın olarak bulunur. Bu akü türü, günümüzün 
mobil cihazlarının ve dizüstü bilgisayarlarının geliştirilmesinde 
ve yaygın olarak kullanılmasında şüphesiz önemli bir rol 
oynamıştır.

Lityum-iyon akülerin ana yararları ve dezavantajları 
nelerdir ?

Lityum-iyon, günümüzün ticari olarak satılan her tür akünün 
en yüksek enerji depolama-en küçük ağırlık-hacim oranını 
sunar. Çok hızlı şarj ve daha uzun ömür, bu akü türü için de 
çok bariz kanıtlardır.

Bu güçlü artı puanları önemli ölçüde daha yüksek bir maliyete 
sahiptir. Bunun nedeni daha pahalı hammaddeler, bileşenlerin 
karmaşık montajı ve üretim sürecinde gerekli hassasiyettir. 
Lityum-iyon aküler bazı benzersiz güvenlik tehlikeleri 
oluşturur. Küçük arıza veya hasar dahili bir kısa devre ve 
müteakip bir ısı birikimi oluşturabilir. Bazı ekstrem 
durumlarda, aşırı ısınmış bir akü büyük olasılıkla alev alıp 
patlayabilir. Bu durum nadirdir ve her hücrenin güvenli 
çalışma aralığı dışında, yani maksimum-minimum şarj, güvenli 
sıcaklık vb. dışında çalışmasını önlemek için bir akü yönetim 
sistemi ile korunur.

Lityum-iyon aküler geleneksel olarak Kurşuın-asit 
tarafından yapılan uygulamaları nasıl ölçeklendirir ve 
meydan okur ?

Lityum-iyon aküler, gerekli gerilime ulaşmak için seri ve paralel 
olarak bağlanabilen birden fazla hücreden (tipik olarak 3.2V 
veya 3.7V) oluşur. Bu düzenlemeyi daha iyi anlamak için

spektrumun iki uç noktasını ele alalım. Exide'ın Motorsiklet ve 
Motor Sporları Lityum-iyon aküsü, her biri 3.2V'luk dört hücre 
içerir ve toplam 12.8V nominal voltaj üretmek için seri olarak 
bağlanır. Öte yandan, Tesla'nın Model S elektrikli arabası, 7.104 
Lityum-iyon akü hücresi içeren 85 kWh'lık bir bir akü takımı 
kullanıyor. Bu noktada maliyetten bahsetmeye değer bir durum 
söz konusu olur. Lityum-iyon Motorsiklet ve Motorsporları 
aküsünün maliyeti kurşun-asit eşdeğerinden yaklaşık 3-4 kat 
daha fazladır. Tesla akü paketinin 2015 yılındaki liste fiyatı 
44.000 ABD dolarıydı.

Şu anda Lityum-iyon yüksek akü maliyetlerinin haklı 
gösterebileceği birkaç örneği vardır. Motor sporları, Lityum-
iyonun hafif özelliklerinin yarışı kazanıp kazanamayacağına 
dair iyi bir örnektir. Exide'ın endüstriyel bölümü (GNB 
Industrial Power), Lityum-iyon foklift akülerine yatırım 
yapmak için güçlü bir iş durumunu kanıtladı ve bu da etkileyici 
maliyet ve zaman tasarrufu sağladı.

Bu aşamada hiç kimse, Lityum-iyon akünün otomotiv 
sektöründe genel kullanıma girip girmeyeceğini, nasıl ve ne 
zaman gireceğini tahmin edemez. Kurşun-asit akü teknolojisi 
son yıllarda çok yol kat etti. Yine de starter akü ve servis aküsü 
gereksinimlerinin büyük çoğunluğu için ekonomik olarak tek 
çözüm sunar. Sürekli gelişim kurşun-asit teknolojisini önceki 
performans sınırlarının ötesine itmektedir ve Personal Rapid 
Transit (Kişisel Hızlı Transit)'in yeni, tam elektrik modlarında 
bile başarı göstermiştir [bkz. Sayfa 33]. Elbette, Lityum-
iyondaki gelecekteki gelişmeler akü maliyetlerini azaltmaya, 
güvenliği daha da geliştirmeye ve ömrünü tamamlamış 
ürünün geri dönüşümü sorununu ele almaya odaklanacaktır. 
10 yıl içinde, bir dizi uygulamada kurşun-asit ve Lityum-iyon 
arasında bir geçiş göreceğiz, ancak bir teknolojinin diğerine 
üstünlüğü konusunda büyük bir değişiklik yok.
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Tesla Model S, Hollanda'daki Zoutelande 
tepelerinde şarj ediliyor.



Avrupa'nın en büyük yol kenarındaki arıza servisinden elde 
edilen en son rakamlara göre, elektrik sorunları %50 ile en 
büyük arızalardır. Yalnızca Almanya'da, yılda 640.000'den 
fazla çağrı, arızalı veya boşalmış bir aküden 
kaynaklanmaktadır. Sürücü evden uzakta veya başlamak için 
umutsuz ise, yerinde pahalı bir akü değişimi ile sonuçlanır.

Birçok durumda, yaşlanma veya ihmal edilmiş bir aküyle ilgili 
sorunlar, bir servis sırasında rutin bir akü testi ile alınabilir. 
Bazen iyi bir akü şarj cihazı ile basit bir şarj yeterlidir, ancak 
akünün değiştirilmesi gerekiyorsa, atölyede çok daha iyi yapılır. 
Bir arızanın rahatsızlığı önlenir, araç bilgisayarından değerli 
bilgileri kaybetme riski azaltılır ve atölye satış yapar.

Beklenenden daha kısa akü ömrü genellikle kısa mesafeli sürüş 
veya çok fazla elektrikli cihazın kullanılmasının sonucudur. 
Depolama, taşıma, gevşek montaj ve çevre aküyü olumsuz 
etkileyebilir. Bazen arızalı bir alternatör aküyü şarj edebilir. 
Hem akünün hem de marş / alternatörün düzenli olarak test 
edilmesi, beklenmedik araç arızalarını önler.
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Arızaların %50'sine 
aracın genel elektrik 
sistemi neden olur.

Elektrikli ekipman sayısı 
arttıkça bu yüzdelik dilim 
de artar.

Exide EBT-165P – En popüler akü, marş ve alternatör test cihazı. 

Exide Kurşun-Asit aküleri için Teknik Kılavuzu

Ürün ömrü ve performansı

En yaygın arıza nedenleri

50%
Elektriksel: Akü, Alternatör, 
Starter, Aydınlatma

14%
Üstyapı, Direksiyon, Frenler, 
Şasi, Sürüş vb.

13%
Motor yönetimi (Enjeksiyon, 
Ateşleme ve Sensörler)

8% Motor

6% Tekerler

5% Yakıt Sistemi

3% Soğutma, Isıtma, Hava

1%
Egzoz Sistemi, Partikül filtresi, 
Katalizör
Source: ADAC Breakdown Statistics for Germany 2016
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Akülerini sadece yıl boyunca 
kısa süreliğine (motorsiklet, 
gelişmiş ve standart karavan 
veya tekne sahipleri gibi) 
kullanan kişiler, aküleri 
saklamadan önce tamamen 
şarj olduklarından emin 
olmak zorundadır. Ayrıca 
depolama süresince düzenli 
olarak kontrol etmeli ve şarj 
etmelidirler.

Akü ömrünün 
azalmasının 

ana nedenleri

Maksimum yüklerle kısa 
mesafeli yolculuklar

Yanlış uygulama veya 
kısa devre

Gevşek montaj ve 
kutu hasarı

Uzun süre kendi 
kendine deşarj

Kurutma riski olan 
aşırı şarj

Ekstrem hava
koşulları

Sıcaklık motorun 
çalışmasını nasıl etkiler ? 

Akünün kendi kendini deşarj etmesi

Tüm kurşun-asit aküler kendi kendine deşarj olur. bu kendi kendine deşarjın hızı, 
depolama koşullarına ve teknolojiye bağlıdır. Genellikle saklama koşulları ne 
kadar soğuksa kendi kendine deşarj o kadar yavaş olur. Geleneksel sulu (bakımsız) 
araba ve kamyon aküleri gibi kalsiyum-kalsiyum aküleri, Marine Dual, Marine 
Equipment gibi kalsiyum-antimon konvansiyonel akülerden (hibrit) ve su 
doldurma için doldurma tapalarına sahip bazı kamyon akülerinden daha düşük 
bir deşarj değerine sahiptir.

Bu hem distribütörler hem de akü kullanıcıları için önemlidir. Distribütörler, 
stok yönetimi için FIFO (ilk giriş, ilk çıkış) kuralının uygulandığından emin 
olmalıdır. Aynı zamanda, akülerin voltajı düzenli olarak kontrol edilmelidir: 
voltaj 12.4V'a düştüğünde, akünün ömrünün kısalmasını ve performans 
sorunlarının ortaya çıkmasını önlemek için akünün yeniden şarj edilmesi gerekir.

Aküden gelen 
mevcut güç

Motoru 
başlatmak için 

gereken güç

AKÜLERİN KENDİ KENDİ DEŞARJ OLMASI 
20°C'de raf ömrü

10 18 Ay

12,8V

12,4V
Hibrit 
aküler

Kalsiyum-Kalsiyum
aküler

Açık Devre
Gerilimi
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15-30%
≤ 100%

12-20%2-10%

49% 1% 4% 2%

12 V

12 V 48 V

12 V

> 400 V > 500 V

12 V

12 V

48 V

12 V

> 300 V > 300 V

12 V

12 V

ElektrikliTam Hibrit
İsteğe bağlı eklenti türü

Hafif HibritStart-Stop
Mikro-Hibrit

Yakıt / Güç Girişi

Araç Yürütücü Gücü

Akü Teknolojisi

Enerji Verimliliği

CO2 Salınımında azalma

2020 Avrupa Hafif Araç Pazarı'nın sevk tipine göre planlaması

Fosil* Fosil* Fosil* ElektrikliElektrikli

AGM veya EFB
AGM veya Lityum-iyon 
Yardımcı

Start-Stop + 
iyileştirilmiş frenleme ve 
yanaşma (isteğe bağlı)

Start-Stop + 
iyileştirilmiş frenleme ve 
yanaşma (isteğe bağlı)

Start-Stop + 
iyileştirilmiş frenleme ve 
yanaşma & kinetik

Start-Stop + 
iyileştirilmiş frenleme ve 
yanaşma & kinetik

AGM veya EFB
AGM veya Lityum-iyon 
Yardımcı

Lityum-iyon
AGM veya Lityum-iyon 
Yardımcı

Lityum-iyon

Tam motor Elektrik motoru ile 
desteklenen motor

... özellikle yanaşma, 
frenleme ve durdurma

Motor veya elektrik 
motoru

... mevcut akü 
enerjisine bağlı

Tam elektrikli

Yenilenebilir enerji
seviyesine sahiptir.

Exide Kurşun-Asit aküler için Teknik Kılavuz

Öndeki yol
Tam elektrikli otomobillerin geleneksel pazara girmesine hala uzun bir yol var. Az sayıda hafif ve tam hibrit otomobil de ortaya 
çıkar, ancak Start-Stop (Mikro Hibrit) otomobil üreticileri arasından en popüler teknoloji olmaya devam ediyor.

Piyasa Planlaması için Kaynak: Eurobat 2014* Fosit yakıtlar şunları içerir: benzin, dizel ve CNG

44%
Standart
Arabalar

44%
Standart
Arabalar

44%
Standart
Arabalar

44%
Standart
Arabalar
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pazarda AGM ve EFB aküleri için artan bir talep var.

Sürekli değişen bir dünyada Exide, gelecekteki araçların CO2 
emisyonlarını daha da azaltmasını ve genel sürüş verimliliğini 
arttırmasını sağlamak için yeni aküler geliştirmeye devam 
ediyor.

0.5%0.4 2%1.8 4.5%4.0Toplam Lityum-iyon

99.5%80.0 98%85.0 95.5%87.0Toplam Kurşun-asit

80.4 86.8 91.0Toplam (milyon akü)

Öngörülen Avrupa AG akü üniteleri  (milyon ünite)

Lityum-iyon

21%17.0 40%35.0 48.5%44.0Start-Stop

Kurşun-asit

78.5%63.0 58%50.0 47%43.0Geleneksel

0.05 0.4 1.0

2015 2020 2025

48V (Hafif Melez)

00%0.35 1.4 3.0Yüksek Voltaj

IAM
için erişilebilir
teknoloji

En hızlı
büyüme:
AGM & EFB
Start-Stop
Aküler

160g

120g

80g

40g

0g

CO2

2000 2005 2010 2015 2020

130g

95g
L

Otomobil üreticilerinin 95g 
hedefine uyumu:  2020'ye göre %95                  

2021'e göre %100

CO2 'nin Azaltılmassına İlişkin AB 
Düzenlemeleri
Start-Stop teknolojisi, çoğu otomobil üreticisi tarafından 
hedeflere ulaşmak ve AB cezalarından kaçınmak için tercih 
ediliyor.

Çeşitli karbon vergileri yoluyla CO2 emisyonlarını azaltmaya 
yönelik küresel bir baskı sırasında, net petrol ithalatçısı olarak 
bazı bölgeler enerjiyi koruyarak daha fazla kazanacak. Bu, daha 
yeşil otomobillerdeki otomotiv gelişiminin, neden bu 
pazarlardaki son kullanıcıların daha iyi yakıt ekonomisi 
teklifinden daha fazla etkilendiği, Avrupa ve Japonya'da en 
güçlü şekilde takip edildiğini açıklıyor.

Citroën, ticari olarak uygulanabilir ilk Start-Stop otomobillerini 
2004 yılında piyasaya sürdü. Citroën'in geliştirme ortağı ve 
orjinal ekipman tedarikçisi olarak Exide, bu yeni modeller için 
ilk AGM akülerin diğer ilk kullanıcıları arasında BMW, Toyota 
ve Fiat ve daha birçok otomobil üreticisi vardı. O ilk günlerden 
itibaren, yeni Start-Stop otomobillerinin satışları standart 
yanmalı motor modellerini geçiyor ve artık satış sonrası

Exide ilk Start-Stop akülerini piyasaya sürdü...

2004'te AGM ve 2008'de EFB

Kaynak: Eurostat 2014 rakamları

Karayolu taşımacılığından 
kaynaklanan Avrupa CO2 

Emisyonları

EU-28
845M Ton

98M 76M109M124M155M

Almanya Fransa İngiltere İtalya İspanya

Rusya / BDT / Türkiye dahil Avrupa için tahminler



Günümüzün geleneksel otomobil aküsü uzun bir yol kat etti, 
ancak motoru çalıştırma ve aydınlatma, sürüş ve konfor 
kontrolleri için depolanmış enerji sağlama görevleri büyük 
ölçüde değişmedi. Bununla birlikte, yeni nesil Start-Stop 
otomobilleri aküye daha fazla çalışmak için çok daha fazla 
talepte bulunur ve akünün ömrü boyunca binlerce daha fazla 
başlatma gerektirir.

Avrupalı otomobil üreticileri tarafından Start-Stop 
otomobillerine yönelen küresel değişim tamamen yeni bir akü 
türüne ihtiyaç duyuyordu. Exide'ın otomotiv ve endüstriyel 
uygulamalar için depolanmış enerji konusundaki uzmanlığı ve 
engin deneyimi, şirketi yakıt tüketimini azaltmak ve CO2 
emisyonlarını azaltmak için tasarlanmış Start-Stop aküleri 
geliştirmek üzere birinci sıraya koyuyor.

2004 yılında Exide ilk Avrupa AGM (Emici Cam Elyaf) Start-
Stop aküsünü ve ardından 2008 yılında ilk EFB (Gelişmiş Sulu 
Akü) aküsünü piyasaya sürdü.
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Bugün Exide, 11 Avrupa otomobil üreticisi grubunun saygın ve 
lider Start-Stop akü tedarikçisidir (bkz. Sayfa 17).

Dışarıda, Start-Stop aküler geleneksel otomobil akülerine çok 
benziyor, ancak kutunun içindeki teknoloji çok farklı. Giriş 
seviyesi Start-Stop araçları bile en iyi premium akünün iki 
kat daha dayanıklı olmasını gerektirir. Start-Stop özellikli 
daha büyük otomobiller ve iyileştirilmiş frenleme özelliğine 
sahip otomobiller %15'e kadar ekstra güç ve dayanıklılık 
seviyesinin üç katına ihtiyaç duyar.

Otomobil üreticilerinin şartnamelerine uymak son derece 
önemlidir. AGM'yi değiştirmek için daima orijinal yedek parça 
AGM, EFB'yi değiştirmek için EFB kullanın. Yanlış takılması 
akü ömrünü ve Start-Stop sisteminin etkinliğini azaltır.

Exide Start-Stop AGM
Emici Cam Elyaf

Start-Stop ve güce aç elektrikli ekipmanlara sahip 
büyük arabalar, SUV'lar, kamyonetler ve araçlar için 
idealdir.

EMİCİ
CAM ELYAF

İYİLEŞTİRİLMİŞ
FRENLEME

ÜSTÜN
GÜÇ

YOĞUN
KULLANIM

4 x STANDART
DÖNGÜ SAYISI

3DX IZGARA
TEKNOLOJİSİ

İYİLEŞTİRİLMİŞ
FRENLEME

ÜSTÜN
GÜÇ

YOĞUN
KULLANIM

3 x STANDART
DÖNGÜ SAYISI

Exide Kurşun-Asit aküler için Teknik Kılavuz

Yeni nesil aküler

Kilit Performans

Exide Start-Stop EFB
Geliştirilmiş Sulu Akü

Start-Stop ve diğer yakıt tasarrufu özelliklerine 
sahip küçük ve orta boy otomobiller için idealdir.

Kilit Performans

Standart 
Geleneksel 
akü

Güç

110%120%

Döngü 
Ömrü

x3

Şarj 
Kabul

Yüksek

Diğer EFB

Standart
Geleneksel 
akü

Güç Döngü 
Ömrü

x4

Şarj 
Kabul

Çok Yüksek

Diğer AGM
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EXIDE START-STOP TEKLİFİ
Araba
Üretici 
Firmaları

Markalar Exide
OE

Teklifi

Exide'ın IAM teklifi

AGM AUX EFB

BMW
BMW

Mini

Daimler
Mercedes-Benz

Smart

Fiat Chrysler

Alfa Romeo 

Chrysler 

Ferrari

Fiat

Lancia

Ford Ford

GM
Opel

Vauxhall

Hyundai
Hyundai

Kia

JLR*
Jaguar

Land Rover

Mitsubishi Mitsubishi

PSA*
Peugeot

Citroën

Renault  
Nissan

Renault

Nissan

Dacia

Suzuki* Suzuki

Toyota* Toyota

VW Group

Audi
Bentley
Porsche
Seat
Skoda
VW

Volvo* Volvo

Exide, Start-Stop akülerinin en büyük orjinal ekipman 
üreticilerinden biridir ve AGM ve EFB serileri, tüm Avrupa 
Start-Stop otomobilleri için yüksek kaliteli yedek parçalar 
olarak kolayca temin edilebilir.
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Exide tarafından 
otomobil üreticilerinin 
en son teknik
taleplerini karşılamak üzere tasarlanan yeni Auxiliary akü, 
yeniden başlatma işlemleri sırasında voltaj dengelemesi sağlar. 
Exide'ın Auxiliary aküsü, DC-DC dönüştürücü gibi diğer 
çözümlere çok uygun maliyetli bir alternatif olduğunu 
kanıtlıyor. Ürün, test sırasında 250.000 döngüye dayanabildi ve 
mükemmel ürün ömrü beklentisi gösterdi. Bu aküdeki mini-
EN şekilli terminaller piyasada benzersizdir.

Exide 
Start-Stop 
Yardımcı 
Akü

* Fabrikalarımız için Exide tedarikçi kalitesi ve ödüllerinin özel olarak tanınması

Burada gösterilen grafik, giriş seviyesi otomobillerden popüler 
lüks modellere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Exide Start-
Stop akü tiplerine basit bir genel bakış sunuyor.
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Start-Stop aküler satış sonrası pazara girdiğine göre, bağımsız 
atölyeler franchise ana bayileri ve akü uzmanlarıyla rekabet 
etmek için Exide'ın desteğine ve ürünlerine tamamen 
güvenebilir.

Exide, ilk 'işe özgü' akü atölyesi araç setini başlatmadan önce 
garaj operatörlerinin görüşlerini dikkatle dinledi. Bu basit, 
esnek ve uygun maliyetli çözümler, garajların hızla büyüyen 
bu yeni pazarın tüm potansiyelinden faydalanmasını sağlar. 
İki atölye aynı değildir, bu nedenle bu yaklaşım garajların 
yalnızca yeni Start-Stop akülerle başa çıkmak için ihtiyaç 
duydukları araçları satın almalarını sağlar.

Ödüllü BRT-12 Akü Değiştirme Aracı - Start- Stop aküler 
için basit bir çözüm

Synergy, en yeni otomobillerde akü değişimini basitleştirmek 
için programımızdır. Mikro Hibritler, akülerin elektrik 
yönetim sistemine ve ECU'ya daha yakından bağlı olduğu 
otomobil parkının en hızlı büyüyen bölümüdür. Bazı teşhis 
ekipmanları henüz bu kullanım durumunu ele alma yeteneğine 
sahip değildi. Bu nedenle,

Exide bunun değişmesi için baskı yapıyor.

Müşterilerimizin karşılaştığı sorunları açıklamak için
teşhis ekipmanı sağlayıcıları ile görüştük. Birçok  

   sağlayıcı, müşterilerimiz için harika bir 
haber olan akü değiştirme özelliklerini tanıtmak için 

yazılım güncellemelerini duyurdu.

Tüm atölyelerde teşhis ekipmanı 
yoktur ve bu nedenle BRT-12 akü 
değiştirme aracını da başlattık. 
BRT-12, akü arızası uyarı ışıklarını 
kontrol panelinden temizlemenizi 
ve mevcut akü ayrıntılarını kontrol 
etmenizi sağlar ve tam tanılama 
ekipmanından yaklaşık %80 daha 
az maliyetlidir. Exide, yeni 
modeller pazara girerken düzenli 
yazılım güncellemeleri sağlamaya 
devam edecektir. Cihazı USB 
üzerinden bilgisayarınıza 
bağlamanız ve yeni verileri 
indirmeniz yeterlidir.

Exide BRT-12, en yeni Start-Stop araç 
modellerini işlemek için yazılım 
güncellemelerine kaydolmayı kolaylaştırır.

Tüm atölye operatörlerinin Start-Stop akülerini değiştirme 
yeteneklerini gözden geçirme zamanı geldi. Exide’ın desteğiyle, 
bu yeni akü teknolojisine hızla uyum sağlamak ve mevcut 
işinizi genişletmek çok kolaydır.

Yüksek kaliteli Start-Stop akü ürünleri, uzman tavsiyesi ve 
kolay kurulum çözümleri sunan bağımsız satış sonrası 
pazarına güvenmenizi sağlar.

Exide Kurşun-Asit aküler için Teknik Kılavuz

Atölyeler Start-Stop Satış 
Sonrası için hazırlanıyor
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OBD
OK
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Exide'ın atölye araçlarıyla yeni Start-Stop akülerini 
test edin, şarj edin veya değiştirin

> Atölyeniz hazır mı ? Mevcut cihazlarınızı Start-Stop arabalarıyla uyumluluk için şimdi kontrol edin.
> Tanılama ekipmanı kullanıyorsanız, yazılımınızın güncel olduğundan ve işi tamamlayabildiğinden emin olun.
> Exide, uygun fiyata sunulan "işe özgü" araçları olan atölyeleri destekler

Exide EBT-165P 
Akü Test Cihazı

Akıllı telefonunuz için Exide 
Akü Bulucu Uygulaması

Exide 12/7 Akü 
Şarj Cihazı

En yeni Start-Stop neslinde bulunanlar 
dahil olmak üzere tüm aküler için çalışan 
test raporu çıktılarına sahip modern bir test 
cihazı

Doğru aküyü hızlı bulmak için araba 
modeline, VIN'e veya kayıt numarasına 
göre arayın.

Exide akü kataloğu cebinizde TecDoc 
tarafından desteklenmelidir.

 iPhone, iPad and Android 
için ÜCRETSİZ indirme.

Standart, Start-Stop AGM / EFB ve GEL 
aküler için uygun benzersiz yerleşik güvenlik 
özelliklerine sahip bir şarj cihazı.

Birçok Start-Stop akü değişimi özel cihaz 
gerektirmez.

Cihaz Yönetim Sisteminin zaman zaman 
sıfırlanması için Exide’ın BRT-12 modeli 
uygun fiyatlı ve kullanımı kolay olan bir 
araçtır.

Exide’ın sınıfının en 
iyi teçhizat listelerini 
kullanarak 
bilgisayarınızdan 
doğru aküyü bulun.
www.exide.com 
adresini ziyaret edin.

Benzersiz QR kodları ve mobil 
web sayfaları, özellikler, avantajlar 
ve özellikler de dahil olmak üzere 
tam ürün bilgisi sağlar.

Exide BRT-12 Akü 
Değiştirme Aracı

Start-Stop 
Akü

OK

Test Şarj

Bul Yükle

Şunlar ile
değiştirin

Exide AGM ve EFB 
Satış Sonrası Aküsü

Web
Kataloğu
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Ticari araç aküsü teknolojisindeki en son gelişmelerden biri, 
Exide Technologies tarafından geliştirilen HVR® (Yüksek 
Titreşim Direnci) olmuştur. Bu özellik, akünün iç yapısındaki 
hasarın ana nedeni olan titreşimi büyük ölçüde absorbe ederek 
benzersiz güvenilirlik seviyeleri sunar.

Büyük kamyon üreticilerinin önemli bir orjinal ekipman ortağı olan 
Exide, azot oksitlerin ve partikül madde emisyonlarının azaltılması 
için AB düzenlemelerini karşılamak için gerekli olan yeni egzoz son 
işlem ekipmanının getirilmesiyle oluşturulan bir sorunu çözmek için 
HVR® aküsünü geliştirdi.

Büyük ölçüde yeni SCR katalizörü ve AdBlue® tankının

eklenmesi, bazı durumlarda, akülerin 
merkezi şasiden çok daha savunmasız 
bir arka şasi konumuna değiştirdiği ve 
artan titreşimlerin ürünün ömrünü 
azaltacağı yerdedir. Harici HVR® 
aküleri titreşimlerin etkilerini sınırlar 
ve araç operatörünün talep ettiği ve 
beklediği performans ve kullanım 
ömrünü sağlar. 

Exide, daha uzun raf ömrü, kıvılcım ve 
dökülmeye karşı dayanıklı kullanım 
gibi bir dizi avantaj sunan yeni bir 
kapalı kapak tasarımı da sundu.

Exide, bu teknolojiyi bağımsız satış 
sonrası pazarına tanıtarak hizmet 
teklifinizi en yeni kamyon filolarına 
genişletmenizi sağlayan ilk şirketti.

Ancak bu aküler, müşterilenizin mevcut araçlarına da önemli 
avantajlar sağlar.

Dayanıklılık ve mümkün olan en uzun akü ömrünün birincil 
faktör olduğu tüm durumlar için Exide HVR® ürününü önerin.

Bu teknoloji özellikle inşaat, tarım ve 
ormancılıkta veya kötü yol koşulları ve 
zorlu ortamlarda kullanıldığında 
değerlidir.

Modern bir ticari araç büyük bir 
yatırımdır. Bu kadar büyük bir satın 
alma yapan şirketlerin, araçlarının 
mümkün olduğunca yolda kalmasını 
sağlamaları gerekir. Öngörülemeyen 
arızalar ve servis gecikmeleri araç 
sahibi için pahalı sonuçlar doğurabilir, 
bu nedenle yalnızca en iyi "orijinal 
parça" değişimine uymak önemlidir.

Exide’ın ticari araç aküleri piyasadaki 
en güçlü akülerdir. HVR® teknolojisi, akülerimizin mesafe kat 
etmesine yardımcı olarak araçlarınızı yolda tutar ve toplam 
sahip olma maliyetini azaltır.

Dizel egzoz gazı
arıtma 

sistemine
uyum sağlamak

için yeni akü
konumu

Aküler

Arka şasi yüksek
titreşim noktası

SCR Katalizörü

AdBlue® Tankı

Exide Kurşun-Asit Aküler için Teknik Kılavuz

Ağır hizmet ticari araçları için 
daha uzun ömürlü aküler
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Ticari Araçlar

Avrupa Düşük Emisyon Bölgeleri (European Low-Emission 
Zones)

Şu anda Avrupa'daki on dört ülkedeki 220'den fazla şehir ve 
kasaba, AB sağlık temelli hava kalitesi sınır değerlerini 
karşılamaya yardımcı olmak için Düşük Emisyonlu Bölgeleri 
(Avrupa Düşük Emisyon Bölgeleri) işletiyor veya uygulamaya 
hazırlanıyor.

Bazı durumlarda otomobiller de olsa, kısıtlamalar çoğunlukla 
eski dizel motorlu kamyonlara ve otobüslere uygulanır. Bu, 
araçların bir düşük emisyon bölgesinden yasaklanabileceği veya 
emisyonlar belirli bir seviyeyi aştığında bölgeye girmek için bir 
ücret alınabileceği anlamına gelir.

Örnek: Büyük Londra - dünyadaki en büyük düşük emisyon 
bölgesi. 1 Ekim 2006'dan önce yeni olarak kaydedilen 3,5 ton brüt 
ağırlığı aşan bir kamyon için günlük 550 €'dan fazla şarj.*

Yaklaşık olarak, yazı sırasındaki döviz kuru baz alınmıştır. Kaynak: Transport for London 
(Londra'ya Ulaşım)

Filo Operatörleri için Yüksek Emisyon Maliyeti

> Daha Yüksek Yakıt Maliyetleri

> Yüksek Karayolu Vergileri

> Yüksek Ücret ve Otopark Ücretleri

> Düşük Emisyon Bölgelerine girmek için daha 
yüksek ücretler

Bunlar, operatörleri yeni Euro 5/6 araçları satın alarak, yeni 
motorlar veya onaylı filtre sistemleri kullanarak filolarını 
yükseltmeye iten temel ekonomik faktörlerdir.

Kamyonlar ve otobüsler için 
Avrupa emisyon standartları

Bu tablo, emisyon tiplerini ve 

yeni tip onayları için uygulama 

tarihlerini özetlemektedir. Binek 

ve hafif ticari araçlar için farklı 

standartlar uygulanır.
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Gücü

Titreşim
Dayanıklılığı

Marş
Gücü

Titreşim
Dayanıklılığı

Marş
Gücü

Titreşim
Dayanıklılığı

Döngü
Dayanıklılığı

Marş
Gücü

Lojistik her zamankinden daha önemli, müşteriler her 
zamankinden daha hızlı ve daha tahmin edilebilir 
teslimatlar umuyorlar. Bu rekabetçi ortamda, filo sahipleri 
toplam maliyete odaklanıyor. Tüm bunlardan sonra, bir 
kamyon yolda kaldığında bu müşterilerin tatminsizliğine yol 
açar, emeğin ve kazancın boşa çıkmasına ve potansiyel para 
cezaları ve cezalara sebep olur.

Exide bozulma risklerini azaltacak şekilde dizayn edilmiştir 
ve müşterilere rekabetçi avantajlar verir. Pazarlama yönetim 
performansı, firmaların daha düşük toplam maliyeti ve  
çeşitli kullanımlar için akü seçenekleri size sunar.

Orjinal ekipman akülerinin gerçek uzmanı olarak, Exide 
doğru aküyü seçmenize yardım eder. Filo sahipleri ve 
kurucular içinde kullanım şartlarına göre doğru tercih 
yapmak hayati önem taşır.
Akü performansının içerdiği 
üç önemli kriter: titreşim 
dayanıklılığı, döngü 
dayanıklılığı ve marş gücü.

Doğru aküyü seçerken üç ana faktör:
Titreşim dayanıklılığı: Arka şasi kurulumlu 
kamyonlarda( örn. Euro 5/ Euro 6  kamyonlar) , 
bozulmaktan kaçınmak için sağlam ve yüksek 
titreşime dayanıklı aküler gereklidir. Ayrıca 
titreşim dayanıklılığı kötü yollarda ve engebeli 
arazilerde araçların işletimi için gereklidir.

Döngü dayanıklılığı: Yüksek döngü dayanıklılığı 
uzun yol kamyonları, teknede yaşam, şehir içi 
yoğun teslimat yapan araçlar ve geniş enerji 
gereksinimleri olan araçlar için önemlidir. Bu 
akünün yaşam ömrünü ve güvenli start aküleri 
sağlar.

Marş gücü: Yüksek marş gücü, soğuk iklimlerde 
motoru çalıştırmaya izin verir ve yoğun güç 
isteyen tarım ve yapım araçları için gereklidir.

Exide Kurşun-Asit Aküler için Teknil Kılavuz

Ticari Araç uygulamaları için dikkat 
edilecek noktalar

Page 22
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Süper hızlı şarj ve gelişmi 
döngüler için Carbon Boost™ ile 

3DX negatif ızgaralar

Ağır hizmetli çerçeveli pozitif ızgaralar için 
polietilen ayırıcı ve cam paspas için homojen 
sıkıştırma

İlave çubuklarla 
güçlendirilmiş konteyner 

duvarı*

Maksimum güvenlik için merkezi gaz 
alma ile alev tutucu ile kapak içine 

entegre labirent

Yeni genişletilmiş 
yan ve üst sabitleme*

Ekstra sabitleme 
için alt plaka 

yapışması

İlave sıcak erime 
noktası hücre grubu 

kilitleme*

*V4 gereksinimlerini karşılayan yeni nesil Exide'ın önde gelen HVR® tasarımı (EN 50342-1: 2015)

> Avrupa standardının yeni baskısı 2015'in sonlarında 

resmen yayınlandı

2006 sürümü ve 2011 değişikliğinin yerine geçildi.

> Yeni V4 titreşim testi
"Gerçek yaşam" koşullarını temsil eden 3 eksenli hareketi 
temel alan daha titiz bir test. V1-3 testleri sadece tek eksenli 
titreşime dayanıyordu.

> Yeni dayanıklılık testi
Yeni E2 testi, standart kurşun-asit aküler için önceki E4 
testinin yerine geçer. Bu yeni seviye daha zorludur ve test 
akülerinin herhangi bir ara tam şarj olmadan en az 150 
döngüyü (%50 Derin Deşarj'da) tamamlamasını gerektirir.

> Exide meydan okumayla buluşuyor
Exide'ın Ar-Ge ekibi, tamamen yeni bir HVR® ürünü 
geliştirerek en iyisini daha da iyi hale getirmek için çok 
çalıştı. Exide, en yeni V4 standardını karşılayan ilk akü 
üreticilerinden biridir.

Yeni EN50342-1 Standardı: V4 çok daha sert testleri
Orjinal ekipman müşteri özelliklerinden daha da zorlu

Eski tek eksen testi Yeni üç eksen testi

Yeni dayanıklılık testi

% 50
Derin Deşarj

150
döngü
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Çift Akü Sistemi, Exide Technologies tarafından müşterisi 
Scania ile birlikte yoğun ticari kullanımı ve güvenilir 
çalıştırma için nihai çözüm olarak geliştirilmiştir.

Klasik yerleşiminin aksine - hem starter hem de servis işlevleri 
için enerji sağlayan iki standart sulu ticari aküsü - Çift Akü 
Sistemi, motoru çalıştırma sırasında iki Orbital AGM aküsü ve 
yerleşik güç kaynağı için iki JEL aküsü içerir. Bu optimize 
edilmiş teknoloji, her bir işlevle en iyi akü türünü eşleştirir. 
Orbital AGM aküleri marş için tam güç sağlar ve ardından 
kapatmadan önce tam şarjı geri yükler. Motor kapalıyken, 
yalnızca Orbital AGM akülerinin bir sonraki motor çalıştırması 
için tamamen şarjlı kalmasını sağlayan JEL aküleri tarafından 
güç sağlanır.

Çift Akü Sisteminin faydaları açıktır. İlk avantaj, Orbital AGM 
ünitelerindeki güç yalnızca motoru çalıştırmak için 
ayrıldığından, gelişmiş çalıştırma güvenilirliğidir. Bu, aküler 
her zaman hazır olduğu için kamyonun duruş süresinin 
azalması anlamına gelir. JEL aküleri, ısıtıcı, televizyon, 
buzdolabı vb. cihazlar için daha iyi bir güç kaynağı sağlar - 
araç yolda değilken gece boyunca çalışması gereken öğeler. 
Diğer bir avantaj, geleneksel akülere kıyasla tasarruf edilen 
ağırlıktır ve bu da yakıt tüketiminin azalmasına neden olur. 
Çift Akü Sisteminin boyutları klasik sistemle aynıdır, bu 
nedenle bunların araca yerleştirilmesinde bir etkisi yoktur.

Çift Akü Sistemi, yeni Scania Streamliner kamyon serisine 
başarıyla entegre edildi ve yakın gelecekte diğer kamyon 
üreticileri için de entegre edilebilecektir.

Scania için tasarlanmış Çift Akü Sistemi
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Geleneksel Kamyon Akü Yapılandırması Yeni Çift Akü Sistemi

Geleneksel Sulu Starter ve Servis

Güvenli Deşarj Seviyesi
Optimum akü ömrü için önerilen seviyeler*

Her akü türünün faydaları

Orbital AGM  Starter JEL Servis

90%75%
50%

Normal günlük durumlarda, hem çalıştırma hem de besleme işlevleri 
sağlayan geleneksel ağır hizmet akülerinin yapılandırması araç 
operatörlerine iyi hizmet vermeye devam eder. Deneyimli sürücüler, 
yerleşik gücün sınırlarının farkındadır ve bunlara saygı duyar.

Exide’ın Çift Akü Sistemi, geçişteki planlanmamış gecikmelerle çok daha 
iyi başa çıkıyor. JEL akü seti, motor kapalıyken güç sağlamak için daha 
derin deşarj sağlarken, bağımsız Orbital AGM seti taze kalır ve güvenilir 
marş gücü sağlamaya hazırdır.

Geleneksel Sulu
Standart Yapılandırma 
Düşük Başlangıç Maliyeti

Orbital AGM Starter
Daha hızlı şarj 

MDaha güvenilir başlatma
     Daha uzun akü ömrü

JEL Servis
Daha fazla tedarik kapasitesi
Şarj arasında uzun 

  süreler
  Daha uzun akü ömrü

* Hesaplamalar ortalama 300 döngü akü ömrüne ve 20º C'de deşarj derinliğine dayanmaktadır.
Bu önerilen seviyelerin ötesinde: Daha derin deşarj = daha kısa ortalama ömür. Daha az deşarj = daha uzun ortalama ömür.

JEL, temel araç üstü ekipmanı olan herhangi bir araç için güvenilir bir ikincil güç 
kaynağı olarak ideal bir akü seçimidir

Pompa, vinç ve elektrikli 
kurtarma ekipmanları taşıyan acil 
durum araçları

Kapalı Devre Televizyon güvenliği ve 
yolcu bilgi sistemlerini yaygın olarak 
kullanan şehir içi otobüsler

©
A

u
 M

o
ran

d
arte  C

C
 B

Y-SA 2.0 

Mobil vinçler, elektrikli asansörler 
ve tüm uzman görev araçları
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Yaygın olarak motorsikler aküleri olarak bilinmesine rağmen, 
jet ski, kar motosikletleri, dört tekerlikli motorsikletler, golf 
arabaları ve çim biçme makineleri için aynı teknolojiyi 
kullanıyoruz. Kar motosikletleri hariç, bu araçların çoğu 
ilkbahar ve yaz aylarında çok daha sık kullanılmaktadır. Bu, 
akülerin kullanılmadan uzun süre kullanılabilmesi gerektiği 
anlamına gelir.

Exide Motorsiklet & Motorsporları akü serisini farklı ürün 
hatlarında geliştirdi. Motosikletler bir tutku olduğundan, 
birçok sahip kendi akülerini kendileri takmayı sever, bu 
nedenle bu seçeneği korumak önemlidir.

Tam Kapalı

Tam kapalı, çoğu otomotiv aküsü gibi dolu, şarjlı ve kullanıma 
hazır olarak gelen en üst düzey akümüzdir. Akü, 
gereksinimlerinize bağlı olarak hem AGM hem de GEL olarak 
mevcuttur. GEL sürümü, şimdi Exide'ın bir parçası olan 
Sonnenschein® tarafından icat edilen orijinal GEL teknolojisine 
sahiptir. Akü, güce aç elektrikli ekipmanı olan araçlar için ideal 
olan maksimum döngü ömrü ve derin deşarj koruması sağlar. 
AGM akü, en yüksek güç ve daha uzun döngü ömrünü sunar. 
Her ikisi de dökülmeye / sızdırmazlığa ve yüksek titreşime karşı 
dayanıklıdır, yüksek sınıf motorsikletler, powersport ve arazi 
araçları için idealdir.

Bakımsız

Bu AGM akü kuru formda gelir. Akü ömrünü doldurana ve 
şarj olana kadar başlamamış olduğundan, bunun raf ömrü 
için bariz avantajları vardır. Akü bakım gerektirmez, 
etkileyici performans sunar ve çoğu uygulama için 
uygundur. Tasarım sızdırmaz ve titreşime dayanıklıdır, 
ancak yan montaj için önerilmez. Kullanıcının veya 
stokçunun aküyü hassas miktarlarda asitle hızla 
doldurmasını sağlayan altı paketli bir asit şişesi bulunur.

Geleneksek Sulu

Bu, standart güç ihtiyacı olan giriş seviyesi ve eski araçlar için 
popüler bir seçimdir. Exide’ın basitleştirilmiş asit doldurma 
işlemi kullanılarak asit doldurma gereklidir. Geleneksel aküler, 
kurulumdan önce takılması ve arada sırada su eklenmesi için 
yeniden açılması gereken hücre fişleriyle birlikte verilir.

Asit dolgusu nasıl çalışır ?

Gerektiğinde aküye bir asit paketi dahildir. Bu, kullanıcının 
veya stokçunun basitçe paketi ters çevirip hücre 
açıklıklarına bastırarak aküyü hassas miktarlarda asitle hızlı 
bir şekilde doldurmasını sağlar. Folyo şişe contası, tüm 
operasyonu hızlı, güvenli, kolay ve temiz hale getiren süreçte 
delinir. Tüm asit şişeden çıktığında, asit emilirken en az 30 
dakika bekleyin, ardından akü kapağı veya tapaları 
takılabilir.

Exide Kurşun-Asit Aküler için Tekniz Kılavuz

Exide Motorsiklet ve 
Motorsiklet Sporları Aküleri 
- hızlı doldurmaya ve 
kullanıma hazır 
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Exide Lityum-iyon

Exide tutkunuzu hızlandırıyor. En iyi sürüş deneyimini talep 
edenler için yeni bir lityum-iyon Motorsiklet ve Spor akü 
serisini piyasaya sürdü. Akünün ultra hafif tasarımı, 
motorsikletinizin toplam ağırlığını azaltır ve daha hızlı 
hızlanma ve daha iyi performans sağlar. Çok düşük kendi 
kendine deşarj özelliğine sahiptir, uzun süre yoldan çıktıktan 
sonra motorunuzu çalıştırmak için idealdir. Exide Lityum-iyon 
birden fazla konuma monte edilebilir ve birinci sınıf güvenlik 
özellikleri ile birlikte gelir.

Faydaları

›› Ultra hafif - kurşun asitli akülerden % 80'e kadar daha hafif 

›› Çok düşük kendi kendine deşarj - uzun raf ömrü ve 

mevsimsel kullanım için mükemmel

›› Süper hızlı şarj

›› Aşırı yüksek döngü ömrü - 2000'den fazla döngü

›› Birinci sınıf güvenlik özellikleri

›› Çok konumlu montaj - baş aşağı bile

›› Kullanıma hazır ve bakım gerektirmez - sadece kurup 

unutun

›› Bir bakışta düzenli kontroller için şarj durumu göstergesi 

›› Filo çoğunluğunu kapsar - daha fazla bilgi için ara 

parçaları dahil uygunluk olanakları

Lityum-iyon aküler bu teknoloji için uyarlanmış şarj 
profilli özel şarj cihazları gerektirir. Kurşun-asit akü 
şarj cihazı kullanmayın, aküye zarar verir.

Exide 12/2 Lityum-iyon şarj 
cihazı, Exide Lityum-iyon 
Motorsiklet ve Motorspor 
aküleri için özel olarak 
üretilmiştir ve daha uzun 
akü ömrü ve maksimum 
güvenlik sağlar.

3 Işık

Akü tamamen
dolu

2 Işık

Akü yine de marş 
görevi görür, ancak 
şarj edilmesi 
önerilir.

Şarj durumu ≈30% 
Açık devre voltajı ≈ 
13.05V

1 Işık

Akünün yeniden 
şarj edilmesi 
gerekiyor

Şarj durumu ≈ 10% 

Açık devre voltajı ≈ 12.9V

Açık devre voltajı

(OCV olarak kısaltılır), 

herhangi bir devreden 

ayrıldığında cihazın iki 

terminali arasındaki 

elektrik potansiyeli 

farkıdır.

Şarj Durumu (SoC) 
göstergesi
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Servis akülere bazen derin devirli aküler veya boş / çok 
oturmalı aküler denir. Genellikle gelişmiş ve standart 
karavanlarda ve teknelerde, kamp yerlerine veya marinaya ait 
ana güç bağlantısına erişmeden uzak yerlerde depolanan 
elektrik sağlama için kullanılır.

Doğru servis aküsünün seçilmesi starter aküsünden daha fazla 
değişkene tabidir. Örneğin bir araba aküsü, akü 
spesifikasyonunu doğru araç modeli, motor ve yılla 
eşleştirmek için nispeten basittir. Servis aküleri araç veya 
geminin kendisi tarafından değil, sahibinin yerleşik güç 
kaynaklarını nasıl kullandığıyla tanımlanır. Temel olarak, 
tüketilen elektrik enerjisi miktarı ve bir şarj noktasından 
uzakta geçen sürelerin uzunluğu doğru seçimleri belirler. 
Yeterli depolanmış enerjiye sahip olmamak en uygunudur. 
Denizde bir tekne olması durumunda, navigasyon 
sistemlerinin mevcut olmaması hayati tehlike oluşturabilir.

Marş aküleri, her hücreye daha fazla plakanın takılabilmesini 
sağlayan daha ince plakalardan yapılır. Bu, motoru başlatmak 
için hızlı yüksek enerji patlamaları için gerekli olan daha iyi 
Soğuk Marş Amperleri (CCA) performansları sağlamak için 
gereklidir. Besleme aküleri, daha derin ve daha uzun deşarj 
sağlayan daha kalın plakalarla tasarlanmıştır. Bir spor 
benzetmesi kullanmak için marş aküsünü bir koşucu ve servis 
aküsünü bir maraton koşucusu olarak düşünün.

Exide Technologies, marin ve hobi pazarlarında köklü bir üne 
sahiptir. Bir orjinal ekipman üreticisi olarak şirket, bireysel 
kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli kaliteli 
satış sonrası aküler de sunmaktadır. Exide Dual ve Dual AGM, 
motor marş ve servis gücü gereksinimlerini destekleyen çok 
fonksiyonlu akülerdir.

Exide Dual, hafif ve orta kullanıcılar için çok popüler bir seçim 
olsa da, AGM varyantı, herhangi bir servis aküsü türünün en 
hızlı şarjını sunar. Exide’ın Equipment GEL, ağırlık 
verimliliğine mükemmel bir güç ve sonuç olarak en iyi yakıt 
verimliliğini sunan nihai servis aküsüdür.

Exide tedarik akülerinin satıcılara ve son kullanıcılara benzersiz 
bir avantajı, geleneksel olarak diğer üreticiler tarafından tercih 
edilen Ah (amp-saat) yerine Wh (watt-saat) cinsinden 
şartname ve etiketlemedir. Bu, yerleşik elektrikli ekipmanların 
hesaplanmasını ve tipik günlük kullanımını büyük ölçüde 
basitleştirir. Örneğin, 4 saat boyunca açık olan 25 Watt'lık bir 
lamba 100Wh'ye eşittir. Şarj etme arasında kullanılan tüm 
cihazların Watt-saatlerini ekleyerek ve %20'lik önerilen bir 
güvenlik payı ekleyerek, güç ihtiyaçlarınızı karşılamak için bir 
veya daha fazla Exide aküsünün doğru kombinasyonunu 
bulmak oldukça kolaydır. Nasıl çalıştığını anlamak için bir 
sonraki sayfadaki "Tedarik ihtiyaçları hesaplayıcısında" 
gösterilen örneğe bakın.

Exide Kurşun-Asit Aküler için Teknik Kılavuz

Marin ve Hobi için 
Servis Aküsü

Biliyor musunuz?

Avrupa'da 5 milyondan fazla hobi aracı ve yaklaşık 6 
milyon eğlence teknesi var. *

*Source: European Caravan Federation & International Boat Industry
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Servis Aküsü seçenekleri ve Enerji İhtiyaçları Formulü

Bu önerilen seviyelerin ötesinde: Daha derin deşarj = daha kısa ortalama ömür. Normal Deşarj = daha uzun ortalama ömür * 20° 'de deşarj derinliğine dayalı tahminler

Akü
Daha ince plakalar, 
aküde daha fazla 
plaka olmasını sağlar. 
Başlamak için gereken 
yüksek enerji kısa 
patlamalar için daha 
iyidir

Starter Servis (Derin Döngü)
Aküleri
Daha kalın plakalar, daha derin ve daha uzun şarj için 
döngü sayısını arttırır.

Starter ve Servis ihtiyaçları 
için Dual/Dual AGM olarak 
mevcuttur.

Equipment GEL ise, en iyi 
deşarj derinliği ve en 
uzun ömür için mevcuttur.

Start Start 
+ ekipman yükü sadece ekipman yükü

Binek

Standart Karavan

Gelişmiş Karavan

Tekne

Ortalama Ömür
Tavsiye edilen güvenli akü şarj seviyeleri*

300+ 
döngü 

Standard Start Exide Dual Exide Dual AGM Exide Equipment Gel 

Önerilene göre 

Deşarj
Derinliği 
(DoD) 

25% 
25% 40% 

50% 

75% 

100% 

75% 
90% 

+ uzman
Marin 
Ekipmanları

Motor marşı ve
kabin aydınlatması ve 
araçları

Motor marşları

Aydınlatma
ve araçları

Motor marşı ve
kabin aydınlatması ve 
araçları

Motor marşları 
ve standart araç
elektriği

Aydınlatma 
ve araçları

Kabin aydınlatması ve
aletleri

Motor marşları 
ve standart araç
elektriği

** DNV GL uluslararası sertifikası: Marin güvenliği ve işlevselliği için onaylanmış aküler.
Wh cinsinden nominal enerji, yukarıda belirtilen güvenli Deşarj derinliği'ne göre hesaplanır: 
AGM için 100 Ah, izin verilen Deşarj Derinliği %75 olduğu için 900Wh'a eşittir. (Aksi takdirde 12V'da 100 Ah 1200Wh olacaktır)

1300Wh/120Ah 

1 x 39kg 

39kg 
Mevcut en küçük 

hacim/ağırlık oranları

1300 Wh 

900Wh/100Ah 

2 x 32kg 

64kg 
Daha hızlı deşarj

süresi

1800 Wh 1350 Wh 

450Wh/95Ah 

3 x 23kg 

69kg Toplam cihaz = 1070 
Güvenlik marjı × 1.2 

Gerekli olan Wh = 1284 

Exide Equipment Gel** 

ES1300 

Exide Dual AGM** 

EP900 

Exide Dual 
ER450 

Wh 
Watt / saat

100 
300 
120 
70 

480 

W × h = 
Watt / saat

25 × 4 = 
300 × 1 = 
40 × 3 = 
35 × 2 = 
80 × 6 = 

Şarj
sırasında
kullanım

Exide Servis Aküsü seçenekleriSupply needs calculator 
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Motoru çalıştırmak için 
gereken yüksek şarj enerjisi için 
Exide AGM ve Premium

Derin döngü, elektrikli ekipmanın uzun 
ya da yavaş şarjı için 
Exide Equipment GEL

Tipik bir karavanın üzerindeki çizim, tipik bir hobi amaçlı 
kullanılan aracın elektrik enerjisi ihtiyaçlarını göstermektedir. 
Starter akü, aracın standart elektrikli cihazları için düzenlenmiş 
bir enerji kaynağı sağlar, ancak AC ve DC devrelerindeki ek 
yüklerle başa çıkmak için ayrı bir güç kaynağı takılır.

Bir servis aküsünün en büyük yararı, şarj etme arasındaki 
deşarj derinliğidir. Araç hareket halindeyken, alternatör 
tarafından üretilen enerji paylaşılarak akü yenilenir. Motor 
kapalıyken, sahadaki bir güç kaynağından veya portatif bir 
jeneratörden (güneş panelleri ile desteklenir) gelen giriş 
enerjisi, aküyü dinlendirmek veya şarj etmek için kullanılabilir.

Benzer bir konsept, starter aküsü ve alternatör girişi 
gerektirmeyen karavanlar için de geçerlidir. Marin 
uygulamaları durumunda, starter ve servis aküleri, 
motorumun genel prensibini takip eder, ancak özellikle 
denizde, özellikle denizcilikte kesinlikle kritik olabilecek 
navigasyon, vinç ve iletişim vb. gemilere gidiyor. Daha büyük 
tekneler daha fazla yerleşik elektrikli ekipmana sahiptir ve 
genellikle akü şarjları arasında daha uzun yolculuklarda çalışır. 
Bu gemilerde, en uzun yolculuklar için yeterli miktarda 
depolanmış enerji sağlamak üzere yapılandırılmış bir servis 
aküsü bulmak nadir değildir.

DNV GL, yaşamı, mülkiyeti ve çevreyi 
korumak amacıyla 1864 yılında 
kurulmuş bağımsız bir vakıftır.

Daha fazlasını bulun: www.dnvgl.com

Exide Start AGM, Çift AGM ve Ekipman GEL aküleri, 
denizde güvenli ve güvenilir kullanım için DNV GL 
tarafından onaylanmıştır. Bu, bir marin pazarı ürününün 
mümkün olan en yüksek onaylanmasıdır. Çok az kurşun-
asit akü, bu sertifikayı almak için gereken güçlü bağımsız 
testleri geçti. Exide Technologies'in gurur duyduğu bir 
başarıdır.

Tüm Exide hobi aküleri, gelişmiş ve standart 
karavanlarda kullanım için NCC onaylıdır ve 
onaylanmıştır.

Güneş Paneli
Klima

Uydu Alıcısı

12V LED Aydınlatma
Banyo Vantilatörü

Güç Girişi

220-240V Buzdolabı
Priz Çıkışları

Su Pompası

Solar Şarj Ünitesi

AC-DC Redresör

DC-AC İnvertörü

AC Kesici

12V Sigortalar

Starter Akü

Araç kontrolleri, 
ışıklandırma ve sürücü 
ekipmanları

Enerji Dağıtım 
Kutusu

Transfer Rölesi
Servis Aküsü

Sabit Güç Kaynağı

Jeneratör

Besleme
220-240V AC Gelen Güç

12V DC Starter Akü

12V DC Servis Aküsü

Günes Enerjisi

220-240V AC Sigortalar

220-240V AC Sigortalar

Starter Akü

Servis Aküsü
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Exide AGM or Premium
for high discharge of energy
to start engine

Exide Equipment GEL
for deep cycle – long, slow discharge
of electrical equipment

Akü şarj cihazları, her atölye için olduğu kadar klasik 
otomobiller, gelişmiş ve standart karavanlar, tekneler veya 
motorsikletler gibi mevsimlik araçlara sahip son kullanıcılar 
için de önemli bir araçtır.

Soğuk havalarda motoru başlatmanın yaygın bir sorun olduğu 
bölgeler dışında, çoğu araç sahibi kendi şarj cihazına sahip 
değildir. Uzun süre hareketsiz kalabilen veya servis aküsü 
uygulaması olan herhangi bir aracın sahipleri için şarj cihazı 
gerçek bir gereklilik haline gelir. Bir akünün tam şarjdan 
faydalanabilmesi için aracınız uzun bir süre kullanılmadan 
saklanır.

Tipik bir atölye ortamında, üst düzey lüks ve performanslı spor 
otomobiller için kullanılan bir ana atölye şarj cihazı olabilir. Bu 
genellikle, elektrik işleri için akü bağlantısı kesildiğinde rutin 
şarj ve güç girişinin (Güç Modu) korunması için bir dizi 
taşınabilir şarj cihazı ile desteklenir. Servis tamamlandıktan 
sonra araç yoğun atölye alanından çıkarıldığında taşınabilirlik 
önemlidir.
Exide, müşterilerinin akülerinden mümkün olan en uzun 
ömrü elde etmelerini istiyor, bu nedenle şirket, optimize 
edilmiş şarj profilleri olan bir dizi şarj cihazı piyasaya sürdü. 
Bunlar, AGM, EFB ve GEL dahil olmak üzere tüm akü türleri 
için ayrı modlara sahiptir. Harici şarj cihazları sadece bir akü 
üreticisi ile sınırlı değildir ve otomotiv pazarındaki tüm 
kurşun-asit aküleri kapsar.

Exide geleceğe yönelik şarj cihazları
Sulu, AGM, EFB ve JEL aküler için özel 
modlar

Exide Kurşun-Asit Aküler için Teknik Kılavuz

Atölyeler ve Son Kullanıcılar 
için Akü Şarj Cihazları

Klasik araç sahipleri ve mevsimsel kullanıcıların 
kendi şarj cihazlarına ihtiyaç duymaları daha 
olasıdır.

Şarj İpuçları
 Voltaj 12.45 voltun altına düşerse (veya 6V aküler için 6.2 

volt) aküler araç dışında şarj edilmelidir.

 En iyi sonuçlar için özel olarak geliştirilmiş, Exide şarj 
cihazını kullanın

 Ateş veya parlamadan kaçının ve şarj sırasında ve 
sonrasında iyi havalandırma sağlayın

 Aküyü şarj ettikten sonra en az 12 saat dinlendirin
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Exide Kurşun-Asit Aküler için Teknil Kılavuzu

İkinci yüzyılda inovasyon - daha iyi 
bir gelecek yaratmak

Exide hikayesi 120 yıl önce başladı ve şirket zengin ve 
büyüleyici tarihi boyunca yeniliğin ön saflarında yer aldı. 
Otomotiv endüstrisi yenilikten ana akışa doğru geliştikçe, 
sürücülere daha kolay, daha güvenli, daha büyük ve daha hızlı 
araçlarla hizmet etti. Her aşamada, aküye daha fazla talep 
yapıldı ve Exide, sürekli ürün iyileştirmeleriyle veya tamamen 
yeni kurşun-asit akü çeşitleri geliştirerek yanıt verdi.

Bugünün öncelikleri, daha yüksek seviyeli araç otomasyonu, 
bağlanabilirlik ve daha yüksek yakıt verimliliğine 
odaklanmaktadır. Exide, Avrupa ve ABD'deki son teknoloji 
araştırma merkezlerinde büyük Ar-Ge girişimleriyle bu 
alanlarda önemli yatırımlar yapmaktadır.

Exide, otomobil üreticileri ve bilimsel araştırma ticaret 
birlikleri ile araştırma ortaklıklarında da yer alıyor. Temel 
odak noktaları elektronikler, yeni alaşımlar ve katkı maddeleri, 
gelişmiş ayırıcılar ve en yeni üretim süreçleri etrafında 
dönmektedir. Bunların hepsi, şirketin daha akıllı akü yönetim 
sistemleri ve gelişmiş akü teknolojisi ile ilgili kendi test ve 
performans değerlendirmelerinin temel unsurlarıdır.

Exide, yeni nesil arabalara güç sağlayacak aküleri geliştiriyor.
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PRT (Kişisel Hızlı Taşıma)
Exide Technologies, dünyanın ilk Kişisel Hızlı Taşıma 
Sisteminin gerçeğe dönüşmesine yardımcı oldu. Heathrow 
Pod'lar, Londra Heathrow'un Terminal 5'i, çeşitli otopark 
istasyonları ve büyük bir otel arasında dört kişiye kadar bagajı 
ile birlikte taşınan tam otomatik elektrikli araçlardır. Yolcular, 
genellikle 15 saniye içinde gelen aracı aramak için bir 
dokunmatik ekran paneli kullanır ve maksimum 40 kpm(km/
dak) hızda kesintisiz yolculuk için hedeflerini seçer.

Her Pod, 4 Exide 45Ah AGM Orbital akülerden güç alan 7kW 
Senkron AC sürücü motoru kullanır. Bu akü kombinasyonu, 
kısa süreler boyunca yüksek güç tüketimi, sürekli çalışma için 
düşük bakım ve en yüksek güvenlik ihtiyacını karşılar. Kısmi 
şarj, yolcuların biniş ve inişlerinde her durma olayında 
gerçekleşir ve yalnızca ara ara duruş süresinde tam bir şarj 
gereklidir.

2011'den beri başarılı bir şekilde faaliyet gösteren Heathrow 
Pod sistemi güvenilirlik, işletme maliyetleri ve çevresel 
faydalarda etkileyici sonuçlar vermiştir. Bu kanıtlanmış 
uygulamalar artık Birleşik Krallık ve Asya'daki yeni ve hatta 
daha büyük sistemlerin geliştirilmesinin modelidir.

M5BAT Projesi
Eşsiz hibrit 5MW akü 
depolama projesi için 
Exide, rüzgar, su, güneş ve 
jeotermal enerji gibi 
yenilenebilir kaynaklardan 
enerji depolamasını 

geliştirmek için öncü bir teknolojidir. Federal Ekonomi ve 
Enerji Bakanlığı tarafından finanse edilen bu önemli proje, 
elektrik üretimini tüketim ile başarılı bir şekilde dengeleme 
arayışının ön saflarında yer alıyor. Exide’in akü bilgisi ve 
deneyimi, daha yeşil bir dünyaya değerli bir katkı sağlıyor.

GNB 
Sonnenschein 
Lithium 
Exide'ın GNB Endüstriyel 
Güç bölümü, 7/24 malzeme 
tesliminde lityum akü gücü 
için güçlü bir iş vakası
gerçekleştiriyor. Forklift ve palet taşıma, itici güç 
sektörünün büyük bir parçasıdır. GNB, 2013 yılından bu 
yana önemli maliyet ve zaman kazandıran faydalar sağlayan 
yüzlerce yeni lityum tabanlı sistem kurdu. Sonnenschein 
Lithium’un çok hızlı şarjı, akü paketlerini değiştirme 
gereksinimini ve havalandırmalı akü şarj istasyonlarını 
koruma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Uygulamalarda 
yenilikler
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Exide Kurşun-Asit Aküler için Teknik Kılavuz

Akü ticari zekadır

Sayaç Personeli Atölye Son kullanıcı

Akü teknolojisi bilgisi Memnuniyet
+

Sadakat
=

Satış Artışı

Exide serisi hakkında bilgi birikimi

Satış malzemeleri Atölye aletleri

Kullanılmış akü koleksiyonu

Piyasada birçok akü tedarikçisi var, ancak tüm bu alanlarda yalnızca Exide sizi destekliyor.
Exide, geniş bir ürün yelpazesi sunan, işiniz için en iyi ortaktır.

eşsiz filo kapsamı ve mevcut en gelişmiş teknoloji.

Güvenilir bir markanın orjinal 
ekipman kalitesinde ürünleri ve 
aksesuarları

En geniş donanım 
yelpazesi ve tam 
pazarlama desteği

Yerel müşteri 
hizmetleri

Akü inovasyonunda bir liderin 
teknik bilgi ve satış destek 

malzemeleri

İşletmenizin 
ihtiyaçları 

doğrultusunda 
tasarlanmış eğitim

Güçlü Avrupa lojistiği

Exide yerel temsilcileri ile 
hizmetinizde

Mükemmel stok ve 
garanti yönetimi

Page 34



Page 35

Günümüz teknolojisi akülerin geçmişe göre çok daha uzun bir 
raf ömrüne sahip olmasını sağlasa da, akünün müşteriye 
ulaştığında en iyi durumda olması için bu ürünlerin taşınması ve 
saklanmasında büyük özen gösterilir.

Akülerinizin şarj durumunu kontrol edin

Tüm aküler zaman içinde yavaşça kendi kendine deşarj olur ve 
voltajı düzenli olarak kontrol etmek ve akü şarj durumunun %
75'ine düştüğünde bir şarjın uygulanmasını sağlamak çok 
önemlidir. Tipik olarak bir kurşun-asit akü ile bu, 12.42V'da 
gerçekleşir. Voltaj bu seviyenin altına düşerse, akü sülfatlamaya 
başlar.

Sülfatlama, negatif plaka üzerinde akım akışını engelleyecek ve 
akü bozulacak bir oksidasyon tabakası oluşturan bir işlemdir. 
Bu kendi kendine deşarj seviyesi tespit edilir edilmez yeniden 
şarj etmek önemlidir veya kapasite kaybı kalıcı olabilir.

11.0V'nin altına daldırılmış herhangi bir akü, şarj ile 
giderilmeyecek sülfat geliştirmiş olacaktır ve bu nedenle bu 
ürünü satın alan müşteriye aynı performansı ve çalışma 
ömrünü sağlayamayabilir.

Bu kontrol aynı zamanda, akünün üretiminden itibaren 15 ay 
içinde ideal olarak takılması gereken ve stokların her zaman 
satılmaya hazır durumda olmasını sağlayan stok yaşının iyi bir 
göstergesidir.

Sıcaklık

Akülerin kendi kendine deşarjını etkileyen ana faktör 
depolama sıcaklığıdır. Sıcaklık ne kadar yüksek olursa kendi 
kendine deşarj o kadar hızlı gerçekleşir.

Terazinin diğer ucunda, akülerin daha soğuk bir ortamda 
saklanması, sıcaklığın 0 ° C'nin altına düşmesi, kısmen deşarj 
olmuş akülerin donma riski taşıdığından kaçınılmalıdır. Bu 
kalıcı hasara neden olabilir ve ürün arızalanır veya çalışma 
ömrü olumsuz etkilenir.

FIFO - İlk Giren - İlk Çıkar

FIFO'nun tanımı: İlk önce alınan akülerin önce satıldığı veya 
takıldığı bir stok yönetim yöntemi.

Önce eski stokun kullanılması için yeni rafın depolama rafının 
arkasına yerleştirilmesi gerekir. Kendi kendine deşarj kontrolü 
sırasında her akünün teslim tarihi göz önünde bulundurulmalı 
ve en eski stok daima kuyruğun önüne getirilmeli ve daha 
sonraki bir teslim tarihine sahip akülerden önce 
kullanılmalıdır.

Yukarıdaki stok yönetimi uygulamalarına titizlikle uyulursa, 
tüm ürün stokunun satılmaya hazır durumda tutulmasını ve 
eski veya hasar görmüş ürünlerin kayıplarının asgari 
düzeyde tutulmasını sağlamak kolay olmalıdır. Bu aynı 
zamanda müşterilerinize sorunlarını derhal çözen akülerin 
sağlanacağı ve geleceğe iyi ve güvenilir bir çalışma ömrü 
kazandıracağı anlamına gelir.

Kurşun-Asit akü stok yönetimi ve bakım 
uygulamaları

Voltaj şarj durumunu gösterir. Her aküyü 12,42V veya altında şarj edin!

Aküleri doğru şekilde saklayın

Akülerin saklanması, diğer parçaların depolanmasından farklı, 
belirli bir yaklaşıma ihtiyaç duyar, çünkü çevresel koşullar her 
akünün ömrünü etkiler, ancak bunlar sadece depolanmış ve 
gerçekte kullanımda değildir.

En önemli iki özellik, akü envanterinizin hem kalite hem de raf 
ömrü boyunca korunmasına yardımcı olmalıdır.

Voltaj

Şarj Durumu

3 6 9 120

Zaman (Ay)

Aküler yüksek sıcaklıklarda 
daha hızlı boşalır

Aküler için önerilen 
saklama sıcaklığı 

20 ° C'dir.
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Exide Kurşun-Asit Aküleri için Teknik Kılavuz

Her son bir başlangıçtır

Kurşun-asit akülerin modern dünyada en başarılı geri 
dönüştürülmüş tüketici ürünü olduğunu biliyor muydunuz? 
Aslında akünün %95'i tekrar kullanılabilir. Kutusu ezilebilir, 
yeni akü kutuları ve kapaklar yapmak için plastik peletler 
halinde işlenebilir. Izgaralar ve terminallerdeki değerli kurşun 
eritilir ve yeni ızgaralar ve kurşun oksit oluşturmak için 
yeniden oluşturulur. Elektrolit bile sülfürik asidi çıkarmak için 
nötralize edilir ve kimyasal olarak işlenir.

Hurda akülerin atık depolama alanına atılmasını durdurmak 
için çevremizi etkileyen zararlı kimyasalların salınmasına 
neden olan evrensel düzenlemeler vardır. Ancak 
hammaddelerin değerinin artmasıyla, sosyal sorumluluğumuza 
katkıda bulunmanın ötesinde ekonomik bir fayda vardır.

Kurşun
ızgara / kutup başları
eritilip kurşun külçe 

olarak dökümü 
yapılabilir

Yeni ızgaralar &
kurşun oksit
geri dönüştürülmüş

malzemeden üretilmiştir

Elektrolit
nötrleştirilmiş ve kimyasal 

olarak işlenmiş

Nötralize edin
veya tekrar 

kullanın
temiz su ve

yeni elektrolit

Plastik
ezilmiş ve plastik 

topak haline 
getirilmiş

Yeni kasalar
ve kapaklar

geri dönüştürülmüş 
peletlerden imal

 edilmiştir

Kurşun Asit Aküler en çok geri 
dönüştürülmüş tüketici ürünüdür

Kurşun-Asit akü bileşenleri ve malzemeleri 
tekrar tekrar geri dönüştürülebilir!

LİTYUM AKÜLER
Önemli Güvenlik Bildirimi
Eurobat tarafından yayımlandı

Kurşun geri dönüştürücülere 
Lityum Akü Göndermeyin.
Arıtma ve geri dönüşüm için 
onaylanmış bir tesis kullanın.

Akü türlerini belirleme ipuçları

Etiketi okuyun -
Kurşun akülerdeki Pb sembolü veya
Lityum aküler Li sembolü ile ayırt edilir.
Bunları imalatçıları tarafından da 
tanımlayabilirsiniz.

Ağırlık farkına dikkat edin - Benzer 
boyutlara sahip olmalarına rağmen lityum, 
kurşun akülerden çok daha hafiftir.

Lityum aküler kurşun akü 
toplama ve geri dönüşüm 
işlemine girerse ciddi bir 
YANGIN RİSKİ ve 
PATLAMALAR ortaya çıkabilir

Aküler benzer görünebilir, bu 
nedenle kurşun ve lityum akülerin 
TANIMLANDIĞINDAN ve 
AYRILDIĞINDAN emin olun
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Terminoloji kılavuzu

Emdirilmiş Cam Elyaf (AGM)

Elektrolitin bir fiberglas mat içine emildiği 
kurşun-asit akü tipi. Bir AGM aküsü içindeki 
plakalar düz olabilir veya daha istisnai olarak 
sıkı bir spiral içine sarılabilir. Silindirik 
AGM'lerde, plakalar çoğu tüketici tek 
kullanımlık ve yeniden şarj edilebilir hücresi 
gibi ince ve sargılıdır, bu nedenle bazen spiral 
yara olarak da adlandırılırlar.

Amper veya Amp

Akım akışının ölçü birimi. Bir ohm direnç 
üzerine yerleştirilen bir volt, bir Amperin 
akımının akmasına neden olur. Bir saat için 
bir ampere “amp-saat” veya AH denir.

Amper-saat veya Ah

Elektrik kapasitesi birimi - bu size akünün ne 
kadar enerji depolayacağını söyler. Akımın 
saat cinsinden zamanla çarpımı amper-saate 
eşittir. Bir saat boyunca bir amper akımı bir 
amper saat olacaktır; 5 saat boyunca 3 
amperlik bir akım 15 Ah olacaktır.

Akü

Akü, kimyasal enerjiyi, doğru akım kaynağı 
olarak işlev görmek üzere bağlanmış bir grup 
elektrik hücresinden oluşan elektrik enerjisine 
dönüştüren bir elektrikli cihazdır. Aküler, 
belirli bir voltajda bir doğrudan elektrik akımı 
kaynağı sağlamak için bir kaba yerleştirilmiş 
ve terminallerle donatılmış bağlı hücrelerden 
yapılır. Bir akü, kimyasal bileşimi (kullanılan 
metal/metaller ve elektrolit kombinasyonu), 
voltaj, boyut, terminal düzenlemeleri, kapasite 
ve kapasite oranı veya daha fazla hücre ile 
karakterizedir.

Akü takımı (Banka)

Herhangi bir sayıda (tercihen) aynı akü veya 
ayrı akü hücresi seti. İstenen voltaj, kapasite 
veya güç yoğunluğunu sağlamak için seri, 
paralel veya her ikisinin bir karışımı halinde 
düzenlenebilirler.

Hücre

Kimyasal enerjinin doğrudan 
dönüştürülmesiyle, elektrik enerjisi kaynağı 
sağlayan temel fonksiyonel birim.

Bir hücre, elektriği ileten iki farklı madde, 
pozitif bir elektrot ve negatif bir elektrot ve 
elektrotlar üzerinde kimyasal olarak etki 
eden üçüncü bir madde, bir elektrolitten 
oluşur. İki elektrot harici bir devre ile 
bağlanır. Elektrolit, elektronların elektrotlar 
arasında aktarılması için iyonik bir iletken 
olarak işlev görür.

Döngü

“Döngü”, tam olarak şarj edilmiş bir akünün 
belirli bir deşarj durumuna deşarj edilmesini 
tanımlamak için kullanılan biraz keyfi bir 
terimdir. “Derin döngü” terimi, döngünün 
tam şarjdan %80 deşarj olduğu aküler 
anlamına gelir. Otomotiv aküsü için döngü 
yaklaşık %5 ve telefon aküleri için genellikle %
10'dur.

Elektrolit

Elektrik akışının akü içinde gerçekleştiği ve 
gerekli kimyasal reaksiyonları destekleyen 
iletken kimyasal (asit gibi), genellikle sıvı, katı 
veya jel.

Kurşun-asit Akü

Kurşun-asit aküler günümüzde en sık 
kullanılan şarj edilebilir otomatik itmeli 
akülerdir. Güç / ağırlık oranı genellikle 
oldukça iyidir. Ayrıca, enerji / hacim oranı 
diğer akü türlerine göre iyidir. Ucuzdurlar 
ve motorları çalıştırmak için gereken yüksek 
dalgalanma akımlarını sağlayabilirler. Her 
araba bu amaç için kurşun-asit akü kullanır.

Ayırıcı

Bir hücredeki zıt kutupsal plakalar arasında 
elektrik yalıtımı sağlayan iyon geçirgen 
yapıya sahip malzeme

Depolama Aküsü

Bir depolama aküsü birbirine bağlı birkaç 
hücreden oluşur. Her hücre bir dizi 
dönüşümlü olarak pozitif ve negatif plaka, 
bir ayırıcı ve elektrolit içerir. Hücrenin 
pozitif plakaları, pozitif elektrotu 
oluşturmak üzere bağlanır; benzer şekilde, 
negatif plakalar negatif elektrodu oluşturur.

Şarj etme işleminde, hücrenin boşaltma 
işleminin tersinde çalışması sağlanır; yani, 
akım hücrenin içinden zıt yönde zorlanır, 
böylece deşarj sırasında normal olarak 
gerçekleşen kimyasal reaksiyonun tersine 
neden olur, böylece elektrik enerjisi 
depolanmış kimyasal enerjiye dönüştürülür.

Valf-Ayarlı Kapalı Akü

Hücrelerin kapalı olduğu ancak dahili 
basınç önceden belirlenmiş bir değeri 
aştığında gazın kaçmasına izin veren bir 
düzenlemeye (valf) sahip olan akü.

Havalandırmalı Hücre

Elektroliz ve buharlaşma ürünlerinin, hücre 
içindeki aşırı basıncı önlemek için hücreden 
serbestçe kaçmasına izin verilen bir açıklığa 
sahip bir kapaklı hücre.

Havalandırma Valfi

Aşırı iç basınç durumunda gazın kaçmasına 
izin veren, ancak hava girişine izin 
vermeyen belirli akü tiplerinin bir kısmı.

Volt (V)

Elektriksel potansiyel veya “basınç” ölçüm 
birimi. Çoğu akü 6, 12 ve 24 volt olarak 
gelir. Tek bir hücre 2 volttur.

Watt (W)

Bir güç birimi. 1 W saniyede 1 Joule (J / s) 
veya 1 amper ile 1 volt (AxV) ile çarpılır. 
120 voltta 1 amper, 12 voltta 10 amper ile 
watt cinsinden aynı sonucu verir.

Watt-saat (Wh)

Watt-saat, belirli bir süre için enerji 
miktarını ölçer. Örneğin, bir saat boyunca 
60 W'lık bir ampul yanıyorsa, o ampul 60 
Wh enerji kullanacaktır. İki saat boyunca 
açık kalırsa, 60 W ampul 120Wh enerji 
harcayacaktır.
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Exide'ın bir dizi ulusal ve uluslararası markası var. Bunlar, 
yerel pazarlarda kalite ve performans itibarı ile anında 
tanınır. Saygın ve güvenilir isimler üzerine inşa etmek iyi bir 
ticari imaj sağlar. Kaliteye güven, seçimi etkilemede çok 
belirleyici bir faktördür.

Markaların gücü asla göz ardı edilemez. Ticari tezgah 
raflarından, müşterilerin arabalarına takılan bileşenlerin 
kalitesine kadar, insanlar anında tanımlanabilir bir üründen 
daha emin hissederler.

Exide'ın 
Markalarının 
Gücü

Exide Markasını Avrupa çapında milyonlarca motor sporları hayranının önünde tutmak
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Satış sonrası pazarda hiç bu kadar geniş bir parça 
seçeneği yoktu. Bu, belirli bir araba modeli için en 
iyi ürünü ve her sürücünün bireysel ihtiyaçlarını 
dikkate alması gereken atölyeler için zorluklar 
yaratır. Akü pazarında, 
Exide bu karmaşıklığı basitleştirmeyi 
başardı ve ortaklarımıza 
net kalite aralıkları ve 
titiz teçhizat kılavuzları 
sunmayı başardı.

Tüm ürünlerimiz doğru 
teknik özelliklere göre 
tasarlanmıştır ve araç 
üreticileri tarafından 
beklenen performansı 
sunar.

Sektördeki en ileri teknolojilerden 
bazılarına, sektör lideri ürünler 
sunma konusunda 
bir üne ve Avrupa satış ofislerinin 
en büyük ağına sahibiz ve bilgili   
kişiler yerel destek sağlamaktadır. 

Etikette Exide'ı gördüğünüzde, 
akünün şirketin orjinal ekipman 
aküleriyle aynı üretim hatlarında 

en yüksek standartlarda 
üretildiğinden emin olabilirsiniz.

Exide, satış sonrası pazarda 
başarılı olmanıza yardımcı 
olmaya kendini adamıştır. Her 
türlü kurşun asitli akünün 
benzersiz işlevini ve performans 
avantajlarını anlamanıza 
yardımcı olmak için kaliteli 
eğitim ve mükemmel teknik 
destek sağlıyoruz. Bu, daha 
bilinçli kararlar vermenizi ve 
müşterilerinize daha iyi 
profesyonel öneriler sunmanızı 
sağlamaktadır.

Exide Kurşun-Asit Aküsü için Teknik Kılavuz

Exide OE - Önde gelen araç 
üreticileri tarafından güvenilen

Binek Araçlar Ticari Araçlar Motorsikletler Marin & Hobi

Araba Teslimat
Kamyonu

Uzun-mesafeli
Kamyon

        İnşaat              Tarım Yolcu ve Tur
Otobüsü

Motosiklet Tekne Karavan

Alfa Romeo

Audi

BMW

Chrysler

Citroën

Dacia

Fiat

Ford

Hyundai

Infiniti

Jaguar

Kia

Lancia

Land Rover

Mazda

Maserati

Mercedes-
Benz

Mini

Nissan

Peugeot

Renault

Saab

Seat

Skoda

Suzuki

Toyota

Volkswagen

Volvo

Isuzu

Iveco

MAN

Nissan

Piaggio

Renault-Volvo

Scania

AGCO

Argo Tractors

Bobcat

Case New Holland

Claas

John Deere

Komatsu

Kubota

Manitou

Ravo

Same Deutz Fahr

Terberg

Terex

Wacker Neuson

Wirtgen Group

Evobus

Iveco

MAN

Scania

Solaris

Exide ayrıca, 
birçok Avrupa 
şehri ulaşım 
operatörlerinin 
seçilmiş/seçkin 
markasıdır.

BMW Azimut

Bavaria

Beneteau

Catana

Dufour

Jeanneau

San Lorenzo

Sessa 
Marine

Wauquiez

Carthago 
Reisemobile

CS-Reisemobile 
Fendt Caravan

Hymer AG
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Exide Kurşun-Asit Aküler için Teknik Kılavuz

Satış sonrası gerçekleri ve rakamları

Avrupa Araç Filoları ve Mevsimsel Akü Satışları
Motorsiklet/Moped Filosu

‚000 birim

1 İtalya 8,505

2 Almanya 5,888

3 İspanya 5,033

4 Fransa 3,015

5 Yunanistan 1,802

6 Birleşik Krallık 1,328

7 Polonya 1,311

8 Hollanda 1,228

9 Çek Cumhuriyeti 1,016

10 İsviçre 852

11 Avusturya 755

12 Belçika 646

13 Finlandiya 564

14 Portekiz 509

15 İsveç 363

Diğerleri 1,420

Toplam 34,235

TOTAL EU28 +  
İzlanda, Norveç

& İsviçre 34m

Diğer önemli marketler

Rusya 2,497

Türkiye 2,658

Kaynak:
Eurosat (2014) ve Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri 
Organizasyonu (OICA)

Gelişmiş ve Standart Karavan
Filosu

‚000 birim

1 Almanya 1,340

2 Fransa 1,281

3 Birleşik Krallık 765

4 Hollanda 547

5 İsviçre 361

6 İspanya 360

7 İtalya 266

8 Danimarka 157

9 Finlandiya 120

10 Belçika 90

11 Norveç 86

12 İsviçre 71

13 Avusturya 55

14 Portekiz 27

15 Slovenya 16

Diğerleri 55

Toplam 5,597

TOTAL EU28 +  
İzlanda, Norveç

& İsviçre 5.5m

Kaynak:
Avrupa Karavan Federasyonu (ECF) 2015

Ticari Araç
 Mevsimsel Akü Satışları

Gelişmiş ve Standart Karavan 
Mevsimsel Akü Satışları

Motorsikler ve Motorsporları 
Mevsimsel Akü Satışları

Binek Araç
Mevsimsel Akü Satışları

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

En yüksek satış dönemi:

Ekim-Mart

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

En yüksek satış dönemi

Ocak-Haziran

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

En yüksek satış dönemi

Şubat-Temmuz

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

En yüksek satış dönemi

Eylül-Şubat

Ticari Araç Filosu

‚000 birim

1 Fransa 6,608

2 İspanya 5,085

3 İtalya 4,179

4 Birleşik Krallık 4,179

5 Polonya 3,447

6 Almanya 2,967

7 Yunanistan 1,349

8 Portekiz 1,252

9 Hollanda 958

10 Romanya 851

11 Belçika 831

12 Çek Cumhuriyeti 636

13 İsviçre 595

14 Norveç 568

15 Finlandiya 559

Diğerleri 3,664

Toplam 37,726

TOTAL EU28 +  
İzlanda, Norveç

& İsviçre 38m

Diğer önemli marketler

Rusya 6,609

Türkiye 4,331

Ukrayna 1,886

Kaynak:
Eurosat (2014) ve Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri 
Organizasyonu (OICA)

Hafif Araç Filosu

‚000 birim

1 Almanya 44,403

2 İtalya 37,081

3 Fransa 31,800

4 Birleşik Krallık 30,557

5 İspanya 22,030

6 Polonya 20,004

7 Hollanda 7,979

8 Belçika 5,573

9 Yunanistan 5,108

10 Romanya 4,908

11 Çek Cumhuriyeti 4,833

12 Avusturya 4,695

13 İsviçre 4,585

14 Portekiz 4,496

15 İsviçre 4,384

Diğerleri 12,606

Toplam 269,537

Toplam EU28 +  
İzlanda, Norveç

& İsviçre 270m

Diğer önemli marketler

Rusya 37,420

Türkiye 9,284

Ukrayna 7,347

Kaynak:
Eurosat (2014) ve Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri 
Organizasyonu (OICA)
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European vehicle parc and seasonal battery sales Akü Değiştirme Döngüsü
Tekni Filoları

‚000 units

1 İsveç 781

2 Norveç 758

3 Finlandiya 710

4 İtalya 510

5 Birleşik Krallık 500

6 Fransa 485

7 Hollanda 408

8 Almanya 404

9 Danimarka 310

10 İspanya 174

11 Yunanistan 135

12 Hırvatistan 104

13 İsviçre 85

14 Avusturya 65

15 Polonya 35

Diğerleri 196

Total 5,660

5.7m

Diğer önemli marketler

Türkiye 72

Rusya 30

Ukrayna 15

Kaynak:
Uluslararası Tekne Endüstrisi (IBI) 2015

Tekne
Mevsimsel Akü Satışları

JAN

FEB
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APR
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JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

En yüksek satış dönemi

Şubat-Temmuz
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Akü değiştirme döngüsünün temel noktaları:

Hafif araçların değiştirme döngüsü
(araç başına ortalama 1 akü)

>  İlk üç yılda minimum akü değişimi
>  Akülerin %50'den fazlası altıncı yılla 

değiştirildi
>  Akülerin %100'ü on yıl içinde değiştirilir

Ağır araçların değiştirme döngüsü
(araç başına ortalama 1,7 akü)

> Akülerin %20'si ilk yıl içinde değiştirildi
> İkinci yılda akülerin %65'i değiştirildi
> Akülerin %100'ü üç yıl içinde değiştirilir

Ağır vasıta aküleri (3,5 tondan fazla araçlar için), daha yüksek 
kullanımları ve yıllık ortalama kilometreleri ve daha fazla 
ağırlık ve kullanımlarından kaynaklanan daha yüksek enerji 
gereksinimleri nedeniyle daha kısa bir akü kullanım ömrüne 
sahiptir.

Kaynak:
Eurobat Çalışması
(AB'de geri dönüşüm için otomotiv kurşun bazlı akülerin kullanılabilirliği)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seneler

İtalya 4.5

Polonya 5.0

Türkiye 6.0

Avusturya 6.3

Belçika/Lüksemburg 6.3

Kıbrıs 6.3

Çek Cumhuriyeti 6.3

Danimarka 6.3

Estonya 6.3

Finlandiya 6.3

Fransa 6.3

Almanya 6.3

Macaristan 6.3

Letonya 6.3

Litvanya 6.3

Malta 6.3

Hollanda 6.3

Norveç 6.3

Romanya 6.3

Slovakya 6.3

Slovenya 6.3

İsveç 6.3

İsviçre 6.3

Avrupa Ortalaması 6.5

Yunanistan 7.0

Portekiz 7.0

İspanya 7.3

İzlanda 8.4

Birleşik Krallık & İrlanda 9.0

Akü değiştirme oranını etkileyen faktörler arasında araç 
filo yaşı, araç içi elektrikli ekipman, iklim koşulları ve 
servis sıklığı sayılabilir. Bu, Exide tahminlerine göre 
yukarıdaki listede gösterildiği gibi ülkeden ülkeye farklılık 
gösterir.

Hafif ve Ticari Araç Değişim Döngüsü Ülkelere göre Hafif Araç 
ortalama akü ömrü

Toplam EU28 +  
İzlanda, Norveç

& İsviçre



www.exide.info  •  www.tudorbatt.info  •  www.fulmen.info  •  www.centra.info  •  www.deta.info  •  www.sonnak.info

Exide Akü Bulma Uygulaması

Doğru aküyü hızlı bulmak için araba modeline, 
VIN'e veya kayıt numarasına göre arayın.
Exide akü kataloğu cebinizde TecDoc tarafından 
desteklenmektedir.

Mobil Websitesi: www.exide.info

Ürün bilgilerine, kullanıcı kılavuzlarına, üretim 
bilgilerine ve yerel kişilere anında erişmek için QR 
kodunu tarayın veya basit bir URL yazın.

iPhone ve Android için ücretsiz! İnternete bağlı herhangi bir cihazda kullanılabilir

Uygulamalar ve mobil ürün bilgileri

Birçok marka ve model araba, kamyonet, kamyon ve 
motorsiklet için düzenli olarak güncellenen donanım 
listeleri.
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> Yeni mantıksal etiket tasarımı
> Doğru akü seçimini yapmak için net bilgilere önem verme
> Son tüketici tarafından stok işleme ve perakende seçiminde büyük gelişme

760

77

760

77

Büyük Parça Numarası
Daha kolay raf seçimi için

Elektriksel Performanslar
Pozitif doğrulama için büyük baskı

Boyut Grafiti
Görsel olarak daha kolay kavranır ve 
kontrol edilir.

Anlaşılır avantaj simgeleri
Son kullanıcı için daha fazla güvence

Orjinal Ekipman Üreticisi
Kanıtlanmış kalite göstergesi

Basit URL
Tek tek ürün bilgileri için daha kolay 
hatırlanması ve hızlı yazılması

Bireysel QR kodu
Sadece kodu tarayarak akıllı telefon 
erişimi

Exide Kurşun-Asit Aküler için Teknik Kılavuz

Raf ve çevrimiçi iletişim 
için yeni standartlar
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SUPER HIZLI
ŞARJ

Exide Kurşun-Asit Aküler için Teknik Kılavuzu

Exide Akü Yelpazesi

Hafif Araçlar

Start-Stop AGM
Emdirilmiş Cam Elyaf

Start-Stop Auxiliary
Emdirilmiş Cam Elyaf

Ana marş aküsünün bir 
tamamlayıcısı olarak bazı 
otomobillerdeki elektrikli 

ekipmanların gücü

Classic

Temel donanıma sahip 
eski araçlar için 

ekonomik çözüm

Excell

Araba filolarının %
99'unu kapsayan temel 

akü

Premium

Carbon Boost özellikli 
yüksek performanslı akü

Geleneksel

Start-Stop Start-Stop

Premium Carbon Boost şarj kabulünü geliştirdi ve standart akülere 
göre 1,5 kata kadar daha hızlı şarj imkanı sağladı. Akü arızası araç 
arızalarının bir numaralı nedeni olmaya devam ederken, hızlı şarj, 
akünün daha uzun süre sağlıklı bir şarj durumunu korumasına 
yardımcı olarak arıza riskini önemli ölçüde azaltır.

Performans

Performans

Standart 
geleneksel
akü

Güç

110%

120%

Döngü 
Ömrü

Start-Stop EFB
Geliştirilmiş Sulu Akü

Start-Stop ve diğer yakıt 
tasarrufu özelliklerine sahip 

küçük ve orta boy 
otomobiller için idealdir

x3

Şarj 
Kabulü

Yüksek

Diğer EFB

Standart
Geleneksel
Akü

Güç Döngü 
Ömrü

Start-Stop ve güce aç elektrikli 
ekipmanlara sahip büyük 

arabalar, SUV'lar, kamyonetler 
ve araçlar için idealdir

x4

Şarj
Kabulü

Çok Yüksek

Diğer AGM
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Ticari Araçlar

StrongPRO

Carbon BoostTM ile yeni nesil HVR® (yüksek 
titreşim direnci) tasarımı

> Aşırı sağlam – en son HVR® teknolojisidir.

> Arka şase kurulumları için gerekli (örn. Euro 5 / 

Euro 6 Kamyonları) ve engebeli arazi için idealdir.

> Carbon BoostTM daha hızlı şarj sağlar ve asit 

katmanlaşmasını azaltır. Uzun yol araçları için, 

rahat yaşam ekipmanları  “teknede yaşam” için 

idealdir.

> Uzun gece kalmasından sonra maksimum başlama 

güvenirliliği 

> Orjinal ekipman tecrübesi içerisinde

> Birinci sınıf güvenlik özellikleri

> Bakımsız – ilave gerekmez

> Firma sahipleri için en uygun maliyet (TCO)

PowerPRO

Izgara yüzeyini en üst düzeye çıkarmak için daha fazla 
plaka ve aktif malzeme ile üstün marş gücü

StartPRO

Özel tipler de dahil olmak üzere araç filolarının neredeyse 
%100'ünü kapsayan eksiksiz ürün yelpazesi

PowerPRO Agri & Construction

Başlıca tarım ve inşaat orjinal ekipman üreticilerinin 
zorlu gereksinimlerini karşılamak için özel olarak 

tasarlanan PowerPRO Agri & Construction, olağanüstü 
güvenilirlik, başlangıç gücü ve yüksek kapasite sunar.

Yüksek Titreşime Dayanıklı Geleneksel 

EndurancePRO

Cam elyaf ayırıcılı gelişmiş SHD teknolojisi sayesinde 
standart kamyon aküsüne kıyasla %50 daha fazla döngü 

ömrü

Geleneksel 
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Exide Kurşun-Asit Aküler için Teknik Kılavuz

Exide Akü Yelpazesi

Motorsiklet & Motorsporları

Exide Motorları

GEL AGM Ready AGM Conventional

Tavsiye edilen 
araç  türü

Üst segment araçlar 
için uygun elektrikli 

ekipmanlar 

Yüksek sınıf motorsikletler 
spor araçları ve off-road 

araçlar

Çoğu uygulamaya
uygun Standart güç

ihtiyaçları için

Performanslar

Yüksek kapasite Maksimum 
güvenlik  Maksimum döngü 

ömrü Yüksek titreşim 
dayanıklılığı Derin deşarj 

koruması

Yüksek güç Muhteşem 
güvenlik özellikleri
 Geniş döngü ömrü 

Titreşim dayanıklılığı

Yüksek güç
Ultra güvenlik özellikleri 

Geniş  döngü ömrü Yüksek 
titreşim dayanıklılığı

İyi güç
İyi döngü ömrü

Teknoloji JEL AGM Şarjlı AGM kuru şarjlı Sulu kuru şarj

Bakım Su ilavesi
gerekebilir

Sadece dik montaj

BAKIM GEREKTİRMEZ BAKIM GEREKTİRMEZ BAKIM GEREKTİRMEZ

Kullanıma hazır İlk dolum
gerekli

İlk dolum
gerekli

KULLANIMA HAZIR KULLANIMA HAZIR

Asit kutu
içerir İlk dolum gerektirmez İlk dolum gerektirmez

ASİT KUTU İÇERİR ASİT KUTU İÇERİR

Hermetik conta
*

HERMETİK CONTA HERMETİK CONTA HERMETİK CONTA

* ilk dolumdan sonra mühürlenir

Eğim
seviyesi

ORTA EĞİMYÜKSEK EĞİMYÜKSEK EĞİM

Tavsiye edilen  
uygulamalar

Motorbike & Sport Li-ion

Ultra hafif tasarım, motorsikletin toplam ağırlığını azaltır ve daha 
hızlı hızlanma ve daha iyi performans sağlar.
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Marin & Hobi

Starter Aküsü için

Starter & Servis

Servis Aküsü için

Start

Özel kutuya montaj için az 
bakım gerektiren akü

Dual

Özel kutuya montaj için az 
bakım gerektiren akü

Equipment

Özel kutuya montaj için az 
bakım gerektiren akü

Start AGM

Yüksek titreşim ve eğilme 
direnci artı %50'ye kadar 
daha hızlı şarj sağlayan 

bakım gerektirmeyen akü

Dual AGM

Yüksek titreşim ve eğilme 
direnci artı %50'ye kadar 
daha hızlı şarj sağlayan 

bakım gerektirmeyen akü

Equipment GEL

Yüksek titreşim ve eğilme direnci + 
%50'ye kadar daha hızlı şarj 

sağlayan bakım gerektirmeyen akü

%90'a kadar önerilen deşarj 
derinliği

Wh birlikte verilen en küçük 
hacim / ağırlık oranı

Exide Start AGM, Dual AGM ve Equipment GEL aküleri, 
denizde güvenli ve güvenilir kullanım için DNV-GL 
tarafından onaylanmıştır. Bu, bir marin ürününün 
mümkün olan en yüksek onaylanmasıdır. Çok az kurşun-
asit akü, bu sertifikayı almak için gereken güçlü bağımsız 
testleri geçti. Exide Technologies'in gurur duyduğu bir 
başarıdır.

DNV-GL, yaşamı, mülkiyeti 
ve çevreyi korumak amacıyla 
1864 yılında kurulan 
bağımsız bir vakıftır.



Araştırma,
Geliştirme ve Mühendislik

Üretim Satış & Danışmanlık Servis Geri Dönüşüm

Satış sonrası ile daha başarılı 
ortaklıklar geliştiriyoruz

Exide Technologies, 130 yılı aşkın deneyimi ile 80’den fazla ülkede faaliyet gösteren, Dünya’nın en büyük kurşun-asit akü geri 
dönüştürücüsü ve üreticisidir. Şirket, otomotiv ve endüstriyel pazar için en son teknoloji enerji depolama çözümleri geliştirmektedir. Önde 
gelen otomobil, kamyon ve forklift üreticileri orijinal ekipman tedarikçisi olarak Exide Technologies’e güvenirler. Exide, aynı zamanda 
başarılı ve tanınmış markalardan oluşan portföyü ile satış sonrası pazarına da hizmet vermektedir.

Exide Transportation, hafif ve ticari araçların yanı sıra tarım ve deniz serbest uygulamaları için de akü üretmektedir. Endüstriyel pazarlar- 
GNB Industrial Power bölümü altında - ağ güç uygulamaları gibi telekomünikasyon sistemleri, yenilenebilir ve kesintisiz güç 
kaynağı(UPS) ve forklift, temizlik makineleri ve diğer ticari elektrikli araçlar gibi hareket gücü uygulamaları için etkili enerji depolama 
çözümlerini kapsar.. 

Exide’nin mühendisleri, sektöre önemli yenilikler getirmenin her zaman öncüsü olmuşlardır. Exide’ın ISO/TS sertifikalı üretim tesisleri 
müşterilerine maksimum verimlilikle üretilmiş ürünleri temin etmeyi ve en yüksek kalite standartlarını yerine getirmeyi sağlarken, aynı 
zamanda da çevreye yönelik  zararlı olabilecek etkilerini de en aza indirir.

Exide’ın geniş kapsamlı satış ve distribütör ağı ile müşterilerine kaliteli hizmet ve zamanında teslimat sağlar. Birinci sınıf geri dönüşüm 
tesisleriyle akülerin yeniden kullanılmasını sağlar ve çevreye olumlu bir katkısı da vardır. Exide aynı zamanda müşterilerine hizmet, yedek 
parça ve enerji danışmanlığı da sunmaktadır.

Feragatname

Exide Technologies ve içerik tedarikçileri, bu yayında yer alan bilgi, içerik, malzeme veya ürünler hakkında hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Bu yayın ve tüm içerik, açık veya zımni hiçbir tür garanti olmaksızın 
“olduğu gibi” sunulmaktadır. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Exide Technologies ve içerik tedarikçileri, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme gibi tüm zımni garantiler ve koşullar dahil olmak üzere 
bu bilgilerle ilgili tüm garantileri ve koşulları reddeder. Exide Technologies veya içerik tedarikçileri, hiçbir şekilde sözleşme, ihmal veya başka bir işlemle kullanım kaybı, veri kaybı veya gelir veya kâr kaybından kaynaklanan 
herhangi bir özel, dolaylı veya sonuçsal zarardan veya herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu yayından edinilebilecek içerikten kaynaklanan veya bu içerikle bağlantılı olarak kullanıcılara, içeriğin teknik yanlışlıklar veya 
yazım hataları içerebileceği önerilir. Exide Technologies veya içerik tedarikçileri, sitede, içerikte veya sitede açıklanan ürün ve hizmetlerin herhangi birinde, istediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın iyileştirme veya 
değişiklik yapabilir.

Telif Hakkı

Metin, veri, ürün bilgileri, grafikler, logolar, resimler ve düğme simgeleri gibi bu yayında yer alan tüm içerik, Exide Technologies'in veya içerik sağlayıcılarının malıdır ve uluslararası telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. Bu 
yayının içeriği, bu sitedeki içeriğin çoğaltılması, değiştirilmesi, dağıtımı, iletimi, yayımlanması, gösterilmesi veya performansı dahil olmak üzere kesinlikle yasaktır.

Ticari Markalar

Exide®, Tudor®, Fulmen®, Centra®, Deta® ve Sonnak®, Exide Technologies'e ait ticari unvanlar ve ticari markalardır.

Avrupa Genel Merkezi

Exide Technologies 

www.exide.com

Starter Gücü Motive & Network Gücü
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