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Eski Kod: Exide G110

PERFORMANS
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Ekipman Enerji İhtiyacı:
Sürekli ve yüksek güçlü enerji ihtiyacı olan tekne içi elektrikli ekipmanlar için enerji sağlar. Ekipman enerji ihtiyacını ölçmek için kullanılan elektrik birimi Wh *.
EQUIPMENT akü sınıfı, navigasyon, acil durum, güvenlik ve konfor gibi donanımlar için özel akü banklarına sahip tekneler için enerji sağlamak üzere
tasarlanmıştır (Örnek C&D). Kullanım sırasında aküler kısmen veya çok fazla deşarj edilmiştir. Bu Exide EQUIPMENT 'ın özel tasarımının, iyi bir şarj prosedürüyle
birlikte, en güvenilir sonuç ve hizmet ömrünü sağlamanın anahtarı olduğu anlamına gelir. Exide EQUIPMENT yelpazesi, 290Wh ila 2400Wh arasında Wh *
performansıyla, küçük elektronik cihazlardan acil durum enerji ihtiyacına kadar tüm ekipman enerji ihtiyaçlarını karşılar.
*MCA = BCI Marin başlatma enerjisi (Amper) @ 0ºC
*Wh = Önerilen deşarj oranını geçmeden hesaplanan (güç x zaman) enerji ihtiyacı @ 20 saatlik kapasite

Motor + Ekipman + Diğer
2 ana akü bankına (motor + ekipman) ek olarak, doğrudan elektrikli vinçlere, iticilere veya trol motorlarına güç sağlamak için diğer akülerin takıldığı tekneler. Bu
konfigürasyon üç ihtiyaca karşılık gelir: Motor başlatma + Ekipman enerji ihtiyacı + Çift besleme. Toplamda 3 farklı akü gereklidir.

EQUIPMENT & EQUIPMENT
GEL
DoD @ 20ºC

EQUIPMENT & EQUIPMENT
GEL
Raf ömrü @ 20ºC

EQUIPMENT & EQUIPMENT
GEL
Titreşim direnci @ 6g/35Hz*

*MCA = BCI Marin başlatma enerjisi (Amper) @ 0ºC *Wh = Önerilen deşarj
oranını geçmeden hesaplanan (güç x zaman) enerji ihtiyacı @ 20 saatlik kapasite..

Doğru aküyü seçerek
Daha güvenli ve uzun yolculuklar sağlayın
Akü güvenlik ve konfor için çok önemlidir. Motor çalıştırma, radyo, GPS, aydınlatma, ısıtma ve soğutma gibi önemli işlemlere enerji
vererek yolcuların kendilerini güvenli, konforlu ve dış dünyaya bağlı hissetmelerini sağlar. Exide’ın yeni marin ürün yelpazesi hem
profesyonel kurulum yapanların hem de özel kullanıcıların tüm enerji ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ortalama yolculuk süresini
uzatmanıza, gemide gelişmiş lüks ve konfor deneyimi yaşamanıza ve olağanüstü akü ömründen yararlanmanıza olanak tanıyan
güvenilirlik ve elektrik performansında en iyisini sunar. Exide’ın birinci sınıf marin aküleri, tekne üreticileri için tercih edilen bir
seçenektir. Aküler, marin pazarında DNV -GL onaylı olup, çok yüksek bir ciroya sahiptir ve yeni yapılan gemiler için Avrupa deniz
düzenlemeleriyle uyumludur.
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