Nowy, niskoobsługowy pakiet energii

®

Mniej to więcej –
Więcej korzyści

Kluczowe parametry akumulatora
• Zmniejszona obsługa: znacznie ograniczona częstotliwość uzupełniania
elektrolitu
• Więcej elastyczności: odpowiedni do

Sukces rynkowy niskoobsługowej baterii

prostowników 50Hz i HF (z właściwie

Water Less®przyczynił się do dalszych prac rozwojo-

dobranym profilem ładowania)

wych, w efekcie których EnerSys®proponuje nowy,

• Więcej oszczędności: redukcja zużycia
eletryczności podczas ładowania

niskoobsługowy pakiet energii z wydłużonymi przer-

prostownikiem HF

wami na uzupełnianie elektrolitu.

• Wymiary: pełen zakres DIN, 4 typy BS
• Zmniejszona emisja CO2
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Nowy akumulator Hawker Water Less® 20 posiada
zdolność pracy przez 20 tygodni (do 100 cykli w warunkach średniego obciążenia), bez konieczności uzupełniania poziomu elektrolitu. Standardowe akumulatory,
ładowane prostownikami 50Hz, wymagają dolewania
wody co tydzień, zastosowanie więc Water Less 20
oznacza redukcję kosztów pracy o 90%! Water Less 20
dzięki zaawansowanym procesom produkcyjnym i z
przeznaczeniem do pracy przy niskich i średnich
obciążeniach podnosi efektywność i wydajność.
Wskaźnik poziomu elektrolitu, zainstalowany na baterii
informuje użytkownika o potrzebie uzupełnienia
elektrolitu.

