باتری سیلد اسید  Rocketسری ESP
40 to 200 AH

 تکنﻮلﻮژی باز ترکیﺐ گازهای داخلی با الکترولیت

 بازیابی شارژ مﺠدد عالی

 عملکرد مناسﺐ در مﺤدوده وسیﻊ دمایی

 دشارژ داخلی ﭘاﺋیﻦ

 بینیاز از سرویﺲ و نﮕهداری

 کیفیت ﭘایدار با ﻗابلیت اﻃمینان باﻻ


ﺑﺎﺗﺮى ﻫﺎى ﺳﯿﻠﺪ اﺳﯿﺪ  Rocketﺳﺮى  ESPﺳﺎﺧﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ  Sebangﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎورى و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻى آﻟﯿﺎژ ﺳﺮب،
ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻗﻄﻊ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاى ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻈﯿﺮ ﯾﻮ ﭘﻰ اس ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎى اﻧﺮژى ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ و ...ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ
ﻓﻨﺎورى روز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺧﻮدﮐﺎر ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﯿﺎژ ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺤﺎت و ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪهﻫﺎى ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺎرژ و دﺷﺎرژﻫﺎى ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻻ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻟﻰ در ﻣﺤﺪوده وﺳﯿﻊ دﻣﺎﯾﻰ در اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮى ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده
از اﭘﻮﮐﺴﻰ آبﺑﻨﺪ ،ﮐﺎﻣ ً
ﻼ از ﻧﺸﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﺗﺮى را ﺑﻰﻧﯿﺎز از ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪارى ) (Maintenance-freeﻣﻰﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب)ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب( ،ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺪان ﻓﺮدوﺳﻰ و ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻧﺠﺎتاﻟﻬﻰ)وﯾﻼ( ،ﺷﻤﺎره  ،812ﻃﺒﻘﻪ 4
website: www.zenerco.com
ﻓﮑﺲ021 66 70 6275 :
ﺗﻠﻔﻦ021 66 72 3972 :

1

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﻰ11318-63735 :
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ESP  سریRocket جدول مشخصات فنی باتری سیلد اسید
ESP 200

ESP 150

ESP 100 H

ESP 100

ESP 65

ESP 40

مدل
مشخصات فنی
ولتاژ نامی

12 VDC
200.0 AH @ 10 hr
183.0 AH @ 5 hr
166.0 AH @ 3 hr
130.0 AH @ 1 hr

150.0 AH @ 10 hr
137.0 AH @ 5 hr
124.0 AH @ 3 hr
98.0 AH @ 1 hr

93.0 AH @ 10 hr
85.0 AH @ 5 hr
77.1 AH @ 3 hr
60.0 AH @ 1 hr

100.0 AH @ 10 hr
92.0 AH @ 5 hr
83.0 AH @ 3 hr
65.0 AH @ 1 hr

65.0 AH @ 10 hr
55.3 AH @ 5 hr
50.1 AH @ 3 hr
39.0 AH @ 1 hr

40.0 AH @ 10 hr
34.0 AH @ 5 hr
30.8 AH @ 3 hr
24.00 AH @ 1 hr

App. 2.4 mΩ

App. 2.6 mΩ

App. 3.7 mΩ

App. 3.5 mΩ

App. 5.8 mΩ

App. 7.5 mΩ

ظرفیت نامی
مقاومت داخلی
ولتاژ شارژ

Cycle use: 14.4 VDC @ 25 °C, Standby use: 13.32 VDC @ 25 °C

دشارژ داخلی

3% per month @ 25 °C

شرایط دمایی
+25 °C, ±3 °C

دمای کاری بهینه

-15 to +45 °C

بازه دمای دشارژ

0 to +40 °C

بازه دمای شارژ
بازه دمای انبارش

-15 to +40 °C

مشخصات فیزیکی
520 × 269 × 198

520 × 224 × 198

345 × 170 × 229

442 × 168 × 198

325 × 165 × 174

mm, Total

mm, Total

mm, Total

mm, Total

mm, Total

mm, Total

height: 237 mm

height: 237 mm

height: 229 mm

height: 237 mm

height: 174 mm

height: 174 mm

60.0 kg

49.7 kg

26.0 kg

30.1 kg

19.3 kg

12.0 kg

197 × 165 × 174

)ابعاد (ارتفاع×عمق×عرض
وزن
سایر ویژگیها
استانداردها

UL, KS, TSE

ESP  سریRocket سر باتری
َ اشکال

ESP 40

ESP 65

ESP 100

ESP 100 H

ESP 150

ESP 200
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