
1SL1-12-100D, 12V 100Ah

Varför välja AGM-batterier framför våta batterier? Tabellen visar fritids-oh AGM-batteriers egenskaperEgenskap AGM Våt batteri (Fritid, hobby,marin)Självurladdning 1-3% per mån , försämras intemed tiden 5-10% per månad som nyttförsämras med tidenVätskekontroll Inte aktuell Ofta, behovet av påfyllnad ökarmed batteriets ålderVätgasemission Inträ�ar inte om laddningeninte är allt för kraftig, gasenstannar inne Avsevärd mängd vätgas släppsut (måste laddas i ventileradlokal)Elektrolytläkage Inträ�ar aldrig, tål att plaerasliggande eller upp oh ner vänd Läker om plaeras lutande ellerupp oh ner vänd, eller vidsprikaElektrolyt-strati�ering∗ Inträ�ar inte Strati�ering inträ�ar i batteriervid låg laddningsström & dåbatteriet står stillaFrysning Fryser inte, inte ens i oladdadttillstånd I oladdat tillstånd fryserbatteriet sönder*Strati�ering eller skiktning: Elektrolyten i våta batterier är en lösning av svavelsyra ohvatten. Svavelsyra har myket högre densitet än vatten (�tyngre än vatten�). Står batteriet stillasegrergerar svavelsyra. Svavelsyra sjunker ner oh syrakonentrationen ökar i nedre delen av bat-teriet. Ökad syrakonentration i nedre halvan av batteriet angrpir batteriplattorna. Strati�eringinträ�ar inte i AGM- oh GEL-batterier.Har du våta batterier kan du skaka om dem då oh då för att hindra strati�ering.SL1-12-100D är ett AGM djupykelbatteri med en förväntad livslängd på 15-18 år (för som-marstugor i Norden). SL1-12-100D är speiellt konstruerat för frekventa ykliska urladdningar.Genom speialkonstruerade blyplattor, glas�berväv oh noggrann utvalda ingredienser for elek-trolyten har vi tagit fram ett hållbart oh tillförlitlig batteri. SL-12-100D lämpar sig perfekt forsoleller, golfbilar, trukar elektriska rullstolar osv.



2Förväntade antal ykler, värdena avser användning vid 25C vid högre temperaturförsämras livslängden.
Konstante�ektuttag (e�ekt i W).

Konstant strömuttag
Självurladdning:

AGM batterier behåller laddningen länge, speiellt vid låga nordiska temperaturer. Förvarasbatteriet mellan 0◦C oh 10◦C slipper man underhållsladdning på över ett år. Vid förvaring vid
25◦C rekommenderas underhållsladdning var 6:e månad.



3Mått:
Spei�kationerAntal eller 6Nominell spänning 12VKapaitet 108Ah (C120), 100Ah (C10)Vikt 29,5 kgMaximal urladdningsström 1000A (i högst 5sekunder)Inre motstånd :a 5mΩTemperaturintervall Urladdning: -20◦C till +60◦CLaddning: 0◦C till 50◦CLagring: -40◦C till 50◦CNormal användningstemperatur +5◦C till +40◦CUnderhållsladdning 13,6-13,8V vid 25◦CBulkladdning 14,6-14,8V vid 25◦CRekommenderad maximalladdningsström 30ASjälvurladdning mindre än 3% per månad vid 25◦CMindre än 2% vid 0◦C eller kallareKan lämnas (fulladdat) i sommar-stuganutan behov av underhållsladdning för vinternTerminal M8-20 skruvar (rostfria)Kärlmaterial ABS (UL94-HB)Förväntad Livslängd:Det är många faktorer som påverkar ett batteris livslängd. För bra batterilivslängd, ladda uppbatteriet omedelbart efter djupurladdning, Förvara batteriet kallt när det inte används.Laddainte upp med högre än spei�erad ström. I solellsapplikation, ha tillräklig stor batteribank såatt antalet djupa urladdningar minimeras. Exempelvis om batteribanken är 7x dagliga behovetblir urladdningsdjupet irka 15%. Batteriet klarar 1700 ykler då. (med 100 ykler per år) leverbatteriet i 17 år. Copyright© Solar Lab sweden 2013.


