®

Akumulatory do pojazdów pływajacych

Bez względu na zastosowanie ... bez względu na zapotrzebowanie ...
DEKA posiada właściwe akumulatory do rygorystycznych zastosowań w łodziach.
W oferowanym typoszeregu znajdują się akumulatory do wszystkich
możliwych zastosowań które mogą wystapić w pojazdach pływających
takich jak rozruch silników spalinowych, praca cykliczna w silnikach
elektrycznych czy też przenośne źródło zasilania. Zaufaj nam!
Od ponad 50 lat akumulatory DEKA wyznaczają standardy w produktach
najwyższej jakości i największej niezawodności. Jako marka powszechnie znana
masz pewność że kupując akumulator DEKA kupujesz produkt najlepszy.

Najlepsza jakość, najbogatszy typoszereg w popularnych wymiarach
zaprojektowany by sprostać niemal wszystkim zastosowaniom.
Silniki Benzynowe
Silniki Dieselowskie
Zestawy Akumulatorów

Zasilanie Domowe
Silniki Elektryczne
Zasilanie Przenośne

Komunikacja
Zasilanie Awaryjne
I Wiele Innych ...

®

STARTING
AKUMULATORY DEKA MARINE MASTER STARTING
najwyższa jakość i pewny rozruch w każdych warunkach.
W pracy rozruchowej bez względu czy jest to silnik benzynowy czy
Diesel występuje zapotrzebowanie na wysoki amperaż oraz duży prąd
aby osiągnąc odpowiednie obroty. Prąd rozruchowy musi być szybko
dostarczany dzień po dniu, miesiąc po miesiącu. W przeciwnym razie
rozruch może być utrudniony lub niemożliwy. Zwłaszcza jeśli bateria
była nieużywana przez dłuższy czas, jest ekstremalnie gorąco, prąd był
pobierany przez systemy pokładowe bądź silnik jest nienajnowszy.
Wszystkie te warunki nie sprzyjają rozruchowi silnika.
Nie ma sensu nibezpiecznie ryzykować zakupu najtańszego
akumulatora dostępnego „w promocji” mającego na froncie napis
„Marine”. Wiele z tych baterie to w rzeczywistości akumulatory
samochodowe mające naklejkę z łódką. Oczywiście baterie ta mogą
działać przez jakiś czas... jednak prędzej czy później zawiodą cię w
najmniej oczekiwanym momencie i sytuacji. Przy akumulatorach
taką jakość za jaką płacisz. Natomiast z akumulatorami DEKA
otrzymujesz jakość i parametry niespotykane u innych producentów.
AKUMULATORY DEKA MARINE MASTER STARTING są dostępne
w szerokiej gamie wymiarów i parametrów - największe z polecanych
baterii mają nawet ponad 1000 amper prądu rozruchowego !

Charakterystyka

Zalety

DEKA

Inni

Wszystkie kratki w pełni wapniowane

Pełna bezobsługowość bez potrzeby kontroli płynów
Większa moc rozruchowa

TAK

NIE

Separatory kieszeniowe

Chronią przed zwarciami wewnętrznymi

TAK

Większość
NIE

Elektrolit demineralizowany

Zmniejsza ubytek płynów i wydłuża żywotność

TAK

NIE

Nowoczesny design kratki wewnętrznej

Dostarcza więcej energii na bieguny baterii
zapewniając maksymalne prądy rozruchowe

TAK

NIE

Pokrywa z centralnym odgazowaniem

Zapewnia czystość akumulatora i chroni przed
wyciekami elektrolitu spod korków.

TAK

Większość
NIE

Odlewane bieguny Dual Terminal zwiększają
elastyczność zastosowań akumulatora

Design zabezpiecza przed wyciekami i korozją
Ułatwia montaż i obsługę baterii

TAK

NIE

Odporne na wstrząsy i wibracje

Wydłuża żywotność w zastosowaniach marynistycznych

TAK

Większość
NIE

250 najbardziej rygorystycznych
testów kontroli jakości

Zapewnia najwyższą jakość i żywotność

TAK

NIE

Komputerowo zaprojektowany
nowoczesny design kratki
zapewnia najwyższą moc oraz
prądy rozruchowe.

Specjalne separatory kieszeniowe
chronią każda płytę dodatnią
z każdej strony zwiększając
odporność na spięcia.

Odlewane bieguny ze stali
nierdzewnej w technologii
Dual Terminals zwiększają
elastyczność akumulatora.

W pełni bezobsługowy design
eliminuje konieczność kontroli
poziomu płynów w baterii oraz
ogromnie polepsza żywotność,
oraz trwałość akumulatora.

