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z zżelowanym elektrolitem
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DYSTRYBUCJA:

Akumulatory żelowe DEKA 6 Volt to 
szybsze doładowywanie i znakomite
parametry prądowe.

Zawory kontroli ciśnienia nie
dopuszczają do gromadzenia się
gazów wewnątrz akumulatora co
w przypadku przeładowania 
mogło by grozić wybuchem.
100% bezpieczeństwa.

Uszczelki między celami 
zapobiegają ubytkom prądowym
i zmniejszają samorozładowanie.

Dzięki zżelowanemu elektrolitowi
akumulatory są w 100% szczelne i
mogą pracować w każdej pozycji -
nawet pod wodą. Żel chroni przed
uszkodzeniami powstałymi na
skutek rozładowań oraz zasiarczeń.
Fosforany zawarte w żelu wydłużają
dwukrotnie żywotność baterii.

Odlewane bieguny i tulejki są
pozbawione mikrootworów przez
które mógłby wydobywać się

korodujący gaz bądź cisnienie.
Eliminuje to ryzyko uszkodzenia
systemów elektronicznych.

Wytrzymałe mostkowania 
znacząco polepszają parametry
prądowe i przewodność w 
znaczący sposób wydłużając
żywotność akumulatora.

Płyty Heavy Duty z tlenkiem
dużej gęstości zapewniają
szybsze doładowania oraz 
zwiększają parametry pracy
cyklicznej.

Komputerowo projektowane i
formowane płyty zapewniają
znakomite parametry prądowe
oraz jakość.

Kratka Deep Cycle przekazuje
bezpośrednio na bieguny
cały prąd.

Akumulatory żelowe DEKA
6 Volt są suche i bezpieczne.
Idealnie nadają się do pracy
w pojazdach elektrycznych
(popularnych MELEX-ach).
Stosowane są także w 
systemach energii odnawialnej
(fotowoltanicznych oraz wiatrowych)

Płyty wapniowane zmniejszają
gazowanie akumulatora oraz 
chronią przed korozją czyniąc
akumulator niezwykle bezpiecznym
dla układów elektronicznych.

Wzmocnienia z włókniny szklanej
chronią brzegi płyt przed spięciami
zwiększając trwałość akumulatora.

Separatory z maty szklanej redukują
gazowanie i zapewniają lepszy
przepływ żelu i elektronów dając
większą moc prądową.

Ponad 250 testów kontroli zapewnia
najwyższą jakość. Akumulatory DEKA
produkowane są w USA.
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Odlewane bieguny
i tuleje

Wytrzymałe mostki

Separatory wykonane z
maty szklanej

Płyty Heavy Duty z
tlenkiem Deep Cycle
dużej gęstości
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“POWERED FOR PERFORMANCE ” ®



6 -V OL T G E L E L E C T R I C V E H I C L E
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                 AKUMULATORY ŻELOWE DEKA 6 VOLT
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PRZYPISY :
4 - Szara obudowa / Szare wieczko  

38 - ”Szczelne” wg DOT      
39 - ”Szczelne” wg ICAO oraz IATA      

      
G - Bieguny ze stali nierdzewnej, zwężone z otworem w środku   

Akumulatory produkowane w polypropylenowych obudowach i wieczkach.     
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