Dostarczamy baterie, prostowniki i monobloki trakcyjne o najwyŜszym standardzie do
najbardziej wymagających aplikacji w logistyce, produkcji i magazynowaniu.

wózki widłowe
maszyny czyszczące

wózki magazynowe

wózki paletowe
podesty ruchome

profesjonalne doradztwo doboru i pojemności baterii wraz z prostownikiem

baterie trakcyjne 24V—80V - kwasowe (PzS, PzB) oraz Ŝelowe (PzV, PzVB)

systemy centralnego uzupełniania wodą oraz napowietrzania (BFS, EUW)

sprzedaŜ prostowników firm Axima - HF. IEB oraz Beninng (50Hz oraz HF)

monobloki 6V, 12V – kwasowe pastowane i pancerne oraz Ŝelowe

serwis baterii oraz prostowników trakcyjnych, akumulatory starterowe
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Do produkcji baterii uŜywany jest
tylko czysty ołów, dzięki temu baterie mają
mniejszą oporność wewnętrzną, co przekłada się
na mniejsze przyrosty temperatury wewnętrznej
ogniwa, mniejsze straty własne, zwiększoną łatwość przepływu ładunków co w efekcie powoduje
łatwiejsze przyjmowanie i oddawania ładunków co z
kolei przekłada się zwiększoną Ŝywotność i dostępną pojemność baterii.

Dostępna pojemność baterii Sunlight jest o ok. 5% wyŜsza od podawanej
pojemności znamionowej. Udało się to nam
uzyskać równieŜ dzięki zastosowaniu w procesie
produkcji płyt czystej minii lub inaczej mówiąc RED
LEAD dla płyt dodatnich oraz pasty dla płyt ujemnych, produkowanych przez Sunlight wg nowatorskiej metody.

Stosowanie do produkcji czystej
minii-READ LEAD Pb304 zamiast powszechnie stosowanej, tańszej mieszanki
minii i tlenków ołowiu red lead ma duŜo mniejsze uziarnienie i większą jonowość co pozwala nam
uzyskać doskonała homogenizację masy czynnej
na płytach dodatnich a płyta ujemna jest dokładniej
przykryta pastą, dzięki mniejszemu uziarnieniu
masy a przez to zwiększonej plastyczności.

100% dostępnej pojemności od
pierwszego cyklu. Dzięki zastosowaniu RED
LEAD bateria nie musi przepracować 10-20 cykli
zanim osiągnie nominalną pojemność, równieŜ
dzięki temu skrócono czas formowania baterii do 23
godzin, co znacznie skraca proces produkcji.

Zwiększona Ŝywotność baterii. Konstrukcja płyt, wymiarowanie wg pierwotnej technologii VARTY oznacza, Ŝe ołów jest w płytach ogniwa
a nie w balaście, powiększony dynel umoŜliwia
uŜycie zwiększonej ilości masy czynnej na płycie
dodatniej baterii, Baterie są bardziej odporne na
gwałtowne rozładowania tzw. prądem udarowym ,później następuje spadek napięcia na baterii.

W pełni zautomatyzowany,
komputerowo kontrolowany
proces produkcji - gwarancją
wysokiej jakości produktu. Baterie Sunlight produkowane są przez
najnowocześniejszą linię produkcyjną
tego typu w Europie, automatyzacja
procesu produkcji eliminuje błąd czynnika ludzkiego do minimum, zapewnia
100% powtarzalność wysokiej jakości
produktu końcowego, zautomatyzowany proces spawania mostków płyt ogniwa wyklucza moŜliwość powstawania zwarć w ogniwie na etapie produkcji, stacja formacji
baterii dzięki stałemu obiegowi elektrolitu o właściwej temperaturze zapewnia równe
uformowanie kaŜdego ogniwa, dzięki czemu mamy pewność, Ŝe
w baterii nie ma ‘słabszych’ i ‘mocniejszych’
ogniw. KaŜde ogniwo jest numerowane, co
ułatwia ustalenie co do dnia a nawet zmiany datę produkcji. Jest to niezmiernie przydatne w przypadku ewentualnej reklamacji
w sytuacji gdy tabliczka znamionowa baterii
zaginie lub ulegnie zniszczeniu.

Główne cechy baterii
Produkcja w oparciu sprawdzoną technologię dawnej VARTY.
Płyty dodatnie pancerne, rurkowe.
Płyty ujemne kratkowe, pastowane.
Separator międzypłytowy mikroporowaty typu kieszeniowego.
Sworznie cylindryczne z mosięŜną, gwintowaną wkładką.
Naczynia wykonane z polipropylenu odpornego
na uderzenia i temperaturę zgodne z DIN,
dostosowane do zamontowania systemów AQUAMATIC oraz EUW.
Łączniki kablowe, giętkie.
Skrzynie bateryjne powlekane powłokami kwasoodpornymi,
odporne na przebicia 8k Ω

Zastosowany separator kieszeniowy. Dzięki temu rozwiązaniu zredukowaliśmy do
minimum moŜliwość powstawania zwarć w ogniwie,
powstających czy to juŜ na etapie produkcji lub na
skutek pracy wózka na nierównym terenie, wyeliminowaliśmy moŜliwość powstawania zwarć bocznych.

Budowa ogniwa
1. Płyta dodatnia
2. Płyta ujemna
3. Zestaw płyt
4. Zmontowany zestaw płyt z mostkami sworzniami
wraz z wkładem na śrubę M10
5. Pryzma dystansowa na szlam ołowiowy.
6. Naczynie ogniwa
7. Wieczko ogniwa
8. Sworzeń z wkładką gwintowaną M10 oraz
pierścieniem uszczelniającym.
9. Antyrozpryskowy koszyk korka
10. Korek odpowietrzający do uzupełniania wody.
11. Elastyczny, kablowy łącznik międzyogniwowy

Zakład Produkcyjny SUNLIGHT zlokalizowany jest w
północnej Grecji. Od roku 1991, firma systematycznie inwestuje w
rozwój jednego z najnowocześniejszych zakładów przemysłowych
w Europie zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami międzynarodowymi.
Łączna powierzchnia terenów zakładowych wynosi 142.000
m2 z czego powierzchnia zabudowy zajmuje ponad 55.000 m2. Zakład produkcyjny Sunlight posiada sześć nowoczesnych linii produkcyjnych, które są uznawane za
wysoce wyspecjalizowane.

Produkty SUNLIGHT

baterie i ogniwa trakcyjne PzS, PzB
cylindryczne ogniwa cynkowo—węglowe
akumulatory srebrno—cynkowe do torped bojowych
systemy zasilania fotowoltaicznego
pakiety akumulatorów do zastosowań wojskowych
akumulatory stacjonarne
montaŜ zasilaczy UPS
montaŜ prostowników przemysłowych
montaŜ agregatów prądotwórczych o mocy 7 do 3300kVa

Budowa ogniwa

baterie PzS, PzB - ekonomiczna i sprawdzona technologia
akumulatorów ołowiowo-kwasowych. Exide pracuje nad optymalizacją tej technologii i oferuje produkty o duŜej pojemności i
sprawności w obszernym asortymencie. Baterie Classic znajdują szerokie zastosowanie w transporcie wózkami widłowymi.

Europejska Grupa EXIDE ma w
swoim posiadaniu kilkadziesiąt fabryk
zajmujących się produkcją baterii trakcyjnych, stacyjnych, monobloków, akumulatorów samochodowych oraz wykonań
specjalnych np. wojsko, kolej.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Sprawdzona technologia z płytami pancernymi
Wysoka wydajność i niezawodność
DuŜa stałość cyklów/duŜa gęstość energii
Opcja z ochroną przeciwwybuchową (ATEX)
Dostępne w wersji DIN i BS zgodnie z DIN/EN 60 254-2 i IEC 254-2
Wykonanie zgodne z normami jakościowymi z DIN/EN ISO 9001
Zarządzanie środowiskiem zgodnie z DIN/EN ISO 14001
MoŜliwość recyklingu

baterie CSM - przy tych samych wymiarach i wadze uzyskuje
się 10% wyŜszą wydajność w porównaniu z powszechnie stosowanymi akumulatorami. Niezwykła charakterystyka
wydajności oraz energii sprawia, Ŝe opatentowana technologia
ESCM jest doskonałym wyborem w przypadku zastosowań wymagających wysokiej
mocy i długiego czasu pracy.
♦ Wysoka wydajność dzięki zastosowaniu płyt ujemnych z rozciąganej siatki

Przez kilkadziesiąt lat istnienia tej
potęŜnej grupy, jedynym celem jaki przyświecał zespołom naukowo - badawczym,
wdroŜeniowym, produkcyjnym oraz działom handlowym było tworzenie nowych i
lepszych produktów z zachowaniem
szczególnej dbałości o środowisko naturalne.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

baterie PzV, PzVB - sprawdzona technika akumulato-

EXIDE jest producentem baterii
trakcyjnych do wózków przemysłowych
o napędzie elektrycznym (wózki transportowe, podnośnikowe).
Nasze akumulatory wytwarzamy z
płyt ołowianych produkcji EXIDE Germany w Bad Lauterberg. Tradycja baterii
przemysłowych DETA sięga juŜ 50 lat.
Długoletnia działalność w branŜy akumulatorów kwasowo-ołowiowych pozwoliła
na zbudowanie znakomitych relacji i zaufania wśród uŜytkowników produktów
firmy, opracowanie i doskonalenie technologii produkcji przyjaznej dla środowiska
naturalnego.
Baterie produkcji EXIDE są wykonywane w technologii połączeń skręcanych (elastyczne łączniki typu flex zapewniają trwałość połączenia, są nierdzewne,
uniemoŜliwiają powstanie zwarć, gwarantują trwałość połączenia przy jeździe po
nierównej powierzchni).

miedzianej
Mała oporność wewnętrzna
Wysokie parametry napięciowe
Lepsza wydajność
Niska temperatura eksploatacji
Lepsze oddawanie mocy przy przyśpieszaniu i podnoszeniu
Więcej energii przez dłuŜszy czas eksploatacji
Dostępne w wersji DIN i BS zgodnie z DIN/EN 60 254-2 i IEC 254-2
Wykonanie zgodne z normami jakościowymi z DIN/EN ISO 9001
Zarządzanie środowiskiem zgodnie z DIN/EN ISO 14001
MoŜliwość recyklingu

rów Ŝelowych, bezobsługowe zapewniające komfort i bezpieczeństwo. Baterie znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle
spoŜywczym , farmaceutycznym i chemicznym.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Minimalny zakres konserwacji ( uzupełnianie wody nie jest potrzebne).
Zamknięte ogniwa, w których elektrolit jest zamknięty w Ŝelu
Eliminacja błędów w konserwacji
Brak zanieczyszczeń korozją, powodowanych rozlanym elektrolitem
Bardzo małe samowyładowanie
Niezwykle małe gazowanie podczas pracy
Opcja z ochroną przeciwwybuchową (ATEX)
Dostępne w wersji DIN i BS zgodnie z DIN/EN 60 254-2 i IEC 254-2
Wykonanie zgodne z normami jakościowymi z DIN/EN ISO 9001
MoŜliwość recyklingu

Dzięki swym
doskonałym własnościom
przy duŜych prądach
akumulatory typoszeregu
FF nadają się szczególnie
do zasilania ruchomych
pomostów roboczych oraz
do wielu innych zastosowań w transporcie. Jako
partner w zakresie rozwiązań systemowych firma Exide
Technologies oferuje równieŜ odpowiednie ładowarki do
tych akumulatorów.

WaŜniejsze właściwości i zalety

•
•
•

dobre własności przy duŜych prądach
zamknięte akumul. z dodatnimi płytkami kratkowymi
300 cykli wg IEC 254-1

WaŜniejsze właściwości i zalety

•
•
•

dobre osiągi przy średnich i niskich prądach rozładowania
zamknięte akumulatory z dodatnimi płytami pancernymi
900 cykli wg IEC 254-1

Akumulatory typoszeregu GF-V szczególnie
nadają się do zastosowań w przemyśle. Zaliczają
się tu bezosobowe systemy transportowe,
ruchome pomosty robocze, maszyny do czyszczenia, elektryczne wózki podnoszone oraz elektryczne pojazdy drogowe.

Właściwości

•

700 cykli wg IEC 254-1 z rozładowaniem do 75%

Akumulatory typoszeregu FT
nadają się szczególnie do
zastosowań na zewnątrz, np. w
wózkach golfowych, maszynach do
czyszczenia, ruchomych pomostach
roboczych i elektrycznych wózkach
podnośnikowych.

Firma TAB powstała w 1965 roku jako jedna z firm naleŜących do Holdingu Rudnik Meźica w rejonie gdzie od 350 lat prowadzona jest działalność związana z przetwórstwem ołowiu. Przez
pierwsze 15 lat TAB produkował na licencji firmy TUDOR - Szwecja. Po 1980r firma uruchomiła swój własny departament badawczo-rozwojowy, którego działalność zaowocowała własną produkcją
wszystkich rodzajów baterii kwasowo-ołowiowych oraz VRLA z regulowanym zaworem w technologii AGM produkowanych w dwóch
nowoczesnych skomputeryzowanych fabrykach:
W pierwszej produkuje się baterie rozruchowe TOPLA i TAB
(roczne zdolności produkcyjne 1.200.000 szt., budynki 6.500m2,
ogółem powierzchnia 17.000 m2), w drugiej produkuje się baterie
przemysłowe marki TAB (roczne zdolności produkcyjne ok. 550.000 szt. ogniw trakcyjnych, stacyjnych lub bloków, budynki 8.200m2, ogółem powierzchnia 13.100 m2)
Wysokiej jakości baterie produkowane są zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 i EAQF - znane na
całym świecie, w szczególności w Słowenii, we Włoszech, Niemczech, Holandii, Austrii, Grecji, Rosji, Węgrzech,
Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii i wielu innych.
TAB produkuje wszystkie rodzaje baterii kwasowo-ołowiowych i oferuje posprzedaŜny profesjonalny serwis, Ŝeby
zaspokoić potrzeby swoich klientów.

Baterie TAB charakteryzują się:
•
•
•
•
•

Wysoką pojemnością
Odpornością na wibracje
Niskim zuŜyciem wody destylowanej
Łatwą obsługą
Krótkim czasem ładowania

Montujemy pojedyncze ogniwa (2V) do baterii o róŜnych napięciach, pojemnościach i wymiarach, które pasują do wszystkich typów wózków elektrycznych. Szeroki zakres
programu produkcji obejmuje ogniwa DIN (EPzS) i BS (PzB), które spełniają normy EN60254 – 1,2 i IEC254 – 1,2.

Zastosowanie baterii

TABmotion
Monobloki do
lekkich zastosowań
trakcyjnych

Zastosowanie

•
•
•
•
•

Baterie trakcyjne TAB w typach EPzS i PzB są przeznaczone
do napędu róŜnych pojazdów elektrycznych (wózków widłowych,
lokomotyw w kopalniach, pojazdów trakcyjnych i transportowych).

Wykonanie ogniw i baterii
Ogniwa i baterie produkowane są:
• w wersji spawanej
• w wersji skręcanej
Obydwie wersje są wykonywane:
• w wersji sucho ładowanej: bateria / ogniwo musi być napełnione
elektrolitem i dodatkowo naładowane przed uŜyciem. Płyty są
uformowane i zabezpieczone w specjalnym procesie przed utlenianiem. Mogą być magazynowane do 2 lat.
• w wersji naładowanego elektrolitu: bateria / ogniwo moŜe być
zainstalowane natychmiast, poniewaŜ jest juŜ napełnione elektrolitem i naładowane elektrycznie

wózki golfowe
wózki inwalidzkie
maszyny czyszczące, zamiatarki
łodzie, inne zastosowania
300 cykli przy 75% rozładowania
wg normy EN 50342

MultiDry
♦ szczelna konstrukcja
♦ elektrolit uwięziony w
wacie szklanej

♦ wewnętrzna rekombinacja tlenu i wodoru
♦ nie wymaga obsługi

Zastosowanie

•
•
•
•
•

Pojazdy elektryczne
wózki widłowe, paletowe, ręczne
maszyny czyszczące, zamiatarki
Łodzie, inne zastosowania
400 cykli przy 75% rozładowania
wg normy EN 50342
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SYSTEMY
BFS (AQUAMATIC) - System automatycznego uzupełniania wody
 szybkie i łatwe uzupełnianie wody we wszystkich ogniwach
 automatyczne odcięcie dopływu wody
 sygnalizacja optyczna poziomu elektrolitu w ogniwie
 ograniczone ubywanie wody z ogniwa
 szczelność, brak moŜliwości zabrudzeń z otoczenia
 oszczędność czasu, wody i brak błędów obsługi
 brak kontaktu człowieka i środowiska z elektrolitem

EUW – system cyrkulacji elektrolitu
 czas ładowania skrócony do 5,5 - 6h (tradycyjnie 8 - 14h)
 oszczędność energii
 niŜsza temperatura baterii w trakcie ładowania
 niskie zuŜycie wody
 wydłuŜenie Ŝywotności baterii
 umoŜliwia prace baterii na dwie zmiany
 minimalna obsługa codzienna
 lepsze wykorzystywanie powierzchni płyt

FHU ALEX Agnieszka Sitek
Anielinek 3a, 05-306 Jakubów

www.bateriealex.pl
biuro@bateriealex.pl

NIP: 822-187-59-07
REGON: 712376079
www.fhualex.pl
biuro@fhualex.pl

Mobile: 605 332 231
tel./fax.025 757 97 00

PROSTOWNIKI
W swojej ofercie sprzedaŜy FHU ALEX posiada prostowniki następujących producentów:
Producent czeski, w swojej ofercie posiada
wyłącznie prostowniki wysokoczęstotliwościowe.

♦
♦
♦
♦

AXIgo
AXItrac
AXIstand
AXIon

Niemiecki producent i dostawca systemów zasilania elektroenergetycznego posiadający długoletnia tradycję i szeroki asortyment produktów.

♦
♦
♦
♦
♦

Belatron HF
Belatron Compact
Tebetron Puls
Tebetron Expert
Batcom

Firma niemiecka istniejąca juŜ prawie 30 lat na rynku.
Producent prostowników wysokoczęstotliwościowych i transformatorowych.

♦ FILON CLASIC (WA, WA Puls, WoWa)
♦ FILON FUTUR HF
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SERWIS
Z myślą o klientach Nasza firma przygotowała pakiet rozwiązań dla klientów, którzy nie mają
czasu na dopilnowanie prawidłowej eksploatacji i obsługi serwisowej baterii i prostowników.

♦

Kontrola stanu baterii oraz prostowników

♦

Konserwacja baterii

♦

Usuwanie usterek w baterii

♦

Doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań
techniczno-eksploatacyjnych

♦

Cykliczne ekspertyzy aktualnych stanów baterii

♦

Dobór i dostawa części zamiennych, jak równieŜ
dodatkowego wyposaŜenia do baterii

REGENERACJE

ZAKRES PRZEPROWADZANYCH CZYNNOŚCI

 sprawdzenie stanu sworzni i połączeń
 ładowanie odsiarczające

♦

Szkolenie w zakresie eksploatacji baterii

 rozładowanie kontrolne

♦

Prowadzenie kartotek baterii wraz z wpisami

 Ładowanie eksploatacyjne

♦

Dbanie o czystość baterii

♦

Szkolenie w zakresie utylizacji złomu akumulatorowego
oraz zorganizowanie jego odbioru

 korekta gęstości w ogniwach
 czyszczenie i malowanie skrzyni
 odsysanie elektrolitu ze skrzyni

Dostępne akcesoria

 Kompletne systemy BFS i EUW
 gniazda - wtyczki i wyprowadzenia
 ogniwa trakcyjne
 śruby i łączniki
 Zbiorniki 30L—60L

