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Arkusz danych technicznych Yuasa
Yuasa NPW45-12 przemysłowy akumulator VRLA

Layout

Specyfikacja
Napięcie znamionowe (V) 12
10 m szybkość rozładowania Stała moc (typ.) 
do 9,6 V w 20 ° C (W / block)

252

10 m szybkość rozładowania Stała moc (typ.) 
do 1,6 V / ogniwo przy 20 ° C (w / cele)

42

Pojemność 20-h do 10,5 V przy 20 ° C (Ah) 8.5
Pojemność 10-h do 10,8 V przy 20 ° C (Ah) 7.42

Wymiary
Długość (mm) 151 (±1)
Szerokość (mm) 65 (±1)
Wysokość (mm) 94 (±1)
Wysokość z zaciskami (mm) 97.5 (±2)
Masa (kg) 2.7

Typ terminala
FASTON -  (JST tam, gdzie podano) 6.35

Zakres temperatury pracy
Przechowywanie (całkowicie naładowany) -15°C to +40°C
Ładowanie -0°C to +40°C
Rozładowanie -15°C to +50°C

Przechowywanie
Utrata pojemności miesięcznie w 20°C (%) 3

Materiał obudowy
Standard ABS (UL94:HB)

Napięcie ładowania
Napięcie ładowania przy 20 ° C (V) / blok 13.65 (±1%)
Napięcie ładowania przy 20 ° C (V) / cele 2.275 (±1%)
Współczynnik komp. tem. ładowania przy
20°C (mV)
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Nap. praca cykliczna 20°C (V) / blok 14.5 (±3%)
Nap. praca cykliczna 20°C (V) / cele 2.42 (±3%)
Współczynnik komp. tem. ładowania przy
20°C (mV) praca cykliczna
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Prąd ładowania
Limit prądu ładowania (A) No limit
Cykliczna praca limit prądu ładowania (A) 2.125

Maksymalny prąd rozładowania
1 sekunda (A) 105
1 minuta (A) 42

Impedancja
Zmierzone przy 1 kHz (mΩ) 24

Żywototność projektowe i atesty
EUROBAT Classification: Standard Commercial 3 do 5
Życie projektowe Yuasa w 20 ° C (lata) do 5

Certyfikaty od niezależnych instytucji
ISO9001 - Quality Management Systems
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.

Bezpieczeństwo
Instalacja
Może być instalowany i obsługiwany w dowolnej  pozycji
z wyjątkiem stałej pracy w pozycjji odwróconej.
Handles
Nie instaluj na stałe baterii w pozycji wiszącej na uchwytach 

Vent valves
Aby zrównoważyć ciśnienie gazu, każda cela jestwyposażona 
w zawór ciśnieniowy, który zamyka się ponownie po otwarciu.
Gazowanie
Baterie VRLA uwalniają gazowy wodór, co w połączeniu
z tlenem może tworzyć wybuchową mieszaninę dlatego
nie mogą być przechowywane w gazoszczelnych obudowach
Utylizacja
Baterie Yuasa VRLA muszą zostać usunięte po zakończeniu 
ich użytkowania zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami 
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Światowy lider w produkcji baterii


