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PrawidPrawid łłowe porowe por óównanie AGM & GELwnanie AGM & GEL
•• Co Co łąłączy AGM i GEL:czy AGM i GEL:

-Limity napięciowe & 
proądowe ładowania

-Wymagana  odpowiednia 
charakterystyka ładownia akumulatorów 

VRLA

-Przeładowanie (wygotowanie) skraca
żywotnośćBrak rezerwy elektrolitu

-Test odporności na
wibrację-Duża odporność na wibracje i przechyły-Duża kompensacja płyt w celachSolidna konstrukcja

bloku/wieczka

-Badanie zdolności
zachowania ładunku
-Test zuzycia wody

-Badanie odporności na
korozję

- Idealne w eksploatacji
sezonowej
-Całkowicie bezobsługowy
-Długa żywotność

-Bardzo niskie samorozładowanie
-Brak (bardzo nieskie) zużycie wody

-Dobra odporność na korozję w 
wysokich temperaturach

Stop Ca/Ca

-Test zdolności
przyjmowania ładunku
-Test na szczelność

(zdolności zachowania 
elektrolitu)

-Dobra regeneracja po rozładowaniu
-Odporny na wycieki

-Nie stanowi zagrożenia wyciekiem 
elektrolitu w transporcie

-Rekombinacja gazów
-Odgazowanie regulowane zaworem

Elektrolit uwięziony

AGM & GEL

MetrykaRezultaty (korzyści)Cechy użytkoweKluczowe cechyTechnologia

14,4V max
(0,1xC20 max)

Zaliczony
(>20h/6g)

Zaliczony
(4 jednostki)

Zaliczony
(<0,5g/Ah)

24 miesiące
Zaliczony

(>6h dnem do 
góry)

ZaliczonyGEL

14,4V max
(0,1xC20 max)

Zaliczony
(>20h/6g)

Zaliczony
(4 jednostki)

Zaliczony
(<0,5g/Ah)

24 miesiące
Zaliczony

(>6h dnem do 
góry)

ZaliczonyAGM

EN50342EN50342EN50342EN50342Okres do 12,3VEN50342EN50342Norma:

Limity
ładowania

Test 
odporności na

wibracje

Badanie
odporności na

korozje

Test zużycia
wody

Badanie
zdolności

zachowania
ładunku

Test zdolności 
zachowania 
elektrolitu 

(szczelność)

Test zdolności
przyjmowania
ładunku

Metryka:

•• W konsekwencji, technologie AGM & GEL osiW konsekwencji, technologie AGM & GEL osi ąągajgająą bardzo podobne wyniki, gdzie:bardzo podobne wyniki, gdzie:
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PrawidPrawid łłowe porowe por óównanie AGM & GELwnanie AGM & GEL
•• Czym AGM i GEL siCzym AGM i GEL si ęę rróóżżniniąą::

-WartośćWh
-Test wytrzymałości

-Więcej dostępnej energii w 
tym samym bloku

-Dłuższa żywotność

-Większa odporność na 
głębokie rozładownie

-Wysoka przyczepność
dodatku silikonowego do 

powierzchni płyty
-Grube płyty

GEL

-Test CCA
-Opór wewnetrzny

(mΩ)

-Wyższy transfer energii
-Szybsze ładowanie

-Mmniejszy opór
wewnętrzny

-Separator z maty szklanej
-Wysoka komprensacja płyt

-Cienkie płyty
AGM

MetrykaRezultaty (korzyści)Cechy użytkoweKluczowe cechyTechnologia

•• W konsekwencji, technologie AGM i GEL majW konsekwencji, technologie AGM i GEL maj ąą odmienne parametry, wg poniodmienne parametry, wg poni żższego szego 
zestawienia (dla porzestawienia (dla por óównania blok G31 AGM wnania blok G31 AGM vsvs blok D02 GEL):blok D02 GEL):

>1000 cykli1100 Wh10 mΩ450 AGEL

> 500 cykli900 Wh5 mΩ925 AAGM

IEC60896
(przy 60ºC- 50% 

głębokości 
rozładowania)

Dostępna 20h pojemność
akumulatora wyrażona w 

watogodzinach, bez przekraczania 
dopuszczalnego poziomu 

rozładowania

IEC60896
(przy 20ºC – w pełni 

naladowny)
EN50342Norma:

Test wytrzymałościWat x czasRezystancja
wewnętrznaTest CCAMetryka:


