هَضَع  :اًَاع باطشی ّای سیلذ لیذ اسیذ( Sealed Lead Acid Battery):
ایي هذل باطشی ّا بِ پٌج دستِ تقسین هیشًَذ:
-1باطشی ّای سیلذ اسیذ سشی  : )DC Series( DCباطشی ّائی است کِ بِ عٌَاى Deep Cycle Series
هطشح هیباشٌذ کِ کاسبشد آًْا دس هاشیي ّای بشقی ,هاشیي ّای گلف  ,تجْیضات هخصَص پضشکی ٍ
لَاصم ّای خاص هی باشذ .ایي هذل باطشی ّا کِ هیبایستی تَاى ،قذست ٍ اًشطی باالیی داشتِ ٍ قادس بِ
استاست صدى با جشیاى باال باشٌذ  ،لزا دس ساخت آًْا اص صفحات هخصَصی استفادُ شَد کِ ایي صفحات
داسای ضخاهت باال ٍسپشیتَسّایی ( جذا کٌٌذُ ) اص جٌس ٍ ) Absorbance,Glass,Mat ( AGM
ّوچٌیي اص کیسِ ّای هخصَص پلی اتیلي (  ) PEکِ داسای هقاٍهت بسیاس پاییٌی است استفادُ هیشَد
لزا طَل عوش آًْا باالی  5سال است (.قیوت بیشتش)
 -2باطشی ّای سیلذ اسیذ سشی دی سیSolar Gel DC :
ایي ًَع باتشی ّا توام ششایط باتشی ّای سشی  DCسا داسا هیباشذ با ایي تفاٍت کِ الکتشٍلیت داخل آًْا
اص طل هخصَص استفادُ هیشَد ٍ بِ ّویي دلیل اص لحاظ قیوت ّن باالتش است ٍ طَل عوش آًْا هیبایستی
بیشتش اص  8سال باشذ.
 -3باطشی ّای سیلذ اسیذ با طَل عوش باالLong Life Series :
ایي هذل باطشیْا داسای پلیت ّای ّستٌذ کِ آلیاط آًْا کاهال هخصَص بَدُ ٍ شاهل کلسین  ,سشب ٍ قلع
هیباشذ ٍ بِ دلیل ایٌکِ بایذ طَل عوش باالیی داشتِ باشٌذ اص سپشیتَسّای هخصَص ّن استفادُ هیشَد
لزا قیوت آى بسیاس باال بَدُ ٍ هیبایستی طَل عوش بیش اص  12سال ٍ ساًذهاى ٍ کاسایی سا بشای ایي هذل
باطشی ّا تضویي ًوَد.
.-4باطشی ّای سیلذ اسیذ سشی ّای سیتHR :
ایي هذل باطشیْا ًیض سیلذ اسیذ بَدُ لیکي دس هصاسف تجْیضاتی کِ دس صهاى کَتاُ جشیاى باالئی سا هی
بایستی اسائِ دٌّذ  ,قابل استفادُ هیباشٌذ ٍ بٌام ً High Rateیض شٌاختِ شذُ ّستٌذ کِ داسای

خصَصیات شبکِ خاص بَدُ ٍ صفحات آًْا ًیض کاهال اص لحاظ ضخاهت فشق هیکٌذ ٍ طَل عوش آًْا
بایستی باالتش اص  4سال باشذ.

 -5باطشی ّای سیلذ اسیذ سشی عوَهیG :
ایي هذل باطشی ّا کِ بٌام باطشی ّای  Generalهعشٍف ّستٌذ بشای هصاسف هعوَلی بَدُ ٍ دس دستگاُ
ّایی کِ حساسیت چٌذاى باالیی ًذاسًذ ٍ صشفاً بِ عٌَاى پشتیباًی کٌٌذُ بکاس هی سًٍذ ( Stand By
 ) Useاستفادُ هی شًَذ ٍ اص جولِ هصاسف آًْا هیتَاى بِ کاسبشد دس دستگاُ ّای ایٌَستش , UPS ,
سٍشٌائی  ,اسباب باصی ّای بشقی ٍ  ...اشاسُ کشدً ٍ .یض آلیاط هصشفی دس آًْا فقط اص سشب ٍ کلسین بَدُ ٍ
سپشیتَسّای آًْا ًیض فقط اص جٌس  agmهیباشذ.طَل عوش ایي باطشی ّا کوتش اص سایش باتشی ّای رکش
شذُ است.

