
AKUMULATORY MK BATTERY
Bezobsługowe akumulatory żelowe



Bezobsługowe akumulatory żelowe MK Battery
Zaawansowana  amerykańska  technologia,  najnowocześniejsza  konstrukcja 
opracowana przy pomocy symulacji komputerowych, w pełni zautomatyzowana linia 
produkcyjna – wszystko to sprawia, że akumulatory żelowe MK Battery wyznaczają 
standard, na podstawie którego oceniane są inne akumulatory.

Stosowanie akumulatorów MK Battery oznacza konkretne korzyści:
• Nie trzeba dokonywać jakiejkolwiek konserwacji, zamknięta konstrukcja 

akumulatorów eliminuje konieczność dolewania wody do ogniw oraz gazowanie.
• Elektrolit nie ulega rozwarstwieniu, w związku z czym nie jest wymagane 

ładowanie wyrównujące. Pozwala to na szybsze ładowanie.
• Akumulatory te cechuje duża trwałość i podwyższona cykliczność, również w 

przypadku głębokich rozładowań, co umożliwia zasilanie praktycznie każdego 
urządzenia. 

• Samorozładowanie jest mniejsze niż 2% na miesiąc, co ułatwia transport i 
przechowywanie akumulatorów.

• Budowa akumulatora zapewnia równe napięcie poszczególnych ogniw.
• Najwyższa jakość konstrukcji gwarantuje bezawaryjną pracę zasilanego systemu 

oraz łatwą jego obsługę.

DANE TECHNICZNE AKUMULATORÓW ŻELOWYCH MK BATTERY

Parametry ogólne Pojemność w Ah

Model Przypisy Rodzaj 
terminali C100 C20 C10

Waga
[kg]

Wymiary [mm]
dł x sz x wys

Akumulatory 12V
8GU1 P T874 36,1 31,2 27,5 11 197 130 184
8G40 P FEM 48 40 37 14,4 197 168 175

8G22NF PV T881 57 50 43,3 17,1 238 140 235
8O34 P FEM 70 60 53 19,3 259 169 178
8G24 HQP T872M 84 73,6 68 24,3 276 171 251

8G24 FT P FEM 84 73,6 68 24,3 260 171 210
8G27 HQP T872M 99 86,4 80 28,7 324 171 251

8G30H HP T876 108 97,6 90 32,5 329 171 248
8G31 HP STUD 108 97,6 90 32,5 329 171 238

8G31DT HPT SAE/STUD 108 97,6 90 32,5 329 171 238
8G4D HP SAE 210 183 169 58,9 527 216 254
8G8D HP SAE 265 225 210 72,9 527 279 254

Akumulatory 6V
8GGC2 PV T881 198 180 168 31 260 181 276

* - pojemność nominalna. Wszystkie wartości osiągane są po 15 cyklach. H – posiada uchwyty, P – obudowa polipropylenowa, 
Q – zaciski łączone; śruby gwintowane 7,94mm z nakrętkami motylkowymi, T- podwójne zaciski górne, w/SAE i śruby 
gwintowane 9,53mm ze stali nierdzewnej z nakrętkami motylkowymi, V – zaciski łączone, otwór poziomy ze śrubą 7,94mm i 
nakrętką sześciokątną. Napięcie ładowania w  temp. 20ºC: dla akumulatorów 6V – 6,9-7,05V; dla akumulatorów 12V – 13,8-
14,1V. Akumulatory MK Battery są akumulatorami zamkniętymi Otwarcie akumulatora lub jego nieprawidłowe ładowanie 
doprowadzi do jego zniszczenia. Stałe niedoładowanie lub przeładowywanie skróci żywotność i doprowadzi do uszkodzenia 
każdego akumulatora. Do ładowania należy wykorzystywać stabilne ładowarki z regulowanym napięciem. Nie należy ładować 
akumulatorów w hermetycznie zamkniętym pojemniku!



Technologia  produkcji  zamkniętych  akumulatorów  żelowych  (popularnie  zwana 
technologią żelową) została opracowana wiele lat temu. Przez lata technologia ta 
była  udoskonalana,  a  wraz  z  nią  akumulatory  w  niej  produkowane.  W  efekcie 
akumulatory  te  są  najwyższej  jakości  komponentem  systemów  niezależnego 
zasilania,  preferowanym  przez  projektantów,  inżynierów  oraz  wymagających 
klientów. 

Akumulatory MK Battery  są produkowane od 1991 roku w technologii  opartej  na 
pięćdziesięcioletnich  doświadczeniach  w  wytwarzaniu  akumulatorów  na  skalę 
przemysłową.  Akumulatory  te  produkowane  są  na  unikalnej,  w  pełni 
zautomatyzowanej, sterowanej komputerowo linii produkcyjnej. Są one uznawane za 
produkty  najwyższej  jakości,  charakteryzujące  się  najdłuższą  żywotnością  wśród 
wszystkich akumulatorów dostępnych na rynku. 

WAŻNA INFORMACJA: akumulatory  MK Battery  są  akumulatorami  zamkniętymi. 
Otwarcie  akumulatora  lub  jego  nieprawidłowe  ładowanie  doprowadzi  do  jego 
zniszczenia.  Stałe  niedoładowywanie  lub  przeładowywanie  skróci  żywotność  i 
doprowadzi  do  zniszczenia  każdego  akumulatora!  Do  ładowania  należy 
wykorzystywać  stabilne  ładowarki  z  regulowanym napięciem.  Napięcie  ładowania 
akumulatorów 12 V powinno wynosić nie mniej niż 13,8 V i nie więcej niż 14,1 V przy 
temperaturze  20ºC.  Napięcie  ładowania  akumulatorów 6  V  powinno  wynosić  nie 
mniej niż 6,9 V i nie więcej niż 7,05 V przy temperaturze 20ºC. Nie należy ładować 
akumulatorów w hermetycznie zamkniętym pojemniku!

ZASTOSOWANIE

• Systemy fotowoltaiczne (słoneczne systemy 
zasilania 

• Systemy zasilania awaryjnego (UPS) 
• Mobilne systemy zasilania 
• Zasilanie stacji telekomunikacyjnych 
• Elektronika 
• Pojazdy elektryczne 
• Systemy zasilania na łodziach 
• Wózki inwalidzkie 
• Wózki golfowe i widłowe 
• Maszyny do mycia i czyszczenia podłóg 



PARAMETRY AKUMULATORÓW ŻELOWYCH MK BATTERY

OBJAŚNIENIA:

Samorozładowanie  w różnych temperaturach –  zależność pomiędzy  temperaturą  a  pojemnością  akumulatora  mierzoną 
procentowo w stosunku do pojemności nominalnej dla trzech różnych wariantów nieprzerwanego poboru prądu. W prawym 
górnym rogu podano wartości dla akumulatora ładowanego w temperaturze 20ºC napięciem 2.3V/ogniwo. W poszczególnych 
zakresach  temperatur  podano  wartości  dla  akumulatora  ładowanego  napięciem zalecanym  dla  poszczególnych  zakresów 
temperatur. Dane dla akumulatora po kilkunastu cyklach. 

Napięcie  ładowania  –  stałe  napięcie  ładowania  w  poszczególnych  zakresach  temperatur  dla  pracy  cyklicznej  i  ciągłego 
ładowania. Dozwolone są odstępstwa w wysokości ±30mV/ogniwo. Utrzymanie tego napięcia przy pracy cyklicznej ma wpływ na 
szybsze doładowanie akumulatora i zwiększenie jego żywotności a przy pracy buforowej gwarantuje, że akumulator będzie stale 
naładowany.

Cykliczność – wpływ rozładowania akumulatora na jego żywotność określoną w cyklach przy temperaturze otoczenia 20ºC (dla 
C20).
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