
Сведено до минимум техническо обслужване

MOLL OPzV solar 1280‒1900
Соларни акумулатори

Извънредно надеждния дизайн на соларния акумулатор 
MOLL OpzV.block.solar го прави напълно подходящ за упо-
треба в големи и средноголеми фотоволтаични инсталации, 
като например за енергийно захранване на училища или 
на малки селища, както и за техническо осигуряване на  
телекомуникационни системи. Фактът, че този акумулатор 
не изисква водно зареждане, означава, че необходимостта 
от техническа поддръжка е сведена до минимум. Акумула-
торът притежава максимален експлоатационен живот и ци-
клична устойчивост благодарение на цилиндричния дизайн 
на клетките му.

НАЙ-ВАЖНИ МОМЕНТИ:
	Подходящ за средни и големи фотоволтаични системи
	Най-дълъг експлоатационен живот благодарение на 

устойчивите цилиндрични клетки
	Електроди, устойчиви на корозия
	Минимална необходимост от поддръжка и 

презареждане
	Гелов акумулатор, херметически изолиран и с arc-back 

защита
	Обшивката е произведена от висококачествена 

пластмаса, устойчива на удари
	Надежден и безопасен
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Възможни са изменения, които отразяват развитие на технологиите.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
 MOLL OPzV solar  8/1280  9/1450  10/1600  11/1750  12/1900 
 Номинално напрежение           
 Номинално напрежение (V)   2    2    2    2    2   
 Капацитет           
 Номинален капацитет при C100 (Ah)   1280    1450    1600    1750    1900   
 Номинален капацитет при C20 (Ah)  1106    1252    1382    1512    1644   
 Номинален капацитет при C10 (Ah)  970    1090    1200    1320    1440   
 Номинален капацитет при C1 (Ah)  559    616    691    748    822   
 Тегло           
 Тегло с електролит (кг)  68,8    77,0    83,9    92,2    99,2   
 Размери           
 Ширина (мм)  193    235    235    277    277   
 Височина (мм)  710    710    710    710    710   
Дължина (мм)  215    215    215    215    215   
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Партньор на IBC SOLAR:

 Брой на циклите като функция на дълбочината на разреждане
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Дълбочина на разреждане в %

“3К” АД - оторизиран търговски представител и сервиз
България, гр. Варна 9003, ВТБИ Варна, тел./факс: 052 375011
http://3k-solar.bg


