
Stojany pre akumulátory 
 

 
 
Súčasťou inštalácií batériových systémov je okrem 
samotných staničných batérií rozsiahle spektrum 
príslušenstva, ktoré slúži pre mechanické uloženie 
batérií, pripojenie na jednotlivé zariadenia, ako aj 
pre prispôsobenie miestnym podmienkam 
a legislatívnym požiadavkám.  

Stojany pre akumulátory 
• Modulárna konštrukcia: batériové stojany sú 

zostavované z priečkových rámov v kombinácií 
s  profilmi s rôznou dĺžkou pre optimalizovanie 
rozmerov stojanu vzhľadom na počet osadených 
batériových blokov 

• Izolácia od podlahy: batériové stojany sú 
spravidla osádzané na izolátory, ktoré sú voliteľne 
dodávané so skrutkou pre vyrovnanie miernych 
nerovností podlahy 

• Izolácia a ochrana pred koróziou: profily pre 
osadenie batérií sú poplastované 

• Záchytné vane: pre zachytenie prípadného úniku 
elektrolytu (voliteľné príslušenstvo) 

• U-profily: pre elimináciu bodového zaťaženia 
podlahy pod izolátormi (voliteľné príslušenstvo) 

• Seizmické stojany: na prianie je možné dodať 
batérie spolu so stojanmi vyhovujúcimi klasifikácií 
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Batériové kabinety 
• Modulárna konštrukcia: batériové kabinety sú 

zostavované z priečkových rámov v kombinácií 
s mrežovanými roštami s rôznou dĺžkou pre 
optimalizovanie rozmerov kabinetu vzhľadom na 
počet osadených batériových blokov 

• Optimálne prúdenie vzduchu: predné dvere 
a zadná stena obsahujú otvory pre zabezpečenie 
prúdenia vzduchu, voliteľne je možné vybaviť 
kabinety ventilátorom a/alebo prírubou (pripojenie 
VZT potrubia), batérie sú umiestňované na 
mrežované rošty umožňujúce prúdenie vzduchu 
vo vnútri skrine 

• Izolácia a ochrana pred koróziou: mrežované 
rošty pre osadenie batérií sú poplastované 

• Záchytné vane: pre zachytenie prípadného úniku 
elektrolytu (voliteľné príslušenstvo), môžu byť 
umiestnené v dne kabinetu alebo pod každou 
policou 

• Ističe/poistky: pre zabezpečenie nadprúdovej 
a skratovej ochrany je možné vybaviť batériové 
kabinety istiacimi prvkami (voliteľné príslušenstvo) 

• Manipulácia pomocou žeriavu: kabinety môžu 
byť voliteľne vybavené štyrmi záchytnými okami 
v rohoch každej skrine 

• Manipulácia pomocou VZV: kabinety môžu byť 
voliteľne vybavené podstavcom s otvormi pre VZV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pre bližšie informácie kontaktujte našich obchodných a projektových manažérov. 
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Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (V102013) 
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