
 
 

 
Batérie FIAMM OPzS block možno použiť pre 
staničné aplikácie alebo pre aplikácie vyznačujúce 
sa opakovaným nabíjaním a vybíjaním (cyklické 
aplikácie). Batérie FIAMM OPzS block sú 
vyvinuté špeciálne pre nasadenie v ťažkých 
podmienkach a špeciálnych podmienkach ako 
napr. solárne aplikácie, dlhé vybíjacie cykly. 
Trubicové elektródy, vysoko spoľahlivé keramické 
zátky a izolované prepojky sú zárukou dlhej 
životnosti aj v najnáročnejších podmienkach. 
 
Spoločnosť FIAMM má zavedený program 
zameraný na nepretržité zlepšovanie 
investovaním do výrobného procesu, vybavenia 
a technológií. Výroba staničných batérií FIAMM je 
v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001 a ISO 
14001. Neustále investovanie do batériovej 
technológie sa odzrkadľuje vo výrobe prémiových 
produktov najvyššej kvality a spoľahlivosti. 
 
Ventilom regulované oloveno-kyselinové batérie 
FIAMM OPzS block sú ideálnym zdrojom energie 
pre rozličné staničné aplikácie.  
 

Technické vlastnosti 
Kladné trubicové elektródy: vyrobené zo 
špeciálnej  zliatiny  olova  s  obsahom  antimónu  
< 2 % na zníženie frekvencie dopĺňania elektrolytu 
(s 3ročným intervalom dopĺňania vody) 
Negatívne platne: pastované, mriežkového typu, 
navrhnuté, tak aby ich životnosť dosiahla 
životnosť kladných elektród 
Elektrolyt: kyselina sírová s vysokou čistotou 
a špecifickou hmotnosťou 1,24 (±0,01) pri 20°C 
Separátory: separátory vyrobené 
z vysokokvalitných mikroporéznych sklenených 
vlákien s vysokou pórovitosťou a nízkym 
vnútorným odporom  
Obal: vyrobené z transparentného nárazu 
odolného a kyselinovzdorného plastu (SAN). 
Keramické zátky: na želanie sú k dispozícii 
ohňovzdorné keramické zátky, ktoré odfiltrujú 
elektrolyt z unikajúcich plynov a zároveň 
zabraňujú preniknutiu iskier alebo plameňa do 
článku 

Pólové vývody: povrchovo upravené a utesnené 
pólové vývody (M10) zabezpečujú dobrý kontakt 
a nízky odpor s flexibilným káblovým pripojením 
Utesnené pólové vývody: zabraňujú preniknutiu 
elektrolytu a korózii  
Konektory: flexibilné, plne izolované káblové 
prepojky spojené s pólovým vývodom izolovanou 
skrutkou s integrovaným meracím otvorom 
Inštalacia: do vertikalnej polohy 
 
Aplikované normy 
• DIN 40737, DIN 43539T5 
• IEC 60896 časť 11 
 
Vlastnosti produktu  
• 6 V a 12 V OPzS bloky 
• Spoľahlivosť 
• Dlhá životnosť až 15 rokov pri udržiavacom 

nabíjaní 
• Nízke nároky na údržbu 
• Obzvlášť vhodné pre cycklickú prevádzku 
• Vhodne pre použitie pri zvýšených teplotách a 

prevádzka v ťažkých podmienkach 
 

Aplikácie 
• IT a telekomunikačné siete 
• Elektrárne a rozvodne elektrickej energie 
• Systémy núdzového osvetlenia a bezpečnostne 

systémy 
• Automatizácia a priemyselné záložné zdroje 
• Signalizácia v oblasti železničnej, leteckej 

a námornej dopravy  
• Iné aplikácie s nestabilnou napájacou sieťou 
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Elektrické charakteristiky 
 
• Udržiavacie napätie pri 20°C: 2,23 – 2,25 V / článok 
• Rýchlonabíjanie: max. napätie 2,35 – 2,4 V / článok 
• Samovybíjanie pri 20°C: < 3% / mesiac 
 
Batérie FIAMM OPzS Bloc 

DIN 40736 Kapacita (Ah) pri 20°C IEC 896-11 Hmotnosť (kg) Rozmery (mm) 

Typ 
10 hod 

1,80 
V/čl. 

5 hod 
1,77 
V/čl. 

3 hod 
1,75 
V/čl. 

1 hod 
1,67 
V/čl. 

Vnútorný 
odpor 

(mohm) 

Skratový 
prúd 
(A) 

bez 
elektrolytu 

s 
elektrolytom 

Dĺžka 
L 

Šírka 
W 

Výška 
H 

12V 1 OPzS 50 51 41 38 28 20 613 26 39 272 205 392 
12V 2 OPzS 100 103 82 76 57 9,3 1290 38 38 272 205 392 
12V 3 OPzS 150 154 123 114 85 6,9 1739 53 53 380 205 392 
6V 4 OPzS 200 204 167 149 115 2,2 2703 36 36 272 205 392 
6V 5 OPzS 250 255 209 187 144 1,9 3175 44 44 380 205 392 
6V 6 OPzS 300 307 251 224 172 1,6 3846 52 52 380 205 392 

 
Rozmery 
 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (V102013) 
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