
Akumulatory øelowe posiadajπ elek-
trolit uwiÍziony w postaci øelu,
a materia≥em øelujπcym dodawa-

nym do kwasu siarkowego jest krzemionka.
Wytrzymujπ one wiÍcej cykli roz≥adowa-
nia/≥adowania w porÛwnaniu z odpowiedni-
kami typu AGM oraz sπ bardziej odporne na
g≥Íbokie roz≥adowania, wibracje i wstrzπsy,
co ma istotne znaczenie w zastosowaniach
mobilnych i przenoúnych (praca cykliczna).
Bardzo dobrze odprowadzajπ ciep≥o wytwa-
rzane w akumulatorze przy przep≥ywie prπ-
du i dziÍki tej w≥aúciwoúci dobrze sprawdza-
jπ siÍ w pracy na zewnπtrz budynkÛw, przy
duøych wahaniach temperatury otoczenia.
Sπ optymalnym rozwiπzaniem w rÛønego
rodzaju systemach wykorzystujπcych ener-
giÍ pochodzπcπ ze ürÛde≥ odnawialnych.

Nowe serie 
EGR / EGC / EGS

Seria EGR o zakresie pojemnoúci C20
od 6,5 do 210 Ah to akumulatory przezna-

czone do pracy buforowej (zasilanie awa-
ryjne) oraz cyklicznej w skrajnie trudnych
warunkach, takich jak wysoka temperatu-
ra otoczenia, g≥Íbokie roz≥adowania i duøa
liczba cykli.

Seria EGC (rys. 1, tab. 1) o zakresie po-
jemnoúci C10 od 26 do 180 Ah zosta≥a za-
projektowana do g≥Íbokich roz≥adowaÒ
podczas pracy cyklicznej i w podwyøszo-

nej temperaturze otoczenia. Akumulatory
z tej grupy nadajπ siÍ do pojazdÛw i urzπ-
dzeÒ napÍdzanych silnikiem elektrycznym.

Seria EGS o zakresie pojemnoúci C5 od
33 do 225 Ah to akumulatory przeznaczone
do pracy cyklicznej w aplikacjach wymaga-
jπcych duøej liczby cykli i g≥Íbokich roz≥a-
dowaÒ. Produkt bardzo dobrze sprawdza siÍ
w systemach odnawialnych ürÛde≥ energii.
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Nowe serie akumulatorów
i ogniw Europower
We wrzeúniu rodzina akumulatorÛw i ogniw bezobs≥ugowych Europower powiÍkszy≥a siÍ
o szeúÊ nowych serii ñ akumulatory øelowe o napiÍciu 6 i 12 V, ogniwa OPzV i ogniwa trak-
cyjne. Aktualnie w ofercie firmy Emu dostÍpnych jest juø 20 rÛønych serii umoøliwiajπcych do-
bÛr akumulatora lub ogniwa do praktycznie kaødej aplikacji.

Rys. 1. Akumulatory øelowe serii EGC, zaprojektowane do g≥Íbokich roz≥adowaÒ podczas pracy cyklicznej i w podwyøszonej temperaturze otoczenia

Tabela 1. Typy i parametry akumulatorÛw øelowych serii EGC



Ogniwa OPzV

Seria OPzV (rys. 2, tab. 2) to 2-woltowe
ogniwa wykonane w technologii øelowej
z dodatniπ p≥ytπ pancernπ (tabularnπ). Pod-
stawowπ przyczynπ utraty pojemnoúci
akumulatorÛw i ogniw bezobs≥ugowych
jest korozja p≥yt dodatnich. Specjalne wy-
konanie p≥yt pancernych zapewnia zdecy-
dowanie wiÍkszπ odpornoúÊ na korozjÍ.
DziÍki temu øywotnoúÊ projektowana
ogniw Europower serii OPzV w systemach
zasilania awaryjnego wynosi ponad 18 lat
w temperaturze 25oC. Wytrzymujπ one
rÛwnieø 1700 powtarzanych cykli roz≥ado-
wania/≥adowania przy g≥Íbokoúci roz≥ado-
wania 80%. Ogniwa tej serii umoøliwiajπ
budowÍ baterii o bardzo duøej pojemnoúci
do systemÛw duøej mocy, wymagajπcych
d≥ugiej øywotnoúci, d≥ugich czasÛw pod-
trzymania i duøej liczby cykli.

Ogniwa trakcyjne

Seria EPzS i EPzB to 2-woltowe ogni-
wa z ciek≥ym elektrolitem z dodatniπ

p≥ytπ pancernπ, zapewniajπcπ d≥ugi czas
eksploatacji oraz maksimum bezpieczeÒ-
stwa. Ogniwa te charakteryzujπ siÍ du-
øymi pojemnoúciami, duøπ liczbπ cykli
pracy oraz wiÍkszπ odpornoúciπ na g≥Í-
bokie roz≥adowania. Dedykowane sπ do

pracy w wÛzkach wid≥owych i innych
pojazdach z silnikiem elektrycznym.
Ogniwa produkowane sπ wed≥ug stan-
dardu europejskiego DIN (seria EPzS)
oraz standardu brytyjskiego BS (seria
EPzB).
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Tabela 2. Typy i parametry ogniw OPzV

Rys. 2. Ogniwa OPzV: a ñ 6 OPzV 600, b ñ 16 OPzV 2000 c ñ 20 OPzV 2500

a) b) c)



Recykling 
akumulatorÛw

Rzeczywista øywotnoúÊ akumulatorÛw
Europower w systemach zasilania awaryj-
nego jest 2-3 krotnie d≥uøsza niø tanich,
chiÒskich produktÛw dostÍpnych na pol-
skim rynku. Rzadsze wymiany oznaczajπ
mniej zuøytych akumulatorÛw (odpadÛw)
a wiÍc znacznie mniejsze obciπøenie úro-
dowiska naturalnego, co jest niezmiernie
istotne z punktu widzenia obowiπzujπcych
przepisÛw i regulacji prawnych w zakresie
sprzedaøy akumulatorÛw i gospodarowa-
nia powsta≥ymi z nich odpadami.

Akumulatory VRLA zawierajπ w sobie
rÛønego rodzaju substancje niebezpieczne,

w tym przede wszystkim o≥Ûw, ktÛry jest
silnπ truciznπ odk≥adajπcπ siÍ w organi-
zmie cz≥owieka i stanowiπcπ duøe obciπ-
øenie dla úrodowiska naturalnego. Dlatego
tak waøne jest zminimalizowanie iloúci po-
wstajπcych odpadÛw ze zuøytych akumu-
latorÛw. 

Zastosowanie np. akumulatorÛw Euro-
power serii EPL o øywotnoúci projektowa-
nej ponad 12 lat minimalizuje iloúÊ odpa-
dÛw oraz eliminuje koszty czÍstych wy-
mian, co oznacza rÛwnieø wymierne
oszczÍdnoúci w budøecie uøytkownika
systemu. Naleøy jednak pamiÍtaÊ, øe gdy
bateria akumulatorÛw osiπgnie juø kres
swojej øywotnoúci, zarÛwno na producen-
cie, jak i uøytkowniku ciπøy szereg obo-
wiπzkÛw na≥oøonych przez ustawodawcÍ.

Obostrzenia te majπ sprawiÊ, øe zuøyte
akumulatory zostanπ poddane procesom
recyklingu i odzysku.

Regulacje prawne

Ustawa o bateriach i akumulatorach z 24
kwietnia 2009 roku wprowadza podzia≥
baterii i akumulatorÛw na dwie grupy:
przenoúne i przemys≥owe. Zgodnie z za-
mieszczonπ definicjπ, akumulatory prze-
znaczone do awaryjnego lub rezerwowego
zasilania energetycznego zaliczane sπ do
akumulatorÛw przemys≥owych. Do tej sa-
mej grupy naleøπ akumulatory przeznaczo-
ne do wspÛ≥pracy z urzπdzeniami wyko-
rzystujπcymi energiÍ odnawialnπ (ogniwa
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Rys. 3. 
Ogniwa trakcyjne EPzS / EPzB

Rys. 4. Zgodnie z ustawπ, wszystkie baterie i aku-
mulatory muszπ byÊ oznakowane symbolem se-
lektywnego zbierania

Akumulatory i ogniwa marki Europower sπ do-
stÍpne na polskim i europejskim rynku od 15
lat. Produkty potwierdzajπ swojπ øywotnoúÊ
oraz stabilnπ jakoúÊ, pracujπc w wielu aplika-
cjach w kraju i za granicπ. Do tej pory na rynek
trafi≥o ich ponad 4,5 mln sztuk. Akumulatory
i ogniwa Europower charakteryzujπ siÍ wyso-
kπ powtarzalnoúciπ parametrÛw modeli z tej
samej serii produkcyjnej. DziÍki temu w wielu
systemach UPS w Polsce wciπø pracujπ aku-
mulatory Europower o øywotnoúci projektowa-
nej 5 lat zainstalowane ponad 8 lat temu. Od
1998 roku akumulatory wytwarzane sπ w tej
samej fabryce. W procesie produkcyjnym
umieszczone sπ 24 punkty kontroli jakoúci.

Produkty Europower



fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe) oraz do pojazdÛw z napÍ-
dem elektrycznym (elektryczne samochody, wÛzki inwalidzkie,
maszyny czyszczπce itp.). 

Przepisy zwiÍkszajπ odpowiedzialnoúÊ wprowadzajπcych do
obrotu baterie i akumulatory, nak≥adajπc na nich obowiπzek za-
warcia umÛw z podmiotami zbierajπcymi i prowadzπcymi zak≥ad
przetwarzania zuøytych baterii i akumulatorÛw. Do ich obowiπz-
kÛw naleøy rÛwnieø zorganizowanie odrÍbnego systemu zbiera-
nia, gdyø sπ to odpady ma≥e o znaczπcym stopniu rozproszenia.

Kaødy uøytkownik koÒcowy ma natomiast obowiπzek przeka-
zywania zuøytych baterii i akumulatorÛw podmiotowi zbierajπce-
mu tego rodzaju odpady i nie ponosi z tego tytu≥u øadnych dodat-
kowych kosztÛw.

Zgodnie z ustawπ, wszystkie baterie i akumulatory muszπ byÊ
oznakowane symbolem selektywnego zbierania (rys. 4), a w przy-
padku ogniw i akumulatorÛw o≥owiowo-kwasowych (oraz
wszystkich pozosta≥ych zawierajπcych powyøej 0,004% wagowo
o≥owiu), na ktÛrych skupia siÍ niniejsze opracowanie, dodatkowo
naleøy umieúciÊ symbol chemiczny o≥owiu ñ Pb (rysunek 5).

W ustawie zdecydowano siÍ na pozostawienie instrumentu fi-
nansowego, jakim jest op≥ata depozytowa, a wiÍc rodzaju kaucji
pobieranej przy sprzedaøy akumulatorÛw kwasowo-o≥owiowych
(samochodowych i przemys≥owych) przez sprzedawcÍ detaliczne-
go tych produktÛw, jeøeli kupujπcy nie przekaza≥ mu zuøytego
akumulatora. W przypadku akumulatorÛw przemys≥owych staw-
ka op≥aty depozytowej wynosi 35 z≥ za sztukÍ. Jeøeli w terminie
30 dni od pobrania kupujπcy przekaøe zuøyty akumulator, sprze-
dawca detaliczny jest obowiπzany do zwrotu op≥aty depozytowej.
Nieodebrane op≥aty depozytowe pobrane w danym roku kalenda-
rzowym sprzedawca detaliczny przekazuje na konto bankowe
urzÍdu marsza≥kowskiego.

Opracowano na podstawie

materia≥Ûw firmy Emu
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Rys. 5. 
Ogniwa i akumulatory 
o≥owiowo-kwasowe 
(oraz wszystkie pozosta≥e 
zawierajπce powyøej 0,004% 
wagowo o≥owiu) muszπ byÊ
oznakowane symbolem 
chemicznym o≥owiu ñ Pb
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