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Bezobsługowe BezpieczneWytrzymałeNasze 
akumulatory 
są inne

Akumulatory AHI są bezpieczną, 
przyjazną środowisku, cechującą 
się długą żywotnością i prostotą 
alternatywą akumulatorów 
ołowiowo-kwasowych i litowo-
-jonowych. Zapewniają bezpieczną
dla ludzi i środowiska, długoletnią 
eksploatację w systemach zasilania 
„czystą” energią.

Jak osiągnęliśmy sukces?



Akumulator Aqueous Hybrid Ion (AHI™) 
Aqueous Hybrid Ion

+ WĘGIEL

+ SŁONA WODA

+ TLENEK BAZOWY

+ BAWEŁNA

Anoda z Kompozytu węglowego

Separator z syntetycznej bawełny

Katoda z tlenku manganu

Elektrolit siarczanowo-sodowy

+ STAL NIERDZEWNA

Elektrolit bazujący na wodzie, o 
neutralnym pH

System wielojonowy: jony Na+, Li +, and H+ biorą udział w reakcjach



Elastyczne i skalowalne magazynowanie energii

* Stack and module capacities are for 8–battery stacks shipping 
today; these capacities will increase in Q4’15 and later quarters

Moduł serii M
+ ~ 25 kWh
+ Napięcie znamionowe 48V
+ Zaprojektowane dla 

standardowych regałów 
przemysłowych

+ Przystosowane do 
transportu wózkiem 
widłowym

+ Pomoc w doborze akumulatorów do systemu

WSPARCIE TECHNICZNE AQUION

+ Mierzenie prądu, napięcia, temperatury, poziomu 
naładowania

SYSTEM MONITOROWANIA BATERII

AKUMULATORY AHI™

Moduł serii S
+ ~ 2,2 kWh
+ Napięcie znamionowe 

48V
+ Najmniejszy dostępny 

moduł







Jedyny akumulator z certyfikacją Cradle to Cradle™

• Aquion moduł serii S jest pierwszym na świecie akumulatorem z certyfikatem Cradle to 
Cradle Certified™

• Cradle to Cradle™ jest niezależną organizacją certyfikującą, która zapewnia, że baterie 
Aquion nie zawierają żadnych toksycznych komponentów, a ich proces produkcji jest 
przyjazny środowisku.

Akumulator
S30-0080



Obszary zastosowania

+ Zastąpienie agregatów
+ Zasilanie wyspowe 

energią odnawialną
+ Zasilanie rezerwowe

+ Zarządzanie dostępem do 
zielonej energii

+ Poprawa jakości energii
+ Stabilizacja sieci
+ Własna energia

AUTONOMICZNE SYSTEMY 
„MIKROSIECI”

DOMOWY SYSTEM PV

Zastosowania

+ Zarządzanie i stabilizacja 
zasilania

+ Redukcja zużycia paliw 
kopalnych

+ Magazynowanie energii

Zalety + Kontrola kosztów
+ Likwidacja szczytowych 

poborów
+ Wytwarzanie i 

przechowywanie energii 
odnawialnej

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

+ Energia na własne potrzeby
+ Zapewnienie zasilania 

rezerwowego
+ Optymalizacja kosztów
+ Redukcja poboru energii

+ Uniezależnienie od 
dobowego cyklu słonecznego

+ Kontrola obciążenia kosztami 
energii

+ Uniezależnienie się od 
przerw w dostawie energii



Wdrożenia – podtrzymanie sieci energetycznej 
w nocy (farma fotowoltaiczna)

Składniki systemu:

- M-Line 1,25 MWh

- Inwertery sieciowe FlexGen i 
Multiport

- Generator PV: 250 kWp
wydzielony z 16MW farmy PV



Wdrożenia – mikrosieć energetyczna (praca wyspowa)

Składniki systemu:

- M-Line 1 MWh 48V

- Inwertery sieciowe SMA S.I.

- Generator PV: 172 kWp

- Inwertery sieciowe: SMA S.B.



Wdrożenia – mikrosieć energetyczna (praca wyspowa)



Zalety akumulatorów AHI™

• ponad 3000 cykli rozładowania/ładowania przy 100% głębokości 
rozładowania i ponad 6000 cykli przy 50% DOD!

• szeroki zakres temperatury pracy: -5 ÷ 40°C,
• konstrukcja blokowa - podstawowy blok: 48 Vdc/2,2 kWh, elastyczna 

rozbudowa szeregowo-równoległa, 
• gwarancja 8 lat! (5 lat pełnej gwarancji + 3 lata gwarancji Pro-rata),
• niepotrzebna lub uproszczona konserwacja serwisowa pracującej 

baterii,
• bezpieczne głębokie rozładowanie (nawet do 0 V),
• brak ryzyka pożaru oraz eksplozji,
• praca w stanie częściowego naładowania bez skrócenia żywotności,
• gęstość energii na poziomie akumulatorów ołowiowo-kwasowych,
• możliwość zastosowania urządzeń ładujących dla akumulatorów VRLA 

oraz Li-Ion,
• prosta i tania utylizacja



Porównanie ceny technologii AHI i VRLA

VRLA, AGM EPL 150-12 (150 Ah) AHI™ S30-0080 (42 Ah)

+ 3,000 cykli przy 100% DOD

+ 48V 

+ 1 akumulator

+ Koszt jednostkowy: 1596 USD

+ Koszt systemu: 1596 USD

+ Wykorzystana energia

2.046 kWh

+ Koszt energii: 

0.260 USD/kWh/cykl

+ 1,500 cykli przy 30% DOD

+ 12V 

+ 4 połączone akumulatory

+ Koszt jednostkowy: 302 USD

+ Koszt systemu: 2416 USD

+ Wykorzystana energia 

2.131 kWh

+ Koszt energii: 

0.378 USD/kWh/cykl



Porównanie ceny AHI i VRLA
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