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BATTERIJEN MET ULTRAHOGE PRESTATIES
De beste technologie ter wereld voor start- en cyclische batterijen

Made in

USA

Dunne Lood Carbon Plaat
NorthStar batterijen zijn ontworpen om de beste te zijn, de
meest betrouwbare en bovendien lang mee te gaan. De totale
kost van een NorthStar batterij is laag doordat deze minder
buiten dienst is, minder snel vervangen moet worden en
minder onderhoud vraagt.
Gebruikers van NorthStar batterijen verwachten het beste, niet
alleen van de producten maar ook wat service betreft. Daarom
bieden wij een goede service met hoge flexibiliteit.
NorthStar hecht ook veel belang aan duurzaamheid (‘Thinking
Green Every Step of the Way’) waardoor de impact van de
producten op het milieu zo veel mogelijk beperkt wordt.
Iedere stap in het productieproces van NorthStar batterijen
werd verbeterd met dit concept in gedachten

Voor gebruik in:
• Automatische Gestuurde
Voertuigen (AGV)
• Marine
• Off-grid solar toepass.
• Reinigingsmachines
• Elektrische voertuigen
• Golfwagens
• Elektrische handpallettrucks
• …
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AGM DUNNE LOOD CARBON PLAAT

DE NSB BLUE+ BATTERIJ®
LAAT EEN ULTRA SNELLE LADING
TOE EN UITZONDERLIJKE PSOC
CYCLE PRESTATIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buitengewone PSoC cyclic prestatie 2050 cycles @50% DoD
Design life 12+ jaar aan 20°C (68°F)
Ultra snelle bijlading
Shelf life tot 24 maanden
De toevoeging van Lead Carbon aan de negatieve elektroden verhoogt de elektrische stroom en vermindert de sulfatatie
High potential fuel savings when used with hybrid genset applications
Werkingstemperatuur: -40°C tot +65°C (-40°F tot 149°F)
State-of-the-art geautomatiseerde fabricatie verzekert consistentie en betrouwbaarheid
Geavanceerd 3 stage terminal design om een lekvrije operatie verzekeren – koperen terminals leveren maximum prestatie
Uit High modulus Polyphenylene Oxide (PPO) vervaardigde kunststofmaterialen, ontworpen om uitgebreide verhoogde
werkingstemperaturen tegen te gaan en hoge batterijcompressie te behouden, essentieel voor een betrouwbare werking
• Non-halogenated thermische gesloten plastieken behuizing Goedgekeurd als ongevaarlijke vracht voor weg-, zee- en luchttransport
DOT 49CFR173.159(d), (i) and (ii)

Wat is een PSOC batterij?
PSOC staat voor ‘Partial State of Charge’ of ‘gedeeltelijk laadniveau’. De
meeste standaard batterijen zijn niet PSOC compatibel en vereisen dus een volledige herlading na
elke ontlading om een langere levenscyclus te bekomen. Een volledige herlading neemt veel tijd in
beslag. Doordat een PSOC batterij geen volledige herlading nodig heeft, gaat dit dus gemakkelijker
en sneller. De cyclische NorthStar batterijen zijn wel PSOC compatibel. Frequent ont- en opladen zal
een standaard batterij sneller verslijten, dit in tegenstelling tot de NorthStar cyclische batterijen die
bijzondere prestaties leveren in deze toepassing dankzij hun PSOC compatibiliteit.

EIGENSCHAPPEN
• Puur lood batterij voor cyclisch gebruik
• De ‘Blue +’ batterij kan werken onder extreme temperaturen: -40°C tot +65°C
• Door de ‘NSB Blue Technology’ laadt de batterij 5 keer sneller op en kan ze 3 keer meer cycli aan dan de traditionele AGM batterij
(dankzij de PSOC compatibiliteit)
• De nieuwe ‘NSB Blue +’ batterij van NorthStar verbeterde de reeds bewezen prestaties van de ‘Blue Star Technology’.

BATTERY SUPPLIES.BE
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CYCLISCHE BATTERIJEN
NSB PURE LEAD BATTERIJEN
De NSB BLUE+ Battery® laat een ultra snelle lading toe
en uitzonderlijke PSoC cycle prestaties.

SNEL OPLADEN EN VEELVULDIG ONTLADEN
12V batterijen voor cyclisch gebruik

NSB/40FT BLUE+
Layout/Terminals :

NSB/92FT BLUE+ NSB/100FT BLUE+ NSB/155FT BLUE+

Female M6 x 1.0

Female M8 x 1.25

Female M8 x 1.25

Female M8 x 1.25

12 V

12 V

12 V

12 V

C5:

35,3 Ah

80,5 Ah

96,3 Ah

141,3 Ah

C20:

40,4 Ah

96,7 Ah

105,3 Ah

160,8 Ah

250x97x208 mm

396x108x264 mm

396x108x287 mm

560x125x280 mm

14 kg

31 kg

34 kg

55 kg

Impedance (1kHz) @ 25°C:

3.9 mΩ

2.8 mΩ

2.6 mΩ

2.2 mΩ

Short Circuit Current:

1500 A

3500 A

3500 A

5000 A

Nominale spanning:

Afmetingen:
Gewicht:

Garantie: 2 jaar af fabriek

Layout/Terminals :
Nominale spanning:
C5:
C20:
Afmetingen:
TECHNISCHE INFORMATIE
Voor meer details over bevestiging,
lay-outs en terminals, blader door
naar pagina’s 98 & 99.
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NSB/170FT BLUE+

NSB/190FT BLUE+

NSB/210FT BLUE+

Female M8 x 1.25

Female M8 x 1.25

Female M8 x 1.25

12 V

12 V

12 V

163,6Ah

170,4Ah

188,9 Ah

181 Ah

202,4Ah

216,5 Ah

560x125x320 mm

560x125x320 mm

560x126x328 mm

Gewicht:

60 kg

62 kg

69 kg

Impedance (1kHz) @ 25°C:

2.1 mΩ

2.3 mΩ

2.6 mΩ

Short Circuit Current:

6000 A

6000 A

6000 A

BATTERY SUPPLIES.BE

Garantie: 2 jaar af fabriek
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•
•
•
•

• Langere levensduur voor ‘floating’ (De levensverwachting van
een ‘floating’ batterij onder permanente lading. Afhankelijk
van de frequentie en diepte per lading, het voltage en de
omgevingstemperatuur)
• Hogere energiedichtheid
• Lange levensduur (shelf life)
• Hoge prestaties
• Minimale gasvorming: de batterij droogt nauwelijks uit
• Lage zelfontlading
• Bij een lage omgevingstemperatuur is het capaciteitsverlies
minder dan bij traditionele batterijen
• Bestand tegen hogere temperaturen
• Meer platen die dichter bij elkaar staan: minimale weerstand
binnenin de cellen

•
•
•
•
•

Puur lood batterij (99,99% puur lood!)
Onderhoudsvrije AGM batterij
Zonder toevoeging van calcium noch antimoon
Minder corrosie en gasvorming in de batterij = minder verbruik
van water
Dunnere loodplaten waardoor er meer platen in één batterij
passen
Kort (ont)laden met grote stroom is mogelijk
Een kleine hoeveelheid tin werd toegevoegd aan de puur lood
technologie om de laadkarakteristiek te verbeteren
De koperen polen verzekeren hoge prestaties
Niet als gevaarlijk geclassificeerd voor weg-, maritiem- en
luchttransport

Andere kenmerken van de NSB Blue +
Battery® zijn onder andere:

ONTWIKKELD
VOOR
ZWARE
TOEPASSINGEN

• Werkt ook bij extreme temperaturen van -40ºC tot + 65ºC
• Ontwerp met geavanceerde 3-fase aansluiting om een lekvrije werking te garanderen
• FM8 koperen aansluitingen zorgen voor maximale prestaties
• Niet-gehalogeneerde, thermisch verzegelde PRO kunststof behuizing en deksel
• Brandvertragend (UL 94 VO) en LOI van ten minste 28%
• Geïntegreerde handgrepen en terminals aan de voorzijde zorgen voor een gemakkelijke installatie en onderhoud
• Als niet-gevaarlijke lading over de weg, zee-en luchtvervoer goedgekeurd: DOT 49CFR173.159 (d), (i) en (ii)
In vele delen van de wereld is het on-grid net onbetrouwbaar, door vele stroomonderbrekingen
elke dag. Dit betekent veelvuldig opladen en zo wordt de levensduur van de batterij ernstig
verkort. Om de gevolgen van uitval of het gebruik van diesel generatoren te minimaliseren
is het cruciaal om de batterijen zo snel mogelijk op te laden, je weet nooit wanneer de
volgende uitval zal zijn. Daarom is het noodzakelijk een batterij te hebben met grote
cyclische karakteristieken, zodoende dat het aantal cycli stijgt als het stroomnet uitvalt.

BATTERY SUPPLIES.BE

29

CYCLISCHE BATTERIJEN
NSB PURE LEAD BATTERIJEN
UNIEK BATTERIJ SYSTEEM
VOOR ELEKTRISCHE PALLETTRUCKS
AGM DUNNE LOOD CARBON PLAAT

PSOC

CHARGING

FASTER

RECHARGE

KENMERKEN
• Ontworpen voor kleine tractie toepassingen
• Volledig onderhoudsvrij
• Kan worden geïnstalleerd in elke positie
(met uitzondering ondersteboven)
• Hoge energiedichtheid
• Ontworpen voor snel bijladen
2S NSB 190FT Blue+
24V 170Ah/C5
• Werkingstemperatuur: -40 °c tot + 65 °c
• Gemodificeerde elektrochemie levert een hoge capaciteit en een hoge vermogensdichtheid
• Uit High modulus Polyphenylene Oxide (PPO) vervaardigde container
• Optimalisering voor cycling prestaties (tot 1200 cycli bij 60% DoD)
• Verkrijgbaar in 12V blokken en gemonteerde batterijen worden geïnstalleerd in DIN kratten
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Lage interne weerstand

Dunne plaat Pure Lead

• Verhoogde kostenefficiëntie/laad
acceptatie
• Lager energieverbruik voor het opladen
van de batterij
• Lagere warmteopwekking
• Geen risico op thermal runaway

• Uitstekende cyclus levensduur
• Snel opladen
• Hoge energie doorvoer
• Ruimtebesparend

PSOC functionaliteit

Robuuste Intercell
verbindingen
Om trillingen te voorkomen,
zijn de cel aansluitingen
gegoten en gebonden aan
de platen.

Gecomprimeerde AGM

• Langere levenstijd in harde
omstandigheden
• Snel opladen
• Gelegenheidsladen

Plaat separatoren zijn
gemaakt om extreme trillingen
te weerstaan.

Pure Lead platen

Blootstelling aan omstandigheden
met hoge temperaturen
• Interne temperaturen van + 55-55 °C
waargenomen bij sommige apparaten
• Temperatuurniveaus van -20 °C
(bevroren voedsel) tot + 45 °C
(industriële hete gebieden)

Dunne platen geconstrueerd
van 99% zuivere lood

Geen laadstroom limiet

Snelle ontlading

• Sneller opladen na gebruik

Zoemer (lage SOC)

Ingebouwde lader
(ingebouwd interlock Relais)
Niet rijden tijdens het opladen

Ontladingsmeter

LED indicator:
Staat van laden
Groen: 100% geladen
Geel: 80% geladen
Rood: Start opladen
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