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Lityum İyon Bataryaların ilk yatırım maliyetleri alternatif bataryalara oranla daha yüksektir. 
Fakat maliyet kıyaslaması yaparken yaşam döngüsü süresince ortaya çıkan maliyetleri 
göz önüne almak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
Daha uzun kullanım ömrüne ve daha az bakım maliyetine sahip  olan Lityum İyon Bataryaların 
kullanım ömrü boyunca yarattığı maliyetler toplamı AGM ve Jel Bataryalar ile kıyaslandığında 
çok daha avantajlı hale gelmektedir.

Yaşam Döngüsü Maliyeti Karşılaştırması

Lithium-Ion

VRLA Gel

VRLA AGM

0 $0,10 $0,20 $0,30 $0,40 $0,50 $0,60 $0,70
$/kWh

Yatırım Maliyeti Karşılaştırması

Lithium-Ion

VRLA Gel

VRLA AGM

0 $100 $200 $200 $300 $400 $500
$/kWh

HIZLI ŞARJ GÜVENLİ KİMYA
YAPISI  

YÜKSEK ENERJI
YOĞUNLUĞU

GENİŞ SICAKLIK 
ARALIKLARINDA 
ÇALIŞMA İMKANI

UZUN KULLANIM
ÖMRÜ

UZUN RAF ÖMRÜ
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Yüksek Enerji Yoğunluğu

Lityum iyon bataryaların diğer şarj edilebilir batarya türlerinden en önemli üstünlüğü 
enerji yoğunluklarının yüksek olmasıdır. Yüksek enerji yoğunlukları nedeniyle, daha 
uzun süre kullanım imkanı sunmaktadır. Lityum İyon Bataryalar, yüksek enerji ve güç 
yoğunlukları ile diğer şarj edilebilir pillere göre ölçüsel olarak daha avantajlıdır. 

VERİMLİ, DÜŞÜK MALİYETLİ,
YÜKSEK PERFORMANSLI
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Batarya Enerji Yoğunluklarının Karşılaştırılması
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GÜVENLİ BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ

Verileri İzleme ve Hesaplama:  Batarya Yönetim 

Sistemi, Lityum Batarya paketlerinde akım, gerilim, 

sıcaklık, şarj durumu gibi değerlerin anlık olarak 

izlenmesini sağlar.

Koruma:  Bataryalardan kontrol dışı yüksek akım 

çekilmesi, şarj süresince yüksek gerilimlerin 

oluşması, deşarj boyunca düşük gerilimlerin 

oluşması, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, yüksek 

basınç ve kaçak akım oluşması gibi durumlarda 

sistemi ve kullanıcıyı güvende tutar.

Optimizasyon: BMS, bataryaların kapasitesini en üst 

düzeye çıkarmak ve şarj olurken aşırı şarjı engellemek 

amacıyla batarya paketini oluşturan her bir hücrenin 

gerilim değerlerinin dengelenmesini sağlar.

discharge
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Yiğit Akü A.Ş

Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad.
No:2 Sincan/ANKARA

Tel : +90 312 267 02 80
Fax: +90 312 267 08 61 

distalong@yigitaku.com
www.yigitaku.com


