
Összehasonlításra került az 58558838G cikkszámú GRANIT 90 Ah indító akkumulátor, 2 vezető gyártó 88 Ah 
indító akkumulátora, amelyek a járműiparba is beszállítanak, valamint egy 90 Ah indító akkumulátor, amely egy 
másik kereskedelmi márka terméke. 

ISMERTETŐJEGYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
»  A Cre tényleges tartalékkapacitás meghatározása 

    a DIN EN 50342-1:2012-10 szabvány szerint

» A Cn névleges kapacitás kiszámítása a Cre tényleges tartalékkapacitásból  

    a DIN EN 50342-1:2012-10 szabvány szerint

» A CCA hidegindító áram meghatározása

A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI
A TÉNYLEGES TARTALÉKKAPACITÁS MEGHATÁROZÁSA A DIN EN 50342-1: 2012-10 SZABVÁNY SZERINT 

Ezen vizsgálat során meghatározásra kerül az a tényleges idő, amikor az indító akkumulátor eléri a szabvány által megkö-
vetelt 10,5 Voltos kikapcsolási feszültséget.t. A szabvány ehhez előírja az indító akkumulátor egy meghatározott ciklusban 
történő feltöltését és lemerülését. Egy 90 Ah indító akkumulátorral a számított időtartam 158,4 perc, 88 Ah-os akkumulá-
torral pedig 154,3 perc.

Mindhárom gyártó eléri a szükséges időtartamot. Az ezen érték feletti területen azonban persze vannak eltérések, amelyek az 
alábbi táblázatban láthatóak:

Gyártó Gyártó szerinti névle-
ges kapacitás 

Előírt tartalékkapacitás Mért tartalék- 
kapacitás

Eltérés %-ban

GRANIT 90 Ah 158,4 perc 192,0 perc +21,3 %

Eredeti beszállító 1 88 Ah 154,3 perc 188,7 perc +22,3 %

Eredeti beszállító 2 88 Ah 154,3 perc 176,3 perc +14,3 %

X kereskedelmi márka 90 Ah 158,4 perc 179,7 perc +13,4 %

Itt egyértelműen látható, hogy a tartalékkapacitási értékeket mindegyik gyártó eléri. Ellenben csak a GRANIT és egy ere-
deti beszállító tudott átlag feletti, magas értékeket elérni, 21,2% illetve 22,3% értékekkel. A másik kereskedelmi márka és 
egy eredeti beszállító indító akkumulátorainak értékei lényegesen, csaknem tíz százalékponttal alacsonyabbak.
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 ÜGYFÉLINFORMÁCIÓ

INDÍTÓ AKKUMULÁTOROK
TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÁS

VIZSGÁLATOK SZÁMAI: 2019-01/1246 - 2019-01-1250

Ezt a termék-összehasonlítást a  
GRANIT PARTS megbízásából a Steinbeis-
Transferzentrum intézet végezte.



 

TELJES ÖSSZEGZÉS:  
• Ahogyan a fent említett tesztek bizonyítják, a GRANIT indító akkumulátorai kiváló minőségűek.

• A GRANIT ráadásul 3 éves garanciát vállal az anyag- és gyártási hibákra vonatkozóan.

• A GRANIT saját márkás termékei betartják, amit ígérnek, és optimális ár-érték arányt nyújtanak.
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A CN NÉVLEGES KAPACITÁS KISZÁMÍTÁSA A CRE TÉNYLEGES TARTALÉKKAPACITÁSBÓL  

A DIN EN 50342-1:2012-10 SZABVÁNY SZERINT
 
A Cre tartalékkapacitásból kiszámításra kerül a Cn névleges kapacitás. A szabvány ehhez egy speciális képletet alkalmaz, 
amely különféle tényezőket, például az akkumulátor típusát is figyelembe veszi.

A Cre tényleges és a Cn névleges tartalékkapacitás között lévő kölcsönös kapcsolat alapján az alábbi értékek adódnak: 

Gyártó Gyártó szerinti névle-
ges kapacitás 

Előírt tartalékkapa-
citás

Mért tartalék- 
kapacitás

Eltérés %-ban

GRANIT 90 Ah 192,0 perc 105,9 perc +17,7 %

Eredeti beszállító 1 88 Ah 188,7 perc 104,4 perc +18,6 %

Eredeti beszállító 2 88 Ah 176,3 perc 98,5 perc +11,9 %

X kereskedelmi márka 90 Ah 179,7 perc 98,5 perc +11,2 %

A GRANIT indító akkumulátorának magas minősége a tényleges névleges kapacitásból is jól látható, amely a 
tartalékkapacitásból kerül kiszámításra. A második legnagyobb százalékos eltérési értékkel rendelkezik. Az össze-
hasonlított indító akkumulátorokhoz képest a GRANIT indító akkumulátora rendelkezik a legnagyobb mért névleges 
kapacitással. Azon eredeti beszállító, amely az első kategóriában a GRANIT-tal együtt átlagon felüli értékeket ért el, 
itt is jól teljesített.

A CCA HIDEGINDÍTÓ ÁRAM MEGHATÁROZÁSA: 
A hidegindító áram mérését a fenti tesztek előtt és után egy hagyományos, a hidegindító áram mérésére alkalmas teszter-
rel végezték. A szabvány szerint az érvényes hidegindító áram a vizsgálat során csak a harmadik töltési ciklust követően 
érhető el, mivel az indító akkumulátoron belül lezajló kémiai folyamatok csak ekkor érik el teljes teljesítményüket.

A jobb láthatóság érdekében az eredményeket egy táblázatban foglaltuk össze: 

Gyártó Hidegindító áram előírás 
szerint 

Mért hidegindító áram a 
termék leszállításakor

Mért hidegindító áram a vizsgálat 
után

GRANIT 770 A 705 A 870 A

Eredeti beszállító 1 680 A 675 A 805 A

Eredeti beszállító 2 740 A 710 A 820 A

X kereskedelmi márka 720 A 630 A 820 A

A GRANIT indító akkumulátora a hidegindítási tulajdonságok tekintetében ismét az élen jár, a leszállítást követően 
705 A, valamint a vizsgálat utáni 870 A hidegindító áram alapján a vizsgált termékek közül mindkét kategóriában a 
legmagasabb értékekkel rendelkezik.


