
ЕЛЕМЕНТ ЖИВЛЕННЯ «МОМЕНТ ENERGY»

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
В якості джерел постійного струму для різних побутових 
приладів.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати щільно закритими за температури 
від +5 °C до +35 °C.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ
5 років від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Утилізація відпрацьованих елементів та елементів із закінче-
ним строком придатності повинна виконуватися відповідно 
до затверджених стандартів та умов чинного законодавства.

УПАКОВКА
Блістер-карта 2 шт.
Блістер-карта 4 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основні характеристики

Електричні характеристики

Характеристики розрядження

1,5 В

20 °C ±2 °C 

30 °C ±2 °C 

45 °С ±2 °С 

45%~75% 

35%~65% 

13,8 мм~14,3 мм 

50,2 мм ±0,2 мм

1 500 мА∙год 

21,75 г~22 г 

Температура в 
стандартних умовах

Температура в 
особливих умовах

Висока температура

Вологість в 
стандартних умовах

Вологість в 
особливих умовах

Діаметр

Висота

Номінальна напруга

Діапазон
робочих
температур

Діапазон 
вологості під час 
зберігання

Габарити

Ємність

Маса, приблизно

Миттєвий 
струм (А)

10,0 

8,0 

Напруга (В)
під 
навантаженням

1,540 

1,450 

Напруга (В)
без 
навантаження

1,610 

1,580 

заряджена батарея

після зберігання 
протягом 12 місяців 
за кімнатної температури

ЛУЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЖИВЛЕННЯ. 
ТИП АА (LR06).

опір під 
наванта-
женням

3,9 Ом

10 Ом

1,8 Ом

10 Ом

43 Ом 

час 
розрядження 
за добу

24 год/добу

1 год/добу

15 с/хв

24 год/добу

24год/добу

4 год/добу

кінцева 
напруга 
(В)

0,9 В

0,9 В

0,9 В

0,9 В

0,9 В 

заряджена 
батарея

≥ 340 хв.

≥ 15,5 год.

≥  340
циклів

≥ 15 год.

≥ 75 год.

 

після 
зберігання
протягом 
12 місяців
за кімнатної 
температури

≥ 320 хв.

≥ 15 год.

≥  300
циклів

≥ 14 год.

≥ 70 год.

Мінімальний 
середній час
розрядження

Умови розрядження

Ет
ал

он

(Стандарт проведення випробувань: розрядити по 9 зразків батарей кожного 
стану. Випробування вважаються успішно пройденими, якщо середній час 
розрядження дорівнює або перевищує мінімальне середнє значення, вказане 
у специфікації, а кількість зразків, які показали час розрядження менше 80% 
від вказаного у специфікації значення, не перевищила один зразок).



Характеристики захисту від витоків

Характеристики безпеки

Технічні характеристики, наведені в таблицях, довідкові й не можуть бути 
підставою для претензій. Продукція торгової марки «Момент» постійно 
вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути 
змінені без попереднього сповіщення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність елементів живлення 
«МОМЕНТ Energy» вказаним технічним характеристикам за 
умови виконання правил транспортування, зберігання та 
застосування, зазначених у цьому технічному описі. 
Виробник не несе відповідальності за неправильне 
використання матеріалу, а також за його застосування з 
іншою метою та в умовах, не передбачених цим технічним 
описом. Із моменту появи цього технічного опису всі 
попередні стають недійсними.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ
Даний лист технічної інформації складений на основі інфор-
мації, отриманої на основі випробувань і накопиченого досві-
ду. Оскільки неможливо дослідити усі способи застосування 
та зважаючи на те, що існує велика кількість різних умов 
використання продукту, ми не можемо заявити, що інформа-
ція є повною. Ми рекомендуємо  провести тестування продук-
ту перед застосуванням, щоб переконатися в успіху. 
Ми гарантуємо незмінну якість продукції.

Імпортер та уповноважена організація: 
ТОВ «Хенкель Рус», 107045, Росія, м. Москва, 
Колокольников провулок, 11, тел.: +7 495 745 22 34.
www.moment.ru
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Показник

Умови

Характе-
ристики

Стандарт
перевірки

Період

У разі надмірного
розрядження

Навантаження:
10 Ом
Температура: 
+20 °C ±2 °C
Відносна вологість: 
65% ±20%

Деформація менше 0,2 мм і відсутність витоку 
під час зовнішнього огляду

N=30, Ac=0, Re=I N=30, Ac=1, Re=2 

Безперервне 
розряджання до 0,6 В

Під час
зберігання

Температура:
+60 °C ±2 °C

Відносна вологість: 
≤ 90% 

20 днів

Показник

Умови

Характеристики

Стандарт перевірки

Період

Захист від короткого замикання

Температура: +20 °C ±2 °C 

24 год.

Відсутність вибуху

N=9, Ac=0, Re=I


