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Az NGK Insulators a 2019-es CES
kiállításon mutatta be új, rend-
kívül vékony Li-ion akkumuláto-
rait, melyekkel a 2020-as kiállítá-
son már működő termékeket is
szerepeltetett. (A CES, azaz a
Consumer Electronic Show, a
felhasználói elektronika bemu-
tatója, amit évente januárban
rendeznek meg Las Vegasban.)
Az NGK Insulators, Ltd. (Na-
goya, Japán) a világ legnagyobb
villamos szigetelőanyag-gyártó-
ja, amely az alkalmazási terüle-
tek mindegyikével foglalkozik,
jelentős innovációs tevékenysé-
get is folytatva a gyártás mellett.
Az EnerCera rendkívül vékony
Li-ion akkumulátor-család, nagy
kisütésiáram-tűréssel, nagy hőál-
lósággal.

Az EnerCera Coin sorozat
(ETxxxx típusjelzésűek) tagjai
lapos korong alakú rozsdamen-
tes acél tokozásúak, vannak kö-
zöttük három forrasztható csat-
lakozóval szerelt SMD jellegűek
és foglalatba helyezhető gomb -
akkumulátor-kivitelűek is. A név-
leges feszültségük egységesen
2,3 V, a névleges kapacitásuk 4…
25 mAh közötti, a kisütési áram
legnagyobb értéke is típusfüggő:
25…80 mA között választható. Az
akkumulátorokat konstans fe-
szültségről lehet tölteni. Az egyes
típusok belső ellenállása 6…25
ohm között változik, az alaptípu-
sok működési hőmérséklet-tarto-
mánya -40…+60 oC, egyes típuso-
ké 0…+ 85 oC.

Az EnerCera Pouch sorozat
(ECxxx04P típusok) tagjai még
vékonyabbak. Az egységesen
0,45 mm vastagságú akkumulá-
torok hajlékonyak, a legkisebb, 5
mAh-s típus mérete 27  17 mm,
a legnagyobb (27 mAh-s válto-
zat) 36  27 mm befoglaló mére-
tű. A téglalap alakú akkumuláto-
rok egyik rövidebb oldalán talál-
ható a két forrasztható csatlako-
zó. Az 5 mAh-s változat névleges
feszültsége 2,3 V, a sorozat többi
tagjáé 3,8 V. A belsőellenállásuk

1…5 ohm közötti. A kisütési ára-
muk legnagyobb értéke típus-
függő, 100…500 mA közötti le-
het. A legkisebb méretű akku-
mulátor működési hőmérséklet-
tartománya -40…+60 oC közötti,
a többiek 0…+45 oC között hasz-
nálhatók. E sorozat tagjait is ál-
landó feszültségről lehet tölteni.
Az EnerCera Pouch akkumulá-
torokat akár a szokásos vastagsá-
gú műanyag kártyákba (hitelkár-
tyák, azonosító kártyák) is be le-
het foglalni.

Az akkumulátorok kerámia
jellegűek, alapanyaguk teljes
egészében aktív kristály, kötő-
anyagok, töltelékanyagok nélkül.
Így érték el a nagy energiasűrű-
séget és az alacsony belsőellenál-
lást, a jelentős kisütési áramot.

EnerCera Pouch akkumulá-
torokkal kisméretű, lapos esz-
közöket lehet kialakítani, hajlé-
konyságuk lehetővé teszi, hogy
rugalmas szerelőlapokon, mű-
anyag kártyákban is alkalmaz-
zák ezeket. A EnerCera Coin so-
rozat tagjai helyettesíthetik a
nagy kapacitású energiatároló
kondenzátorokat, elsősorban az
energia-gyűjtögető (Energy
Harvesting) táplálású eszközök-
ben. Kis méreteik, jelentős ki-
meneti áramuk az egyre terjedő
IoT alkalmazásokban rendkívül
jól hasznosíthatóak. (Az IoT,
azaz az Internet of Things, a
dolgok internetje az informati-
ka új területe, amely lehetővé
teszi az intelligens, „okos” esz-
közök, gépek, egységek emberi
közreműködés nélküli közvet-
len együttműködését, internet-
jellegű hálózaton át.) Az IoT
terjedésének az egyik kulcsa az
energiaellátás megoldása, amit
a EnerCera akkumulátorokkal
sok esetben hatékonyan, kis
méretek mellet meg lehet olda-
ni. Az IoT eszközökben több-
nyire vezeték nélküli adatátvite-
li megoldásokat alkalmaznak,
az ilyen kisméretű készülékek-
ben ezeknek az új akkumuláto-

roknak az egyszerű, gyors tölt-
hetősége, és a jelentős terhelő-
árama igen jól hasznosítható.
Alkalmazásuk érdekében meg-
kezdődött a vezeték nélküli töl-
tőegységek fejlesztése is a soro-
zat tagjaihoz.

A CES 2020-on már társvállal-
kozókkal kifejlesztett alkalmazá-
sokkal szerepelt a NGK. Bemu-
tatták egy IoT technikát alkal-
mazó gépkocsi elektronikai
rendszerét, melyben EnerCera
akkumulátorokkal táplált kul-
csok, gumiabroncs-érzékelők,
elektromos vezérlő egységek
szerepeltek. Egy másik megvaló-
sított alkalmazás egy sokfunkci-
ós intelligens bankkártya,
amelybe hatékony biztonsági
rendszert, ujjlenyomat-érzéke-
lőt is beépítettek, s mindezt egy
EnerCera akkumulátor táplálja.
A kártya alkalmazásakor meg-
oldható, hogy aktivizálása köz-
ben az akkumulátorát fel is le-
hessen tölteni.

Az NGK kutatói szerint szinte
az ipar minden területén hasz-
nosíthatóak ezek az új termékek,
de különösen a folyamatos ener-
giaellátást nélkülöző elektroni-
kák esetében, így pl. kiterjedt
cső- és vezetékhálózatok ellenőr-
ző, vezérlő egységeiben, intelli-
gens épületekben, otthonokban.

-Madarász-

É
R

D
E
K

E
S

S
É
G

Papírvékonyságú Li-ion akkumulátorok


