
 

 

Akkumulátorok és biztonság 

 

Rendkívül fontos kérdés a modok és RBA-k terjedésével, legyünk hát tisztában az alapvető 

tudnivalókkal. 

- a legtöbb baleset töltés közben történik, használjunk megbízható töltőt, ilyenek pl. az Xtar, 

Pila, a Nitecore. Olvassuk el és tartsuk be a leírást, ne töltsük pl. 1 Amperrel a 18350 

méretkódú celláinkat.  

- lehetőség szerint ne hagyjuk felügyelet nélkül a töltőt, 1 napnál többre semmi esetre sem 

- használjunk megbízható cellákat. Céljainkra leginkább IMR, INR vagy a hibrid cellák felelnek 

meg, megbízható gyártók pedig az AW, Panasonic, Samsung, efest, MNKE, Sony. Más gyártótól 

jobban járunk, ha nem vásárolunk, azokat, amelyeknek „fire” szerepel a nevükben 

kifejezetten kerüljük. Ezek gyakran a minőségbiztosítási teszteken megbukott, olcsón megvett, 

majd átcsomagolt, a feltüntetett mAh érték felét (a jelenleg legnagyobb kapacitású – ám 

céljainkra nem a legjobb – cella a 3400mAh Panasonic NCR18650B) sem tudó cellák. Néhány 

cég (pl. Keeppower, Orbtronic, Xtar) átcsomagolja és saját  logojával árulja a minőségi, 

leginkább Panasonic cellákat. 

- amiből még baj származhat az a túlmerülés. 3.5 Volt alatt már nagyon meredeken merülnek a 

cellák, 3 Volt alatt már pengeélen táncolunk, igaz ekkor már érezhetően élvezhetetlen szintre 

csökken a gőz, így jó állapotú cella használata esetén nem vagyunk veszélynek kitéve. Más a 

helyzet, ha nem tudunk róla, hogy „használjuk”, ha véletlenül benyomódik mechanikus 

modunkon a tűzgomb. Ezt puszta odafigyeléssel ki tudjuk küszöbölni. 

- sose helyezzünk egy töltőfészekbe 2 db (pl. 18350 cellát). 

- bár a minőségi töltők általában rendelkeznek fordított polaritás elleni védelemmel, 

igyekezzünk helyesen a fészekbe helyezni a cellákat. 

- a cellákat hordjuk tokban. Sose szállítsuk őket fémtárgy (pl. kulcs, aprópénz) mellett 

szabadon, mert könnyen zárlat lehet az eredménye és nem biztos, hogy nem csak kedvenc 

farmerünk bánja. 

- óvjuk cellánk burkolatát. A sérült burkolatot egy réteg szigetelőszalaggal ismét biztonságossá 

tehetjük. 

- az akkumulátorok és töltők esetében is elterjedt a hamisítás, vásároljunk megbízható helyről. 

- barátkozzunk Ohm törvényével: 

http://www.ohmslawcalculator.com/ohms_law_calculator.php  

- használjunk multimetert, ellenállásmérőt, egy zárlatos porlasztó hamar bajt okoz 

Milyen akkumulátort használjunk? 

http://www.ohmslawcalculator.com/ohms_law_calculator.php


 

 

Aki nem kíván különösebben elmélyedni a témában az válassza a lehető legbiztonságosabbat, azaz a 

legnagyobb áramtűrésűt. Ez vagy Amperben van megadva vagy C értékben. Biztonságunk – de 

gőzélvezeti szempontok alapján is - ezek fontosabb adatok (a gyakran amúgy sem valós) kapacitás 

(mAh) értéknél. 

A magasabb „C” értékű akku sokba kerül. Tehát vásárláskor érdemes számolgatni egy kicsit – van e 

szükség magas „C” értékű akksira, avagy nem. A leadott áramot egyszerű kiszámolni - a kapacitást 

szorozni kell a „C” értékkel. Pl. egy 2600 mAh szürke Samsung 2C értéke 5,2 Ampert jelent. 

A C érték és az áramtűrés (Amper limit) ugyanazt jelentik: ha a C magas, arányosan magas az 

áramtűrés is. 

Átlagos használatra leginkább a 8-10 Ampert tudó cellák a legalkalmasabbak, aki pedig 1 Ohm 

(subohm) alatt szeretne vépelni ne legyen rest számolgatni kicsit. 

 

Nem jó megoldás számunkra a védett ICR, sima li-ion (lithium-ion)cellák. VV/VW modok a legritkább 

esetben működnek velük, mechanikus modokban pedig túl nagy a feszültségesés, túl sokat 

„térdelnek”. A védelem csődöt mondhat és akkor egy nem a mi igénybevételünkre tervezett cella 

rögtön forrósodni kezd, rossz esetben felrobban. 

Védelem nélküli sima li-ion akkumulátorokat (elterjedt a Samsung 2600mAh lila, Panasonic 3100 

mAh zöld, Panasonic 3400mAh világoszöld pl.) használhatunk VV/VW modokban, mert ezek nem 

engedik túlmerülni a cellákat. Ugyanakkor azt fogjuk tapasztalni, hogy nem túl jó áramtűrésükből 

kifolyólag kapacitásuk felének elérésekor már nem biztos, hogy pontosan leadják a beállított V vagy W 

értéket. Főleg akkor láthatunk ilyet, ha készülékünk Amper határait feszegetjük (pl. félig merült 

cellával 5V-on hajtunk másfél ohmos porlasztót). 

Mechanikus modokban ezeket a 2-3 Amper áramtűrésű akkukat ne használjuk, ha nagyon alacsony 

ellenállással gőzölünk. Egy 1 Ohmos porlasztó alá, ha egy ilyen frissen töltött cellát teszünk az kb. 4 

Ampert jelent. Könnyen megeshet, hogy nem bírja ki a cella, jó esetben csak sérül, ha balszerencsések 

vagyunk, robban. 

Az alábbi táblázat felsorolja az ajánlott akkumulátorokat, áramtűrésüket, és azt az ellenállás értéket, 

ami mellett biztonsággal üzemeltethetőek. Az értékek jó állapotú, erejük teljében lévő cellákra 

érvényesek, egy egy éves akkuból már nem biztos, hogy ki tudjuk sajtolni a jelzett számokat, de eleve 

érdemes biztonsági ráhagyással dolgozni. 



 

 

 


