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Akumulatory bezobsługowe żelowe i AGM dzięki swoim zaletom oraz właściwościom eksploatacyjnym coraz
powszechniej zastępują tradycyjne akumulatory. Akumulatory bezobsługowe nie wymagają uzupełniania
wody i konserwacji elektrolitu i mogą pracować w dowolnej pozycji. 
AVAL w swojej ofercie ma bardzo szeroki asortyment akumulatorów bezobsługowych żelowych i AGM.
Mamy akumulatory na napięcie 6V i 12V w szerokim zakresie pojemności od poniżej 1Ah do ponad 200Ah.
Sprzedajemy akumulatory uniwersalne i specjalistyczne, do pracy cyklicznej i buforowej. Znajdują one m.in.
zastosowanie w zasilaczach buforowych i awaryjnych UPS, centralach alarmowych i telefonicznych,
sygnalizatorach alarmowych, urządzeniach pomiarowych i mobilnych, oświetleniu awaryjnym. Oferujemy
sprawdzone przez lata marki Europower, Acumax i Alarmtec.
W ofercie AVAL znajdują się również wszelkie materiały i urządzenia do systemów technicznej ochrony
mienia. W zakres naszej działalności wchodzą bowiem systemy alarmowe, monitoring wizyjny, kontrola
dostępu i rejestracja czasu pracy. Od wielu lat zajmujemy się również domofonami i wideodomofonami. Są to
zarówno małe systemy, jak i wielkie.
W zakresie działalności AVAL są ponadto instalacje antenowe indywidualne i zbiorowe do odbioru telewizji
naziemnej DVB-T i satelitarnej. Oferujemy także systemy nagłośnienia Public Address (100V) i systemy
konferencyjne. 
Ofertę AVAL uzupełniają szafy rackowe 19-calowe, sejfy oraz różnego rodzaju kable i przewody
niskonapięciowe, w tym kable koncentryczne i kable teleinformatyczne. Mamy też szeroką ofertę osprzętu
elektroinstalacyjnego.
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