TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

BATERIOVÝ ZDROJ
BA001
Vlastnosti :
• Kompaktní jednotka s jednoduchou manipulací
a snadnou instalací
• BA001 je osazena vysoce kvalitními bateriovými
články SONY
• Zvukové upozornění (alarm) na nutnost nabití
• LED indikátor upozorňující na nutnost nabití
• Tepelná pojistka, proudová ochrana
• Barva : černá
• Kapacita baterie : 2,2 Ah / 53 Wh
• Nominální napětí : 24V
• Vybíjecí proud : 9A (max)
• Maximální nabíjecí napětí : 40V DC
• Nabíjecí proud : 0,5A
• Hmotnost : 600 g
• Montážní příruba pro snadnou montáž /
demontáž v případě nutnosti nabití
Použití :
• Okolní teplota : +5°C až +40°C
• Skladovací teplota : 0° C až +45°C
• Kompatibilní se systémy DESKLINE s CBD6S
a systémy HOMELINE s CBH Advanced
• Schváleno dle :
- EN 62133
- UL 1642
- UN 38.3
• Probíhá schvalování dle :
- UL 2054
- EN 60335-1

LINAK vyvinul bateriový zdroj BA001, určený
pro aplikace systémů DESKLINE® a HOMELINE®.
Bateriový zdroj je ideálním řešením pro mobilní
zařízení, jako jsou nejrůznější skladové vozíky či
jakákoli jiná zařízení, u kterých by síťový kabel
překážel.
BA001 je výkonný zdroj s Li-Ion články
o kapacitě 2,2 Ah. Na krytu zdroje jsou LED diody,
signalizující aktuální kapacitu baterie a uvnitř
je zvukový alarm, který vás upozorní na nutnost
dobití baterií. BA001 má velice kompaktní
rozměry a standardně je dodávána
s přírubou, usnadňující výměnu baterie.

Jak objednat BA001 :
Objednací kód : BA001

Kapacita baterie (plně nabitá baterie)

BA001 : Průmerný počet cyklů
u jednotlivých sloupků

Plný zdvih, ½ zatížení (N), 2 sloupky
Plný zdvih, max. zatížení (N), 1 sloupek
Plný zdvih, ½ zatížení (N), 1 sloupek

Výše uvedené hodnoty je třeba brát jako průměr výsledků měření. Měření byla provedena s kontrolboxem CBD6S 300W
za těchto podmínek :
•
•
•
•
•

Nové, plně nabité baterie
Teplota : přibližně 20° C
Zatížení umístěné v ose (žádný ohybový moment)
Standardní zátěžový cyklus
Veškerá uvedená zatížení jsou maximálním možným zatížením sloupků
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Podmínky užití
Koncový uživatel nese plnou zodpovědnost za určení vhodnosti a správné použití výrobků firmy
LINAK v konkrétním zařízení. LINAK poskytuje o svých produktech přesné a aktuální informace.
S ohledem na neustálý vývoj a zlepšování našich výrobků neručíme za aktuálnost a úplnost údajů
v tomto návodu. Ze stejného důvodu nemůže LINAK garantovat trvalou dostupnost jednotlivých
typů výrobků. LINAK si proto vyhrazuje právo ukončit výrobu a prodej zboží uvedeného v tomto
návodu nebo na webu.
Veškerý prodej a dodávky zboží se řídí dle instrukce “Standardní podmínky pro prodej a dodávky
zboží” firmy LINAK. Kopii těchto podmínek Vám poskytneme na požádání.

