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komponenty

Společnost Distrelec, distributor elektroniky a příslušenství pro 
výpočetní techniku, předkládá v rámci své nabídky široký výběr 
kvalitních produktů od více než tisíce předních značkových výrobců 
v oblasti elektroniky, elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace, 
pneumatických zařízení, nářadí a příslušenství. Představme jeden ze 
zajímavých produktů z jejího sortimentu.

V kategorii „baterie/transformátory/napájecí zdroje“ v podkatego-
rii „nabíječky“ je pod číslem zboží 973466 vedena nabíječka a zkou-
šečka baterií Energy XC3000 (obr. 1). Je to nabíječka s funkcí vybí-
jení a testování, jež je určena k nabíjení NiMH, NiCd, Li-Ion a Li-Po 
akumulátorových baterií a k testování primárních a knoflíkových ba-
terií typu alkali-mangan, zinek-vzduch a lithium. K síti se připojuje 
síťovým zdrojem, který je součástí balení. Nabíječku lze využít k na-
bíjení jedné až osmi NiMH nebo NiCd mikrobaterií AAA nebo tuž-
kových baterií AA, popř. jedné až čtyř baterií typu C nebo D. Součas-
ně je možné nabíjet jednu až dvě NiCd 9V baterie nebo jednu baterii 
Li-Ion či Li-Po. Výhodou je, že zařízení má samostatně volitelný na-
bíjecí program pro jednotlivé nabíjecí šachty. Zvolit lze z těchto pro-
gramů: nabíjení, vybíjení, test baterie a cyklický režim. Není-li zvo-
len žádný program, automaticky se spustí režim nabíjení. Nabíjecí 
proud pro válcové baterie je nastavitelný ve dvou stupních. Zvolený 
program je graficky znázorněn na LCD. Na displeji lze kromě toho 
zobrazit napětí, proud, kapacitu a dobu nabíjení. Cyklický režim se 
využívá pro udržovací dobíjení baterií NiMH a NiCd. Průběh nabí-
jení se sleduje prostřednictvím nárůstu napětí, měření teploty a doby 
nabíjení. Nabíječka je vybavena ochranou proti přebití a přepólování 
a detekcí chybných baterií.

Standardní dodací doba je stejně jako u jiných výrobků 24 hodin. 
Náklady na dopravu zásilky, nezávisle na hmotnosti a množství zbo-
ží, činí pět eur (plus DPH). 

Kromě tištěného katalogu elektroniky a počítačového příslušenství 
naleznou zájemci kompletní sortiment také v on-line shopu na www.
distrelec.com, rovněž s podporou různých systémů e-commerce.
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Obr. 1. Nabíječka a zkoušečka baterií Energy XC3000

  www.distrelec.com

Nejvýznamnější distributor elektronických součástek 
a počítačového příslušenství v srdci Evropy.

•  přímý dodavatel elektronických součástek  a počítačového  
 příslušenství
•  dodací lhůta je 24 hodin
•  nízké přepravní náklady
•  od více než 1000 výrobců
•  kompetentní, česky mluvící operátoři
•  obsáhlý výběr kvalitních produktů
•  Součástky balené pro automatické zpracování. 
•  Novinka: „Katalog Plus“. Nákupní servis pro 
   více než 1400 výrobců. 

Neváhejte a hned si zdarma objednejte katalog!

Česká republika:
Telefon: 800 14 25 25
Fax: 800 14 25 26
E-mail: info-cz@distrelec.com
www.distrelec.cz

Slovenská republika:
Telefón: 0800 00 43 03
Fax:  0800 00 43 04
E-mail: info-sk@distrelec.com
www.distrelec.sk


