PŘEPRAVA BATERIÍ
V září představí společnost DEWALT novou řadu XR FLEXVOLT. Je to nová řada
elektrického nářadí napájeného baterií s nepředstavitelnou úrovní výkonu. Tato nářadí jsou
napájena baterií XR FLEXVOLT s napájecím napětím 18/54 V, první baterií na světě s
možností

Protože je baterie XR FLEXVOLT jednou z našich baterií s nejvyšší kapacitou, vyvinuli jsme
také inovativní přepravní krytku, která umožňuje snadnou přepravu těchto baterií.

VÝKONOVÉ PARAMETRY A PŘEPRAVA BATERIE
Celková energie v baterii je měřena ve watt hodinách (Wh), což je jednotka, která je
vypočítána vynásobením napětí (V) a kapacity (Ah)
Baterie s výkonem větším než 100 Wh jsou klasifikovány jako nebezpečné zboží třídy 9.
Watt hodiny jsou uvedeny na výkonovém štítku, který je umístěn na spodní části baterie.
Příklad výpočtu energie baterie ve watt hodinách (Wh):

DCB127 (10.8V 2.0Ah)
10.8V x 2.0Ah = 21.6Wh

DCB184 (18V 5.0Ah)
18V x 5.0Ah = 90Wh

DCB546 (18V 6.0Ah XR FLEXVOLT)
18V x 6.0Ah = 108Wh
Všimněte si, že v režimu 54 V/2,0 Ah zůstává celková energie této baterie na hodnotě 108
Wh
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PŘEPRAVNÍ KRYTKA BATERIE
Přepravní krytka elektricky oddělí články baterie tak, že během přepravy může být jedna 54
V XR FLEXVOLT baterie klasifikována jako tři samostatné 18 V baterie; při silniční a
železniční dopravě v rámci Evropského hospodářského společenství (EEC) tak může být.
Není-li přepravní krytka baterie použita, tato baterie bude považována za nebezpečné zboží
třídy 9 a budou podléhat příslušným předpisům. Tyto předpisy se vztahují na baterie typu Lilon s výkonem vyšším než 100 watt hodin (Wh). Watt hodiny jsou uvedeny na výkonovém
štítku, který je umístěn na spodní části baterie.
Všechny baterie XR FLEXVOLT dodané společností DEWALT jsou opatřeny přepravní
krytkou, kterou si můžete také zakoupit jako náhradní díl (N462141). Za správnou přepravu
baterií typu Li-Ion je v konečném důsledku odpovídá odesílatel podle předpisů pro.
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TABULKA SE STRUČNÝM PŘEHLEDEM

**Pouze pro indikaci. Chcete-li získat další informace týkající se platných podmínek, obraťte
se na přepravní společnosti zabývající se přepravou nebo na místní správní úřad.
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