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Profesjonalne
i bezpieczne
Mit BCS 5400/5401
ładowanie
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laden
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PRZEGLĄD
ZALET
IHRE VORTEILE
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•

stosowany
wszystkich akumulatorów
narzędzi
przemysłowych (1,2-36V)
• nahezu
für dla
alleniemal
Industriewerkzeug-Akkus
nutzbar
(1,2-36V)

•

przyszłościowy – bezpłatna
aktualizacji
• zukunftssicher
kostenlos możliwość
updatefähig

•

wymiana adaptera
kilka sekund
• Adapterwechsel
in w
wenigen
Sekunden

•

koncepcja bezpieczeństwa
zapewnianaAdapter
przez inteligentne adaptery
• Sicherheitskonzept
durch intelligente

•

prosta obsługa
i konserwacja
(możliwa
konserwacja
zdalna)
• einfache
Handhabung
& Wartung
(auchrównież
Fernwartung
möglich)

•

możliwość–układania
jeden nazu
drugim
- rozbudowa modułowa
• stapelbar
dadurch modular
erweitern
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zarządzanie termicznezum
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ochrony
przed przedwczesnym
• Thermomanagement
Schutz
vorzeitiger
Akkualterung procesem starzenia się akumulatorów
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TECHNIKA
TECHNIK

BEZPIECZEŃSTWO
SICHERHEIT

•• NOWOŚĆ:
ochrona przed rozładowaniem
NEU: Entladungsschutz
włożonego
akumulatora Akku
bei aufgestecktem

•• automatyczne
wyłączenie
w przypadku
automatische
Abschaltung
bei
wystąpienia
Eintreten usterki
einestechnicznej
technischen Defekts

•• reaktywacja
akumulatora w trybie
Akku-Reaktivierung
„Deep-sleep”
bei „Deep-sleep“-Modus

•• wyświetlenie
błędubei
w przypadku
zwarcia akumulatora
Fehleranzeige
Akku-Kurzschluss
•• sygnał
akustyczny
dla:
akustische
Signalgebung
für:
•• zmiany
biegunowości
akumulatora
Verpolung
des Akkus
•• przerwania
styku wim
akumulatorze
Kontaktbruch
Akku
•• uszkodzenia
czujnika
temperatury akumulatora
Defekt des
Akkutemperaturfühlers
•• przekroczenie
czasu ładowania
Ladezeitüberschreitung
•• fazy
wychładzaniades
akumulatora
Abkühlphase
Akkus

•• sterowanie
mikroprocesorowe
mikroprozessorgesteuert
•• opatentowana
ładowania
patentiertesmetoda
Ladeverfahren
•• automatyczne
ładowanie
podtrzymujące
automatische
Erhaltungsladung
•• optyczny
wskaźnik
stanu naładowania
optische
Ladezustandsanzeige
•• monitorowanie
czasu
i prądu ładowania
Ladezeit- und
Ladestromüberwachung
•• ładowanie
głęboko
rozładowanych akumulatorów
Ladung von
tiefentladenen
Akkus

Systemy
szaf opcjonalnie.
Schranksysteme
optional. Specjalna
Sonderbaukonstrukcja
auf Anfrage.
na zamówienie.

ODPOWIEDNI
M.IN.ANDEREM
DO AKUMULATORÓW
PONIŻSZYCHHERSTELLER
PRODUCENTÓW
GEEIGNET UNTER
FÜR AKKUS FOLGENDER
•
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ABB
ABB
AEG
AEG
Atlas
AtlasCopco
Copco
Bosch
Bosch
Cleco
Cleco
Datalogic
Datalogic

•
•
••
••
••
••
•
•

Desoutter
Desoutter
DeWalt
DeWalt
Fein
Fein
Gesipa
Gesipa
Hios
Hios
Hitachi
Hitachi

Nordisch
Nordisch GmbH
GmbH
Technische
Industrieprodukte
Technische Industrieprodukte
Runge
Runge &
& Schäfer
Schäfer

• HST
HST
• IngersollRand
IngersollRand
• • Kress
Kress
• • Makita
Makita
• • Makstar
Makstar
• • Mannesmann
Mannesmann

• Metabo
Metabo
• Milwaukee
Milwaukee
• • Panasonic
Panasonic
• • POP
POP
• • TBB
TBB
• • Uryu
Uryu

•

•

•

•

•

•

Carsten-Dreßler-Straße
Carsten-Dreßler-Straße 10
10
28279
28279 Bremen
Bremen

• Weiler
Weiler
• Yokota
Yokota

Dostępne
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Verfügbare
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Adapterliste
2014.
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info@nordisch-gmbh.de
info@nordisch-gmbh.de
www.nordisch-gmbh.de
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