
 

AIRBUS DS SLC                          Stolní nabíječe k TPH900 

Stolní nabíječe k terminálům TPH900 
 

Spolu s terminálem TPH900 uvádí Airbus na trh řadu příslušenství vycházející z nového pojetí 

modularity.  

 

 

Souhrnné informace o nabíječi v konfiguraci 1+1 

    

 

Technické údaje 

 Napájení ze sítě: 100-240 AC, 50/60 Hz 

 Spotřeba: maximálně 36 W 

 Provozní teplotní rozmezí: 0°C až 45°C (mimo uvedené teplotní rozmezí není režim nabíjení 
možný) 

 Skladovací teplota (bez vložené baterie): -40°C/+80°C 

 Hmotnost = 950 g včetně napájecího zdroje 

 Rozměry:  

o šířka: 116 mm 

o délka: 145,1 mm 

o výška: 63,5 mm 

 Maximální délka nabíjení: 

 V případě náhradní baterie: přibližně 4 hod. a 30 min. 

 V případě baterie vložené v terminálu: 5 hod. 

Terminál TPH900 si po vložení do nabíječe zachovává plnou funkčnost (platí pro konfiguraci 1+1).  

 

1 Napájecí kabel 

2 Napájecí zdroj 

3 Jednonásobný nabíječ 

4 Posuvný kryt umožňující další připojení 

5 Indikátor bateriové jednotky 

6 Indikátor terminálové jednotky 

7 Slot pro TPH900 včetně baterie 

8 Slot samostatnou baterii 

9 Konektor DC napájení 

Dvoubarevné svítivé diody na přední 

straně uživatele informují o stavu 

nabití terminálu TPH900 a baterie 

(zelená/červená/oranžová).  
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Souhrnné informace o nabíječi v konfiguraci 6+6 

  

 

Technické údaje 

 Napájení ze sítě: 100-240 V AC, 50/60 Hz 

 Spotřeba: maximálně 150 W 

 Provozní teplotní rozmezí: 0°C až 40°C (mimo uvedené teplotní rozmezí není režim nabíjení 
možný) 

 Skladovací teplota (bez vložené baterie): -40°C/+80°C 

 Hmotnost = 3,5 kg včetně napájecího zdroje 

 Rozměry:  

o šířka: 565 mm 

o délka: 145 mm 

o výška: 65 mm 

 Standardní délka nabíjení: 

o V případě náhradní baterie: přibližně 3 hod. a 45 min. 

o V případě baterie vložené v terminálu TPH900 (včetně nebo bez náhradní baterie 
v bateriové jednotce): přibližně 4hod. a 30 min. – v závislosti na nabíjecím procesu 
řízeném přímo terminálem TPH900. 

Nezapomeňte, že po vložení do nabíječe ve vícenásobné konfiguraci se terminál TPH900 automaticky 

vypne. 

 

Modulární koncepce 

Stolní nabíječe 1+1 určené k nabíjení terminálů TPH900 jsou po stranách osazeny rozhraními, takže 

je možné je vzájemně spojovat, až do maximální konfigurace 6+6. Vzájemné propojení nabíječů 

zajišťuje systém posuvných krytů, díky nimž lze nabíječe po stranách v celém výškovém profilu 

pospojovat. 

 

 

K nabíječi v základní konfiguraci 1+1 je k dispozici jeden typ zdroje. Pro konfigurace 2+2 až 6+6 

se používá jiný.  

1 Napájecí kabel 

2 Napájecí zdroj 

3 Vícenásobný nabíječ 

4 Posuvný kryt 

5 Indikátor bateriové jednotky 

6 Indikátor terminálové jednotky 

7 Slot pro TPH900 včetně baterie 

8 Slot pro baterii 

9 Konektor DC napájení 
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Objednávky 
HR9029AA NABÍJEČ TPH900 1+1 

ZÁSTRČKA EU 
Stolní nabíječ na jeden terminál a jednu baterii. Zástrčka EU a 
Švýcarsko 

HR9029BA NABÍJEČ TPH900 1+1 
ZÁSTRČKA USA 

Stolní nabíječ na jeden terminál a jednu baterii. Zástrčka USA 

HR9028AA NABÍJEČ TPH900 6+6 
ZÁSTRČKA EU 

Stolní nabíječ na šest terminálů a šest baterií. Zástrčka EU 

HR9028CA NABÍJEČ TPH900 6+6 
ZÁSTRČKA 
ŠVÝCARSKO 

Stolní nabíječ na šest terminálů a šest baterií. Zástrčka 
ŠVÝCARSKO 

HR9028BA NABÍJEČ TPH900 6+6 
ZÁSTRČKA USA 

Stolní nabíječ na šest terminálů a šest baterií. Zástrčka USA 

HR9184AA Stolní jednotka Stolní jednotka s odnímatelnými postranními kryty umožňující 
vytvářet vícenásobné konfigurace. Žádný zdroj 

HR9194A Napájecí zdroj 
pro vícenásobné 
konfigurace 
se zástrčkou EU 

Pro konfigurace 2+2 až 6+6, síťový napájecí kabel se zástrčkou 
EU 

HR9194B Napájecí zdroj pro 
vícenásobné 
konfigurace 
se zástrčkou USA 

Pro konfigurace 2+2 až 6+6, síťový napájecí kabel se zástrčkou 
USA 

HR9194C Napájecí zdroj 
pro vícenásobné 
konfigurace 
se zástrčkou Švýcarsko 

Pro konfigurace 2+2 až 6+6, síťový napájecí kabel se zástrčkou 
Švýcarsko 
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Doručovací adresa: Pramacom Prague spol. s r.o., Tlumačovská 30, 155 00 Praha 13 – Stodůlky 

E-mail: pramacom@pramacom.cz; Tel: + 420 226 238 222 

 

 

Výrobce AIRBUS DS SLC si vyhrazuje právo změny uvedených informací bez předchozího upozornění. Produktové listy jsou pouze informativní. 

AIRBUS DS SLC nenese odpovědnost za žádná omylem uvedená data. 
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