VADEMECUM ZASILANIA
PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO

NR1
Baltrade sp. z o. o.
al. Gen. J. Hallera 132
80-416 Gdańsk
tel.: 58 552 20 20
fax: 58 506 51 15
kom. 798 238 238
ehandel@baltrade.pl

dobry akumulator Ni-mh
-jaki wybrać?
akumulatory nowej
generacji w praktyce
pojemność akumulatora
-nieuczciwe praktyki
ładowarka doskonała?
-pomagamy w wyborze
ładowarka procesorowa
-co to jest?
technologia litowo-jonowa
-alternatywa doskonała?

rekomendacje dla kupujących
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Akumulatorki Ni-MH nowej generacji – lepsza opcja od
baterii alkalicznych
Baterie alkaliczne, dzięki gotowości do natychmiastowego użycia po zakupie oraz
dzięki zachowywaniu energii przez relatywnie długi okres czasu, stanowiły
w przeszłości lepszą alternatywę niż tradycyjne akumulatorki. Co zmieniło się
po wprowadzeniu akumulatorków nowej generacji ?
W dziedzinie zasilania drobnej elektroniki przez długi czas nie nastąpiła większa rewolucja. Na rynku
istniały zarówno wzmocnione baterie alkaliczne, nisko-wydajne cynkowo-węglowe jak i akumulatorki
niklowo-wodorkowe Ni-MH. Lecz te ostatnie pozostawały nieco w cieniu ogniw jednokrotnego u ż y t k u
- charakteryzowały się słabą trwałością, niewielką ilością c y k l i ładowania/rozładowania, nie
utrzymywały pojemności podczas dłuższego przechowywania - wymagały naładowania bezpośrednio
przed planowanym użyciem, a tanie ładowarki ze względu na prostotę swojej konstrukcji nie były w stanie ich
optymalnie naładować. Te czynniki, a do tego wysoka cena oraz brak gotowości do użycia
bezpośrednio po zakupie, przyćmiły zalety tradycyjnych ogniw n i k l o w o-wodorkowych. Nie pomógł
fakt, że akumulatory Ni-MH są zdecydowanie bardziej wydajne w urządzeniach o średnim i wysokim poborze
energii, a dodatkowo w przeciwieństwie do baterii zachowują hermetyczną szczelność przez cały
okres eksploatacji - nie wylewają.
Sytuacja zmieniła się diametralnie po wprowadzeniu na rynek w 2005 roku przez firmę Sanyo
pierwszych na świecie akumulatorków nowej generacji marki Eneloop w typowych rozmiarach AA (R6)
i AAA (R03). Aktualnie marka Eneloop należy do firmy Panasonic. Ogniwa te charakteryzowały się bardzo
niskim poziomem samorozładowania, dzięki czemu naładowane akumulatorki mogły zachowywać dużo
energii nawet po kilku latach po naładowaniu. Ogniwa Eneloop swój sukces zawdzięczają również wysokiemu
wstępnemu poziomowi naładowania przy użyciu energii słonecznej. Japoński producent jako pierwszy był
w stanie zapewnić naładowanie akumulatorków na poziomie 70-75% już w trakcie procesu produkcji.

ENELOOP seria MCCE

ENELOOP seria HCDE

Pojemność minimalna
R6 – 1900 mAh | R03 – 750 mAh
Ilość cykli ładowania
2100 razy
Utrzymanie pojemności
75% po 10 latach od naładowania
Zastosowanie
uniwersalne

Rodzaj

mAh

blister

Rodzaj

mAh

R6/AA

1900

4 szt. 33,90 zł

Cena

R6/AA

1900

R03/AAA 750

4 szt. 26,90 zł

R03/AAA 750

box

Cena

Pojemność minimalna
R6 – 2500 mAh | R03 – 930 mAh
Ilość cykli ładowania
500 razy
Utrzymanie pojemności
85% po 12 miesiącach od naładowania
Zastosowanie
urządzenia o wysokim poborze energii

Rodzaj

mAh

blister

Rodzaj

mAh

4 szt. 33,90 zł

R6/AA

2500

4 szt. 53,90 zł

Cena

R6/AA

2500

4 szt. 23,90 zł

R03/AAA 930

4 szt. 49,99 zł

R03/AAA 930

box

Cena

4 szt. 53,90 zł
4 szt. 48,90 zł

Podane pojemności są pojemnościami minimalnymi. Akumulatory Panasonic Eneloop dostępne są zarówno w oryginalnych
blistrach jak i praktycznych pojemnikach wielokrotnego użytku - różnią się jedynie opakowaniem. Ceny w sklepie internetowym hurt.com.pl (z VAT).
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Ta cecha spowodowała, że ogniwa bezpośrednio po zakupie są gotowe do użycia, a bardzo wysoka
trwałość sprawia, że są one w stanie zastąpić nawet 2100 baterii alkalicznych, co jest niewątpliwie
korzystne ekonomicznie i przyczynia się do dbałości o środowisko naturalne.
Akumulatorki renomowanych firm posiadają z reguły dwie serie produktów: standardową
– przeznaczoną do typowych i niewymagających zastosowań – oraz profesjonalną,
zaprojektowaną do użytkowania w urządzeniach profesjonalnych, np. w sprzęcie fotograficznym.
Najczęściej różnią się one pojemnością, wyrażoną w miliamperogodzinach (mAh) – im wyższa pojemność
akumulatora tym dłużej powinien on działać w danym urządzeniu. W przypadku akumulatorków
Eneloop mamy dwa rodzaje: Eneloop (białe) oraz Eneloop Pro (czarne). Biała wersja tych ogniw
charakteryzuje się minimalną pojemnością na poziomie 1900 mAh w rozmiarze R6 AA oraz 750 mAh
w rozmiarze R03 AAA. Eneloop Pro posiada pojemność minimalną na poziomie 2500 mAh dla rozmiaru
R6 AA oraz 930 mAh dla rozmiaru R03 AAA . Wersja profesjonalna oprócz wyższej pojemności ma
również zdolność oddania wyższego prądu, co jest istotne na przykład w lampach błyskowych do
aparatów fotograficznych. Wyższa pojemność oraz możliwość obciążania dużym prądem wersji Pro
zmniejszyły trwałość tych ogniw, która w tym przypadku wynosi ok. 500 cykli ładowania.
Po skutecznym wprowadzeniu akumulatorków nowej generacji z niskim poziomem
samorozładowania przez firmę Sanyo pozostali czołowi producenci akumulatorków w tym Energizer,
Duracell, Varta, GP, Fujitsu - także wprowadzili do swojej oferty akumulatorki nowej generacji z niskim
poziomem samorozładowania. Nie były one jednak w stanie zagrozić pozycji rynkowej akumulatorków
Eneloop ani dorównać ich jakości w zakresie liczby cykli ładowania, czy poziomowi samorozładowania
w czasie. Także ich poziom naładowania w procesie produkcji był często zbyt niski, c o uniemożliwiało
ich użycie bezpośrednio po zakupie.

VARTA Ready2Use

w opak. Cena

Rodzaj

GP ReCyko+

Rodzaj

mAh

mAh

w opak. Cena

Rodzaj

mAh

R6/AA

2600

4 szt. 44,99 zł R20/D

3000

2 szt. 29,90 zł 6F22/9V 200

R6/AA

2400

4 szt. 36,99 zł R14/C

3000

2 szt. 29,90 zł

R6/AA

2100

4 szt. 26,99 zł R03/AAA 1000

4 szt. 26,99 zł

w opak. Cena
1 szt. 25,99 zł

DURACELL Recharge Turbo

Rodzaj

mAh

R6/AA

2500

w opak. Cena

Rodzaj

mAh

4 szt. 36,90 zł R03/AAA 850

w opak. Cena

Rodzaj

mAh

R6/AA

2000

R03/AAA 800

w opak. Cena

Rodzaj

mAh

4 szt. 28,70 zł

R20/D

5700

4 szt. 19,50 zł

6F22/9V 150

w opak. Cena
2 szt. 68,00 zł
1 szt. 26,00 zł

ENERGIZER Extreme

Rodzaj

mAh

4 szt. 36,90 zł 6F22/9V

170

w opak. Cena
1 szt. 30,58 zł

Rodzaj

mAh

R6/AA

2300

w opak. Cena

Rodzaj

mAh

4 szt. 41,98 zł R03/AAA 800

w opak. Cena
4 szt. 32,72 zł

Podane pojemności są pojemnościami minimalnymi. Ceny w sklepie internetowym hurt.com.pl (z VAT).
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FUJITSU White

FUJITSU Black

Rodzaj

mAh

Opak.

W opak. Cena

Rodzaj

mAh

Opak.

W opak. Cena

Rodzaj

mAh

Opak.

R6/AA

1900

bulk

1 szt.

6,90 zł R03/AAA 750

bulk

1 szt.

R6/AA

1900

box

4 szt.

24,90 zł R03/AAA 750

box

4 szt.

R6/AA

1900

blister

4 szt.

25,90 zł R03/AAA 750

blister

4 szt.

24,90 zł

W opak. Cena

Rodzaj

mAh

Opak.

W opak. Cena

3,90 zł

R6/AA

2450

bulk

1 szt.

8,50 zł R03/AAA 900

bulk

1 szt.

7,20 zł

15,90 zł

R6/AA

2450

box

4 szt.

34,90 zł R03/AAA 900

box

4 szt.

28,90 zł

R6/AA

2450

blister

4 szt.

41,90 zł R03/AAA 900

blister

4 szt.

29,90 zł

Podane pojemności są pojemnościami minimalnymi. Ceny w sklepie internetowym hurt.com.pl (z VAT).

Na szczególną uwagę zasługują również dostępne od kilku lat akumulatorki marki everActive
- w bogatej ofercie znajdziemy pełen zakres ogniw w rozmiarach: R6 AA , R03 AAA, R14 C, R20 D, 6F22 9V.
Marka ta wprowadzona została na rynek przez firmę Baltrade, bazującą na 26-letnim doświadczeniu na
rynku akumulatorów i baterii. Obejmuje ona 2 serie: „Silver” o standardowych parametrach i „Professional”
o podwyższonych parametrach – w tym bardzo pojemne, unikalne akumulatory w rozmiarach R14, R20 i 9V.
Są to akumulatorki nowej generacji o sprawdzonych, pewnych parametrach, z niskim poziomem
samorozładowania, naładowane wstępnie podczas procesu produkcyjnego. Oferta ta stanowi optymalny
stosunek jakości w relacji do konkurencyjnej ceny, co jest powodem rosnącej popularności tej marki na
rynku polskim i europejskim i stanowi dla wielu użytkowników przenośnych źródeł zasilania motywację
do porzucenia baterii alkalicznych na rzecz ogniw wielokrotnego użytku. Akumulatory ciągle zyskują
pochlebne opinie użytkowników, jak również posiadają rekomendację profesjonalistów z laboratorium magazynu Foto Plus.

AKUMULATORY

Rodzaj

mAh

R6/AA

2500

Rodzaj

mAh

R6/AA

1900

w opak. Cena
4 szt. 29,90 zł

w opak. Cena
4 szt. 22,99 zł

Rodzaj

mAh

R03/AAA 950

Rodzaj

mAh

R03/AAA 700

w opak. Cena

Rodzaj

mAh

4 szt. 19,99 zł

R14/C

4500

w opak. Cena

Rodzaj

4 szt.

14,99 zł R14/C

mAh
3000

w opak. Cena
2 szt. 35,90 zł

w opak. Cena
2 szt. 26,99 zł

Rodzaj

mAh

R20/D

9000

Rodzaj

mAh

R20/D

5000

w opak. Cena

Rodzaj

mAh

2 szt. 55,90 zł 6F22/9V

300

w opak. Cena

Rodzaj

mAh

2 szt. 35,90 zł 6F22/9V

200

Podane pojemności są pojemnościami minimalnymi. Ceny w sklepie internetowym hurt.com.pl (z VAT).
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w opak. Cena
1 szt. 29,90 zł

w opak. Cena
1 szt. 19,99 zł

Jakie są istotne aspekty użytkowania oraz konserwacji akumulatorków nowej
generacji ?
Ogniwa te nie wymagają specjalnego traktowania, czy formowania. Mimo to, z uwagi na występujące
różnice w fabrycznym naładowaniu zaleca się je początkowo doładować do pełna w odpowiedniej
ładowarce – zapewni to optymalne działanie w docelowym urządzeniu, może też zapobiec nadmiernemu
rozładowaniu nowych akumulatorów. Pewnym odstępstwem od tej reguły mogą być akumulatorki Eneloop
– dostajemy je zwykle równomiernie naładowane i są gotowe od razu do działania. Akumulatorki nowej
generacji nie posiadają również „efektu pamięci”, przez co wykorzystują całą swoją pojemność. Warto
jednak pamiętać, że najlepsze parametry osiągną one wówczas, gdy będą ładowane z użyciem
zaawansowanej ładowarki procesorowej.

Na co szczególnie uważać podczas eksploatacji akumulatorków?
Dla akumulatorków podczas codziennej eksploatacji najbardziej szkodliwe jest permanentne, całkowite
rozładowanie. Dlatego szczególnie istotne jest aby w posiadanym urządzeniu stosować wyłącznie te same
akumulatory, tego samego producenta, o takim samym stopniu naładowania. Dla akumulatora szkodliwe jest
częste całkowite rozładowanie, dlatego lepiej go doładować przed planowaną wysiloną eksploatacją.
Nieużywane akumulatory należy przechowywać przynajmniej częściowo naładowane, najlepiej
w chłodnym miejscu, w dedykowanym pojemniku ochronnym.

Czy wszystkie akumulatory dostępne na rynku to ogniwa nowej generacji?
Na rynku nadal dostępne są akumulatory wykonane w starszej technologii. W ich wypadku należy
pamiętać o naładowaniu przed użyciem. Potrafią one też tracić poziom naładowania w bardzo
s z y b k i m t e m p i e – nawet 30% po pierwszym dniu od naładowania.Dodatkowo wybierając
akumulatory warto zwrócić uwagę na ich markę / producenta. Najmniejsze ryzyko niesie ze sobą
wybór akumulatorów sprawdzonych o realnych parametrach. Pamiętajmy, że dla akumulatora AA/R6
najwyższa możliwa technologicznie do uzyskania pojemność to ok. 2600 mAh, zaś dla R03 AAA to
ok. 1000 mAh. Na rynku jest dużo złej jakości akumulatorów o znacznie zawyżonych parametrach
(nawet o 1000%) - zakup takich ogniw przynosi zwykle spore rozczarowanie i potrafi skutecznie
zniechęcić do stosowania jakichkolwiek akumulatorów wielokrotnego użytku.
Dobry akumulator to zaledwie część sukcesu – dobór odpowiedniej ładowarki jest równie istotny.

Jak ważną rolę pełni dobra ładowarka w procesie
ładowania akumulatorów? Co jest ważne przy wyborze
odpowiedniej ładowarki?
Podstawowe wersje ładowarek charakteryzują się prostą konstrukcją – akumulatory są ładowane przez okres
kilkunastu godzin lub do momentu odłączenia ładowarki od źródła prądu. Ładowarki te nie są w stanie
określić żadnych informacji odnośnie zainstalowanych ogniw oraz często nie posiadają zabezpieczeń
np. przed włożeniem baterii alkalicznej. Użytkowanie takiej ładowarki wiąże się z wieloma
ograniczeniami – akumulatory ładują się bardzo długo, a i tak nie mamy pewności c z y p o w y j ę c i u
z ładowarki są faktycznie w pełni naładowane. Dodatkowo powinny one być tej samej pojemności, tego
samego producenta, tego samego rozmiaru i w zbliżonej kondycji. Często występujące ograniczenie
w postaci konieczności ładowania akumulatorów parami powoduje, że korzystanie z ł a d o w a r k i
nie jest do końca wygodne, a także prowad z i w konsekwencji do szybszego zużycia akumulatorów.
Innego rodzaju spotykaną restrykcją jest ograniczenie procesu ładowania wyłącznie do określonej
pojemności akumulatora, przez co wyłącznie akumulatory dołączone do kompletu z ładowarką
będą ładowane w zadowalający sposób.
Na rynku istnieją jednak ładowarki w pełni automatyczne zwane ładowarkami procesorowymi
(inteligentnymi). Jak sama nazwa wskazuje, całością procesu ładowania steruje procesor.
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Zastosowanie procesora otworzyło wiele możliwości dotychczas niedostępnych dla tradycyjnych
urządzeń. Najważniejszą zaletą jest automatyczne kończenie procesu ładowania dopiero po pełnym
naładowaniu akumulatorów. Bardziej zaawansowane konstrukcje posiadają niezależne kanały ładowania,
dzięki czemu każdy akumulatorek jest ładowany indywidualnie – można zatem umieścić ogniwa
w różnorodnej kombinacji. Takie rozwiązanie pozwala korzystać z dowolnych akumulatorów, bez
obaw o ich kondycję. W zaawansowanych ładowarkach procesorowych stan naładowania ogniwa często
pokazywany jest na wyświetlaczu LCD w postaci segmentów, wartości liczbowych lub tekstowych.
Popularnym przedstawicielem ładowarek mikroprocesorowych z niezależnymi kanałami ładowania
jest np. everActive NC-450, której obsługa ogranicza się wyłącznie do włożenia akumulatora (-ów) w
rozmiarze R6 AA i R03 AAA. W momencie kiedy dane ogniwo jest naładowane w pełni, ładowarka wyłącza
ładowanie, wskutek czego nie ma żadnych obaw, że akumulatorki zostaną przeładowane. Stopień
naładowania każdego akumulatora można odczytać na podświetlanym wyświetlaczu LCD.
Możliwości procesorów sterujących nie kończą się na samym procesie ładowania. Bardziej
zaawansowane ładowarki posiadają szereg dodatkowych funkcji. Wśród nich możemy wymienić: funkcję
rozładowania, funkcję odświeżania (formowania) oraz test (pomiar) pojemności, a także regulację
prądu ładowania i prądu rozładowania. Funkcja testu pojemności służy określeniu faktycznej pojemności
akumulatora poprzez wykonanie pełnego cyklu ładowania oraz rozładowania, zaś funkcja odświeżania to
przywracanie właściwej kondycji ogniwom borykającym się z tzw. „efektem leniwej baterii”, czyli
zjawiskiem prowadzącym do zmniejszenia użytecznej pojemności ogniwa. Takie dodatkowe funkcje są
dostępne m.in. w cenionej na rynku ładowarce everActive NC-1000 Plus, która oprócz wyżej
wymienionych możliwości posiada czytelny wyświetlacz LCD, który pokazuje szczegółowe
informacje o zainstalowanych w niej ogniwach, a zastosowane napięcie wejściowe 12V pozwala
podłączyć taką ładowarkę do gniazda zapalniczki w samochodzie. Jest zaawansowaną
konstrukcją, dla wszystkich, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał procesora zainstalowanego
w ładowarce.
Do najbardziej zaawansowanej grupy ładowarek zalicza się ładowarka marki everActive
– NC-3000 – która po zastosowaniu specjalnych adapterów jest w stanie naładować akumulatory
w rozmiarach R14 C oraz R20 D. Ma ona dodatkową funkcję testu rezystancji ogniwa, pozwalającą ocenić
zużycie i realne możliwości akumulatora - a co za tym idzie - optymalnie dobrać dla niego określone
zastosowanie. Większa obudowa NC-3000 pozwala na lepszą cyrkulację powietrza, dzięki czemu
akumulatory w mniejszym stopniu nagrzewają się podczas ładowania. Ładowarka ta została nagrodzona
Złotym Medalem Targów FVF 2016 w Łodzi w kategorii ”najlepszy polski produkt FOTO”.
Na rynku oprócz ładowarek do ogniw cylindrycznych istnieją również ładowarki przeznaczone do
innych rodzajów ogniw, np. pryzmatycznych. Akumulatorki w rozmiarze 6F22 (odpowiednik 6LR61)
mogą być z powodzeniem naładowane przez zaawansowaną ładowarkę procesorową everActive NC-109,
która jest w stanie szybko i sprawnie naładować 1-4 sztuk baterii tego typu. Prostota obsługi tego urządzenia,
kompaktowe rozmiary, szybkość oraz pełna automatyzacja procesu ładowania powoduje, że akumulatorki te
mogą z powodzeniem zastąpić tradycyjne baterie 9V.
Osobom szukającym prawdziwie uniwersalnego rozwiązania dedykowany jest model everActive
NC-900U (następca NC-800U). Pozwala on na ładowanie nawet 8 szt. (6 cylindrycznych, 2 pryzmatycznych)
różnych akumulatorów jednocześnie. Ładowarka jako jedna z niewielu w tym segmencie nie posiada
ograniczeń do maksymalnej pojemności obsługiwanych akumulatorów oraz w sposób całkowicie
automatyczny ładuje pełen zakres ogniw w rozmiarach R03, R6, R14, R20, 9V.
Dla profesjonalistów dedykowane są też wielopozycyjne ładowarki NC-800, NC-1200 oraz NC1600, w których automatycznie, a jednocześnie precyzyjnie i szybko naładujemy nawet 1-16 szt. (dla
NC-1600) popularnych paluszków R03 AAA, R6 AA w dowolnej kombinacji.
Jak widać, do wielu typów akumulatorów i ich zastosowania istnieje dedykowana ładowarka. Warto
jednak pamiętać, że nie wszystkie ładowarki będą w stanie zadbać należycie o zainstalowane ogniwa,
dlatego przy wyborze ładowarki zalecamy korzystanie z ładowarek procesorowych renomowanych
i sprawdzonych marek, aby zapewnić ich właściwe działanie przez długi okres czasu. Tylko po spełnieniu
tych warunków akumulatorki i ładowarki staną się bezkonkurencyjnym wyborem, który pozwoli zastąpić
jednorazowe baterie alkaliczne bez żadnych kompromisów.
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ŁADOWARKI Ni-MH
ŁADOWARKA PROFESJONALNA NC-3000

Złoty medal na XIX Targach
Film-Video-Foto w Łodzi

ładowanie 1-4 x R6/AA lub R03/AAA oraz 1-2 R14/C lub R20/D
(wymagany dodatkowy adapter)
mikroprocesorowa
niezależne kanały ładowania
tryb rozładowania
tryb odświeżania
pomiar pojemności akumulatorów
test rezystancji wewnętrznej
możliwość wyboru prądu ładowania/rozładowania
wyświetlacz LCD
zasilanie 230V AC/12V DC
brak ograniczenia maksymalnej pojemności
cena 1 szt.:

159,00 zł

ŁADOWARKA PROFESJONALNA NC-1000 PLUS
ładowanie 1-4 x R6/AA lub R03/AAA
mikroprocesorowa
niezależne kanały ładowania
tryb rozładowania
tryb odświeżania
pomiar pojemności akumulatorów
możliwość wyboru prądu ładowania/rozładowania
wyświetlacz LCD
zasilanie 230V AC/12V DC
gniazdo USB 5V 1A
cena 1 szt.:

115,00 zł

ŁADOWARKA NC-450
ładowanie 1-4 x R6/AA lub R03/AAA
mikroprocesorowa
niezależne kanały ładowania
wyświetlacz LCD
cena 1 szt.:

49,00 zł

ŁADOWARKA WIELOKANAŁOWA NC-109
ładowanie 1-4 x 6F22/9V
mikroprocesorowa
niezależne kanały ładowania
zasilanie 230V AC/12V DC
cena 1 szt.:

65,00 zł

Akumulatory widoczne na zdjęciach nie wchodzą w skład oryginalnych zestawów. Ceny w sklepie internetowym hurt.com.pl (z VAT).
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ŁADOWARKI Ni-MH
ŁADOWARKA WIELOKANAŁOWA NC-1600
ładowanie 1-16 x R6/AA lub R03/AAA
mikroprocesorowa
niezależne kanały ładowania
tryb odświeżania
wyświetlacz LCD
zasilanie 230V AC/12V DC
cena 1 szt.:

199,00 zł

ŁADOWARKA WIELOKANAŁOWA NC-1200
ładowanie 1-12 x R6/AA lub R03/AAA
mikroprocesorowa
niezależne kanały ładowania
tryb odświeżania
wyświetlacz LCD
zasilanie 230V AC/12V DC
cena 1 szt.:

179,00 zł

ŁADOWARKA WIELOKANAŁOWA NC-800

ładowanie 1-8 x R6/AA lub R03/AAA
mikroprocesorowa
niezależne kanały ładowania
tryb odświeżania
wyświetlacz LCD
zasilanie 230V AC/12V DC
cena 1 szt.:

139,00 zł

ŁADOWARKA UNIWERSALNA NC-900U
ładowanie 1-6 R6/AA lub R03/AAA,1-4 R14/C
lub R20/D, 1-2 6F22/9V
mikroprocesorowa
niezależne kanały ładowania
tryb odświeżania
wyświetlacz LCD
gniazdo USB 5V 1A
cena 1 szt.:

119,00 zł

Akumulatory widoczne na zdjęciach nie wchodzą w skład oryginalnych zestawów. Ceny w sklepie internetowym hurt.com.pl (z VAT).
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ŁADOWARKI Ni-MH

ENERGIZER

ŁADOWARKA UNIVERSAL

ŁADOWARKA MAXI
mechanizm czasowy
ładowanie 2 lub 4 R6/AA lub R03/AAA
podwójne kanały ładowania
Zestaw z 4 x R6/AA 2000 cena 1 kpl.:

46,90 zł
Zestaw z 4 x R6/AA 2300 cena 1 kpl.:

57,90 zł

ŁADOWARKA BASE
ładowanie 2 lub 4 R6/AA, R03/AAA,
R14/C, R20/D,1-2 6F22/9V
mikroprocesorowa
podwójne kanały ładowania
ładuje akumulatory do 2500mAh
cena 1 szt.:

mechanizm czasowy
ładowanie 2 lub 4 R6/AA lub R03/AAA
podwójne kanały ładowania
cena 1 szt.:

22,90 zł

69,99 zł

ŁADOWARKI Ni-MH
BQ-CC50

ładowanie 1-2 x R6/AA lub R03/AAA
mechanizm czasowy
W zestawie 2 x R6/AA 1900

47,90 zł

ENELOOP
BQ-CC51

ładowanie 2 lub 4 R6/AA
lub R03/AAA
podwójne kanały ładowania
mechanizm czasowy

BQ-CC55

ładowanie 1-4 x R6/AA
lub R03/AAA
mikroprocesorowa
niezależne kanały ładowania

Zestaw bez akumulatorków cena 1 kpl.:

Zestaw bez akumulatorków cena 1 kpl.:

32,90 zł

59,90 zł

Zestaw z 4 x R6/AA 1900 cena 1 kpl.:

59,90 zł

Zestaw z 4 x R6/AA 1900 cena 1 kpl.:

92,00 zł
Zestaw z 4 x R6/AA 2500 cena 1 kpl.:

Ceny w sklepie internetowym hurt.com.pl (z VAT).

117,50 zł
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Technologia litowo-jonowa (Li-ion) – więcej energii dla
domowej elektroniki.
Ogniwa litowo-jonowe są przyszłością zasilania elektroniki przenośnej oraz bezprzewodowej
– występują w smartfonach, odtwarzaczach MP3, modelach zdalnie sterowanych itp. Ich cechą
charakterystyczną są zwykle małe wymiary oraz płaskie lub cylindryczne kształty. Te niepozorne ogniwa
mogą zmagazynować dwukrotnie więcej energii w porównaniu do akumulatorów Ni-MH w tym samym
rozmiarze.
Popularnymi, uniwersalnymi akumulatorami Li-ion są ogniwa cylindryczne typu 18650, które można
spotkać w wielu urządzeniach konsumenckich zasilanych pojedynczymi ogniwami (takich jak e-papierosy,
latarki) lub w postaci zamkniętych pakietów (powerbanki, akumulatory do elektronarzędzi, laptopów czy
rowerów elektrycznych). Są wykorzystywane nawet do zasilania sportowych samochodów elektrycznych
Tesla i magazynów energii dla źródeł odnawialnych, gdzie ilość akumulatorów w jednym pakiecie często
przekracza kilka tysięcy sztuk. W porównaniu do popularnych akumulatorów niklowo-wodorkowych jest
jednak kilka ważnych aspektów, o których powinien wiedzieć każdy użytkownik tych ogniw.
Akumulatory Li-ion mają trzykrotnie wyższe napięcie nominalne w porównaniu do ogniw Ni-MH.
Urządzenie musi być do nich przystosowane – nie są one bezpośrednim zamiennikiem dla akumulatorów
Ni-MH czy baterii alkalicznych. Akumulatory Li-ion można podzielić na akumulatory zabezpieczone oraz
niezabezpieczone.
Ogniwa zabezpieczone przeznaczone są do urządzeń, w których konsument może wymienić
akumulator w prosty sposób we własnym zakresie – na przykład w latarce lub telefonie komórkowym. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania takie akumulatory chronione są zintegrowanym układem
elektronicznym przed nadmiernym rozładowaniem, przeładowaniem, przeciążeniem oraz zwarciem.
Inaczej sytuacja wygląda z ogniwami niezabezpieczonymi – takie ogniwa są zdolne oddać bardzo dużo
mocy – w niekontrolowanych warunkach można doprowadzić do zniszczenia takiego akumulatora
i uwolnienia dużej ilości energii, co może być niebezpieczne. Takie ogniwa stosowane są do produkcji
pakietów – np. stosowanych w elektronarzędziach. Tam nad bezpieczeństwem użytkownika czuwa
układ elektroniczny zabezpieczający całą baterię.
Użytkowanie pojedynczych akumulatorów 18650 bez zabezpieczenia wymaga szczególnych
środków ostrożności. Akumulatora tego typu nie wolno rozładowywać poniżej napięcia granicznego
podanego w specyfikacji producenta (prowadzi to do jego nieodwracalnego zniszczenia) oraz
ładować i rozładowywać prądem wyższym niż podanym w specyfikacji danego ogniwa. Nie wolno
korzystać z akumulatora, gdy jest on nawet w nieznacznym stopniu uszkodzony wizualnie, a także
przechowywać lub przenosić go wraz z metalowymi przedmiotami - istnieje duże ryzyko zwarcia, w konsekwencji
uwolnienia dużej ilości energii i rozgrzania akumulatora do wysokich temperatur.
Do ogniw tego typu istnieją ładowarki specjalnie zaprojektowane do ich ładowania, jednak należy
zwrócić uwagę na kilka aspektów związanych z ich działaniem. Ze względów bezpieczeństwa dobra
ładowarka powinna wyłączyć ładowanie po precyzyjnym osiągnięciu napięcia 4,2V (dla akumulatorów o
napięciu nominalnym 3.6/3.7V). Należy pamiętać, aby zawsze wybierać ładowarki pochodzące wyłącznie od
renomowanych producentów. Na rynku w dalszym ciągu można spotkać niepewne konstrukcje, które
przekraczają wartości krytyczne, co w najlepszym wypadku doprowadzi do szybkiego zniszczenia
akumulatora, ale może również stanowić zagrożenie dla zdrowia i mienia użytkownika. Drugą istotną kwestią
jest to, czy w ładowarce mogą zostać umieszczone akumulatory zabezpieczone, jak i niezabezpieczone - te
pierwsze są o około 2-5 mm dłuższe.
Mając na uwadze wymóg szczególnego traktowania ogniw typu 18650, należy ładować je w wysokiej
jakości ładowarkach procesorowych znanych producentów. Najbardziej zaawansowanym przedstawicielem
ładowarek zaprojektowanych do ładowania ogniw 18650 jest everActive LC-2100, która umożliwia
naładowanie 1-2 sztuk ogniw w sposób optymalny, bezpieczny i automatyczny. Posiada ona dwa niezależne
kanały ładowania oraz możliwość wyboru prądu, jakim ładowane są dane ogniwa. Dodatkowo ładowarka LC-2100
posiada test pojemności (rozładowanie) oraz unikalny test rezystancji wewnętrznej, które pozwalają
dokładnie ocenić kondycję każdego pojedynczego ogniwa i określić dla niego odpowiednie zastosowanie.
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Same akumulatory również należy wybierać racjonalnie. Rekomendujemy wybór ogniw
pochodzących wyłącznie od sprawdzonych producentów, o ugruntowanej pozycji na rynku. Jednym
z wstępnych kryteriów oceny jakości akumulatora może być jego pojemność. Tutaj podobnie jak w przypadku
ogniw Ni-MH można spotkać się z nieuczciwą praktyką znacznego (nawet o 1000%!) zawyżania wartości
pojemności podawanej na etykiecie / opakowaniu akumulatora. Należy mieć na uwadze, że maksymalna
technologicznie pojemność osiągana w najdroższych, japońskich ogniwach 18650 wynosi ok. 3500 mAh.
Najbardziej popularne są jednak ogniwa o pojemności 2000-2600 mAh – nawet te będą zdecydowanie
lepszym wyborem, niż zakup „okazyjnego” akumulatora o niewiarygodnie wysokiej pojemności. Takie
akumulatory często oferowane są jako 4000-10000 mAh, ale w rzeczywistości wykazują pojemności nie
wyższe niż 1000 mAh. Są przy tym potencjalnie niebezpieczne w użytkowaniu. Kupując takie niepewne
ogniwa, trzeba też liczyć się z faktem, że często nie są fabrycznie nowe – mogą pochodzić z demontażu
zużytych baterii, np. do laptopów.

ŁADOWARKA LC-2100
ładowanie 1-2 x 14500, 14650, 16340, 17500, 18350,
18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650
mikroprocesorowa
niezależne kanały ładowania
tryb rozładowania z pomiarem pojemności
test rezystancji wewnętrznej
prąd ładowania: 0,5A/1A
wyświetlacz LCD

XTAR VC2

cena 1 szt.:

XTAR VC4

cena 1 szt.:

89,00 zł

99,00 zł

XTAR SV2

cena 1 szt.:

147,60 zł

cena 1 szt.:

150,00 zł

prąd ładowania 2x 0,5A
zasilana poprzez micro USB (brak zasilacza
w komplecie)
obsługiwane rozmiary akumulatorów: 10440,
14500, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350,
18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650

ładuje także akumulatory Ni-MH
wyświetlacz LCD
prąd ładowania: 2x 1A / 4x 0,5A
zasilana poprzez USB (brak zasilacza
w komplecie)
obsługiwane rozmiary akumulatorów: 10440,
14500, 14650, 16340, 17500,17670, 18350,
18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650,
AAA/R03, AA/R6, R14/C

bardzo szybka dwukanałowa ładowarka do
Li-ion i Ni-MH
prądy ładowania: 0,25A, 0,5A, 1A, 2A
wyświetlacz LCD
zasilacz w komplecie
obsługiwane rozmiary akumulatorów: 10440,
14500, 14650, 16340, 17500,17670, 18350,
18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650,
32650, AAA/R03, AA/R6, R14/C, R20/D50,
25500, 26650, AAA/R03, AA/R6, R14/C

XTAR MC1

XTAR MC2

AKUMULATORY XTAR

cena 1 szt.:

24,00 zł

niewielkie wymiary
prąd ładowania 0,5A
zasilana poprzez micro USB (brak zasilacza
w komplecie)
obsługiwane rozmiary akumulatorów: 10440,
14500, 14650, 16340, 17500,17670, 18350,
18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650

cena 1 szt.:

39,90 zł

niewielka dwukanałowa ładowarka
prąd ładowania 2x 0,5A
zasilana poprzez micro USB (brak zasilacza
w komplecie)
obsługiwane rozmiary akumulatorów: 10440,
14500, 14650, 16340, 17500,17670, 18350,
18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650

dostępne rozmiary: 16340, 14500, 18650
napięcie: 3,7V
pojemność: 650 - 3400 mAh
zabezpieczone elektronicznie

Akumulatory widoczne na zdjęciach nie wchodzą w skład oryginalnych zestawów. Ceny w sklepie internetowym hurt.com.pl (z VAT).
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Baltrade sp. z o. o.
al. Gen. J. Hallera 132
80-416 Gdańsk

798 238 238

facebook.com/baltrade

58 552 20 20

ehandel@baltrade.pl

twitter.com/baltrade

fax: 58 506 51 15

hurt.com.pl

instagram.com/baltrade
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