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BATARYA SEVKİYATI 

Bu Ağustos ayında DEWALT benzeri olmayan seviyelerde güç ileten yeni bir kablosuz 

elektrikli aletler gamı olan XR FLEXVOLT’u piyasaya sürüyor. Bu aletler dünyanın ilk 

dönüştürülebilir voltajlı güç aracı bataryası olan XR FLEXVOLT 18/54V ile güçlendirilmiştir. 

 

 

XR FLEXVOLT bataryası, bizim bugüne kadarki en yüksek kapasiteli bataryalarımızdan birisi 

olduğu için aynı zamanda bataryaların kolayca taşınmasına da olanak tanımak adına 

yenilikçi bir taşıma kapağı geliştirdik.  

 

BATARYA KAPASİTELERİ VE BATARYALARIN 

TAŞINMASI 

Bir bataryadaki toplam enerji miktarı Watt Saat olarak ölçülür ve bu voltaj (V) ve amp saatin 

(Ah) çarpılmasıyla hesaplanır. 

100Wh’nin üzerindeki bataryalar Sınıf 9, Tehlikeli Mallar olarak kategorize edilir. Watt saatler 

batarya paketinin alt kısmındaki derecelendirme etiketi üzerinde gösterilir. 

 

Örnek batarya watt saat (Wh) hesaplamaları: 

 

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 
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54V/2 0Ah modunda bataryadaki toplam enerji miktarının 108Wh’de kaldığını lütfen 

unutmayın 

 

 

BATARYA TAŞIMA KAPAĞI 

 

Batarya taşıma kapağı hücre sıralarını ayrı tutar ve böylece batarya paketi montajı, taşıma 

sırasında üç batarya paketi olarak sınıflandırılabilmektedir; Avrupa Ekonomik Topluluğu 

(EEC) içerisinde karayolu ve demiryolu  taşıması için batarya ADR Düzenlemelerinin  188 

sayılı özel maddesi çerçevesinde nakliye edilebilir özelliktedir.  

Batarya taşıma kapağının kullanılmaması durumunda, bu bataryalar Sınıf 9, tehlikeli mallar 

düzenlemelerine tabi olacaktır. Bu düzenlemeler, 100 Watt saatin (Wh) üzerindeki Li-Ion 

bataryaları için geçerlidir. Watt saatler batarya paketinin alt kısmındaki derecelendirme 

etiketi üzerinde gösterilir. 

DEWALT’tan teslim alınan tüm XR FLEXVOLT bataryaları batarya taşıma kapaklarını 

içerecektir, bunlar ayrıca hizmet parçası olarak da kullanıma hazır olacaktır (N462141). Li-

Ion bataryalarını tehlikeli mallar taşıma düzenlemeleri ve nakliye kurallarına göre doğru 

biçimde sevk etmek tamamen göndericinin sorumluluğundadır. Buna uyulmadığı takdirde, 

Tehlikeli Mallar taşıma yetkilileri tarafından dava açılmasına neden olabilir. 
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HIZLI BAŞVURU TABLOSU 

 

 

 

*Sadece belirtme amaçlı. Şartlar geçerlidir, daha fazla bilgi için nakliye şirketine, havayoluna 

veya yerel düzenleyici makama başvurun. 


