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Výr. č. : AVN-Matra G2 
Název : Aktivní vozidlový nabíječ pro Matra G2 s mikrofonem (10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis: Jedná se o aktivní vozidlový nabíječ pro radiostanice Matra G2 (AEG MC9620, 
MATRA M2620, HHG2, TETRAPOL). 
 
- Nabíjení řízeno mikroprocesorem 
- Nabíjení hlídáno metodami: -delta V, delta T, čas, teplota 
- Nabíjení je omezeno při podvybité baterii, při zkratu v baterii, nebo při podchlazené nebo 

přehřáté baterii (pod –5°C a nad +50°C) 
- Žádný proudový odběr nabíječe bez vložené radiostanice 
- Určeno pro nabíjení z automobilové sítě 12 i 24 V (špičkové napětí 35 V) 
- Citlivost mikrofonu:  2-400mV 
- Vestavěný NF výkonový zesilovač 
- Konektor SUB-D15 - pro příslušenství (9) 
- Konektor RS232 SUB-D9 – datový konektor (8) 
- TNC konektor – anténní konektor 50 Ω (7) 
- Automatické rozpoznání externího reproduktoru 
- Černá kovová konstrukce s bočnicemi 
- Pevné mechanické upevnění radiostanice v nabíječi (6) 
- Záruka: 2 roky 
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- Certifikace: CE, [e1], TUV GS 
- Specifikace: IP20, IEC-EN60950-1:2001, EN301489-5, EN300089-2, R&TTE, RoHS 
 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE : 
Provozní napětí: 10.8 V - 31.2 V DC 
Pojistka: 2.5A (pomalá) 
Proudový odběr: max. 750 mA 
Hmotnost: 464g 
Rozměry: 89 x 185 x 56 mm 
Barva: RAL 9005, černá 
Nabíjecí proud: 800 mA 
Indikace nabíjení: 2x LED – červená a zelená 
Zelená LED: svítí – nabíječ zapojen; nesvítí – nabíječ bez vstupního napětí 
Červená LED: svítí – probíhá nabíjení; nesvítí – nabíjení ukončeno 
 
 
Obsah balení:  
- držák nabíječe pro upevnění k vozidlu (1) 
- vlastní nabíječ (2) 
- 4x šroub pro spojení držáku a nabíječe (3) 
- kabel s pojistkovým pouzdrem (včetně pojistky) a konektorem pro nabíjení (Jack 2,1 mm: 

plus uvnitř konektoru; mínus vně konektoru) pro připojení (4) napájení 
- upevňovací pásek – pro zajištění (5) konektoru Jack k nabíječi 
- mikrofon (10) 
 
 
Zapojení:  
Černý kabel se připojuje k mínusu (kostře vozidla), červený kabel na +12 V nebo +24 V 
vozidla. 
 
Další varianty a příslušenství: 
- Pasivní vozidlový nabíječ: http://shop.battex.cz/vyrobky/PVN-MatraG2.php 
- Nabíječ vybavený BNC konektorem pro připojení antény (50 Ω) (cenové nabídky na 

vyžádání na e-mailu: vesely@battex.cz ) 
  
- Nabíječe je možno na vyžádání vybavit zástrčkami MagCode, popř. cigaretovou zástrčkou: 
- PowerClip 12V: http://shop.battex.cz/vyrobky/PowerClip12V.php 
- PowerClip 24V: http://shop.battex.cz/vyrobky/PowerClip24V.php 
- PowerClipPro 12V: http://shop.battex.cz/vyrobky/PowerClipPro12V.php 
- PowerClipPro 24V: http://shop.battex.cz/vyrobky/PowerClipPro24V.php 
 


