ACCTIVA Easy
Lader og tester: Lille men alligevel effektiv
Kompakt og intelligent. Lille, høj ydelse og elektronisk reguleret plug-in lader og tester.
En mikroprocessor kontrollerer ladeprocessen og overvåger alle funktioner for enheden.
Du kan også teste batteriets startevne, batteriets ladetilstand og generatorfunktion.
Lader og tester er samlet i en enhed. Alt dette i en lille kompakt enhed.

PRODUKT INFORMATION

ANVENDELSER

•

Til opladning eller vedligeholdelse af normale bly/syre, bly

Ladning: ACCTIVA Easy lader batterier helt automatisk og skån-

kalcium/silver batterier, eller de lukkede typer (AGM, MF),

somt, indtil de opnår deres maksimale kapacitet. Efter opladning,

ligesom vedligeholdelsesfri bly/gel batterier.

skifter laderen automatisk over til vedligeholdelses ladning for at

Testfunktioner for startevne og generator.

undgå selvafladning.

•
•
•
•
•
•
•

Indikation af batteri ladestatus, med søjlediagram på display.

Test: ACCTIVA Easy bruger den målte hvilespænding, for at

Mulighed for ladning af dybt afladet batteri.

bestemme ladetilstand og startevne for batteriet. For at teste

Kompakt design takket være switch-mode power elektronik.

ydelsen skal man blot starte bilen.

Forskellige specialkabler er tilgængelige som tilbehør
(køretøjsstik, ladestik for OBD, ladekabel med kabelsko for

Kontrol: ACCTIVA Easy kontrollerer generatorfunktion. Hvorvidt

motorcykler).

ladespændingen er indenfor eller udenfor det tilladte område,

Baseret på aktiv inverterteknologi.

bliver vist på displayet.

Elektronisk sikker, takket være elektronisk polsikringsbeskyttelse, termisk overbelastningsbeskyttelse, sikkerheds

Udskiftning: Hvis bilens batteri fjernes eller udskiftes, huskes

afbrydelse og kortslutningsbeskyttelse.

gemte data (f.eks. radio, klokken, osv.). ACCTIVA Easy erstatter
midlertidigt batteriet som spændingsforsyning. Gemte data går
ikke tabt.

ANVENDELSES OMRÅDER

landbrugsmaskiner, veterankøretøjer, campingvogne, både,
plæneklippere og udrykningskøretøjer.

TEKNISKE DATA
ACCTIVA Easy

1202

1204

1206

2403

6/12

12/24

Ladestrøm

1,5 A

3A

4A

2A

3A/2A

3 A / 1.8 A

1 - 85 Ah

2 - 135 Ah

3 - 200 Ah

1.5 - 100 Ah

6 V: 2 - 135 Ah
12 V: 1.5 - 100 Ah

12 V: 2 - 135 Ah
24 V: 1.5 - 90 Ah

Batterispænding
Netspænding +/- 15%

12 V

12 V

12 V

24 V

6 V / 12 V

12 V / 24 V

110 - 230 V
(50/60 Hz)

110 - 230 V
(50/60 Hz)

110 - 230 V
(50/60 Hz)

110 - 230 V
(50/60 Hz)

230 V
(50/60 Hz)

230 V
(50/60 Hz)

240 g

250 g

Ladekarakteristik

IUoU

Tæthedsgrad

IP 30

Dimensioner (L x D x H)
Vægt
Overholdelse af standarder

Hovedsikring

119 x 72 x 52 mm
220 g

240 g

250 g

250 g

CE, cTÜVus (Kanada/USA), PSE (Japan), NSW (Australien)
Europa: 16 A / US/CAN: 15 A / Japan: 15 A / Australien: 10 A / GB: 3 A

EMC miljøklasse

B

Mere information over udstyr og individuelle løsninger er mulig på forespørgsel.
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Tekst og illustrationer er alle teknisk korrekte ved tidspunkt for print. Vi forbeholder os retten til at foretage rettelser.
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Biler (værksted, udstilling, brugte biler), motorcykler,

