ACCTIVA Professional 35A
Det professionelle ladesystem til værkstedet
Det intelligente batteriladesystem er med animereten brugervejledning på grafikdisplayet, det optimale værktøj for
værkstederne. Foruden hovedfunktionen, den fuldautomatiske ladning, garanterer batteriladesystemet en konstant
spænding under diagnose & opdateringer og sørger dermed for et fuldt opladet batteri efter et service.

PRODUKTEGENSKABER

ANVENDELSE

• Fuldautomatisk ladning med ”Plug&Charge”.

• Ladning: Automatisk ladning og forsyning af ekstra forbrugere,

• Nem brugervejledning og høj driftssikkerhed, ved hjælp af
det animerede grafikdisplay. Alle funktioner og ladedata kan
indstilles og aflæses på displayet.

i løbet af den korte servicetid der bruges i dag.
• Diagnose og software-opdatering: Forsyner ekstra
forbrugere, under diagnose og opdatering af styreenheder.

• Automatisk forvalg af batterispænding (6 V, 12 V og 24 V).

Batteriladeren leverer derved op til 35 Ampere strøm.
• Batteriskift: Ekstern strømforsyningsdrift ved batteriskift,

• Robust kompakt enhed for fleksibel brug i værkstedet.
• Stikbar lade- og netkabler (fås i forskellige længder)

bevirker at alle brugerindstillinger i køretøjet ikke mistes.

• Kantbeskyttelse for stabilitet og for modvirkning af lakskader.
• For (gen)opladning eller vedligeholdelsesladning af

• Strømforsyningmodus: Garanterer strømforsyning til
køretøjet, uden understøttelse fra batteriet.

konventionelle bly-syre, bly-kalcium/sølv batterier, eller de
lukkede typer (AGM, MF), ligesom vedligeholdelsesfri bly-gel

• Refresh-modus: Dårlige batterier kan genopfriskes i denne
indstilling (nedbrydelse af sulfatbelægning).

batterier, uden at afbryde bilens spændingsforsyning.
• USB-interface som tilbehør for software-opdateringer af

ANVENDELSESOMRÅDER

batteriladesystemet, betyder et fremtidssikret brug.
• Baseret på aktiv inverter teknologi.

entreprenørmaskiner, busser, motorcykler, landbrugsmaskiner og

overbelastningsbeskyttelse, sikkerheds afbrydelse og

udrykningskøretøjer.

kortslutningsbeskyttelse.
• Speciel kabinetkonstruktion tillader brug af et T låsesystem
(f.eks. Kensington lås).

TEKNISKE DATA
Acctiva Professional 35A
Ladestrøm

35 A

Batterikapacitet

3-350 Ah

Batterispænding

6 V / 12 V / 24 V

Netspænding +/- 15 %

230 V

Ladekarakteristik

IUoU / IU

Tæthedsgrad

IP 40 (horisontal) / IP 44 (vertikal)

Dimensioner (L x D x H)

247 x 162 x 88 mm

Vægt

2,0 kg

Standarder

CE

Hovedsikring

16 A

EMC miljøklasse

B

Mere information over udstyr og individuelle løsninger er mulig på forespørgsel.
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Værksted (udstilling, diagnose, køretøjsudlevering), biler,

takket være elektronisk polsikringsbeskyttelse, termisk
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• Absolut sikkerhed for køretøj, el system og batteri,

