ACCTIVA Seller
Professionel spændingsforsyning i udstillingen
Acctiva Seller er den ideelle løsning mod tomme køretøjsbatterier i udstillinger. Specielt udviklet software modvirker lade
og aflade cyklusser, hvorved starterbatteriet beskyttes. 30 ampere udgangstrøm garanterer en stabil spændingsforsyning
under præsentation af et køretøj og ved udlevering af nyt køretøj. Enheden fungerer nemt takket være det brugervenlige
og kompakte design.

PRODUKT INFORMATION
• Universal - brugbar til alle batterier: konventionelle bly/syre,

• Speciel kabinetkonstruktion tillader brug af et

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

T låsesystem (f.eks. Kensington lås), som betyder uovertruffen

ligesom vedligeholdelsesfri bly/gel batterier.

sikkerhed mod tyveri.
• Nem at bruge med Plug&Charge.

• Spændingsforsyning baseret på aktiv inverter teknologi.
Speciel udviklet software kombinerer fordelene ved en IUoU

• Energieffektiv: Enheden har en virkningsgrad på 96%.

karakteristik med en ekstern strømforsyning, for at behandle
batteriet så skånsomt som muligt. Denne teknologi modvirker
lade- og afladningscykluser i et starterbatteri og dermed bev-

ANVENDELSES OMRÅDER

arer batteriets fulde kapacitet.
• Elektronisk sikker takket være den elektroniske polsikrings-

Køretøjspræsentation i udstillinger og premierer, ligesom

beskyttelse, termisk overbelastningsbeskyttelse, sikkerhedsaf-

udlevering af køretøjer, motorcykler, campingvogne og

brydelse og kortslutningssikring.

landbrugsmaskiner til kunder.

• Kompakt design tillader at laderen placeres gemt og ude af
syne, enten under bilen eller i motorrummet.
• Blæserfri design betyder lydløs ladning eller spændingsfor-

ANVENDELSER

syning, så der er ro og fred til samtale med fuldt opladet batteri.
• Lade- og spændingskabler er plug-in. Kabler til batteriet

• Intelligent strømforsyning. Køretøjet er forsynet af Acctiva

eller Acctiva Seller, kan føres gennem de mindste åbninger i

Seller i udstillingsrummet, ikke starterbatteriet. Denne backup

motorrum eller bagagerum.

tilstand beskytter bilens starterbatteri.
• Ladning og afladning til de ofte hårdt belastede batterier på
udstillingskøretøjer.

TEKNISKE DATA
ACCTIVA

Seller

Ladestrøm

30 A

Batterikapacitet

44 - 300 Ah

Batterispænding

12 V

Netspænding +/- 15%
Ladekarakteristik
Tæthedsgrad
Dimensioner (L x D x H)

230 V (50/60 Hz)
IUoU spændingsforsynings fase / sikker tilstand fase
IP 40 (horisontal) / IP 44 (vertikal)
270 x 168 x 100 mm

Vægt

2.4 kg

Standard

CE

Hovedsikring

16 A

EMC miljøklasse

B

Mere information over udstyr og individuelle løsninger er mulig på forespørgsel.
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• Kantbeskyttelse betyder Acctiva Seller ikke glider, maling

