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ACCTIVA MULTICHARGER
/ Het compacte, multifunctionele multicircuit acculaadsysteem

/ Moet er in een kleine ruimte een groot aantal accu's gelijktijdig worden geladen? Dan zult u plezier hebben van de
Acctiva Multicharger: 6 laadcircuits in één. En dat alles compact in een plaatsbesparend design. Door de displays wordt
u altijd goed geïnformeerd. Zo eenvoudig was het laden en testen van meerdere accu's nog nooit.

PRODUCTINFORMATIE

TOEPASSINGEN

/ Voor het laden en serviceladen van alle lood startbatterijen (lood-zuur, lood-calcium, Ca/Ca, lood-zilver, gel,
AGM, EFB, MF, hybride).
/ Accu's van uiteenlopend type met verschillende laadtoestanden kunnen gelijktijdig worden geladen.
/ Ieder afzonderlijk laadcircuit inzetbaar voor testen en
laden.
/ Aanduiding van de acculaadstatus met behulp van een
balk op het display.
/ Laden van diepontladen accu's mogelijk.
/ Gebaseerd op Active Inverter Technology.
/ Eenvoudige bevestiging op de muur.
/ Absoluut veilig voor auto, boordelektronica en accu door
elektronische beveiliging, beveiliging tegen kortsluiting,
elektronische beveiliging tegen ompolen, veiligheidsuitschakeling en thermische beveiliging tegen overbelasting.

LADEN
/ De Acctiva Multicharger laadt accu's volautomatisch en
veilig op. Wanneer de accu volledig is opgeladen, schakelt
het laadapparaat automatisch over op de onderhoudslading
om zelfontlading te voorkomen. Het acculaadsysteem kan
met minimaal energieverbruik permanent op de accu
aangesloten blijven.
TESTEN
/ De Acctiva Multicharger bepaalt de laadtoestand van de
accu.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
/ Personenauto's en motorfietsen (showroom, voorraadaccu's).

Accucapaciteit
Accuspanning
Netspanning +/- 15%
Laadkarakteristiek
Beschermingsklasse
Afmetingen (l x b x h)
Gewicht
Goedkeuringsmerk
Netbeveiliging
EMV-emissieklasse

6A
3 - 110 Ah
12 V
110 - 230 V (50/60 Hz)
IUoU
IP 30
584 x 288 x 98 mm
7,75 kg
CE, cTÜVus (Canada/VS), PSE (Japan), NSW (Australië)
Europa: 16 A / VS/Canada: 15 A / Japan: 15 A / Australië: 10 A / GB: 3 A
B

Informatie over opties ontvangt u op verzoek.
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WIJ HEBBEN DRIE DIVISIES EN ÉÉN PASSIE: DE GRENZEN VAN HET HAALBARE VERSCHUIVEN.
/ Of het nu gaat om de sector Lastechniek, de sector Solarelektronica of de sector Acculaadtechniek, ons doel is volstrekt helder: innovatief koploper
zijn. Met circa 3.000 medewerkers over de hele wereld verschuiven wij de grenzen van het haalbare. Onze meer dan 850 actieve octrooien zijn daarvan
het bewijs. Waar anderen zich stapsgewijs ontwikkelen, maken wij grote sprongen. En dat is altijd zo geweest. Op verantwoorde wijze omgaan met
de beschikbare resources – dat vormt de basis voor ons handelen als onderneming.
Meer informatie over de producten van Fronius en over ons wereldwijde netwerk van handelspartners en vertegenwoordigers vindt u op www.fronius.com
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