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ACCTIVA EASY
/ tölt & vizsgál: nagy erő kis csomagolásban

/ A kis, nagy teljesítményű, elektronikusan szabályzott aljzat töltő és vizsgáló rendszer, mely egyben tölt és vizsgál.
Vizsgálja az akkumulátor indítási képességét, az akkumulátor töltési állapotát és a generátor müködését. Ezuttal örzi a
jármű indítási képességét, hosszab állás esetén. Mindezt ezzel a kis géppel.

TERMÉKINFORMÁCIÓK

FELHASZNÁLÁS

/ Hagyományos ólom-indítóakkumulátorok töltésére és
töltési szintjének örizésére (ólomsav, ólom-kálcium, ólomezüst, zselé, felitatott üvegszál: AGM, EFB, MF és hibrid).
/ Tesztfunkció az indítási képességhez és a generátor
működéshez.
/ Az akkumulátor töltöttségi szintjét oszlopdiagramm
mutatja a kijelzőn.
/ Kisült akkumulátorok töltése lehetséges.
/ Többféle speciális kábel és a rendszerbőrönd
kiegészítőként kaphatók (jármű vezérlőpultos aljzat, OBD
II-es töltőaljzat, motorbiciklikre alkalmas töltőkábel
kábelsaruval).
/ Aktív inverter technológián alapul.
/ Teljes biztonság a jármű, a vezérlőpult elektronikájának
és az akkumulátornak elektronikus biztonság, rövidzárlat
elleni biztonság, fordított polaritás elleni elektronikus
védelem és biztonsági kikapcsolás által, valamint
túlterhelés elleni védelem hővel.

TÖLTÉS
/ Az Acctiva Easy teljesen automata és kíméletesen tölti
az akkumulátorokat, maximális teljesítményét elérve. A
feltöltés után a töltő az önkisülés elkerüléséhez
automatikusan átkapcsol a fenntartási töltésre. Az
akkumulátortöltő berendezésnek minimális fogyasztása
van, ezért az akkumulátorral állandóan csatlakoztatva
maradhat.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
/ Személygépkocsik (műhely, bemutatóterem, használt
járművek) motorbiciklik, mezőgazdasági gépek, oldtimerek, lakókocsik, hajók, mentési járművek, stb.

VIZSGÁLÁS
/ Az Accitva Easy meghatározza a töltési állapotot és az
akkumulátor indítási képességét. Egyben vizsgálja a
generátor funkcióját. A kijelző mutatja, hogy a feszültség
a meghatározott értéken kívül illetve belűl van.
HELYETTESÍTÉS
/ Akkumulátorcsere esetén a gépjárműben mentett adatok
(óra, rádió, stb.) megmaradnak. Az Acctiva Easy hálózati
tápegységként átmenetileg helyettesíti az akkumulátort.
Az elmentett adatok megmaradnak.

/ Alapcsomag: Kartoncsomagolás, akkumulátortöltő berendezés, töltőkábel
csipeszekkel

/ Plusz kiegészítők: rendszerbőrönd, jármű vezérlőpultos aljzat, fali konzol,
hosszabító

Töltőáram
Akkuteljesítmény
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1.5 - 100 Ah

6 V: 2 - 135 Ah
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Töltési karakterisztika

IUoU

Védelmi fokozat

IP 30

Méret (HxSZxM)

119 x 72 x 52 mm

Súly

220 g

240 g

Jóváhagyási jel
Hálózati biztonság
EMV kibocsátási kategória

250 g

250 g

CE, cTÜVus (Canada/USA), PSE (Japan), NSW (Australia)
Europe: 16 A / US/CAN: 15 A / Japan: 15 A / Australia: 10 A / GB: 3 A
B

Kérésre további információt nyújtunk.
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HÁROM ÜZLETÁGUNK ÉS EGY SZENVEDÉLYÜNK VAN: BŐVÍTENI A MEGVALÓSÍTHATÓSÁG HATÁRAIT.
/ Legyen szó hegesztéstechnikáról, fotovoltaikus berendezésekről vagy akkumulátortöltő rendszerekről − a célunk egyértelmű: vezetőnek lenni az
innováció területén. Majdnem 3000 alkalmazottal tevékenykedünk világszerte, és jelenleg több mint 1000 bejegyzett szabadalommal büszkélkedhetünk.
Ahol mások lépésenként haladnak, ott mi ugrásokkal fejlődünk, mint mindig. Vállalati tevékenységünk alapját a források maximális és felelősségteljes
kihasználása képezi.
Az összes Fronius termékről, valamint világszerte működő értékesítő partnereinkről és képviselőinkről bővebb tájékoztatást talál a következő honlapon: www.fronius.com
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