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Acctiva Multicharger
/ Kompaktní multifunkční nabíjecí systém akumulátorů s více obvody

/ Potřebujete současně nabíjet větší počet akumulátorů v omezeném prostoru? Pak vás potěší zařízení Acctiva
Multicharger: 6 nabíjecích obvodů v jednom. A to vše s kompaktním designem nenáročným na prostor. Díky LCD
displejům jste stále dobře informováni. Současné nabíjení a testování několika akumulátorů ještě nikdy nebylo tak
snadné.

Informace o výrobku

POUŽITÍ

/ K nabíjení a udržování všech olověných startovacích akumulátorů (olověné, Pb-Ca, Ca/Ca, Pb/Ag, Gel, AGM, EFB,
MF, hybridní).
/ Lze současně nabíjet akumulátory různých typů a
s různými stavy nabití.
/ Každý jednotlivý nabíjecí obvod lze použít pro testovací i
nabíjecí provoz.
/ Zobrazení stavu nabití pomocí sloupců na displeji.
/ Možnost nabíjení hluboce vybitých akumulátorů.
/ Na bázi technologie Active Inverter Technology.
/ Snadná montáž na zeď.
/ Díky bezpečnosti vůči elektronice, ochraně proti zkratu,
elektronické ochraně proti přepólování, bezpečnostnímu
vypnutí a tepelné ochraně proti přetížení je přístroj
absolutně bezpečný pro vozidlo, palubní elektroniku i
akumulátor.

Nabíjení
/ Acctiva Multicharger nabíjí akumulátory plně automaticky
a šetrně. Po úplném nabití se nabíjecí přístroj kvůli
zamezení samovolného vybíjení automaticky přepne na
udržovací nabíjení. Nabíjecí systém může zůstat trvale
připojený k akumulátoru při minimální spotřebě energie.
Testování
/ Acctiva Multicharger stanovuje stav nabití akumulátoru.

Oblasti použití
/ Osobní vozidla a motocykly (předváděcí prostory, skladové akumulátory).

Technické údaje – Acctiva Multicharger
Nabíjecí proud

6A

12 V

Síťové napětí +/-15 %

110 - 230 V (50/60 Hz)

Nabíjecí charakteristika

IUoU

Krytí

IP 20

Rozměry (D x Š x V)

584 x 288 x 98 mm

Hmotnost

7,75 kg

Certifikace

CE, cTÜVus (Kanada/USA), PSE (Japonsko), NSW (Austrálie)

Síťové jištění

Evropa: 16 A / US/CAN: 15 A / Japonsko: 15 A / Austrálie: 10 A / GB: 3 A

Emisní třída EMC

B

Informace o dalších možnostech rozšíření výbavy obdržíte na vyžádání.
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MÁME TŘI DIVIZE A JEDNU SPOLEČNOU VÁŠEŇ: POSOUVAT HRANICE MOŽNÉHO.
/ Ať už se jedná o svařovací techniku, fotovoltaiku nebo techniku nabíjení akumulátorů − náš požadavek je jasně definován: Být inovační jedničkou.
Se zhruba 3 000 zaměstnanci na celém světě posouváme hranice možného. Důkazem je více než 850 aktivních patentů. Zatímco ostatní se vyvíjejí
krok za krokem, my děláme vývojové skoky. Již od začátku. Základem naší firemní strategie je zodpovědné využití našich zdrojů.
Další informace ke každému výrobku Fronius a o našich prodejních partnerech a reprezentantech po celém světě naleznete na adrese www.fronius.com
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Text a obrázky odpovídají technickému stavu při vydání tiskem. Změny vyhrazeny.
Všechny údaje jsou i přes pečlivé zpracování bez záruky – záruka vyloučena. Autorské právo © 2011 Fronius™. Všechna práva vyhrazena.

3 - 110 Ah

Napětí akumulátoru
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Kapacita akumulátoru

