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Acctiva Professional Flash 70A
/ O abastecimento de energia profissional para diagnóstico e atualizações de software

/ O Acctiva Professional Flash abastece o veículo com corrente durante o diagnóstico e em atualizações de software. 70
ampères garantem uma carga completa e capacidade de arranque em apenas poucos minutos. Sistema operacional pde
ser atualizada graças a sua interface USB integrada.
Informações do produto

Aplicações

/ Carga totalmente automática através de Plug & Charge.
/ Carregador de Bateria portátil, robusto e compacto para
a utilização flexível na oficina.
/ Protetor de borda de borracha para estabilidade e proteção contra danos à pintura.
/ Para o carregamento de todas as baterias de arranque de
chumbo (chumbo-ácido, chumbo-cálcio, cálcio/cálcio,
chumbo-prata, gel, AGM, EFB, MF, Hybrid) e para o
abastecimento de energia do veículo.
/ Todas as funções (capacidade da bateria, tensão nominal,
função de serviço, fornecimento de carga externa/função
de buffer, função de verificação de corrente) podem ser
claramente definidas no visor.
/ Todos os dados atuais de carga (corrente de carga, tensão
de carga, Ah carregados) são indicados no visor.
/ Baseado na Tecnologia Active Inverter.
/ O carregador é atualizável através de interface USB integrada.
/ Segurança absoluta para veículo, equipamentos eletrônicos de bordo e bateria através de segurança eletrônica,
proteção contra curto-circuito, proteção eletrônica contra
inversões de polaridade, desligamento de segurança e proteção contra sobrecarga térmica.

Diagnóstico e flashing
/ Abastecimento de consumidores paralelos durante o
diagnóstico e em atualizações de software. Neste processo
com 70 A, o carregador de bateria oferece máxima segurança.
Troca de bateria
/ O modo auxiliar durante a troca de bateria assegura a
conservação dos ajustes no veículo feitos pelo usuário.
Modo de alimentação de energia
/ Garante um fornecimento de carga externa sem o auxílio
da bateria.
Modo de atualização
/ Regenera baterias extremamente descarregadas (dessulfatação).
Carga rápida
/ Carga completa eficiente durante o curto tempo de serviço e restabelecimento da capacidade de arranque em poucos minutos.
Verificação de corrente (verificação do
consumo da energia)
/ Verificação automática do consumo da energia em dez
minutos para baterias de arranque descarregadas para determinar se a bateria está com defeito ou ainda é eficiente.

Áreas de aplicação

Acessório opcional Suporte de parede

Dados técnicos do Acctiva Professional Flash
Acctiva
Corrente de carga /
corrente boost
Capacidade da bateria

Professional Flash

Professional Flash UCN

Acct. Professional 30A UCN

50 / 70 A

50 / 70 A

30 A

10 - 250 Ah

10 - 250 Ah

10 - 300 Ah

Tensão da bateria
Tensão da rede +/- 15%

12 V
230 V (50/60 Hz)

115 V (50/60 Hz)

Curva característica de carga

IUoU

Grau de proteção

IP 21

Dimensões (C x L x A)

115 V (50/60 Hz)

315 x 110 x 200 mm

Peso

5,7 kg

Símbolo de verificação
Fusível de rede de ação lenta
Classe de emissão EMV

CE, NSW (Austrália)

cTÜVus (Canadá/EUA)

cTÜVus (Canadá/EUA)

Europa: 16 A / Austrália: 10 A

EUA/Canadá: 15 A

EUA/Canadá: 15 A

A

FCC15 Classe A

A

Informações sobre outras opções podem ser obtidas mediante solicitação.
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NÓS TEMOS TRÊS DIVISÕES E UMA PAIXÃO: SUPERAR OS LIMITES DO POSSÍVEL.
/ Seja na Tecnologia de soldagem, no fotovoltaico ou na tecnologia de carregadores de bateria, o nosso objetivo é claro: queremos ser líderes em
inovação. Com aproximadamente 3.000 funcionários em todo o mundo, nós superamos os limites do que é possível, como prova disso temos mais
de 850 patentes ativas. Enquanto os outros se desenvolvem lentamente, nós ultrapassamos barreiras. Desde sempre. O uso responsável de nossos
recursos é a base do nosso negócio.
Para obter mais informações sobre todos os produtos Fronius e nossos parceiros de distribuição e representantes, visite www.fronius.com
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/ Oficina para automóveis (diagnóstico, atualizações de software, sala de exposição, feiras, estreias de veículos)

