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Acctiva Professional Flash 70A
/ Profesionální napájení pro diagnostiku a aktualizace softwaru

/ Acctiva Professional Flash zásobí vozidlo proudem i během diagnostiky a aktualizací softwaru. 70 ampérů zajistí plné
nabití a startovací schopnost během několika málo minut. Integrované rozhraní USB zaručuje perspektivní budoucnost.

Informace o výrobku

Použití

/ Plně automatické nabíjení díky systému Plug & Charge.
/ Přenosný nabíjecí systém akumulátorů s robustním a
kompaktním pláštěm pro flexibilní použití v dílně.
/ Ochrana hran pro stabilitu a ochranu před poškozením
laku.
/ K nabíjení všech olověných startovacích akumulátorů
(olověné, Pb-Ca, Ca/Ca, Pb/Ag, Gel, AGM, EFB, MF,
hybridní) a pro napájení vozidla.
/ Veškeré funkce (kapacita akumulátoru, jmenovité napětí,
servisní funkce, funkce FSV/vyrovnávání, funkce I-Check)
lze přehledně zobrazit na displeji.
/ Veškeré aktuální údaje (nabíjecí proud a napětí, nabití
v Ah) se zobrazují na displeji.
/ Na bázi technologie Active Inverter Technology.
/ Možnost aktualizace nabíjecího přístroje díky integrovanému rozhraní USB.
/ 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.

Diagnostika a „flashování“
/ Napájení paralelních spotřebičů během diagnostiky a
aktualizací softwaru. Nabíjecí systém akumulátorů
zajišťuje maximální bezpečnost během tohoto 70A
procesu.
Výměna baterie
/ Podpůrný provoz zajišťuje zachování uživatelských nastavení ve vozidle během výměny akumulátoru.
Režim síťového zdroje
/ Zaručuje vnější napájení bez podpory akumulátoru.
Obnovovací režim
/ Regeneruje hluboce vybité akumulátory (desulfatace).
Rychlé nabíjení
/ Výkonné úplné nabití během krátké doby servisu a obnovení startovací schopnosti v několika minutách.
I-Check (zkouška odběru proudu)
/ Desetiminutová automatická zkouška odběru proudu
pro zjištění, zda je vybitý akumulátor vadný, nebo ještě
provozuschopný.

Oblasti použití
/ Automobilové dílny (diagnostika, aktualizace softwaru, předváděcí prostory, veletrhy, premiéry vozů)

Volitelné příslušenství – systémový kufřík

Volitelné příslušenství – držák na stěnu

Nabíjecí proud / Zesílený proud
Kapacita akumulátoru

Professional Flash

Acct. Professional 30A UCN

50 / 70 A

50 / 70 A

30 A

10 - 250 Ah

10 - 250 Ah

10 - 300 Ah

230 V (50/60 Hz)

115 V (50/60 Hz)

Napětí akumulátoru
Síťové napětí +/-15 %

Professional Flash UCN

12 V

Nabíjecí charakteristika

115 V (50/60 Hz)

IUoU

Krytí

IP 21

Rozměry (D x Š x V)

315 x 110 x 200 mm

Hmotnost
Certifikace
Síťové jištění
Emisní třída EMC

5,7 kg
CE, NSW (Austrálie)

cTÜVus (Kanada/USA)

cTÜVus (Kanada/USA)

Evropa: 16 A / Austrálie: 10 A

US/CAN: 15 A

US/CAN: 15 A

A

FCC15 třída A

A

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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