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Acctiva Professional Flash 70A
/ Profesjonalne zasilanie energią elektryczną dla celów diagnostycznych i aktualizacji
oprogramowania.

/ Acctiva Professional Flash zapewnia zasilanie prądem w trakcie diagnostyki oraz aktualizacji oprogramowania
pojazdu. 70 amperów zapewnia pełne naładowanie i gotowość do rozruchu zaledwie w kilka minut. Zintegrowane
złącze USB gwarantuje pełną przydatność w przyszłości.
Informacje o produkcie

Zastosowania

/ Całkowicie automatyczne ładowanie dzięki funkcji Plug
& Charge.
/ Przenośny system ładowania akumulatorów o solidnej,
zwartej obudowie, przeznaczony do elastycznego zastosowania w warsztacie.
/ Osłona krawędzi dla zapewnienia trwałości i ochrony
przed uszkodzeniem lakieru.
/ Do ładowania wszelkich rozruchowych akumulatorów
ołowiowych (kwasowo-ołowiowych, ołowiowo-wapniowych, Ca/Ca, ołowiowo-srebrowych, żelowych, AGM, EFB,
MF, hybrydowych) oraz do zasilania pojazdu.
/ Wszystkie funkcje (pojemność akumulatora, napięcie
znamionowe, funkcje serwisowe, zasilanie z sieci zewnętrznej/funkcję buforowania, funkcję I-Check) można
łatwo ustawić na czytelnym wyświetlaczu.
/ Wszystkie aktualne dane ładowania (prąd ładowania,
napięcie, naładowane Ah) są wyświetlane na wyświetlaczu.
/ Zastosowanie technologii Active Inverter Technology.
/ Prostownik jest gotowy do aktualizacji przez zintegrowane złącze USB.
/ Całkowite bezpieczeństwo pojazdu, elektroniki pojazdu
i akumulatora dzięki zastosowaniu zabezpieczenia przeciwzwarciowego, elektronicznego zabezpieczenia przed
zamianą biegunów, wyłączenia zabezpieczającego i termicznego zabezpieczenia przeciążeniowego.

Diagnostyka i szybkie ładowanie
/ Zasilanie odbiorników równoległych podczas diagnostyki i aktualizacji oprogramowania. System ładowania akumulatorów zapewnia podczas tego procesu maksymalne
bezpieczeństwo dzięki prądowi 70 A.
Wymiana akumulatora
/ Tryb podtrzymania podtrzymuje zasilanie w samochodzie na czas wymiany akumulatora, dzięki czemu można
zachować wszystkie ustawienia użytkownika w komputerze pokładowym pojazdu.
Tryb zasilania sieciowego
/ Zapewnia zewnętrzne zasilanie bez wsparcia akumulatora.
Tryb doładowywania
/ Regeneruje całkowicie rozładowane akumulatory (odsiarczanie).
Szybkie ładowanie
/ Wydajne, pełne naładowanie podczas krótkiego czasu
serwisowego i przywracanie gotowości do rozruchu w
kilka minut.
I-Check (kontrola poboru prądu)
/ Dziesięciominutowa, automatyczna kontrola poboru
prądu w pełni rozładowanych akumulatorów rozruchowych w celu stwierdzenia, czy akumulator jest uszkodzony czy jeszcze sprawny.

Obszary zastosowań

Akcesoria opcjonalne - uchwyt ścienny

Dane techniczne Acctiva Professional Flash
Acctiva
Prąd ładowania / prąd Boost
Pojemność akumulatora

Professional Flash

Professional Flash 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)

Napięcie akumulatora
Napięcie sieciowe +/- 15 %

Acct. Professional 30A UCN

12 V

Charakterystyka ładowania

115 V (50/60 Hz)

IUoU

Stopień ochrony

IP 21

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

315 x 110 x 200 mm

Masa

5,7 kg

Znak atestu
Bezpiecznik sieciowy
Klasa emisji zakłóceń
elektromagnetycznych (EMC)

CE, NSW (Australia)

cTÜVus (Kanada/USA)

cTÜVus (Kanada/USA)

Europa: 16 A / Australia: 10 A

US/CAN: 15 A

US/CAN: 15 A

A

FCC15 Class A

A

Informacje dotyczące wyposażenia opcjonalnego otrzymają Państwo na zapytanie.
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DZIAŁAMY W TRZECH DZIEDZINACH, LECZ MAMY JEDNĄ PASJĘ: PRZESUWAMY GRANICE MOŻLIWOŚCI.
/ Nieważne, czy chodzi o spawalnictwo, fotowoltaikę, czy technologię ładowania akumulatorów — nasz cel jest jasno określony: być liderem
w dziedzinie innowacyjności. Razem z około trzema tysiącami naszych pracowników na całym świecie przesuwamy granice możliwości, czego
dowodem jest 850 aktywnych patentów. Tam, gdzie inni stawiają małe kroki, my wykonujemy skoki w rozwoju. Jak zawsze. Odpowiedzialne
obchodzenie się z naszymi zasobami jest podstawą działalności naszej firmy.
Dalsze informacje na temat wszystkich produktów firmy Fronius oraz naszych partnerów handlowych i przedstawicieli można uzyskać na stronie internetowej www.fronius.com
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Akcesoria opcjonalne - walizka systemowa

Tekst i rysunki zgodne ze stanem technicznym w czasie przekazania do druku. Zmiany zastrzeżone.
Wszystkie dane pomimo starannego opracowania są bez gwarancji i są wyłączone od odpowiedzialności. Prawo autorskie © 2011 Fronius™. Wszelkie prawa zastrzeżone.

/ Warsztat samochodowy (diagnostyka, aktualizacja oprogramowania, salon samochodowy, targi, premiery modeli samochodów)

