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Acctiva Seller 30A
/ Alimentação de energia profissional em salas de exposição

/ O Acctiva Seller oferece a solução para baterias de veículos descarregadas na sala de exposição, em apresentações de
veículos. Um software especialmente desenvolvido evita ciclos de carga e descarga e protege a bateria de arranque. Com
30 ampères é garantido um abastecimento confiável de energia, durante a apresentação do veículo e na entrega de
veículos novos aos clientes. Modelo compacto e manuseio simples garantem uma fácil aplicação.

Informações do produto
/ Para a carga e conservação da carga de todas as baterias
de arranque de chumbo (chumbo-ácido, chumbo-cálcio,
cálcio/cálcio, chumbo-prata, gel, AGM, EFB, MF, Hybrid)
bem como para o abastecimento de energia do veículo.
/ Abastecimento de energia baseado na Tecnologia Active
Inverter. Um software especialmente desenvolvido, combina as vantagens da curva característica IUoU e um
modo de abastecimento externo de energia para tratar a
bateria com o máximo de cuidado possível. Esta tecnologia evita ciclos de carga e descarga numa bateria de arranque e preserva a capacidade da bateria.
/ 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.

/ Conexão de alimentação e de carregamento plugável. Os
cabos podem ser conduzidos através de aberturas mínimas
para o compartimento do motor ou porta-malas para a
bateria, ou para o Acctiva Seller.
/ O Protetor de borda de borracha faz com que o equipamento se torne antiderrapante e evite danos na pintura,
bem como depressões nos veículos de exposição.
/ Construção especial de carcaça permite a aplicação de
um sistema de travamento-T (por ex., fechadura-Kensington) e assim oferece proteção ideal antirroubo.
/ Manuseio simples através de Plug & Charge.
/ Economia de energia graças a um grau de eficiência de
96%.

Áreas de aplicação
/ Modelo compacto permite o armazenamento seguro embaixo do veículo ou no compartimento do motor.
/ Modelo sem ventoinha evita ruídos perturbadores na
sala de vendas, durante o abastecimento de energia e
carga da bateria.

/ Apresentação de veículos na sala de exposição e em
estreias de veículos, bem como entrega de veículos a
clientes para carros, motocicletas, trailers e máquinas
agrícolas.

30 A

Tensão da bateria
Tensão da rede +/- 15%
Curva característica de carga
Grau de proteção
Dimensões (C x L x A)
Peso

12 V
230 V (50/60Hz)
Abastecimento de energia com fase IUoU/ fase operação de conservação
IP 40 (horizontal) / IP 44 (vertical)
270 x 168 x 100 mm
2,4 kg

Símbolo de verificação

CE

Fusível de rede de ação lenta

16 A

Classe de emissão EMV

B

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 1.000 patentes concedidas. 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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