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ACCTIVA PROFESSIONAL 35A
/ Profesionální nabíjecí systém pro všechny požadavky v dílně

/ Acctiva Professional 35A zajišťuje bezproblémové procesy během servisu. Díky konstantnímu napětí při diagnostice
a aktualizaci softwaru lze zabránit závadám řídicí jednotky. Inteligentní nabíjecí systém akumulátorů je vybaven
animovaným uživatelským rozhraním na grafickém displeji. Představuje tak optimální nástroj pro automobilové
techniky.
VLASTNOSTI VÝROBKU

POUŽITÍ

/ Plně automatické nabíjení díky systému Plug & Charge.
/ Všechny pracovní kroky se v animované podobě zobrazí
na displeji, a tím se zabrání nesprávné obsluze.
/ Automatická detekce napětí akumulátoru 6 V, 12 V a
24 V.
/ Přenosný nabíjecí systém akumulátorů s robustním a
kompaktním pláštěm pro flexibilní použití v dílně.
/ Ochrana hran pro stabilitu a ochranu před poškozením
laku.
/ Odpojitelné nabíjecí a síťové kabely (v různých délkách).
/ K nabíjení všech olověných startovacích akumulátorů
(olověné, Pb-Ca, Ca/Ca, Pb/Ag, Gel, AGM, EFB, MF,
hybridní) a pro napájení vozidla.
/ Volitelné rozhraní USB pro aktualizaci softwaru nabíjecího systému akumulátorů zajišťuje dlouhodobé a nadčasové použití.
/ Na bázi technologie Active Inverter Technology.
/ 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.
/ K dispozici je profesionální režim se zabezpečeným přístupem pro další nastavení nabíjecího přístroje.

NABÍJENÍ
/ Automatické nabíjení a vyrovnávání paralelního zatížení
spotřebičů během krátkodobého servisu.
DIAGNOSTIKA A AKTUALIZACE SOFTWARU
/ Vyrovnávací provoz zajišťuje napájení paralelních spotřebičů energií během diagnostiky a aktualizace softwaru.
Nabíjecí systém akumulátorů poskytuje proud až 35 A.
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).

OBLAST POUŽITÍ
/ Ideální pro opravárenské dílny osobních a nákladních
vozidel, autobusů, motocyklů, zásahových vozidel, stavebních a zemědělských strojů

TECHNICKÉ ÚDAJE – ACCTIVA PROFESSIONAL 35A
Nabíjecí proud

35 A při 6 V, 12 V, 24 V

6 V / 12 V / 24 V

Síťové napětí +/-15 %

230 V

Nabíjecí charakteristika

IUoU / IU

Krytí

IP 40

Rozměry (D x Š x V)

247 x 162 x 88 mm / 9,72 x 6,38 x 3,46 in.

Hmotnost

2,0 kg / 4,63 lb.

Certifikace

CE

Síťové jištění

16 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 3 700 zaměstnanci na celém světě posouváme hranice možného. Důkazem je více než 800 udělených 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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Fronius Česká republika s.r.o.
Dolnoměcholupská 1535/14
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel +420 272 111 011
Fax +420 272 738 145
charger.sales.cz@fronius.com
www.fronius.cz

Fronius Slovensko s.r.o.
Nitrianska 5
91701 Trnava
Slovensko
Tel +421 335 907 511
Fax +421 335 907 599
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.sk

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefon +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-952560
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.com

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 - 350 Ah

Napětí akumulátoru
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Kapacita akumulátoru

