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ACCTIVA SELLER 30A
/ Professionele voeding in de showroom

/ Hét antwoord op ontladen accu's in de showroom of op beurzen: de Acctiva Seller. De speciaal ontwikkelde software
vermijdt laad- en ontlaadcycli en ontziet zo de startaccu. Met 30 Ampère is bij het demonstreren van de auto of het
afleveren van de auto aan de klant een betrouwbare voeding gegarandeerd. Het compacte formaat en de zeer eenvoudige
bediening zorgen voor optimaal gebruiksgemak.

PRODUCTINFORMATIE
/ Voor het laden en serviceladen van alle lood startbatterijen
(lood-zuur, lood-calcium, Ca/Ca, lood-zilver, gel, AGM,
EFB, MF, hybride) evenals voor de voedingsspanning van
de auto.
/ Voeding gebaseerd op de Active Inverter Technology. De
speciaal ontwikkelde software combineert de voordelen
van een IUoU-karakteristiek en een externe-voedingsmodus. Op deze manier wordt de accu zo veel mogelijk
ontzien. Doordat de technologie laad- en ontlaadcycli in
startaccu's vermijdt, blijft de accucapaciteit behouden.

/ Los te koppelen laad- en netkabels. De kabels kunnen
door de kleinste openingen in de motor- of kofferruimte
naar de accu of de Acctiva Seller worden geleid.
/ Randbescherming zorgt ervoor dat het apparaat stevig
staat en dat lakschade aan of deuken in showroommodellen
worden voorkomen.
/ De speciale constructie van de behuizing maakt toepassing van een T-vergrendelingssysteem mogelijk (bijvoorbeeld een Kensington-slot) en biedt zo een optimale
beveiliging tegen diefstal.
/ Eenvoudige bediening met behulp van Plug & Charge.

/ Absoluut veilig voor auto, boordelektronica en accu door
elektronische beveiliging, beveiliging tegen kortsluiting,
elektronische beveiliging tegen ompolen, veiligheidsuitschakeling en thermische beveiliging tegen overbelasting.

/ Energie-efficiënt dankzij een rendement van maar liefst
96%.

/ Dankzij het compacte formaat is het apparaat probleemloos onder de auto of in de motorruimte te plaatsen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

/ Zonder ventilator, zodat er tijdens het verzorgen van
voeding of het laden van een accu in de showroom geen
storende geluiden zijn te horen.

/ Bij voertuigpresentaties in de showroom en bij introducties, de aflevering van personenauto's, motorfietsen, caravans, landbouwwerktuigen e.d. aan klanten.

Accuspanning
Netspanning +/- 15%
Laadkarakteristiek
Beschermingsklasse
Afmetingen (l x b x h)
Gewicht
Goedkeuringsmerk
Netbeveiliging
EMV-emissieklasse

30 A
12 V
230 V (50/60Hz)
IUoU-voedingsfase / onderhoudsfase
IP 40
270 x 168 x 100 mm
2,4 kg
CE
16 A
B

Informatie over opties ontvangt u op verzoek.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

WIJ HEBBEN DRIE DIVISIES EN ÉÉN PASSIE: DE GRENZEN VAN HET HAALBARE VERSCHUIVEN.
/ Of het nu gaat om de sector Lastechniek, de sector Solarelektronica of de sector Acculaadtechniek, ons doel is volstrekt helder: innovatief koploper
zijn. Met circa 3.000 medewerkers over de hele wereld verschuiven wij de grenzen van het haalbare. Onze meer dan 1.000 verleende octrooien zijn
daarvan het bewijs. Waar anderen zich stapsgewijs ontwikkelen, maken wij grote sprongen. En dat is altijd zo geweest. Op verantwoorde wijze omgaan
met de beschikbare resources – dat vormt de basis voor ons handelen als onderneming.
Meer informatie over de producten van Fronius en over ons wereldwijde netwerk van handelspartners en vertegenwoordigers vindt u op www.fronius.com
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