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ACCTIVA SELLER 30A
/ Profesjonalne zasilanie w salonie samochodowym

/ Rozwiązaniem problemu rozładowujących się akumulatorów podczas prezentacji pojazdów w salonach
samochodowych jest Acctiva Seller. Specjalnie zaprojektowane oprogramowanie eliminuje cykle ładowania i
rozładowywania, chroniąc w ten sposób akumulator rozruchowy. Urządzenie o mocy 30 amperów stanowi niezawodne
źródło zasilania w czasie prezentacji modeli, a także przy przekazywaniu nowego samochodu klientowi. Kompaktowa
konstrukcja i prosta obsługa zapewniają bezproblemowe użytkowanie.
INFORMACJE O PRODUKCIE
/ Ładuje wszystkie rozruchowe akumulatory ołowiowe,
kwasowo-ołowiowe, ołowiowo-wapniowe, Ca/Ca, ołowiowo-srebrne, żelowe, AGM, EFB, MF, hybrydowe) oraz zasilające pojazd.
/ Zasilanie z użyciem technologii Active Inverter Technology. Specjalne oprogramowanie łączy zalety charakterystyki IUoU oraz trybu zasilania z sieci zewnętrznej, aby
jak najdelikatniej obchodzić się z akumulatorem. W technologii tej nie są stosowane cykle ładowania i rozładowywania akumulatora rozruchowego, co pozwala utrzymać
jego pojemność.
/ Zapewnia całkowite bezpieczeństwo pojazdu, elektroniki pojazdu i akumulatora dzięki zastosowaniu zabezpieczenia przeciwzwarciowego, elektronicznego zabezpieczenia przed zamianą biegunów, bezpiecznego odcięcia i
termicznego zabezpieczenia przeciążeniowego.

/ Wtykany przewód do ładowania i kabel zasilania. Kable
można przeprowadzić przez najmniejsze otwory w komorze silnika lub w bagażniku do akumulatora lub do prostownika Acctiva Seller.
/ Osłona krawędzi sprawia, że urządzenie nie ślizga się i
nie uszkadza lakieru, ani nie pozostawia wgnieceń na
samochodach z ekspozycji.
/ Specjalna konstrukcja obudowy umożliwia zastosowanie systemu blokady (np. Kensington) i gwarantuje optymalną ochronę przed kradzieżą.
/ Prosta obsługa dzięki funkcji Plug & Charge.
/ Wydajność energetyczna dzięki współczynnikowi sprawności 96%.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
/ Kompaktowa konstrukcja umożliwia schowanie zasilania pod samochodem lub w komorze silnika, dzięki czemu urządzenie nie rzuca się w oczy.
/ Konstrukcja bez wentylatora eliminuje uciążliwy szum
w pomieszczeniu w trakcie zasilania i ładowania akumulatora.

/ Prezentacja pojazdów w salonach samochodowych oraz
podczas premier, przekazywanie samochodów, motocykli,
kamperów i maszyn rolniczych klientom.

Napięcie akumulatora

30 A
12 V

Napięcie sieciowe +/- 15 %

230 V (50/60Hz)

Charakterystyka ładowania

Zasilanie fazą IUoU / faza trybu konserwacyjnego

Stopień ochrony
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Masa

IP 40
270 x 168 x 100 mm
2,4 kg

Znak atestu
Bezpiecznik sieciowy
Klasa emisji zakłóceń elektromagnetycznych (EMC)

CE
16 A
B

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 ponad 1000 przyznanych 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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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.

Prąd ładowania
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