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Acctiva Smart 25A
/ Profesionální nabíjecí systém pro všechny požadavky v dílně

/ Velký grafický displej s animovanými kroky postupu pro velmi snadné ovládání
/ Speciální obnovovací režim pro hluboce vybité akumulátory
/ Aktualizace softwaru prostřednictvím volitelného rozhraní USB
Pro následující akumulátory a aplikace v profesionální oblasti 6/12/24 V DC:
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/ Rukojeť pro velmi jednoduchou manipulaci při mobilním použití
/ 2 roky záruka na materiál a výrobní vady

Výkonové charakteristiky a kvalita
Profesionální nabíjení
Automatické nabíjení a vyrovnávání paralelních spotřebičů
				
během krátké servisní doby
Diagnostika a			
Vyrovnávací režim napájí během diagnostiky a aktualizací softwaru
aktualizace softwaru
paralelní spotřebiče elektrickou energií a přitom dodává proud až 25 A.
Výměna akumulátoru
Podpůrný provoz zajišťuje zachování uživatelských nastavení ve vozidle
				
během výměny akumulátoru.
Režim síťového zdroje
Umožňuje napájení z externího zdroje bez akumulátoru
Obnovovací režim		
Regeneruje hluboce vybité akumulátory (desulfatace).
Příslušenství			
Volitelně je k dostání praxí ověřené příslušenství.

3 - 250 Ah

Napětí akumulátoru

6 V / 12 V / 24 V

Síťové napětí +/-15 %

230 V / 50Hz/60Hz

Nabíjecí charakteristika

IUoU / IU

Krytí

IP 40

Rozměry (D x Š x V)

270 x 168 x 100 mm

Hmotnost (bez kabelu)

2,3 kg

Certifikace

CE

Síťové jištění

16 A

Třída EMC

A

Informace o dalších možnostech rozšíření výbavy obdržíte na vyžádání.
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Tři OBCHODNÍ JEDNOTKY, JEDNA VÁŠEŇ: TECHNOlOgiE, KTErÁ sTANOVuJE sTANDArDY.
společnost, která zahájila svoji činnost v roce 1945 jako podnik jednoho muže, nyní stanovuje technologické standardy v oblasti svařovací techniky, fotovoltaiky a
nabíjení akumulátorů. s přibližně 4 760 zaměstnanci dnes působíme po celém světě. Dokladem inovativního ducha, který v podniku vládne, je 1 253 patentů udělených
nově vyvinutým výrobkům. udržitelný vývoj pro nás znamená rovnoprávnou realizaci ekologických a sociálních hledisek s hospodářskými faktory. Náš požadavek být
inovační jedničkou se přitom nikdy nezměnil.
Další informace ke každému výrobku Fronius a o našich prodejních partnerech a reprezentantech po celém světě naleznete na adrese www.fronius.com

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
sales.trnava@fronius.com
www.fronius.sk

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Tel +43 7242 241 3000
Fax +43 7242 241-952560
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.com
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Kapacita akumulátoru
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Nabíjecí proud

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.
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