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Acctiva Smart 25A
/ Profesjonalny system ładowania spełniający wszelkie wymogi w warsztacie

/ Duży wyświetlacz graficzny z ułatwiającymi obsługę animacjami
/ Specjalny tryb regeneracji głęboko rozładowanych akumulatorów
/ Aktualizacja oprogramowania przez złącze USB
Do następujących akumulatorów i zastosowań profesjonalnych przy napięciu 6/12/24 V DC:
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NOWOŚĆ!
/ Uchwyt ułatwiający przenoszenie podczas pracy w terenie
/ 2 lata gwarancji na wady materiałowe i produkcyjne

Cechy wydajności i jakość
Profesjonalne ładowanie
				
Diagnostyka i aktualizacja
oprogramowania 		
				
Wymiana akumulatora
				
Tryb zasilania sieciowego	
Tryb doładowywania
Akcesoria			

Automatyczne ładowanie i buforowanie odbiorników połączonych
równolegle w krótkim czasie przeznaczonym na serwis.
W trakcie diagnostyki i aktualizacji oprogramowania tryb buforowy
zapewnia zasilanie odbiorników połączonych równolegle, dostarczając
przy tym prąd o natężeniu do 25 A.
Tryb podtrzymania zasilania pozwala zachować wszystkie ustawienia
komputera pokładowego w czasie wymiany akumulatora w samochodzie.
Umożliwia zasilanie urządzeń pozbawionych akumulatora
Regeneruje głęboko rozładowane akumulatory (odsiarczanie).
Wypróbowane w praktyce akcesoria dostępne jako wyposażenie opcjonalne.

25 A

Pojemność akumulatora

3 - 250 Ah

Napięcie akumulatora

6 V / 12 V / 24 V

Napięcie sieciowe +/- 15%

230 V / 50Hz/60Hz

Charakterystyka ładowania

IUoU / IU

Stopień ochrony IP

IP 40

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

270 x 168 x 100 mm

Masa (bez kabli)

2,3 kg

Znak jakości

CE

Bezpiecznik sieciowy

16 A

Klasa emisji zakłóceń elektromagnetycznych (EMC)

A

Informacje dotyczące wyposażenia opcjonalnego otrzymają Państwo na zapytanie.
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TRZY JEDNOSTKI BIZNESOWE, JEDNA PASJA. TECHNOLOGIA, KTÓRA USTANAWIA STANDARDY.
To co w roku 1945 rozpoczęło się jako jednoosobowa działalność, jest dzisiaj przedsiębiorstwem, które ustanawia nowe standardy technologiczne w dziedzinach
spawalnictwa, fotowoltaiki i ładowania akumulatorów. Na całym świecie zatrudniamy blisko 4760 pracowników, a o naszej innowacyjności niech świadczy to, że jesteśmy
w posiadaniu 1253 patentów. Zrównoważony rozwój oznacza dla nas, że kwestie ochrony środowiska i sprawy socjalne traktujemy na równi z wskaźnikami
ekonomicznymi. Nasza dewiza jest od zawsze ta sama: chcemy być liderem innowacyjności.
Dalsze informacje na temat wszystkich produktów firmy Fronius oraz naszych partnerów handlowych i przedstawicieli można uzyskać na stronie internetowej www.fronius.pl
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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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Dane techniczne Acctiva Smart 25A

