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Acctiva Smart 25A
/ Tamirhanedeki tüm ihtiyaçları karşılayan profesyonel şarj sistemi

/ Kolay kullanım için canlandırmalı uygulama adımları içeren büyük grafik ekran
/ Aşırı deşarj olmuş piller için özel refresh modu
/ Opsiyonel USB arabirimi üzerinden yazılım güncellemesi
6/12/24 V DC profesyonel alanda aşağıdaki pil ve uygulamalar için:
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YENİ!
/ Mobil işlemlerde en kolay kullanım için tutamak
/ Malzeme ve üretim hataları için 2 yıl garanti

Performans özellikleri ve kalite
Profesyonel şarj		
Paralel tüketiciler için kısa servis süresinde otomatik şarj ve tamponlama.
Diyagnoz ve yazılım		
Diyagnoz ve yazılım güncellemesi esnasında tamponlama işletimi
güncellemesi 		
Paralel tüketicilerin enerji beslemesini gerçekleştirir ve bu esnada
				
25 ampere kadar akım sağlar.
Pil değişimi			
Destek işletimi, pil değiştirildiğinde araçtaki kullanıcı ayarlarının korunmasını sağlar.
Adaptör modu		
Pilsiz harici besleme sağlar.
Refresh modu			
Aşırı deşarj olmuş pilleri yeniler (sülfat giderimi).
Aksesuarlar			
Opsiyonel olarak uygulamada denenmiş aksesuarlar sunulur.

25 A

Pil kapasitesi

3 - 250 Ah

Pil gerilimi

6 V / 12 V / 24 V

Şebeke gerilimi +/- %15

230 V / 50Hz/60Hz

Şarj karakteristik eğrisi

IUoU / IU

Koruma derecesi

IP 40

Boyutlar (U x G x H)

270 x 168 x 100 mm

Ağırlık (kablo hariç)

2,3 kg

Test onay işareti

CE

Şebeke sigortası

16 A

EMU cihaz sınıfı

A

Opsiyonlarla ilgili bilgileri talep ederek alabilirsiniz.
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