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AccuPocket 
150/400

Ívstabilitás hálózati csatlakozás nélkül



NiNcs stAbil Ív hálózAti 
csAtlAkozás Nélkül? 

De igeN, ez lehetséges!

Milyen hegesztési 
kihívások várnak Önre?

let’s get connected.

Milyen feltételek érvényesülnek a helyszíni 
hegesztés során? és vajon ott is elegendő 

az áramforrást a hálózathoz csatlakoztatni? 
ez utóbbi az AccuPocketnek köszönhetően 

a jövőben nyugodtan figyelmen kívül 
hagyható. Az akkumulátoros üzemmód egy 

olyan hegesztési eljárást tesz lehetővé, 
amely teljesen független a villamos 

hálózattól. A hagyományos megoldásoknál 
gyakran költséges hálózati tápvezetékeket 
kell elhelyezni az esemény helyszínén vagy 

egy nehéz és hangos generátort kell 
alkalmazni – egyik sem ideális megoldás a 

hegesztő számára. Az AccuPocket itt is 
segítséget nyújt.



hároM külÖNbÖző üzeMMóD

/ Egy akkufeltöltéssel akár 18 elektróda (2,5 mm) 
felhasználása akkumulátoros üzemmódban

/	Generátoros	üzemmód	(2	kVA	elegendő)
/	Stabil	ív	hibrid	üzemmódban	történő	egyidejű	töltés	

és hegesztés következtében

Az AccuPocket előNyei

NAgyobb ÍvstAbilitás Az AkkuMulátoros 
techNológiáNAk kÖszÖNhetőeN

/	Az	elektróda	egyszerű	gyújtása	a	nagy	zárlati	áramok	
következtében

/	A	hegesztőfeszültség	független	a	feltöltési	állapottól,	az	ív	
nem szakad meg

/ Rutil, bázikus, CEL és különleges elektródák
/	6	db	3,25	mm-es	vagy	18	db	2,5	mm-es	elektróda	teljes	
akkufeltöltés	esetén	vagy	130	cm-es	TIG	hegesztővarrat	
150 A-nél

A biztoNságos NAgy teljesÍtMéNyű 
AkkuMulátor A hegesztéstechNikábAN is 
MegjeleNik

/ LiFePo4, 400 Wh
/ Nincs memóriaeffektus
/ Csekély önkisülés
/ Az összes akkumulátorcella feszültségfelügyelete
/	Túltöltés,	mélykisülés	és	túlmelegedés	elleni	védelem
/	Gyorstöltés	30	perc	alatt	(80%-os	teljesítmény)

Mobil és strAPAbÍró

/	Beépített	akkumulátor
/	11	kg	összsúly	(töltőkészülék	nélkül)
/	Robusztus	felépítés	kedvezőtlen	körülmények	között	történő	

használathoz
/	TIG	változat	is	rendelkezésre	áll	kiegészítő	funkciókkal
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Az összes Fronius termékről, valamint világszerte működő értékesítő partnereinkről és képviselőinkről bővebb tájékoztatást talál a következő honlapon: www.fronius.com v08 Aug 2017 HU

HÁROM ÜZLETÁGAK, EGY SZENVEDÉLY: A MÉRTÉKADÓ TECHNOLÓGIA.
Ami 1945-ben egy fős üzemként kezdődött, mára a hegesztéstechnika, a fotovoltaikus berendezések, valamint az akkumulátortöltő rendszerek területén mértékadóvá 
vált. Jelenleg világszerte kereken 3800 munkatársunk tevékenykedik, és 1242 termékfejlesztési szabadalom teszi egyértelművé az innovatív szellemet a vállalatnál. A 
fenntartható fejlődés számunkra azt jelenti, hogy a környezet szempontjából fontos és a szociális szempontokat a gazdasági tényezőkkel egyenjogúan valósítjuk meg. 
Ennek során soha nem változott a szándékunk: vezető szerepet akarunk betölteni az innováció területén. 
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telephone +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius Middle East FZE
P.O. Box: 263241
Jebel Ali / JAFZA ONE BUILDING
Dubai / U.A.E
Telephone +971 (0) 56 499 8224
contact.middleeast@fronius.com
www.fronius.ae/pw

Fronius UK Limited
Maidstone Road, Kingston
Milton Keynes, MK10 0BD
United Kingdom
Telephone +44 1908 512 300
Fax +44 1908 512 329
info-uk@fronius.com
www.fronius.co.uk

Fronius (Thailand) Ltd.
Pinthong Industrial Estate I
789/193 Moo 1, Sriracha, 
Chonburi 20230
Building: P17/B1
Thailand
sales.Thailand@fronius.com
www.fronius.co.th

Fronius USA LLC
6797 Fronius Drive
Portage, IN 46368
USA
Telephone +1 877 FRONIUS
sales.usa@fronius.com
www.fronius-usa.com

Fronius India Private Limited
GAT no 312, Nanekarwadi
Chakan, Taluka - Khed District
Pune 410501
India
Telephone + 91 98 20 60 52 07
sales.india@fronius.com
www.fronius.in

Fronius Canada Ltd.
2875 Argentia Road, Units 4,5 & 6 
Mississauga, ON L5N 8G6
Canada 
Telephone +1 905 288-2100 
Fax +1 905 288-2101 
sales.canada@fronius.com
www.fronius.ca

MűszAki ADAtok
AccuPocket

Akkumulátor névleges feszültsége 52,8 V
Normál töltés töltőárama 10 A

gyorstöltés töltőárama 18 A
Akkumulátor kapacitása 396 Wh

Akkumulátor típusa Li-ion
hegesztőáram tartomány

elektróda Dc
tig Dc

10 - 140 A
3 - 150 A

hegesztőáram hibrid üzemmódban, 
bevont elektródás hegesztés  

40°c-on (104°F)

18%	ED,	140	A
25%	ED,	100	A
100%	ED,	40	A

hegesztőáram hibrid üzemmódban, 
tig hegesztés  

40°c-on (104°F)

25%	ED,	150	A
50%	ED,	100	A
100%	ED,	65	A

üresjárati feszültség 90 V
csökkentett üresjárati feszültség 15 V

iP-védettség IP 23
hűtési mód AF

vizsgálati jel CE, S
Méretek h/sz/ma 435 x 160 x 310 mm

Active charger 1000/230 Active charger 1000/120
hálózati feszültség ~	230	V	AC,	±15% ~	120	V	AC,	±5%
hálózati frekvencia 50 / 60 Hz

hálózati áram max.	9,5	A	eff. max.	16	A	eff.
hálózati biztosító max. 16 A max. 20 A

hatásfok max.	95% max.	93,5%
hatásos teljesítmény max. 1100 W

teljesítményfelvétel (készenléti) max. 2,4 W max. 1,7 W
érintésvédelmi osztály I	(védővezetővel)

Max. megengedett hálózati 
impedancia a közhálózati 

interfészen (Pcc)
nincs

eMc készülékosztály A

vizsgálati jel CE

kimeneti feszültségtartomány 30	-	58	V	DC
kimeneti áram max.	18	A	DC

kimeneti teljesítmény max. 1040 W max. 1025 W
hűtés Konvekció és ventilátor

Méretek h/sz/ma 270 x 168 x 100 mm
súly (kábel nélkül) kb. 2 kg

iP-védettség IP43S
túlfeszültségi kategória

A készülék csak földelt csillagpontú 
hálózatokban üzemeltethető.
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