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Acctiva Professional 35A
/ Het Profi laadsysteem voor alle toepassingen in de werkplaats

/ De Acctiva Professional 35A zorgt voor vlotte processen tijdens het onderhoud. Door een constante spanning bij
diagnose en software-updates worden storingen in de regelunit voorkomen. Het intelligente acculaadsysteem is met
een duidelijke gebruikershandleiding op het grafische display het optimale gereedschap voor de automonteur.
Producteigenschappen

Toepassingen

/ Volautomatisch laden met behulp van Plug & Charge.
/ Alle gebruikstoepassingen worden gedetailleerd op het
display getoond - een onjuiste bediening wordt daardoor
voorkomen.
/ Automatische instelling van de accuspanning bij 6 V,
12 V en 24 V.
/ Draagbaar acculaadsysteem met robuuste, compacte behuizing voor het flexibel gebruik in de werkplaats.
/ Randbescherming voor extra stevigheid en bescherming
tegen lakschade.
/ Koppelbare laad- en netkabels (van verschillende lengten).
/ Voor het laden van alle lood startbatterijen (lood-zuur,
lood-calcium, Ca/Ca, lood-zilver, gel, AGM, EFB, MF, hybride) en voor de voedingsspanning van de auto.
/ Optionele USB-interface voor software-updates voor het
acculaadsysteem zorgt voor een permanente en toekomstvaste inzet.
/ Gebaseerd op de Active Inverter Technology.
/ Absoluut veilig voor auto, boordelektronica en accu door
elektronische beveiliging, beveiliging tegen kortsluiting,
elektronische beveiliging tegen ompolen, veiligheidsuitschakeling en thermische beveiliging tegen overbelasting.
/ Toegangsveilige profimodus voor meerdere laadapparaatinstellingen beschikbaar.

Laden
/ Automatisch laden en bufferen van parallelverbruikers
tijdens de korte reparatietijd.
Diagnose en software update
/ De modus Bufferen voorziet tijdens de diagnose en bij
software-updates de parallelverbruikers van energie. Het
acculaadsysteem levert daarbij tot maximaal 35 Ampère
stroom.
Accu vervangen
/ De voedingsfunctie zorgt bij het vervangen van accu's
voor het behouden van gebruikersinstellingen in het
voertuig.
NETMODUS
/ Garandeert de externe voeding zonder de ondersteuning
van de accu.
Refresh-modus
/ Regenereert diepontladen accu's (desulfatering).

Toepassingsgebied
/ In de werkplaats voor personenauto’s, bedrijfsauto’s,
bussen, motorfietsen, hulpverleningsvoertuigen, bouwmachines, landbouwmachines.

35 A bij 6 V, 12 V, 24 V

Accucapaciteit

3 - 350 Ah

Accuspanning

6 V / 12 V / 24 V

Netspanning +/- 15%

230 V

Laadkarakteristiek

IUoU / IU

Beschermingsklasse

IP 40 (horizontaal) / IP 44 (verticaal)

Afmetingen (l x b x h)
Gewicht

247 x 162 x 88 mm / 9,72 x 6,38 x 3,46 in.
2,0 kg / 4,63 lb.

Goedkeuringsmerk
Netbeveiliging

CE
16 A

EMV-emissieklasse

B

Informatie over opties ontvangt u op verzoek.
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WIJ HEBBEN DRIE DISCIPLINES EN ÉÉN HARTSTOCHT: GRENZEN VERSCHUIVEN.
/ Of het nu gaat om acculaadsystemen, lastechniek of solarelektronica - onze doelstelling is altijd dezelfde: aanvoerder zijn op het terrein van technologie en kwaliteit. Met meer dan 3.000 medewerkers over de hele wereld verschuiven wij de grenzen van het haalbare. Onze 737 actieve octrooien
zijn daarvan het bewijs. Waar anderen zich stapsgewijs ontwikkelen, maken wij sprongen. En dat is altijd zo geweest. Meer informatie over de producten van Fronius en over ons wereldwijde netwerk van handelspartners en vertegenwoordigers vindt u op www.fronius.com
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Teksten en afbeeldingen komen overeen met de stand van de techniek bij het ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden.
Zonder schriftelijke toestemming van Fronius International GmbH mag dit document noch in zijn geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of op andere wijze worden vermenigvuldigd.
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