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Plně automatický nabíječ baterií řízený

procesorem. Nabíjecí programy a trvalé
udržování "Floating"

• Vhodná pro nabíjení olověných baterií:
WET údržbové a bezúdržbové, AGM, GEL, Ca/Ca.
• Multikrokové nabíjení - baterie se nabíjí vicekrokovými
sofistikovanými programy.
• Vysoká efektivita - I-U nabíjecí charakteristika
(konstantní proud pak konstantní napětí = proud klesá)
zkracuje čas nabíjení baterie.
• Udržovací nabíjení - může zůstat dlouhodobě připojená.
Baterie je vždy připravená k použití.
• Bezpečnost zaručena - ochrana elektroniky vozidla.
Ochrany: nejiskří, proti přepolování, zkratu, přetížení.
Nabíjí bez rušení a napěťových špiček.
Umožňuje nabíjení ve vozidle, bez nutnosti odpojení.
• Test baterie - odhalí sulfatovanou baterií
(mimo FL 1112)
• Regeneruje sulfatované baterie
Program pro desulfataci / vyrovnávání.
Oživuje hluboce vybité baterie.
(mimo FL 1112)
• Vhodný pro profesionální použití.
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Pojistka 15A
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Pojistka 30A
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Pojistka 40A
Technická specifikace
Napájecí napětí
Příkon max.
Jmenovité napětí baterie

Rozsah napětí
Průměrný nabíjecí proud
Efektivní nabíjecí proud
Nabíjecí pozice proudu
Typy baterií
Nabíjecí programy
Kapacita baterie
Rozměry
Hmotnost
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REGENERACE
SULFATOVANÝCH
BATERIÍ

0166345





REGENERACE
SULFATOVANÝCH
BATERIÍ

0147345
FL 1112
3 kroky programu nabíjení char. IUoU

NABÍJENÍ PROUD KLESÁ UDRŽOVÁNÍ
konstantní proud konstantní napětí plovoucí napětí

FL 2213D - FL3713D
3 kroky programu nabíjení char. IUoU

NABÍJENÍ PROUD KLESÁ UDRŽOVÁNÍ
konstantní proud konstantní napětí plovoucí napětí

REGENERACE
SULFATOVANÝCH
BATERIÍ

