PRO60
PROFESSIONEL
12V 60A BATTERIOPLADER
OG STRØMFORSYNING
PRO60 fra CTEK er en innovativ, fleksibel og højeffektiv 60A batterioplader og
strømforsyning, designet til at dække behovene på et moderne værksted.
Med den unikke kombination af moderne design, avanceret teknologi og innovative
funktioner er den det eneste batterimanagementtool med en så omfangsrig løsning for
professionel opladning, vedligeholdelse og support af batterier.

INNOVATIVT DESIGN,
INNOVATIV TEKNOLOGI

Pga. konvektionskøling bortfalder behovet for køleventilatorer, hvad der forbedrer driftseffektivitet og
pålidelighed.

KOMPATIBEL MED ALLE KEMIKALIER

Passer til alle typer 12 V-bly/syre-batterier og
litium LiFePO4.

VALG AF VARIABEL STRØMFORSYNING

12,6V til 14,8V tilgængelig, valgbar i 0,1V skridt.
‘Memory Saver’-mode bevarer bilens indstillinger,
hvis batteriet fjernes.

HURTIG OG NEM I BRUG

Den nye og unikke Adaptive Charging-mode registrerer automatisk batteriets størrelse og alle parallelle
belastninger og vælger de optimale indstillinger for
den hurtigste opladning. En enkel brugeroverflade fire knapper og et tydeligt LCD display.

SIKKER OG YDERST STABIL

Uden gnister og beskyttet mod omvendt polaritet,
EMC beskyttelse af høj kvalitet, lave spændingsbølger
og strømbølger, beskyttelse mod indgangsoverspænding og sprængningsbeskyttelse.

BÆRBAR OG HOLDBAR

Udstyret med 5m kabler og kraftige klemmer.
Robust slagresistent hus med klapbart bærehåndtag.
Ekstraudstyr. - Vægophæng, mobil arbejdsstation.

2 ÅRS GARANTI

PRO60

PROFESSIONEL 12V 60A BATTERIOPLADER OG STRØMFORSYNER

PRO60
KEY PRODUCT
FEATURES

Indgangsspænding

220-240V, 50-60Hz, 4,6A

Udgangsspænding

12V, 60A

Startspænding (minimum
spænding for at registrere et
tilsluttet batteri)

0,8V

Afladning ved tilbageføringsstrøm

Mindre end 2Ah/måned

Ripplestrøm

Mindre end 4%

Ripplespænding

Mindre end 4%

Temperaturområde

-20°C til +50°C (-4°F til +122°F)

Batterityper
Batterikapacitet

Bly-syre: Våd, Ca/Ca, AGM, EFB
(Start/Stop typer) og gel
Litium: LiFePO4
Bly-syre: 10-1800Ah
Litium: 15–600Ah

Isoleringsklasse

IP40 (indendørs brug)

Ladekabellængde

5000mm (DC kabel)

Forsyningskabellængde

2500mm (DC kabel)

Temperaturkompensation

Indbygget temperatursensor

USB

Type B USB port for
softwareopdatering og service

Garanti

2 år

Nettovægt kg (enhed med kabler)

8,6kg

Bruttovægt kg (enhed i kasse)

10,1kg

Dimension mm (HxLxB)

284x227x216mm

Der er mulighed for CTEKkundesupport, som kan
besvare eventuelle spørgsmål
i forbindelse med opladning
og CTEK-opladere. Sikkerhed,
enkelthed og fleksibilitet
kendetegner alle produkter og
løsninger, som er udviklet og
solgt af CTEK.
CTEK leverer opladere til
over 70 lande i hele verden.
CTEK er også en pålidelig
OEM-leverandør til mange af
verdens mest prestigefyldte
bil- og motorcykelproducenter.
Få flere oplysninger på
WWW.CTEK.COM
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