1703-1250 Automaattilaturi
				

12V / 50A

1703-1250 Automaattilaturi on älykäs 3-vaiheessa lataava automaattilaturi, joka soveltuu
lähes kaikentyyppisille 12V lyijyakuille, kuten geeli/AGM, avoimet, syväpurkautuneet, ajoneuvosekä kalsium akuille. Laturi hallitsee myös syväpurkautuneen akun elvytyksen. Lisäksi sitä voi
käyttää teholähteenä valitulla jännitteellä.
Laturissa on kolmeasentoinen valintakytkin eri akkutyyppejä varten minkä lisäksi siinä on valittavissa kolme latausjännitettä. Niiden avulla laturista saadaan yhdeksän erilaista latausprofiilia, joilla varmistetaan turvallinen, nopea ja täydellinen latautuminen.
Lisäksi laturi on varustettu pehmytkäynnistys-automatiikalla syväpurkautuneita akkuja varten.
Tällöin lataus suoritetaan hellävaraisesti 50 % virralla.
Laturia voidaan samalla käyttää myös teholähteenä, jolloin se syöttää tehoa suoraan kuormalle valitun jännitteen mukaisesti pitäen samalla huolta akun ylläpitolatauksesta. Ominaisuus
tekee laturista erikoisen hyvin soveltuvan matkailuvaunu tai muuhun akkuvarmennettuun sovellukseen.
Lisävarusteena saatavilla olevan lämpötila-anturin ansiosta laturi toimii täsmällisesti laajalla
käyttölämpötila-alueella ehkäisten samalla akun yli- tai alilatautumisen.
Tehokas 50A malli ovat varustettu lämpötilaohjatulla tuulettimella. Ne ovat lisäksi varustettuja kaksoislatausominaisuudella, jonka avulla voidaan ladata kahta akkua samanaikaisesti.
Virtaviivainen alumiiniprofiilikotelo, hyvä hyötysuhde sekä säätyvänopeuksinen tuuletin tekevät
tästä laturista miellyttävän hiljaisen ja tehokkaan teholähde-laturin.
Normaalien oikosulku-, ylilämpenemis- ja napaisuussuojausten lisäksi laturit on varustettu lähdön ylijännitesuojauksella, mikä varmistaa sekä kytketyn kuorman että ladattavan akun täydellisen suojauksen.

Ominaisuuksia
-12V, 50A, LED näytöllä
-150-500Ah akuille, 2 latauspiiriä
-3-vaiheessa lataava hakkurilaturi kaikentyyppisille lyijyakuille
-3 valittavaa latausasetusta eri akkutyypeille; geeli-, vesi- ja kalsiumtäytteisille
-3 valittavaa toisistaan riippumatonta latausjänniteasetusta. Yhteensä 9 eri latausprofiilia
-Akku voidaan jättää laturiin kytketyksi ilman pelkoa ylilatautumisesta
-Automaattinen pehmytkäynnistyvä hellävarainen lataus syväpurkautuneille akuille
-LED-merkkivalot eri toimintatilojen ilmaisemiseksi
-Mahdollisuus kahden akun yhtäaikaiseen lataukseen (2 erillistä positiivista lähtöä)
-Teholähde-laturi käyttö; kun teholähde-laturitila on valittuna, laitetta voidaan käyttää vakiojännitelähteenä valitun jännitteen mukaisesti tai sekä laturina että teholähteenä kun kuorma ja
akut on kytkettynä rinnan.
-Miellyttävän hiljainen käyttää sillä lämpötilaohjattu tuuletin ei käynnisty ympäristön lämpötilan ollessa alle 40 °C tai akun ollessa ylläpitolatauksessa
-Laturin suojaukset; oikosulku-, ylikuormitus-, ylilämpenemissuojat sekä sulakesuojaus väärää
napaisuutta varten
-Akun ja kuorman suojaukset; ylijännitesuojaus
-Laaja tulojännitealue 180…260 VAC takaa täsmällisen latauksen verkkojännitteen vaihdellessa

