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Acctiva Professional Flash 70A
/ De professionele voeding voor diagnose en software-updates

/ De Acctiva Professional Flash levert de auto stroom tijdens de diagnose en bij software-updates. 70 Ampère zorgen
voor volledige lading en startcapaciteit in slechts enkele minuten. De geïntegreerde interface zorgt ervoor dat het
apparaat volledig toekomstvast is.

Productinformatie

Toepassingen

/ Volautomatisch laden met behulp van Plug & Charge.
/ Draagbaar acculaadsysteem met robuuste, compacte behuizing voor het flexibel gebruik in de werkplaats.
/ Randbescherming voor extra stevigheid en bescherming
tegen lakschade.
/ 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.
/ Alle functies (accucapaciteit, nominale spanning, servicefunctie, FSV/bufferfunctie, I-Check-functie) kunnen
heel gemakkelijk via het display worden ingesteld.
/ Alle actuele laadgegevens (laadstroom, laadspanning, geladen Ah) worden overzichtelijk op het display weergegeven.
/ Gebaseerd op Active Inverter Technology.
/ Via de geïntegreerde USB-interface is de software van
het laadapparaat snel te updaten.
/ Absoluut veilig voor auto, boordelektronica en accu door
elektronische beveiliging, beveiliging tegen kortsluiting,
elektronische beveiliging tegen ompolen, veiligheidsuitschakeling en thermische beveiliging tegen overbelasting.

Diagnose en flashen
/ Voeding van parallelverbruikers tijdens de diagnose en
bij software-updates. Het acculaadsysteem biedt bij deze
procedure met 70 Ampère maximale zekerheid.
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 ondersteuning
van de accu.
Refresh-modus
/ Regenereert diepontladen accu's (desulfatering).
Snellading
/ Krachtige volledige lading tijdens korte onderhoudstijden
en het binnen enkele minuten opnieuw tot stand brengen
van de startcapaciteit.
I-Check (controleren van de stroomopname)
/ Automatisch controleren van de stroomopname gedurende tien minuten voor ontladen accu's om vast te
stellen of de accu defect is of nog kan worden gebruikt.

Toepassingsgebieden

Optioneel accessoire muursteun

Technische gegevens Acctiva Professional Flash
Acctiva
Laadstroom / Boost-stroom
Accucapaciteit

Professional Flash
50 / 70 A

50 / 70 A

30 A

10 - 250 Ah

10 - 300 Ah

230 V (50/60 Hz)

115 V (50/60 Hz)

12 V

Laadkarakteristiek

IP 21

Afmetingen (l x b x h)

315 x 110 x 200 mm

Gewicht
Goedkeuringsmerk

115 V (50/60 Hz)

IUoU

Beschermingsklasse

Netbeveiliging

Acct. Professional 30A UCN

10 - 250 Ah

Accuspanning
Netspanning +/- 15%

Professional Flash UCN

5,7 kg
CE, NSW (Australië)

cTÜVus (Canada/VS)

cTÜVus (Canada/VS)

Europa: 16 A / Australië: 10 A

VS/Canada: 15 A

VS/Canada: 15 A

A

FCC15 Class A

A

EMV-emissieklasse

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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Optioneel accessoire systeemkoffer

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.

/ In de autowerkplaats (diagnosestelling, software-updates, showroom, beurzen, introducties).

