Automatická interaktivní několikastupňová nabíječka
a udržovací zdroj pro všechny olověné akumulátory 6 a 12V.
ným použitím): pouze zvolte
6 nebo 12V připojte akumulátor
a poté nabíječku do sítě. Zbytek
je 100% automatický.

• Dodávané jsou dvě zaměnitel−
né propojení s akumulátorem:
jedno s naletovanými očky
a zabudovanou ochrannou
pojistkou akumulátoru pro per−
manentní připojení k terminálům

• Jednoduchá, ale kompletní
indikace diodami pro:
napájení/volbu napětí akumulá−
toru; opačnou polaritu připojení;
nabíjení; nabíjení dokončeno
(nebo akumulátor sulfatovaný).
• Ideální pro udržování optimální
kondice nepravidelně
používaných akumulátorů vozidel
různých typů jako jsou veteráni,
stejně tak jako hluboce
zatěžovaných akumulátorů
používaných v zařízeních s poho−
tovostním režimem.
• Několikastupňový program
nabíjení používá konstantní
proud a konstantní napětí pro
zajištění efektivního nabíjení aku−
mulátorů ať již utěsněných (gel
nebo AGM) nebo s plnícími
zátkami a automatické plovoucí
nabíjení perfektně udržující aku−
mulátory všech typů.
• Absolutně bezpečné
dlouhodobé připojení k akumulá−
toru, bez nebezpečí přebití.
• Velice jednoduché použití
(a plná ochrana před nespráv−

akumulátoru umožňující lehké
a rychlé připojení/odpojení
prostřednictvím konektoru
chráněného před povětrnostními
vlivy; druhé propojení je
s kleštičkami pro nabíjení
akumulátoru vyjmutého
z vozidla.

• Volitelné příslušenství
zahrnuje: údržbu akumulátoru
prostřednictvím propojení
do automobilového cigaretového
zapalovače nebo zásuvky
DIN 12V; nástěnný držák,
prodlužovaní kabel 2,5m
a ostatní doplňky
zobrazené na:
www.tecmate−int.com
• Záruka 2 roky.

Univerzální automatická nabíječka a udržovací zdroj
pro moderní a klasické akumulátory
Technické přednosti
• Vyspělý interaktivní několika−
stupňový nabíjecí program
„IUoU“ zajišťuje vysoce efek−
tivní a kompletní nabití bez
ohledu na kompaktní rozměr
této nabíječky AccuMate. Toho
je dosaženo následujícím způ−
sobem:
1) Objemové nabíjení: efek−
tivní nabíjecí proud 1,2A je
udržován na konstantní úrovni
během celého hlavního nabí−
jecího stupně pro maximální
efektivitu nabíjení a minimální
dobu nabíjení jak pro akumulá−
tory 12V a 6V.

• Pokud proud odebíraný aku−
mulátorem během režimu
údržby „plovoucí nabíjení“
překročí (z jakéhokoliv důvodu)
200 mA, vrátí se program nabí−
jení automaticky do stupně
absorpce dokud není akumulá−
tor opětovně plně nabitý. Tím
je zajištěn pohotovostní režim
zařízení, kterého akumulátor je
nabíjen.

100% bezpečné
a uživatelsky přátelské
• Kompletně bezpečné
dokonce i pro nezasvěcené
uživatele. 100% automatické
po prvotním zvolení akumulá−
toru 6 nebo 12V.
2) Stupeň absorpce: napětí
během nabíjení je precizně
monitorováno a pokud vzroste
na 14,3 V je drženo na této
úrovni dokud neklesne proud
na 200 mA pro zajištění
plného nabití.
3) Režim údržby: program
nabíjení nyní přepne do režimu
„plovoucího nabíjení“
s napěťovým limitem 13,6V pro
správnou dlouhodobou údržbu
nepoužívaných akumulátorů.

• Automaticky kontrolované
parametry nabíjení brání pře−
hřátí nebo jinému poškození
akumulátoru.
• Žádné obavy
ze špatného připojení
akumulátoru nebo
nechtěného zkratu.

Elektrický okruh je automaticky
chráněn bez použití pojistek.
Nedochází k jiskření ani při
zkratu.

Volitelné
Objednací kód:
AMDCPLUG

• Nabíjecí proud je automa−
ticky regulován v závislosti
na konstantně monitorované
vnitřní teplotě pro zachování
bezpečné teploty nabíječky
AccuMate i v prostředí s vyso−
kou teplotou.

