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ACCTIVA PROFESSIONAL FLASH 70A
/ O fornecimento de energia profissional para diagnóstico e actualizações de software

/ O Acctiva Professional Flash fornece o veículo com corrente durante o diagnóstico e em actualizações de software. Um
fornecimento de 70 amperes garante uma carga completa e capacidade de arranque em apenas poucos minutos. O
interface USB integrado permite que o equipamento esteja preparado para o futuro.
INFORMAÇÕES DO PRODUTO

APLICAÇÕES

/ Carga totalmente automática através de Plug & Charge.
/ Carregador de Bateria portátil, robusto e compacto para
a utilização flexível na oficina.
/ Protector de bordos de borracha para estabilidade e
protecção contra danos à pintura.
/ Para o carregamento de todas as baterias de arranque de
chumbo (chumbo-ácido, chumbo-cálcio, cálcio/cálcio,
chumbo-prata, gel, AGM, EFB, MF, Hibridas) e para o
fornecimento de energia ao veículo.
/ Todas as funções (capacidade da bateria, tensão nominal,
função de serviço, fornecimento de carga externa/função
de buffer, função de verificação de corrente) podem ser
claramente definidas no visor.
/ Todos os dados actuais de carga (corrente de carga,
tensão de carga, Ah carregados) são indicados no visor.
/ Baseado na Tecnologia Active Inverter.
/ O carregador é actualizável através do interface USB
integrado.
/ Segurança absoluta para veículo, equipamentos
electrónicos de bordo e bateria através de segurança
electrónica, protecção contra curto-circuito, protecção
electrónica contra inversões de polaridade, desactivação
de segurança e protecção contra sobrecarga térmica.

DIAGNÓSTICO E FLASHING
/ Fornece cargas paralelas durante o diagnóstico e
actualizações de software. O carregador ofereçe uma
segurança máxima durante este processo, com uma
corrente de 70 A.
TROCA DE BATERIA
/ O modo auxiliar durante a troca de bateria assegura a
conservação dos ajustes no veículo feitos pelo utilizador.
MODO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA
/ Garante um fornecimento de carga externa sem o auxílio
da bateria.
MODO DE RENOVAÇÃO
/ Regenera baterias extremamente
(dessulfatação).

descarregadas

CARGA RÁPIDA
/ Carga completa eficiente durante curtos periodos de
serviço e restabelecimento da capacidade de arranque em
poucos minutos.
VERIFICAÇÃO DE CORRENTE (VERIFICAÇÃO DO
CONSUMO DA ENERGIA)
/ Verificação automática do consumo da energia em dez
minutos para baterias de arranque descarregadas para
determinar se a bateria está com defeito ou ainda é eficiente.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Acessório opcional - Suporte de parede

DADOS TÉCNICOS DO ACCTIVA PROFESSIONAL FLASH
ACCTIVA
Corrente de carga /
corrente boost
Capacidade da bateria

PROFESSIONAL FLASH

PROFESSIONAL FLASH UCN

ACCT. PROFESSIONAL 30A UCN

50 / 70 A

50 / 70 A

30 A

10 - 250 Ah

10 - 250 Ah

10 - 300 Ah

Tensão da bateria
Tensão da rede +/- 15%

12 V
230 V (50/60 Hz)

115 V (50/60 Hz)

Curva característica de carga

IUoU

Grau de proteção

IP 21

Dimensões (L x P x A)

115 V (50/60 Hz)

315 x 110 x 200 mm

Peso

5,7 kg

Marca de conformidade
Fusível de rede de ação lenta
Classe de emissão EMV

CE, NSW (Austrália)

cTÜVus (Canadá/EUA)

cTÜVus (Canadá/EUA)

Europa: 16 A / Austrália: 10 A

EUA/Canadá: 15 A

EUA/Canadá: 15 A

A

FCC15 Classe A

A

Informações sobre outras opções podem ser obtidas mediante solicitação.
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NÓS TEMOS TRÊS DIVISÕES E UM OBJECTIVO: SUPERAR LIMITES.
/ Seja em Carregadores de Bateria, Tecnologia de Soldadura ou na Energia Solar - a nossa missão é claramente definida: ser líder em tecnologia e
qualidade. Com aproximadamente 3.000 funcionários em todo o mundo, nós superamos os limites do que é possível, como prova disso temos as mais
de 850 patentes activas. Enquanto os outros se desenvolvem lentamente, nós ultrapassamos barreiras. Para obter mais informações sobre todos os
produtos Fronius e nossos parceiros de distribuição e representantes, visite www.fronius.com
v01 2013 PT

BateryEquipe, Lda.
Rua de Benguela, n.º 27
Bairro Operário
Luanda - Angola
Tel: 923427151 / 923414524
info@bateryequipe.com
www.bateryequipe.com

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefone +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-952560
battery.chargers@fronius.com
www.fronius.com

PT v01 2015
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/ Oficinas automóveis (diagnóstico, actualizações de software, sala de exposição, feiras, estreias de veículos)

