CARREGADOR de
BATERIA
automático com
microprocessador

BATIUM 25-24

35 180 Ah

35 350 Ah

LIQUIDO

GEL/AGM/VRLA/LIQUIDO

•

A carga é automática : sem vigilância Quando a
carga estiver completa, o Batium mantém o nível de
carga e pode ficar conectado na bateria do veículo com
total segurança.

•

Carregador inteligente: controlado por
microcomputador, o Batium analisa permanentemente
o estado da bateria e regula a carga conforme
necessário. Ele compensa automaticamente as
flutuações de tensão da rede e indica possíveis erros de
tensão da bateria. O carregador se posicionará
automaticamente na última configuração utilisada.

•

Proteção de dispositivos electrónicos a bordo :
não é necessário desconectar a bateria do veículo.
Não há tensão nos alicates até que a bateria esteja
conectada.
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•
Sua curva de carga oferece uma carga
ultra-rápida (ex: 5h em vez de 8h), com
todas as vantagens de uma carga
automática 100%

Sua curva de carga específica garante
uma carga ideal sem supervisão.

•

Carga em 100%: o Batium 25-24 garante uma carga
completa de todos os tipos de baterias de chumbo: Gel,
AGM, VRLA, liquido (curva IUoU). Um carregador de tipo
automático (curva W2 ou WU) carga em geral as baterias à
90%.

•

Carga ultra-rápida: 50% de economia de tempo em
comparação com um carregador convencional. Graças a
corrente constante fornecida durante a fase "Boost", o
Batium garante uma carga ultra-rápida.

•

Descargas profundas : No caso de baterias altamente
descarregadas mas não danificadas, o Batium pode
recarregar a partir de 1V. A maioria dos carregadores não
pode carregar essas baterias.

•

SOS RECOVERY : Esta função pode ser activada para as
baterias que começaram um processo de sulfatação e que
não se irão recargar com uma carga normal. O SOS
Recovery de BATIUM provoca um ciclo específico de carga
de regeneração.

Tem po de recarga a 100%
para bateria descarregada a 80%

Para carregar paleteiras, máquinas de limpeza e
empilhadores,.que incorporam baterias de tração
ao chumbo de 35 Ah a 180 Ah.

Nota: Como regra geral, máquinas de manutenção e
manipulação que não são autoportantes possuem baterias
de chumbo de 180 Ah no máx.
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