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Designação
DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V
Código: 807598

Descrição

CARREGADOR DE BATERIAS com controlo eletrónico para manutenção de baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li de 6/12/24V e
atividades de apoio em oficinas, oficinas de reparação e revendedores automóveis.

A inovadora tecnologia Power Stream garante uma melhor performance, até 50% mais do que os carregadores tradicionais de bateria.
A tecnologia Pulse Tronic garante um carregamento otimo da bateria em 8 fases.

O Doctor Charge 50 executa 5 funções:
1. carregamento automático e manutenção de baterias PULSE TRONIC technology, mesmo em ambientes adversos (baixas
temperaturas);
2. bateria de testes como a tensão nos terminais, a capacidade de arranque (CCA) e a verificação operacional do alternador do
veículo;
3.recuperação de baterias sulfatadas ou muito descarregadas e recuperação ótima da operação com regenarção periódica;
4. fonte de alimentação estável para mudanças de bateria (para proteger a eletrónica a bordo), para atividades de diagnóstico
(verificação da operação realizada nos veículos), para manter operacional as baterias dos veículos em exposição;
5. arranque de veículos. Baseado na tecnologia SMPS (Provisão de Poder de Modo de Comutador).

No caso de falhas ou utilização repetitiva, o Doctor Charge 50 pode ser ajustado e, além disso os cabos podem ser calibrados de
acordo com o seu tipo (comprimentos e/ou secções diferentes). Várias proteções disponivéis. Adaptado ao dispositivo PFC.

  
1 ph 230V Trator Marcação CE

Mota Van pequena Certificação EAC

Carro Escavadora
Certificação 
SEMKO

Barco NFZ
Certificação 
TÜV SUD
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CARREGADOR DOCTOR CHARGE 50

Especificações

  
Código 807598

Corrente de 
carga avaliada

EN60335-2-29 
40/40/20A

Dimensões 33-10-16cm

Voltagem por 
fase

230 V Início atual
1V/C EN60335-
2-29 40(Boost)
/70 (start) A

Peso 3,7 kg

Frequência 
principal

50/60 Hz

Capacidade 
mínima da 
referência 
classificada

10 Ah EAN CODE
800489706427 
7

Carga de 
energia 
absorvida

600 W

Capacidade 
máxima da 
referência 
classificada

600 Ah PEÇAS/PALETE 99 pcs/palete

Voltagem de 
carregamento

6/12/24 V
Posições de 
ajuste

7
PEÇAS/
PALETE-B

88 pcs/
palete-B

Corrente de 
carga eficaz

45/45/23 A


