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Designação
PULSE 50 230V 6V/12V/24V
Código: 807588

Descrição

Carregador de baterias com controlo eletrónico para baterias WET, GEL, AGM, MF, SPIRAL, START-STOP de 6/12/24V, para carregamento/
manutenção de baterias (PULSE TRONIC), para recuperação de baterias sulfatadas ou muito descarregadas e para arranque de veículos.

É muito fácil de utilizar, graças ao reconhecimento automático do tipo de bateria e à presença de um teclado de fácil utilização.
A inovadora tecnologia Power Stream proporciona uma melhoria significativa da performance, até 50% superior, comparada com carre-
gadores de bateria tradicionais graças a um controlo avançado do processo de carga, a uma transferência de potência mais eficiente e a 
tempos de carga mais rápidos, que resultam numa melhoria das condições da bateria e consequentemente numa maior vida útil.

A tecnologia Pulse Tronic garante um carregamento otimo da bateria em 8 fases, a qual testa, monitora, aumenta e mantem o estado
da carga.
Características:
- Carregamento/manutenção automáticos, carga rápida BOOST.
- Tecnologia SMPS (Provisão de Poder de Modo de Comutador).
- Pulse Tronic com carga por impulso.
- LED de sinalização do estado de carga, fim de carga e proteção da intervenção.
- Função recovery para recuperação de baterias sulfatadas.
- Os grampos não possuem energia se desligados da bateria.
- Proteções contra sobrecargas, curto-circuito e inversão de polaridade. Adaptado ao dispositivo PFC.

  
1 ph 230V Trator Marcação CE

Mota Van pequena Certificação EAC

Carro Escavadora
Certificação 
TÜV SUD

Barco NFZ

CARREGADOR PULSE 50
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CARREGADOR PULSE 50

Especificações

  
Código 807588

Corrente de 
carga avaliada

EN60335-2-29
40 / 40 / 20 A 

Dimensões 33-10-16cm

Voltagem por 
fase

230 V Início atual

1V/C EN60335-
2-29 40 
(Boost)/70 
(Start) A

Peso 3,5 kg

Frequência 
principal

50/60 Hz

Capacidade 
mínima da 
referência 
classificada

10 Ah EAN CODE
800489795906 
1

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

1
Peças/
Palete-B

88 pcs/
palete-B

Corrente de 
carga eficaz

45/45/23 A


