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Designação
T-CHARGE 26 EVO 12V/24V
Código: 807595

Descrição

Carregador de bateria, mantenedor de carga e testador eletrônico multifuncional para baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li
12V/24V com display LCD.

Programas de carregamento e manutenção no Pulse Tronic específicos para a tecnologia de bateria selecionada. Função BOOST para
carga rápida. Função avançada para carregar e manter baterias em baixas temperaturas. A ativação da função RECOVERY permite
recuperar baterias sulfatadas. Execute o teste da bateria do alternador e do veículo. É uma fonte de alimentação contínua e confiável
durante as trocas de bateria. Uso simplificado e exibição imediata dos parâmetros graças à tela LCD.

Características:
Carga automática e manutenção no Pulse Tronic com base na tecnologia de bateria selecionada;
- Função BOOST para carga rápida de baterias;
- Função COLD para carga e manutenção de baterias a baixas temperaturas;
- Função RECOVERY para recuperação de baterias sulfatadas;
- Função TEST para baterias, arranque e alternador;
- Função SUPPLY para fornecimento estável de energia durante trocas de bateria;
- Tela LCD;
- Proteções contra sobrecargas, curto-circuito e inversão de polaridade.
- Inclui cabo com grampos e com ilhoses.

  
1 ph 230V Trator

Mota Van pequena

Carro Marcação CE

Barco Escavadora

CARREGADOR T-CHARGE 26 EVO



Este documento pode ser atualizado sem aviso prévio.

FICHA TÉCNICA

Ferramentas > Carga e Arranque > Carregadores

2/2

CARREGADOR T-CHARGE 26 EVO

Especificações

  
Código 807595

Corrente de 
carga avaliada

EN60335-2-29
16 / 8 A 

Dimensões 30 - 9,5 - 5,5 cm

Voltagem por 
fase

230 V

Capacidade 
mínima da 
referência 
classificada

10 Ah Peso  1,6 kg

Frequência 
principal

50/60 Hz

Capacidade 
máxima da 
referência 
classificada

250 Ah EAN CODE
800489798456 
8

Carga de 
energia 
absorvida

220 W
Posições de 
ajuste

Automático

Voltagem de 
carregamento

12/24 V

Corrente de 
carga eficaz

16/8A


