
 

 

 

 

 

ÎNCĂRCĂTOR ACUMULATORI  

 

Model SM C70T 
Cod 302500 

 

 
 

Prezentare produs: 
 

- Sunt incărcătoare de baterii automate cu program de conservare a încărcarii (reîncărcare puls); 

- Potrivite pentru încărcarea bateriilor plumb: umede WET și fara întreținere, AGM, AGM POWER, 

GEL, Start&stop; 

- Incarcarea se face in mai multe trepte; 

- Bateriile sunt încărcate prin aplicarea de programe sofisticate multi-treapta, de mare eficiență; 

- Încărcarea cu caracteristică curent constant - tensiune constantă minimizează timpul de încărcare a 

bateriei; 

- Poate rămâne conectat la baterie pentru o lungă perioadă de timp; 

- Păstrează bateria gata de utilizare, prin incarcarea in impulsuri; 

- Proiectat pentru a proteja instalatia electronica a automobilelor; 

- Protejate la conectarea cu polaritate inversă și la scurtcircuit; 

- Grad de protectie IP65; 

- Încărcător ușor și compact. Construit pentru utilizare în exterior; 

- Functie de incarcare in 8 trepte; 

- Functie de testare a bateriei de acumulatori, demarorului si alternatorului 
 

Are mai multe moduri de operare: 

- Incarcare normala: 7 amperi- 14.4.V >>> 7.0 amperi 14.7V*; 

- Incarcare baterii dedicate pentru vreme rece si baterii POWER AGM; 

- Functie de egalizare a incarcarii celulelor bateriei ce poate fi adaugata la toate programele de 

incarcare (reconditionare 1.5A-16V); 

- Alimentare cu curent continuu( 7 A-13.6V); 

- Pornirea incarcarii bateriilor foarte descarcate. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caracteristici tehnice: 
 

Tensiune de alimentare 230 V/1 Ph 

Frecventa 50 Hz 

Putere absorbita 120 W 

Tensiunea de incarcare 12 V 

Limitarea tensiunii de incarcare 14,4 - 14,7 V 

Curentul mediu de incarcare 7 A 

Numar de progame de incarcare 5  

Capacitate nominală de referinţă (min/max) 14-150 Ah 

Grad de protectie  IP 65 

Dimensiuni (LxlxH) 202 x 90 x 45 mm 

Greutate neta 0,65 kg 
 

GARANTIE: 24 LUNI persoane fizice, 12 LUNI persoane juridice! 

Accesoriile si consumabilele (siguranţe) nu intra sub incidenta garantiei. 

Service în garanţie şi post-garanţie asigurat în CENTRE SERVICE AUTORIZATE PARTENER. 

 

 


