
LithiumCharger 20A

Artikelnumre: Se nedenfor

LithiumCharger 20A
DEFA LithiumCharger 20A er baseret på moderne switchmodeteknologi. Denne oplader  
repræsenterer den nyeste teknologi inden for batteriopladning og giver batterierne optimal 
levetid.

Lithiumserien består af tre forskellige opladere. En oplader med én kanal og to opladere med 
to kanaler. Alle litiumopladerne kan vække batterier, der har udløst afladningsbeskyttelsen, og 
vil ikke overstige 14,4 V.

Bemærk: Må kun anvendes med lithiumbatterier, herunder Battery Management  
System (BMS), der kan klare 14,4 V-opladning.

Den er velegnet til batterier med en størrelse på op til ca. 300Ah og 2x300Ah og kan vedlige- 
holdelsesoplade batteriet i et ubegrænset tidsrum.

Montering 
Ta deg tid til å lese manualen. Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr.  
Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr:
Ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør. 

Brug
Laderen tåler parallel belastning op til 17A fra andet forbrug samtidig med at den lader
batteriene. Temperaturkompenseret ladespænding med ekstern sensor. Opladeren kan også
tilsluttes et display til fjernlæsning af opladningssekvensen.

LED
Grønt blink - lading, fast grønt lys - fuldladet, røde blink – fejl.

Vedligehold
Opladeren er vedligeholdelsesfri.

Artikelnumre:
709850 - 1x20A Lithium
709860 - 1x20A Lithium + 1x20A Multicharger
709870 - 2X20A Lithium

Tekniske specifikationer
Artikelnumre: 709850 709860 709870

Nettspenning [VAC] 230

Merkeffekt [W] 316 632 632

Driftstemperatur [ºC] -35/+50

Opladningsspænding* [VDC] 14,4

Vedligeholdelsesopladning [VDC] 13,5 13,5/13,6 13,5

Opladningsstrøm [A] 20  2x20  2x20

Anbefalet batteri, max [Ah] 300 2x300 2x300

IP-klassifikation [IP] 44

H/B/D [mm] 183x98x53 183x190x53 183x190x53

Vægt [kg] 1,5 3 3

Beskyttelsesklasse 1

Certificeringer EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

B = Bredde, D = Dybde, H = Højde

* Temperaturkompenseret ca. 5,0 mV/°C/celle. Ref. 25 °C på 709860, kanal 1

defa.com DEFA AS overholder kravene i både ISO 9001-2008, ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2007. 
Derudover overholder vores motorvarmere og -kabler kravene i ISO/TS 16949:2002.
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