
LADDARE 
LIP66 

IP66 Primärswitchad och inbyggnadsladdare på 24V/25Amp 
PS IP66 är en kompakt laddare med vattentätt hölje. Den höga kapslingsklassen, IP66, gör laddaren 
lämpad för användning i krävande miljöer med damm och fukt. IP66 innebär dels att laddaren är helt 
dammtät (IP6x), dels att den har klarat test med 100 liter vatten/min med ett tryck av 100 kPa genom 
ett munstycke med 12,5 mm innediameter fram ett avstånd av 2,5 meter under minst tre minuter 
(IPx6). 
 
Viktiga fördelar 
♦ Helt dammtät. Klarar krävande miljöer med damm och fukt. 
♦ Mycket tålig mot vibrationer och stötar, utmärkt för montering i t.ex. fordon. 
♦ Inga kylfläktar och ventilationshål där damm och vatten kan komma in. 
♦ Startar laddningsprocessen även vid 1 Volts batterispänning. 
♦ Fjärransluten display visar laddningsprocessen, felkopplingar och  om batteriet ej är anslutet. 
♦ Säkerhetsstopp vid överhettning (t.ex. vid laddning i starkt solsken) 
♦ Lämplig för laddning av såväl batterier för cyklisk drift, såsom truckar, golfbilar, städmaskiner,  
        liftar samt för kraftförsörjning och underhållsladdning. 
♦ Liten och lätt, tack vare primärswitchtekniken. 
♦ Lämplig som inbyggnadsladdare eller stationär. 
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Vi förbehåller oss rätten till förändringar i material, färg, tekniska specifikationer samt att låta modeller utgå ur sortimentet. 

Teknisk data 
 
• Högfrekvenssystem med avancerad teknologi.  
• Universal ingående spänning 100-240V, 50-60Hz. 
• Intensiva laddningsparametrar, trots variationer i inkommande nätspänning (-15%+10%) 
• Laddningsprocessen kontrolleras av mikroprocessor.  
• Kompensation för spänningsminskning på anslutningskablarna till batteriet.  
• Laddningsprocessen startar i ”mjukstart” fasen och med en automatisk återställning vid inkoppling av ett 
nytt batteri.  

• Finns att få med  kurvor för gel, vätske och VRLA batterier. Andra kurvor på begäran.  
• Skyddas av ett relä mot polarietsvändning, kortslutning, överspänning m.m.  
• Effektivitet över 85%.  
• Startar laddningscykeln även 1 Volts batterispänning. 
• Termiskt skydd mot överhettning.  
• Hjälpkontakten normalt stängd på inkommande 230 Volts linje. 
• Laddningen visas med fjärransluten display (röd, gul, grön) som visar laddningsprocessen, ev.  
• felkopplingar, om batteriet inte är anslutet.  
• Skyddsklass IP66. Uppfyller samtliga CE, CSA krav.  
• Max. fuktighet 90%.  
• Säkerhetsstopp, laddningen upphör om laddarens skal uppnår +65°C  

• Dimension (lxbxh) 28x18,5x9 cm  
• Vikt 4,5 kg 
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