EDrive EDM

Robuuste traditionele lader.

Toepassingen:
Interne logistiek
Reinigingsmachines
Hoogwerkers
Elektrische voertuigen

Reeds meer dan 60 jaar wordt deze lader met succes ingezet in de meest uiteenlopende
toepassingen in de markt en is uitermate geschikt voor ruwe industriële omgevingen. De EDrive EDM
is een robuuste lader die standaard is voorzien van een geheugenfunctie. Verder beschikt de lader
ook over een druppellading of onderhoudslading. Een model met pomp is in optie verkrijgbaar voor
zuurcirculatie. In het algemeen adviseert Emrol de EDrive EDM voor toepassingen die nood hebben
aan een laadstroom groter dan 25A.

Voordelen EDrive EDM
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Enkel geschikt voor het laden van natte batterijen
Robuuste en betrouwbare lader
Standaard voorzien van geheugenfunctie
Beschikt over druppellading/onderhoudslading
Laadtijd tussen 8 en 12 uur
Herlaadcapaciteit van 60 Au/5u tot 1500 Au/5u
Model met pomp verkrijgbaar voor zuurcirculatie
Laadtijd van 6,5 uur mogelijk met pomp
Mono- en Driefasig naargelang het type
Egalisatielading
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Laadcyclus 16 u max.
De Wa curve geeft de 12 uur lading weer bij een 80 %
ontladen batterij.
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Laadcyclus 12 u max.
De WoWa curve geeft de 8 uur lading weer bij een 80 %
ontladen batterij.

Multiprogrammer Top II
Met de optionele Multiprogrammer Top II (MP TOP II)
kan u de EDrive EDM lader uitlezen. De MP TOP II heeft
een uitgebreid geheugen om tot 100 ladergeheugens te
stockeren. Nadien kan u ze via een USB aansluiting overdragen
op PC, waardoor een perfecte gebruiks- of storingsdiagnose
mogelijk is.
Hij wordt geleverd in een stevig draagkoffertje met ruimte voor
de bijgeleverde kabels en is inclusief PC software voor het
visualiseren van de data. Externe batterijen als voeding zijn niet
nodig, de interne batterij van de unit wordt geladen via de USB
computeraansluiting.

Externe
ServiceLED
& herstellingen
Wij beschikken over een vakbekwame servicedienst die bij
pannes door batterijproblemen op uw verzoek zo snel mogelijk
ter plaatse komt. Zo vermijden we een langdurige stilstand
en helpen we uw medewerkers meteen opnieuw op weg. Bij
minder dringende problemen kan u uw batterij of lader aan
ons bezorgen voor herstelling in onze werkplaats. Dit kan
kosteloos door ons eigen transport bij een eerstvolgende
levering of u stuurt het ons toe via een koerierdienst.
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