EDrive Fortis

Modulaire Hoogfrequent Lader

Toepassingen:

Eenvoudig in gebruik
Duidelijke weergave
status lading

Interne logistiek
Reinigingsmachines
Hoogwerkers
Elektrische voertuigen

De EDrive Fortis is een zeer energie efficiënte, industriële batterijlader voor tractiebatterijen. De lader
is zeer eenvoudig in gebruik. Zo kan men de status van de lading onmiddellijk aflezen aan de hand
van LED lichten. Het modulaire aspect van de lader maakt dat volledige oplossingen op maat perfect
mogelijk zijn. Bovendien is de EDrive Fortis zeer budgetvriendelijk waardoor het een ideale lader is
voor de inrichting van een laadzaal.

Voordelen EDrive Fortis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efficiënte en gebruiksvriendelijke industriële lader met PFC controller
Geschikt voor het laden van zowel klassieke als onderhoudsvrije batterijen
Robuuste en betrouwbare lader
Voorzien van een uitleesbaar geheugen
Modulaire opbouw, maatwerk mogelijk: eenvoudige service en
kostenefficiënt
Ideale lader voor laadzaalinrichting
Beschikt over druppellading/onderhoudslading
Laadtijd van 6 uur mogelijk
Laadprofiel wordt aangepast aan het ingestelde batterijtype
Status van de lading wordt weergegeven door 3 LED’s
Diep ontladen batterij detectie en speciaal programma
Vertraagd inschakelen tegen tussenladen
Opties: signaallicht voor goed zichtbare indicatie ladingstoestand,
externe relais, remote control
Desulfatie programma, galvanische scheiding input en output
Leverbaar voor alle batterijspanningen

AXIFF software

De EDrive Fortis is voorzien van een afzonderlijk software pakket, AXIFF. Via dit programma kunnen zeer uitgebreide instellingen
gebeuren. Zo kan men bv individuele laadcurves configureren.

Opties bij EDrive Fortis
Signaallicht
Een extern signaallicht is een zeer handige optie bij de EDrive
Fortis. Het geeft de status van de lading duidelijk weer aan
de hand van 3 verschillende lichten: rood, oranje en groen.
Verder zijn er ook 2 uitgangen voorzien voor weergave op
afstand.

Externe relais, remote control en oplossingen op maat
Via een relais kan men externe apparaten aansturen. Verder
beschikt de EDrive Fortis over 2 digitale ingangen voor
aansturing op afstand. Indien gewenst kunnen allerhande

Service & 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.

Ecobat Battery
Industrieweg 15, 2390 Malle, België
Tel België +32 (0)3 309 24 24
Tel Nederland +31 (0)515 53 18 81
info.malle@ecobat.com
ecobatbattery.be

oplossingen op maat van de klant voorzien worden zoals bv.
speciale spanningen, vocht en stof bescherming, aangepaste
firmware, etc.

