EDrive PSW
Compacte hoogfrequent lader.

Toepassingen:

Eenvoudig & licht

Interne logistiek
Reinigingsmachines
Hoogwerkers
Elektrische voertuigen
Golf

De EDrive PSW is de meest lichte en compacte lader in het gamma hoogfrequent laders. Indien u
op zoek bent naar een hoogfrequent lader voor kleinere toepassingen, dan maakt u met de EDrive
PSW wellicht de beste keuze. Zeker wanneer het vereiste vermogen niet meer bedraagt dan 2
kW. De bediening van het toestel is uiterst eenvoudig. Indien gewenst kan men gebruik maken
van verschillende opties waaronder de Multiprogrammer Top II waarmee je de lader kan uitlezen of
programmeren.

Voordelen EDrive PSW
• Eenvoudige, efficiënte en compacte lader
• Geschikt voor het laden van zowel klassieke als
onderhoudsvrije batterijen
• Beveiligd tegen vocht en stof door indompeling in hars
• Instelbaar voor verschillende capaciteiten
• Voorzien van een uitgebreid geheugen
• Beschikt over druppellading/onderhoudslading
• Voorzien van contact voor inbouwindicator en
wegrijdbeveiliging
• Inbouwmodellen verkrijgbaar
• Laadtijd tussen 8 en 13 uur

Opties bij EDrive PSW
Multiprogrammer Top II
Met de Multiprogrammer Top II (MP TOP II) kan u onze
EDrive PSW laders zowel programmeren als ook uitlezen.
Meerdere laadcurves zijn voorgeprogrammeerd zowel voor
klassieke of onderhoudsvrije batterijen, verschillende
laadtijden, etc. De MP TOP II heeft bovendien 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 LED
Bij een ingebouwde PSW lader zijn de LED’s niet altijd
zichtbaar. Om dit te verhelpen kan men gebruik maken van
een externe LED. Deze optie vergt geen extra installatie
procedure. Het gaat slechts om een eenvoudige plug &
play aansluiting. De status van de LED heeft 3 verschillende
aanduidingen: ‘laden’, ‘lading beëindigd’, ‘diep ontlading’.
Indien gewenst kan men zelfs gebruik maken van de
standaard ingebouwde relais in de PSW. Hiermee kan men
een verbruiker uitschakelen.

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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