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Tark aku hooldus
Keepower inverterlaadijad

Made in Denmark



Keepower akulaadijate seeria tutvustab uut 

tarka akulaadija hooldussüsteemi, millel on 

unikaalsed eelised võrreldes teiste turul 

saadavate laadijatega.Keepower akulaadijate 

süsteem katab akusid alates 3Ah kuni 

300Ah.

Keepower laadijate seeria sisaldab nii 

SMALL laadijat kodukasutuseks,mis on 

sobilik mootorratastele, muruniidukitele, 

autodele, paatidele ja kõikidele teistele 12V 

sõidukitele, kui ka professionaalset XL PRO 

laadijat mehaanikutele, kes vajavad 

usaldusväärset ja võimsat laadijat nii 12V kui 

ka 24V jaoks nagu näiteks veoautod ja 

traktorid.

Keepower 
akulaadija

Akutester
Sisseehitatud akutester – 
võimaldab otsustada, kas aku 
vajab laadimist või mitte.

Boost režiim
Integreeritud võimendus süsteem
- võimaldab laadida täielikult
tühjenenud akut.

Kasutajasõbralik
Mikroprotsessor tagab 
optimaalse laadimise - üks 
laadija kõikidele aku 
tüüpidele. Sädemevaba, 
kaitseb ülekoormuse ja lühise 
eest.

iPOD'i laadija
Viimasel loomingul on 
individuaalne ja uskumatult 
unikaalne funktsioon, millel on 
sisseehitatud mobiiltelefoni ja 
iPod'i laadimine läbi USB 
pordi.



Taskulamp
Taskulamp võimaldab 
ühendada laadija õigesti.

Keskkond
Efektiivsus üle 92% - pikem 
aku eluiga, madal 
ooterežiimi energiatarbe.

Konksuvabad klambrid
Konksuvabad klambrid aitavad 
vältida sassis juhtmeid.



Keepower SMALL

1A/12V või 4A/12V

Tootekood: 88813000

Keepower SMALL laadija 
on ideaalne kodukasutuses. 
Sobib mootorratastele, 
muruniidukitele, autodele, 
paatidele, haagissuvilatele 
ja kõikidele teistele 12V 
sõidukitele. Keepower 
SMALL laadijal on IP65 
kaitse ja seda võib 
kasutada õues vihma käes.

Keepower MEDIUM

8A/12V

Tootekood: 88813200

Keepower MEDIUM laadija 
on ideaalne valik kodu -ja 
poolprofessionaalsele 
kasutajale, kes vajab kiiret ja 
võimsat, kuid samas lihtsat 
laadijat autode, paatide ja 
haagissuvilate laadimiseks. 
Keepower MEDIUM laadija 
on varustatud SUPPLY 
funktsiooniga vältimaks auto 
seadistusteabe kadumist 
akude vahetamisel. 
Keepower MEDIUM laadijal 
on IP65 kaitse ja seda võib 
kasutada õues vihma käes.

Keepower LARGE

15A/12V

Tootekood: 88813400

Keepower LARGE laadija 
on suurepärane valik 
professionaalseks 
kasutamiseks töökojas või 
garaažis, kus vajatakse 
võimsat, kuid samas ka 
lihtsat laadijat autode, 
veoautode ja 
haagissuvilate laadimiseks.  
Varustatud väga võimsa 
SUPPLY funktsiooniga, 
mis tagab täisaku isegi 
juhul kui automootor ei 
tööta. Annab kuni 15A tänu 
millele sobib kasutamiseks 
näitustel ja auto 
hooldamisel. Keepower 
LARGE laadijal on IP44 
kaitse.

Keepower XL-con

30A/15A 12V/24V

Tootekood: 88813600

Keepower XL-con on 
professionaalne laadija, 
mis ühendab 12 ja 24V 
laadijaid ühes seadmes. 
Sisaldab 
temperatuuriandurit ja 
võimaldab iPod'i, 
mobiiltelefoni jmt seadmete 
laadimist läbi USB pordi. 
Varustatud väga võimsa 
SUPPLY funktsiooniga, mis 
tagab täisaku isegi juhul kui 
automootor ei tööta. 
Annab kuni 30A tänu 
millele sobib kasutamiseks 
näitustel ja auto 
hooldamisel. Keepower 
LARGE laadijal on IP44 
kaitse.

Keepower XL-pro

30A/15A 12V/24V

Tootekood: 88813800

Keepower XL-pro on kõige 
võimsam professionaalne 
laadija keepower seerias, 
mis ühendab 12 ja 24V 
laadijaid ühes seadmes. 
Sisaldab 
temperatuuriandurit ja 
võimaldab iPod'i, 
mobiiltelefoni jmt seadmete 
laadimist läbi USB pordi. 
Varustatud väga võimsa 
SUPPLY funktsiooniga, mis 
tagab täisaku isegi juhul kui 
automootor ei tööta.  Annab 
kuni 30A tänu millele sobib 
kasutamiseks näitustel ja 
auto hooldamisel. 
Keepower LARGE laadijal 
on IP44 kaitse.
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Nominaalne aku pinge 12V

Laadimisvool 1A/4A

Aku mahtuvus 1.2Ah kuni 80Ah

Max. väljundvõimsus 75W

Sisendpinge 230Vrms ± 10%

(Toitepinge) 50 Hz ± 3Hz

Pulsatsioonvool <100mVpp

(vana aku laadimine
järelejäänud 40% mahuga)

Pulsatsioonitase 3%

(vana aku laadimine
järelejäänud 40% mahuga)

IP 65

Mõõdud 146*89*52mm

Kaabli suurus 0,75mm2*1800mm

Kaabli pikkus 2000mm

Kaal 0,490kg

Nominaalne aku pinge 12V

Laadimisvool 8A

Aku mahtuvus 20Ah kuni 160Ah

Max. väljundvõimsus 150W

Sisendpinge 230Vrms ± 10%

(Toitepinge) 50 Hz ± 3Hz

Pulsatsioonvool <100mVpp

(vana aku laadimine
 järelejäänud 40% mahuga)

Pulsatsioonitase 3%

(vana aku laadimine
järelejäänud 40% mahuga)

IP 65

Mõõdud 200*118*70mm

Kaabli suurus 2,50mm2*1800mm

Kaabli pikkus 2000mm

Kaal  0,900kg

Nominaalne aku pinge 12V

Laadimisvool 15A

Aku mahtuvus 40Ah kuni 300Ah

Max. väljundvõimsus 275W

Sisendpinge 230Vrms ± 10%

(Toitepinge) 50 Hz ± 3Hz

Pulsatsioonvool <100mVpp

(vana aku laadimine
 järelejäänud 40% mahuga)

Pulsatsioonitase 4%

(vana aku laadimine
järelejäänud 40% mahuga)

IP 44

Mõõdud 200*118*70mm

Kaabli suurus 2,50mm2x1800mm

Kaabli pikkus 2000mm

Kaal  0,900kg

Nominaalne aku pinge 12/24V

Laadimisvool 30A/15A

Aku mahtuvus 90Ah kuni 600Ah

Max. väljundvõimsus 525W

Sisendpinge 230Vrms ± 10%

(Toitepinge) 50 Hz ± 3Hz

Pulsatsioonvool <100mVpp

(vana aku laadimine
 järelejäänud 40% mahuga)

Pulsatsioonitase 4%

(vana aku laadimine
järelejäänud 40% mahuga)

IP 44

Mõõdud 230*118*70mm

Kaabli suurus 4 mm2*2100mm

Kaabli pikkus 2000mm

Kaal 1,360kg

Nominaalne aku pinge 12/24V

Laadimisvool 30A/15A

Aku mahtuvus 1.2Ah kuni 600Ah

Max. väljundvõimsus 525W

Sisendpinge 230Vrms ± 10%

(Toitepinge) 50 Hz ± 3Hz

Pulsatsioonvool <100mVpp

(vana aku laadimine
 järelejäänud 40% mahuga)

Pulsatsioonitase 4%

(vana aku laadimine
järelejäänud 40% mahuga)

IP 44

Mõõdud 230*118*70mm

Kaabli suurus 4mm2*2100mm

Kaabli pikkus 2000mm

Kaal  1,360kg

Hind 65,83€ Hind Hind Hind Hind91,67€ 112,50€ 166,67€ 216,67€
Hindadele lisandub km.
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