Толкова лесно,
толкова безопасно:
Зареждане на акумулатор
с уредите C3 и C7 на Bosch
Надеждно зареждане при максимална безопасност
Удобно обслужване с един бутон
Подходящи за оловни-, AGM-, или гел- акумулатори.

Подходящи за C3 и C7:
стенен държач или държач с кука

Зарядното устройство за акумулатори се управлява чрез
вътрешен MCU (микро- компютърен модул) – за интелигентен
контрол и автоматично зареждане
Защитна функция на уреда: При следните отклонения от
нормалното състояние зарядното устройство преминава в режим
готовност.
– Процес на регенериране > 7 часа
– Процес на зареждане > 41 часа
– Напрежение на акумулатора < 7,5 V (12 V акумулатор)
– Напрежение на акумулатора < 16 V (24 V акумулатор)
– Отворена електрическа верига
– Разменени полюси
Поддържащо зареждане: сезонно използваните акумулатори
като тези за кабриолети, мотоциклети или по-стари автомобили

Държачът с кука е подходящ за C3 и C7.
Лесно и бързо за мобилно използване

остават в оптимално състояние.
Захранващ режим директно на превозното средство (C7)
– Спестява високите разходи в сервиза.
− Запазват се всички настройки на електрониката на превозното
средство.
Първа помощ при почти пълно разреждане: поддържаща или
регенерираща функция (C7)
Качество преди всичко
Ергономични при работа
Здрави и надеждни
Високо качество на кабелите и щипките (IP 65 - уплътнени срещу
прах, водонепропускливи)  

Стенният държач е подходящ за C3 и C7.
Практично поставяне на кабелите и щипките

Достатъчно е натискане на бутона!
C3 и C7: компактните зарядни
устройства за акумулатори от Bosch

Пълна мощност с натискане на
един бутон Така акумулаторът Ви
остава във върхова форма

Индикация на степента на зареждане:

MODE

MODE

MODE

0 - 33%
зареден

33 - 66%
зареден

66 - 99%
зареден

Степента на зареденост може да се отчита лесно по всяко
време при устройството C7.

Интелигентно зареждане със зарядните устройства C3 и C7
на Bosch
Днес автомобилните акумулатори трябва да осигуряват много
неща. Вече дори малолитражните автомобили често имат уред за
навигация, HiFi-уредба и многобройни електрически функции за
комфорт. За сигурно стартиране по-добре проверявайте редовно
степента на зареденост на акумулатора, особено при превозни
средства, които не се използват през зимата, като кабриолети,
мотоциклети и по-стари автомобили.
Винаги когато се налага интелигентните зарядни устройства C3 и
C7 зареждат акумулатора бързо и лесно.  
 Диапазони на напреженията C3 (6/12 V) и C7 (12/24 V)
 Компактни с най-модерна зарядна техника
 Уреди със самоконтрол
Лесно обслужване: само един бутон, който може всичко
Зарядно устройство
за акумулатори C7:
Изходящо напрежение
12V/24V    

Включете: светодиодният пръстен свети в синьо = режим на

Фигурата показва
режим на готовност
(Standby)
(синият светодиод
свети)   


Ако няма неизправност, след кратко време на изчакване за

готовност (Standby)

Натиснете бутона Mode: светодиодният пръстен става зелен и
избраният режим на зареждане свети.
безопасност, процесът на зареждане стартира автоматично.

MODE
One Button Easy Use

Само C7

Overheat Protection

C3 и C7

Удобни, практични, леки
Компактна техника за Вашия акумулатор

Мобилно или стационарно малко зарядно устройство C3: за мотоциклети и леки автомобили
до компактния клас

Подходящи всякакъв тип акумулатори
С уредите C3 и C7 могат да се зареждат оловни акумулатори с
електролитен разтвор, AGM (абсорбираща стъклено-влакнеста маса),
или гел. По най-интелигентен начин.
Пролетно настроение: въпреки презимуването
Сезонно използваните акумулатори като тези за кабриолети,
мотоциклети или по-старите автомобили се нуждаят от редовно
дозареждане по време на престоя. Уредите C3 и C7 изпълняват лесно
това чрез поддържащо зареждане: свързан към превозното средство
акумулаторът се контролира и се поддържа надеждно зареден.
Фитнес вместо угасване: комфортно зареждане с C7
Благодарение на поддържаща или регенерираща функция на C7 е
възможно да се зареди почти напълно разреден за кратък период
от време акумулатор (например когато габаритните светлини са
забравени включени през нощта и все още сулфатизацията не е
напреднала много).
Непрекъснат източник на енергия: уредът C7 осигурява ток

Зарядно устройство
за акумулатори C3:
Изходящо напрежение
6V/12V   

Токозахранване с постоянни 13,6 V в гаража, напр. поддържащ
режим при превозни средства, при които, за да се смени
акумулаторът, не трябва да се прекъсва електрическото захранване
на бордовата електроника (съгласно указанията на производителя).
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WET
AMG

–

–

+

GEL
Spark Protection

Battery Types

C3 и C7

Mounting Hook

Само C3

