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DIAG-STARTIUM 60-24
Cikkszám:  026520

A DIAG-STARTIUM 60-24 3 az 1-ben fejlesztett akkumulátortöltő, indítókészülék és akkumulátor-
tartó egység, amely megfelelő minden felhasználó számára

20-900 Ah
20-900 Ah
20-550 Ah

300 A
280 ATÖLTŐ

 Automatikus újraindítás alapértelmezés szerint az utoljára használt
beállításokhoz.
 Generátor teszt funkció a javítási munkák megkönnyítése érdekében.
 A digitális képernyőn megjelenő hibakódok az egyszerű hibaelhárítás érdekében.

Tartozékai
• 2.3m kábelek
• Szigetelt testcsipeszek

Töltse fel az összes akkumulátortípust: Válassza ki az akkumulátor 
típusát - folyadék, zselés, AGM - töltési görbéjét, vagy ha ez nem 
ismert, válassza az univerzális üzemmódot, amely ezen elemek 
bármelyikének biztonságos töltését biztosítja.

Töltse fel 100%-ra biztonságosan: A fejlett többlépcsős 
töltőkészülék 100% -ra tölti fel, és nincs szükség felügyeletre, sem az 
akkumulátor eltávolítására a járműből. A töltés végén a töltő float 
üzemmódba lép, hogy az akkumulátort 100% -on tartsa.

Okos: Ez a készülék folyamatosan elemzi az akkumulátor állapotát, 
és automatikusan beállítja a kimeneti feszültséget. A feszültség és a 
töltés százaléka valós időben jelenik meg a digitális képernyőn.

A jármű elektronikájának védelme: Nem szükséges az 
akkumulátort kiszerelni a járműből. Nincs szikraképződés, nincs 
feszültség a csipeszeknél, ha nincs csatlakoztatva az akkumulátorhoz.

Mélyen lemerült akkumulátor töltése: A DIAG-STARTIUM akár 1 V-
os töltöttségű akkumulátorokat is képes feltölteni. Ez nem 
lehetséges, ha az akkumulátor sérült.

Időzítő: Funkció, amely biztosítja a biztonságos töltést mélyen 
lemerült akkumulátorok töltésekor (<1 V).

SOS RECOVERY : Lehetővé teszi a szulfatált elemek visszanyerését.

Automatikus indítás: Nagy teljesítményű indítógép, fejlett 
védelemmel rendelkezik a jármű-elektronika számára. Az autó indító 
funkciójának aktiválásakor automatikusan elkezdi továbbítani az 
akkumulátort. 

Intelligens indítás: A DIAG-STARTIUM automatikusan felismeri a 
sérült vagy rosszul szulfatált elemeket. Ebben az esetben a jármű 
elektronikájának védelme érdekében nem szolgáltat áramot.

Az akkumulátor támogatása: A DIAG-STARTIUM 60-24 akár 60A-os 
támogatást nyújt a diagnosztikai munka során. Válassza ki a DIAG+ 
funkciót a feszültség (12-15 V tartomány) beállításához, 
hogy megfeleljen a gyártó követelményeinek.
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