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SecureVolt X35 tekniske spesifikasjoner:
• Overvåker kontinuerlig batteriforbruket og bryter strømmen når det er nødvendig for å sikre
tilstrekkelig startkapasitet. I motsetning til i enkle spenningsvakter for kjølebokser eller lignende
brytes ikke strømmen på et fast definert spenningsnivå, SecureVolt tar også hensyn til belastningen.
• Sikrer batteriet uansett totalt strømforbruk.
• Kan brukes for opptil 35 A kontinuerlig belastning og for opptil 75 A kortvarig belastning.
Innebygget overbelastningsbeskyttelse.
• Kan brukes til enkeltstående batteri eller for å sikre forbruksbatteriet i installasjoner med to batterier.
• Produsert i eloksert aluminium og med beskyttet elektronikk.
Dette sørger for at SecureVolt tåler et maritimt og tøft miljø.
• SecureVolt er mikroprosessorbasert og har et svært lavt egenforbruk av strøm.
• CE-merket

Kos deg på sjøen uten bekymringer

SecureVolt er utviklet av PDlabs som er et internasjonalt konsulent- og produktutviklingsfirma innen
sikkerhetssystemer, elektronikk og programvareutvikling. Vi garanterer deg et kvalitetsprodukt.

* Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel

Fax: 66 98 30 15
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Kontakt oss for mer informasjon: E-mail: securevolt@pdlabs.no Telefon: 66 98 30 50
Hjemmeside: http://www.securevolt.no Postadresse: Postboks 299, 1377 Billingstad
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Gå aldri tom for batteri!
SecureVolt X35 fordeler:
Sikrer tilstrekkelig startkapasitet på batteriet
når du bruker strøm og motoren er avslått
Gjør andre spenningsvakter overflødige

Har du noen gang vært redd for at båten ikke vil starte
etter en holmetur? Har du kost deg med venner eller
familie på sjøen, og kanskje hatt kjøleboks, stereoanlegg
eller lanterner på litt for lenge?
Det er fort gjort å glemme seg bort når man har det hyggelig.
Konsekvensene kan dessverre være mye større til sjøs enn på
land dersom uhellet er ute.

Forlenger batteriets levetid
Enkel å installere
Utviklet og testet for maritime omgivelser

PDlabs har lansert SecureVolt – en liten kontrollboks som hele
tiden overvåker ditt batteriforbruk og sørger for å stenge av
strømmen i tide så du alltid får startet motoren.
Bruksområde:
Beregnet for bruk i fritidsbåter med 12 V batteri
og motor med elstart.
SecureVolt er utviklet og produsert i Norge.

