
 

EC Buddy 8A  - sähköpyörätuolien ja -mopojen latauslaite

EC Buddy 8A

Swede Electronics EC Buddy 8A on täysin automaattinen, 
tyylikkäästi muotoiltu akkulaturi, jossa on sisäänrakennettu 
dataloki, etävalvonta, ja kaksi eri latausohjelmaa vakioasetuk-
sena. Buddy on myös uudelleenohjelmoitavissa ja se voidaan 
toimittaa myös sisäisellä lämpötila-anturilla, mikä tarkoittaa, 
että latausohjelma lataa aina akun tehokkaasti ilman yli- tai 
alilatauksen riskiä. 
Latauksen korkea turvallisuus saavutetaan edistyneellä tek-
niikalla: Latauskaapelit ovat jännitteettömiä, kunnes akku on 

kunnolla kiinni ja kipinöinnin vaara käyn-
nistyksen aikana on hyvin suojattu.
Täysautomaattinen latausprosessi ja 
tarkka teho ja jännitetaso takaa, että 
akut latautuu tehokkaasti. EC Buddy 
on älykäs ja sen modernisti muotoiltu, 
roiskevedenpitävä muovikotelo, tekee 
siitä äänettömän ja kestävän 
latauskaverin.



Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Valmistaja: 
Swede Electronics AB 
Tel.: +46 281-304 00 
Sønderbyvej 11
DK-6950 Ringkøbing
Sverige
www.swedeelec.se 
info@swedeelec.se

Pidätämme itsellämme 
oikeuden muuttaa tarvit-
taessa tässä esitteessä 
ilmoitettuja tuotespesifi-
kaatioita.
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EC Buddyn EDUT:
• Ergonominen ja moderni design

• Sisäänrakennettu
tiedonkeruuohjelma

• Etävalvonta

• Akut latautuu hyvin tasaisesti

• Äänetön - Ei tuuletinta

• Huomio äänellä

• Lämpötilakompensoitu lataaminen

• Korkea hinta-laatu-hyötysuhde

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312

varaosat@campmobility.fi

Moderni muotoilu 

Selkeät symbolit ja värit kertovat helposti 
latauksen statuksen. Ergonomisesti 
muotoiltu kahva, kaapeleiden suunta ja 
hieman taivutettu näytön suunta lisäävät 
käyttäjäystävällisyyttä.

Tyyppi Buddy 8A: ECB-801

Latausvirta 8A

Latausjännite 24V 
12 cells

Suositeltu 
kapasiteetti

AGM / Geeli 
25 - 80 Ah

Verkkojännite 230V
(184-253V AC)

Verkkovirta 1.7A @ 230V

Latausomi-
naisuus

IUoU / IUIoU

Käynnistys-
jännite

7 V

Lämpötila-
kompensoitu 
lataus

Optiona
-20°C - +50°C

Etävalvonta Optiona

Tyyppi Buddy 8A: ECB-801

Käyttö-
lämpötila 0°C - +40°C

Johdot 1.6 m

Paino 1.3 kg

Jäähdytys Passiivinen, 
ei tuuletinta

Eristysluokka
(tuplasuojaus)

II

Kosteuseristys-
luokka

IP44

Mitat 
(HxWxD) 

205 mm x 
179 mm x 90 mm

Täyttää 
Standardit

EN60335-2-29
EN60601-1, 
EN12184, 
ISO7176-14, 
ISO7176-21

Lokitiedostot voidaan lukea 
tietokoneella tai puhelimella

EC Buddy, voidaan asettaa tallenta--
amaan keskeisten tietojen 
viimeisimmät latausjaksot haluttuun 
palvelimeen. Tiedot voidaan lukea 
milloin tahansa tietokoneen, tabletin 
tai matkapuhelimen kautta. Tietoja 
käytetään akun koon ja kulutuksen 
optimointiin ja sillä voidaan varmistaa 
takuuvelvollisuudet, ajoittaa 
huoltokäynnit jne.


