MARINE

DU FÅR DEN BEDSTE ØKONOMI,
DEN BEDSTE KVALITET
OG FORØGET SIKKERHED
Nye Marine batteriladere med nyt patenteret lade koncept…

Adskiller sig fra andre ladere på markedet på følgende områder:
• Vandtæt (IP X5/X7)
• Ingen støjende blæser
• Direkte tilslutning for solcelle, indbygget MPPT (Maximum PowerPoint Tracking)
• Lade koncept for både brugs- og startbatteri uden brug af diodesplitter
• Lade og forsyningssystem med elektronisk omkobling
• Patenteret lade forløb forlænger batterilevetiden og sikrer hurtigst mulige
opladning og altid fuld opladning

HANDY-serien
Bærbare og vandtætte
batteriladere uden
blæser…

FIX-serien
Væg monterbare og
vandtætte batteriladere
uden blæser…

MARINE

HANDY-SERIEN
Bærbare og vandtætte batteriladere uden blæser…
MODEL: CCC210 CCC220

HANDY LADEREN

COMPUTERSTYRET LADNING
• Med TCS lade kontrol (Europæisk Patent EP1254499)
• Tilpasses nemt forskellige batteri typer
• Lader altid batteriet til fuld kapacitet
OPTIMAL TOTALØKONOMI
• Optimerer batteriets levetid
• Høj effektivitet
• Lave vedligeholdelses omkostninger
BRUGERVENLIG
• Ergonomisk design
• Simpel at anvende
• Fejlsikker og “intelligent”
• Ingen akustisk støj (ingen blæser)
SIKKER
• Tæt (IPX5/X7)
• Dobbeltisoleret

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
Model: CCC210:

Lade strøm: 10A

Model: CCC220:

Lade strøm: 20A

Kompatible batterier:

12V, 40-105Ah

Dimensioner, BxHxD:

220x75x205 mm

Vægt:

2,6 kg

Net spænding:

230V, 50Hz

Isolations klasse:

II (dobbeltisoleret, må tilsluttes til en stikkontakt uden jord)

Godkendelser/certifikater:

Overholder kravene i Lavspændings – og EMC direktivet

Tæthed:

Vandtæt (IPX5/X7)

Effektivitet:

Større end 90%

Kortslutningsbeskyttet:

Tåler kortslutning af udgangsterminaler

Polariseringsbeskyttet:

Tåler forbindelse til batteri med forkert polaritet

Temperaturbeskyttet:

Automatisk beskyttelse ved overophedning

Er med sin vandtætte
og robuste konstruktion
særligt velegnet til at
medbringe i åbne sejlog motorbåde, hvor man
kan have brug for at
transportere laderen til
og fra båden.

MARINE
FIX SERIEN

FIX-SERIEN
Væg monterbare og vandtætte batteriladere uden blæser…
MODEL: CCC1220 CCC1220s03 CCC12201203s03

CVS1420BS CCC12201203

COMPUTERSTYRET LADNING
• Med TCS lade kontrol (Europæisk Patent EP1254499)
• Tilpasses nemt forskellige batteri typer
• Lader altid batteriet til fuld kapacitet

Er beregnet for fast
montage i båden og
er konstrueret så den
kan monteres med alle
kabler skjult.
FIX laderen fås i mange
varianter med flere
selstændige udgange og
med indgang for solcelle
samt en strømforsynings
version med elektronisk
omkobling fra landstrøm
til brugsbatteri.

OPTIMAL TOTALØKONOMI
• Optimerer batteriets levetid
• Høj effektivitet
• Lave vedligeholdelses omkostninger
BRUGERVENLIG
• Moderne design
• Simpel at anvende
• Fejlsikker og “intelligent”
• Ingen akustisk støj (ingen blæser)
SIKKER
• Tæt (IPX5/X7)
• Dobbeltisoleret
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
Model: CCC1220:

Lade strøm: 20A (single output)

Model: CCC1220s03:

Lade strøm: 20A + 3A (single output og input for solcelle)

Model: CCC12201203:

Lade strøm: 20A + 3A (dual output)

Model: CCC12201203s03:

Lade strøm: 20A + 3A + 3A (dual output og input for solcelle)

Model: CVS1420BS

14V /20A Strømforsyning med elektronisk skift fra brugsbatteri til landstrøm forsyning

Kompatible batterier:

12V, 40-300Ah

Dimensioner, BxHxD:

320x75x200mm

Vægt:

2,6 kg

Net spænding:

230V, 50Hz

Isolations klasse:

II (dobbeltisoleret, må tilsluttes til en stikkontakt uden jord)

Godkendelser/certifikater:

Overholder kravene i Lavspændings – og EMC direktivet

Tæthed:

Vandtæt (IPX5/X7)  (Output terminaler: IP44) 

Effektivitet:

Større end 90%

Kortslutningsbeskyttet:

Tåler kortslutning af udgangsterminaler

Polariseringsbeskyttet:

Tåler forbindelse til batteri med forkert polaritet

Temperaturbeskyttet:

Automatisk beskyttelse ved overophedning

Optioner:

OP01: Ekstern temperatur sensor. OP02: Eksterne signal lamper

MARINE

MED J.K. MEDICO’S PATENTERET LADEKONCEPT
FÅR DU EN BEDRE ØKONOMI OG DIT BATTERI
EN LÆNGERE LEVETID!
GENERELLE FORDELE FOR HANDY-serien og FIX-serien:
• Laderen kan bruges til både åbne og forseglede blybatterier
• Ladeprocessen tilpasses automatisk til batteriets ladetilstand
• Lamperne på batteriladeren indikerer ladeforløbet
• Batteriet vil blive fuldt opladet på den kortest mulige tid ved anvendelse af J.K.Medicos
patenterede lademetode (TCS)
• Detekterede batterifejl vil blive indikeret
• Laderen har meget lavt effekttab idet der anvendes en høj-effektiv patenteret topologi
GENERELLE PROGRAMMERINGS VALG FOR HANDY-serien og FIX-serien:
• TCS post-charging (Europæisk Patent, EP1254499)
• Temperatur kompenseret standby ladning
• Kontrolleret ladning af dybdeafladede batterier
• Indikation af indladet kapacitet (Ah-måling)
• Valg af lade karakteristik

MARINE

REHAB

AGRO

SERVICE

OM J.K. MEDICO
J.K. Medico er en dansk ejet virksomhed med mere end 25 års
erfaring i udvikling og produktion af effektelektronik.
J.K. Medico står for innovation. - En vekselvirkning mellem egne
idéer og aktiv dialog med kunder og brugere danner fundamentet for virksomhedens produktudvikling.
Det er J.K. Medico’s mål altid at leve op til markedets krav om
kvalitet, miljøvenlighed og stabilitet. Dette gør sig gældende

indenfor alle virksomhedens områder - fra udvikling over produktion, salg og anvendelse til service og opfølgning.
J.K. Medico er på forkant med udviklingen vedr. internationalt
arbejde omkring standardisering af de krav, som stilles til virksomhedens produkter. Således arbejder J.K. Medico aktivt for at
skabe de bedste vilkår for kunder og brugere.
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