
 

   

Este condicionador de bateria de design discreto (90mm) foi concebido especificamente 
para stands de venda de automóveis. 

A maioria dos condicionadores de baterias apenas fornecem uma carga lenta à bateria 
depois desta estar descarregada. O SSU2-50B proporciona sustentação imediata à 
bateria, evitando a necessidade de recarga. 

Com o SSU2-50B ligado aos seus automóveis no stand de vendas, pode ter a certeza 
que eles estão sempre prontos para demonstrações e que a bateria será mantida em 
óptimas condições. 

Esta unidade foi concebida para deslizar por baixo da maioria dos veículos sem arranhar 
a superfície do piso e têm um sensor automático de corrente que indica quando esta é 
necessária. Está também disponível uma vasta série de adaptadores para permitir uma 
ligação simples directamente à bateria do veículo ou por meio dos pontos de 
distribuição. 

O estado do SSU2 é indicado simplesmente pelos três LED – CORRENTE, 
POLARIDADE, CHAMADA.  Quando estão os três acesos, o SSU2 está a sustentar a 
bateria. 

O sensor inteligente dentro do SSU2-50B determina precisamente quando é necessário 
sustentar a bateria para minimizar ruído desnecessário e consumo de electricidade. 

Aprovado pela Jaguar e Land Rover. 
 

 

SSU2-50B proporciona uma voltagem 
estável de até 50A de corrente totalmente 
regulada de modo a evitar qualquer perda 
de carga e danos na bateria.  

SSU2-50B pode ser usado com qualquer 
bateria de veículo automóvel de12V 
incluindo AGM e GEL. 

Quando a bateria é carregada, o SSU é 
um abastecimento de corrente regulada 
para sustentar cargas acessórias e para 
compensar qualquer perda parasítica.  

Pode ser usado no stand para manter a 
carga da bateria enquanto estão a ser 
apresentados acessórios que consomem 
corrente sem haver o perigo de perda de 
carga. 

Protecção contra polaridade invertida.  

Detecção de desligado.  

Terminações alternativas opcionais. 

Fornecido com cabo eléctrico 5M IEC e 
cabo de saída 5M.  

 

DEMONSTRAÇÕES DE 
TEJADILHOS DE RECOLHER, 

HIFI ALTA POTÊNCIA, TAMPA 
DE PORTA-MALAS 
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ESPECIFICAÇÃO 

 
ENTRADA 

13,4v ATÉ 50A CC 

SAÍDA 

6Kg 

DIMENSÕES 
 

100-240VCA 

50/60HZ 

PESO 

320 X 250 X 230MM 

ORIGEM DE FABRICO  

REINO UNIDO 

 

TRACTION CHARGER, 
ROUNDWAY HILL BUSINESS 
CENTRE, DEVIZES, 
WILTSHIRE SN10 2LT 
REINO UNIDO 

+44(0)330 022 7822 
sales@tractioncharger.com 
tractioncharger.com

280 X 190 
X 90MM 
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