Letvægtsbatteri

for den kræsne campist
De nye batterier giver næsten alle fordele til den
moderne campist. Ultra lav vægt og ekstrem lang
holdbarhed er kendetegnene for LiFePO4 batterierne.

Hvorfor LiFePO4?
Teknologien bag batterierne er taget direkte
fra bilbranchen, med det er du sikker på et
gennemtestet produkt der kan stå distancen!
Ekstrem levetid, letvægtsbatteri med høj
rådighedsenergi er blot nogle af fordelene
ved LiFePO4 batterierne.
Vi introducerer PowerXtreme LiFePO4
batterierne nu til campingbranchen.
I modsætning til andre batterityper er LiFePO4
batterierne vedligeholdelsesfrie. Opbevares
batteriet fuldt opladt, vil det kun tabe ca. 2
procent kapasitet om måneden. Selv hvis
batteriet er helt afladt, sker der ingen skade på
batteriets celler.
Der er ingen væsker i det sikre Lithium
(LiFePO4). Der er derfor ingen risiko for
udstrømning af væske eller gasarter, og dermed
ingen eksplosionsfare.
Levetiden er en af de største fordele samt
vægten. Taget levetiden i betragtning, gør det
til en rigtig fornuftig investering. I den tid du har
glæde af dit LiFePO4 batteri, vil du normalt have
skiftet dit blybatteri mellem 4-7 gange.
Med disse batterier har du et batteri som tages
med fra vogn til vogn, igennem næsten hele dit
campingliv.
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Garanti
X10 Mover batteriet
PowerXtreme X10 vejer kun 2.1 kg. En lille
kraftfuld enhed, der ubesværet driver moveren,
på en 1500 kg campingvogn i mere end 30
minutter. Det er mere end 2-4 gange så meget
tid, der behøves for at bringe campingvognen på
rette plads. Batteriet kan levere strøm på op til
150A. Det er stærkere end de fleste store og tunge
batterier på markedet.

X20/X30 Mover + Det Xtra
Hvis behovet i campingvognen er rigtig meget
kapacitet til både mover og forbrug til andre
formål, er X20 eller X30 det rigtige valg. Her er der
tale om en powerbank som er traditionelle blyeller gel-batterier langt overlegen. Det drejer sig
både om vægt, holdbarhed men især kapasiteten
og den lange levetid. Hvis du sammenligner
kapasiteten på X30, vil det svare til et traditionelt
blybatteri på ca 60-70Ah, som typisk vejer 25-30
kilo.

X75/X125 Ekstrem Power
Vi leverer også X75 og X125 (normalt bruges til
off-grid og autocamperer). Hvis du er interesseret
i andre typer end X10, X20 og X30, tøv ikke med at
kontakte os eller din forhandler.

Tekniske Informationer

Her i skemaet ses tekniske informationer og sammenligning på de forskellige LiFePO4 batterier.

X10

X20

X30

X75

X125

Kr. 2875,-

Kr. 3995,-

Kr. 4722,-

Kr. 8275,-

Kr. 13440,-

Spænding

12V

12V

12V

12V

12V

Kapasitet

10Ah

20Ah

30Ah

75Ah

125Ah

Max. konstant strømforbrug

100A

100A

100A

100A

100A

Midlertidig strømforbrug

150A

200A

200A

200A

200A

Peak strømforbrug

200A

300A

300A

300A

300A

Maksimal ladestrøm

10A

60A

60A

100A

100A

14,6V

14,6V

14,6V

14,6V

14,6V

3A

4A

4A

-

-

AC input til intern lader

100-240Vac

100-240Vac

100-240Vac

-

-

Anvendelses temperatur

-20°C til +60°C

-20°C til +60°C

-20°C til +60°C

-20°C til +55°C

-20°C til +55°C

Temperatur ved ladning

0°C til +45°C

0°C til +45°C

0°C til +45°C

0°C til +45°C

0°C til +45°C

-10°C til +45°C

-10°C til +45°C

-10°C til +45°C

+5°C til +30°C

+5°C til +30°C

2,1kg

4,4kg

5,6kg

9,6kg

14,8kg

5år

5år

5år

5år

5år

x

x
x

x

Vejl. udsalg inkl. moms

Intern lader/ladespænding
Inkl. lader/ladestrøm

Temperatur lager
Vægt
Garanti
Batteristatus på display
Batteristatus via APP

x

x

Levetid (min. 80% kapasitet rest) >1500 ladninger
Tæthedsklasse
Cellekemi
Dimensioner (mm)

>1500 ladninger

>1500 ladninger

>2000 ladninger

>2000 ladninger

IP22

IP21

IP21

IP64

IP64

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

330 x 172 x 217

330 x 172 x 217

275 x 120 x 120
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