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G26000 26A 12V&24V

Laddar 12V batterier upp till 500 Ah. 16 V och 24 V batterier upp till 250 Ah.

Ultra-kompakt, ruggad och bärbar UltraSafe® smartladdare. Med funktioner som gnistsäker teknik och skydd mot 
omvänd polaritet. Laddar dubbelt så snabbt som vanliga laddare. Förbli ansluten hela dygnet utan överladdning.

TM

Battery ChargerUltraSafe
®

Bilar, lastbilar, husbilar, utrustning, traktorer, flygplan och övriga applikationer.
Ladda helt tömda batterier upp till . 500Ah

1.800.456.6626

Blybatteri

Våt Gel MF EFB AGM Li-Ion

Auto | Marin | Husbil | Kraftsport | Gräsmatta och trädgård

Litium

Snabbladda.
Laddar snabbt och startar 
farkoster med uttömda batterier 
säkert på 5 minuter.

Start-Stop. 

Minne.
Återgår till senast valt läge vid
omstart.

Underhållsfördelar.
Håller batteriet fulladdat
utan överladdning, obegränsat.

Diagnostik.
Intuitivt visuellt diagnosverktyg för att
upptäcka omvänd polaritet, låg spänning
eller skadade batterier.

Ladda spårning.
Förändrar växelströmmen dynamiskt
när batteriet belastas.

Energibesparing.
Minimerar energiförbrukningen när
full effekt inte behövs. 

Termisk övervakning.
Interna temperatursensorer justerar
laddningen baserad på omgivande klimat.

CANBUS.
Aktiverar automatiskt laddningsporten 
för att ladda CANBUS-system.

Säker.
Skyddar mot omvänd polaritet,
gnistor, överladdning, överström,
öppna kretsar och överhettning.

Brandvägg. 

Interaktiv.
Ändrar laddningsprocesse baserat
på organisk batteriåterkoppling.

Ruggad.
Motståndskraftig mot smuts, vatten, 
UV-strålning, stötar eller krossskador. 

Återhämtning.
Använder en högspänningspulsladdning
när låg spänning, sulfatering eller förlorad
kapacitet upptäcks. 

Optimering.
Stabiliserar interna batterikemikalier
för ökad prestanda och livslängd.

Motverkar ökade cykliska energikrav på 
batterier i mikro-hybrid-bilar.

Batteribarriär med flera nivåer förhindrar
osäkra och onormala förhållanden.  
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110-120 VAC, 50-60Hz

85-130 VAC, 50-60Hz

85 % ca.

443 W Max

<5mA

8 steg, smartladdare

12 V, 16 V och 24 V 

Våt, Gel, MF, CA, EFB, AGM, LIB

Upp till 500Ah (12V), Upp till 250Ah  

Tekniska specifikationer

Fläktkyld

IP44

(24V), Underhåller alla batteristorlekar

2V (12V), 2V (16V), 14V (24V)

I beredskap

Ingen ström
I beredskapsläge laddar eller ger inte laddaren någon ström till 
batteriet. Energibesparing är aktiverad i detta läge och drar 
mikroskopiskt med ström från eluttaget. Vid detta val kommer 
en orange LED-lamapa att tändas.

14,5V  |  26A  |  Upp till 500 Ah batterier
För laddning av 12-volt våtcells-, gelcells-, med förbättrat flöde, 
underhållsfria och kalcium-batterier. Vid detta val kommer en vit 
LED-lampa att tändas   

12V
NORM

14,8V  |  26A  |   Upp till 500 Ah batterier
För laddning av 12-volt batterier vid kalla temperaturer under 
50 ºF (10 ºC) eller AGM-batterier. Vid detta val kommer en blå 
LED-lampa att tändas.  

24V
NORM

29V  |  13A  |  Upp till 250 Ah batterier
För laddning av 24-volt våtcells-, gelcells-, med förbättrat flöde, 
underhållsfria och kalcium-batterier. Vid detta val kommer en vit 
LED-lampa att lysa.

29,6V  | 13A  |  Upp till 250 Ah batterier
För laddning av 24-volt batterier vid kalla temperaturer under 
50 ºF (10 ºC) eller AGM-batterier.Vid detta val kommer en blå 
LED-lampa att tändas.  

12V 
COLD/
AGM

24V 
COLD/
AGM

14,2V  |  26A  |  Upp till 500 Ah batterier
For charging 12-volt lithium-ion batteries, including lithium iron 
phosphate. When selected, a blue LED will illuminate. 

12V
LITHIUM

15,5V  | 26A  |  Upp till 500 Ah batterier
For charging 12-volt advanced AGM batties, which requires a 
higher than normal charging voltage. When selected, a blue 
LED will illuminate. 

16V
LITHIUM

19,45V  |  20A  |  Upp till 250 Ah batterier
För laddning av 16-volt litium-ion-batterier, inklusive litium-järnfosfat, 
vilka vanligtvis används i racerbilar. Vid detta val kommer en blå 
LED-lampa att tändas.

19,6V  |  20A  |  Upp till 250 Ah batterier
För laddning av 16-volt AGM-batterier, vilka vanligvis används i 
racerbilar. Vid detta val kommer en blå LED-lampa att tändas.

12V 
AGM+

16V
AGM

Tryck och 
håll inne

Tryck och 
håll inne

Tryck och 
håll inne

13.6V
SUPPLY

13,6V  |  5A  |  Max 6 A
Konverterar till ett likströmskraftaggregat för att förse alla 12V 
likströmsenheter med ström, såsom däckpumpar, oljebytare eller 
som en minnesenhet vid Tryck och håll inne batteribyte. Vid detta 
val kommer en röd LED-lampa att tändas.

Tryck och 
håll inne

12V
REPAIR

16,5V  |  1,5A  | All kapacitet
Ett avancerat batteriåterhämtningsläge för reparation och lagring av 
gamla skadade, skiktade eller sulfaterad batterier. Vid detta val 
kommer en röd Tryck och håll inne LED-lampa att tändas och blinka.

Tryck och 
håll inne

Tryck och 
håll inne

Laddningslägen

• G26000 Smartladdare
• Batteriklämanslutningar m/ integrerade öglor
• Användarmanual och informationshandledning och garanti

Vad finns i lådanLaddningssteg

0°C to +40°C, 32°F to +104°F

5,09 Pounds (2,31 kg)

12,1 x 5,7 x 3,2 in (307 x 145 x 81mm) 

3,2”
(81mm) 

15,7”
(399mm) 

12,1”
(307mm) 

5,7”
   (145mm) 

0,2”
(4.1mm) 
0,1”

(2mm) 

Växelströmskabel: 75” (190,5cm 
Likströmskabel: 56” (142,24cm)

Förpackning:
Dimensioner: 8,94”x5,12”x18,94”
(227 x 130 x 481mm)
Vikt: 7,87lbs (3,57kg)
UPC: 0-46221-10035-8
Innerkartong:
Dimensioner: 9,45”x5,63”x19,61”
(240 x 143 x 498mm)

(forts.) Vikt: 8,20lbs (3.72kg)
Huvudkartong:
Dimensioner: 20,08”x12,4”x20,55”
(510 x 316 x 522mm)
Vikt: 34,59lbs (15.69kg)
Quantity: 4
UCC: 10046221131434
Enheter per pall: 72 Enheter
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Inspänning växelström:

Driftspänning växelström:

Ström:

Lågspänningsdetektering:

Backströmsläckage:

Laddartyp:

Typ av batterier:

Batterikemikalier:

Batterikapacitet:

Dimensioner (L x B x H):

Vikt:

Kylning:

Effiktivitet:

Omgivande temperatur:

Skydd av hus:

Läge Förklaring




