
PÓŁPRZEWODNIKOWA OCHRONA AKUMULATORÓW
PowerTector Battery Guard to urządzenie półprzewodnikowe monitorujące napięcie źródła 
i odłączające sprzęt od akumulatora gdy napięcie spadnie poniżej ustalonego poziomu. 
Zapewnia to zachowanie odpowiedniego napięcia akumulatora do włączenia silnika pojazdu 
lub do wykorzystania przez ważne aplikacje. 
Całkowite rozładowanie akumulatora ołowiowego może spowodować uszkodzenie ogniw 
i znaczne skrócenie życia akumulatora. Urządzenie PowerTector może być ustawione 
na odłączenie sprzętu przy niższym napięciu, które uchroni akumulator przed całkowitym 
rozładowaniem przy jednoczesnym umożliwieniu maksymalnego wykorzystania 
akumulatora. Dostępna jest również wersja z wyłącznikiem czasowym, który 
automatycznie odłączy akumulator w ustalonym czasie po wyłączeniu zapłonu

ALARM ORAZ FUNKCJA 
OPÓŹNIENIA ROZŁĄCZANIA
Zapewnione jest wyjście do podłączenia 
alarmu który, po utrzymywaniu się 
poziomu krytycznego przez 10 sekund, 
aktywuje alarm dźwiękowy lub inny 
na następne 50 sekund przed odłączeniem 
akumulatora. Pozwala to operatorowi 
na ponowne włączenie silnika lub na 
podjęcie innej akcji w celu utrzymania 
stałego dopływu prądu.

WERSJE Z WYŁĄCZNIKAMI 
CZASOWYMI
Poza standardowymi urządzeniami 
PowerTector, wersje PT-T oferują 
wyłączniki czasowe. Spowodują one 
odłączenia wyjścia w ustalonym czasie 
po wyłączeniu zapłonu. W razie potrzeby, 
w tym przedziale czasowym, napięcie 
może być nadal monitorowane i odłączone 
gdy spadnie poniżej ustalonego poziomu 
w celu ochrony akumulatora i systemu. 
Urządzenie zostanie reaktywowane 
po ponownym włączeniu zapłonu, oraz 
gdy poziom napięcia w akumulatorze 
wyniesie 8,5V DC (systemy 12V) lub 17V 
DC (systemy 24V).

WERSJE PROGRAMOWALNE
Wszystkie jednostki dostępne są w pełni 
zaprogramowane na wiele możliwych 
scenariuszy i oferują wyższe lub niższe 
napięcia rozłączania. Wybranie programu 
odpowiadającego wymaganiom klienta jest 
łatwe i szybkie.

• Wszystkie urządzenia PowerTector 
powyżej 40A montowane są 
w wytrzymałej obudowie 
z odlewanego aluminium z osłoną 
poliwęglanową wypełnianą szkłem 
i zapewniającą zabezpieczenie 
i izolację terminala.

• Mniejsze urządzenia: 10A i 20A 
dostępne są w lekkiej 
poliwęglanowej obudowie, która 
może być podłączona do 
okablowania tak jak bezpiecznik 
bez konieczności wiercenia 
w karoserii otworów mocujących.

• Korzystając z łatwego w obsłudze
terminala programującego, należy 
wybrać jedno z zaprogramowanych 
napięć rozłączających, które 
odpowiadają wymaganiom klienta.

• Lampka LED wskazuje status 
operacyjny.

• Alarm dźwiękowy oraz/lub świetlny
może być zamontowany na tablicy 
rozdzielczej lub w kabinie w celu 
poinformowania operatora o 
potencjalnym problemie.

• Terminal wyłącznikowy umożliwia
obsługę urządzenia poprzez zapłon 
lub wyłącznik manualny.

• Ochrona akumulatora PowerTector 
zapewnia idealną ochronę 
komunikacyjną lub innych 
ważnych aplikacji.

SZEROKA GAMA 
WŁAŚCIWOŚCI

MOŻLIWOŚĆ MANUALNEGO 
ROZŁĄCZANIA

Dostępnych jest sześć wersji urządzenia 
od 10A do 200A. Urządzenia 10A i 20A 
to prosty system In-line przeważnie 
podłączany do konkretnego sprzętu. 
Jednostki te nie wymagają montowania 
do podwozia i mogą być włączone 
bezpośrednio do okablowania. 
Urządzenia 40A i 60A podłączone 
są mosiężnymi sworzniami M6. 
Urządzenia 100A i 200A podłączone 
są sworzniami M10 i wykorzystują montaż 
3-punktowy w celu zapobieżenia 
kołysaniu i uszkodzeniu elektroniki 
przy montowaniu na nierównych 
powierzchniach. Ciepło odprowadzane 
jest do unikatowych, produkowanych 
przez nas obudów, a wszystkie jednostki 
mogą działać na pełnej mocy bez 
konieczności montowania dodatkowych 
radiatorów ciepła. 

Od 40A wzwyż, jednostki posiadają 
możliwość manualnego rozłączenia
poprzez zapłon lub specjalny wyłącznik.
Ponadto, powyżej 100A, na jednostkach
można zamontować wyłącznik z funkcją
obejścia. 
Pozwala to na reaktywowanie urządzeń 
przez 4 minuty w celu umożliwienia 
przeprowadzenia czynności awaryjnych.


