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Met een LPS hebt u altijd toegang tot 230V en 12V
– zonder de kosten en vervuiling van een draaiende motor.
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+ Automatisch opladen tijdens het

+ Gelijktijdig toegang tot 230V en 12V

rijden met behulp van de overtollige
energie van het voertuig of rechtstreeks
aansluiten op de netvoeding

Voor uw elektrische gereedschap, acculader en andere
elektrische apparaten hebt u de beschikking over 230V tot 1500W en 3000W piekvermogen, zuivere sinusgolf.

Automatisch en efficiënt opladen tijdens het rijden met
behulp van de overtollige energie van het voertuig - zelfs
bij nieuwe voertuigen die voldoen aan de Euro 6 norm.
De LPS kan ook rechtstreeks via de netvoeding worden
opgeladen.

Tegelijkertijd profiteert u echter ook van een stabiele 12V
voor al uw geïnstalleerde apparatuur – zonder daarbij
afhankelijk te zijn van een stationair draaiende motor met
alle kosten en vervuiling van dien.

DE LPS GAAT 6 KEER LANGER MEE DAN
TRADITIONELE LOODACCU'S

NA SLECHTS 30 MINUTEN RIJDEN
IS DE LPS AL 30% OPGELADEN

+ U kunt uw LPS in korte cycli gebruiken en opladen zonder de levensduur van

+ Bij een hoog gemiddeld verbruik van 500 Watt gedurende 30 minuten

2000 laad-/ontlaadcycli in gevaar te brengen - bij traditionele loodzuuraccu's is
dat slechts 350 cycli.
In tegenstelling tot loodzuuraccu's hoeft lithium niet volledig via de netvoeding te worden opgeladen.

wordt slechts 30% van de accucapaciteit gebruikt. De LPS is alweer volledig
opgeladen na slechts 30 minuten rijden.
100%

De LPS laadt automatisch op zodra de auto wordt gestart en stopt automatisch als de auto wordt uitgeschakeld.

100%
70%

De ingebouwde DC-DC Booster verhoogt de spanning, zodat ook nieuwe voertuigen met Euro 6 (lagere laadspanning)
de LPS efficiënt kunnen opladen.
30 minutes of
230V/50Hz – 500W consumption

30 minuten
500W – 230V/50Hz verbruik

30 minutes of
charging while driving

30 minuten
opladen tijdens rijden

230V/50Hz UIT

230V/50Hz IN

230V HPFI-relais

12V DC zekering

12V DC UIT

12V DC IN

230V/50Hz UIT

LITHIUM POWER SUPPLY (LPS)
230V & 12V – ALLES IN ÉÉN

KRACHTIG
+ Inzicht in resterende werktijd

De resterende werktijd is zichtbaar op een duidelijke
interface.

+ Inzicht in resterende oplaadtijd

De resterende oplaadtijd wordt automatisch weergegeven
zodra de eenheid wordt aangesloten op een oplaadpunt.

+ 12V – 100Ah Lithium-ion-accu

12V DC – 70A output en ingebouwd BMS-regelsysteem voor
veilig gebruik en een lange levensduur.

+ 230V/50Hz Sinusgolfomvormer

1500W voor verbruik en 3000W piekvermogen
– zuivere sinusgolf voor gevoelige elektrische apparaten.

+ 230 V/50 Hz Slimme oplader

12V DC – 50A bij opladen via de netvoeding.

+ DC-DC Booster

45A bij opladen via de voertuigdynamo en
compatibel met Euro 6.

+ Automatisch in- en uitschakelen

De eenheid schakelt automatisch in zodra deze op een
oplaadpunt wordt aangesloten. Zodra de verbinding met
het oplaadpunt wordt verbroken, schakelt de eenheid
automatisch uit.

+ Ingebouwde starthulp (optie)

Als de startaccu leeg is, kunt u de starthulp inschakelen
via het display. U ben dan weer snel onderweg.

Output

230V/50Hz – 15 minuten:
230V/50Hz – continu:
230V/50Hz – piek:
12V DC output:

Werktijd

200 W@230 V:
500 W@230 V:
1000 W@230 V:

Oplaadtijd

Netvoeding (50 A):
Voertuigdynamo (45 A):

1500W
1300W
3000W
70A

4 uur 30 min.
1 uur 45 min.
50 min.

1 uur 40 min.
1 uur 45 min.

VERMIJD DUUR EN VOOR HET MILIEU
SCHADELIJK STATIONAIR DRAAIEN MET
DEZE GROENE “GENERATOR”

SNELLE, EENVOUDIGE EN SIMPELE
INSTALLATIE
+ Alle 12V DC en 230V/50Hz apparatuur kan rechtstreeks op de LPS

worden aangesloten
+ Geen CO2 – Geen geluid

Met een efficiënte stroomoplossing gebaseerd op lithiumaccu's is een stationair
draaiende motor volledig overbodig.
Door twee uur stationair draaien te vermijden, bespaart u meer dan € 400
per jaar en draagt u tegelijkertijd bij aan een schone werkomgeving voor uw
medewerkers.

De LPS wordt vastgezet en rechtstreeks op de voertuigaccu aangesloten met behulp van een 16 mm2 kabel.
Anderson- en Neutrik-connectoren voor 12V DC en 230V/50Hz worden meegeleverd.
Dankzij de handgrepen en de simpele aansluitingen kan de eenheid snel en eenvoudig worden meegenomen
en verwisseld.
Afmetingen: 24,5 x 25,5 x 39 cm
Gewicht: 28 kg

LPS

230V

12V

LITHIUM POWER SUPPLY
1500W – 100Ah
Compatibel met Euro 6:
Ingebouwde omvormer en oplader:
Ingebouwde DC-DC Booster:
Ingebouwd HPFI-relais:

LPS (Li-Ion 100Ah)
√
√
√
√

Traditioneel loodzuur (200Ah)
-

Effectief elektrisch vermogen:
Oplaadtijd:
Laden/ontladen:
Gewicht:

1056 Wh
1 uur 40 min.
2000 cycli
28 kg

960 Wh
8-10 uur
350 cycli
72 kg

+ Krachtige lithiumtechnologie
Met een twee keer zo lange werktijd presteert de LPS
beduidend beter dan traditionele loodaccu's.

+ 6 keer sneller opladen
Een keer volledig opladen neemt bij een LPS 1 uur en
40 minuten in beslag - veel sneller dan de 8-10 uur die
nodig zijn voor een loodaccu.

+ 6 keer langere levensduur
Met 2000 laad-/ontlaadcycli gaat de LPS 6 keer langer
mee dan traditionele loodaccu's met 350 cycli - en dan
heeft de LPS ook nog eens geen onderhoud nodig.

+ Compact design en lichtgewicht
Slechts 1/3 van het gewicht van loodaccu's met
dezelfde hoeveelheid beschikbare elektriciteit.

+ Geluidloos en CO2-vriendelijk
Met de LPS is het mogelijk over elektriciteit te
beschikken zonder de noodzaak van een stationair
draaiende motor. Hierdoor neemt het verbruik van
dure brandstof af en wordt er geen CO2 uitgestoten.

