PowerXtreme X75 en X125
De PowerXtreme X75 en X125 zijn camperaccu's van de
bekende en door de media geprezen LiFePO4 PowerXtreme
accuserie. De LiFePO4 technologie heeft veel voordelen ten
opzichte van conventionele loodzuur en AGM accu’s.
PowerXtreme LiFePO4 kunnen zonder problemen volledig
worden ontladen, waardoor de capaciteit van de accu’s wordt
gemaximaliseerd. Loodzuur accu's kunnen daarentegen
slechts tot ongeveer 40% worden ontladen. De X75 en de
X125 zijn veel lichter, veel sterker en volledig onderhoudsvrij.
U hoeft deze accu’s in de winter niet uit de camper te halen
om ze energiek te houden. De levensduur is drie tot vier keer
hoger dan bij loodzuur accu’s. PowerXtreme accu’s worden
standaard geleverd met alle montageaccessoires en zijn
eenvoudig te monteren. De status en toestand van de
PowerXtreme X75 en X125 kunnen worden bekeken met een
smartphone-app. De PowerXtreme X75 heeft een capaciteit
van 75 Ah en de PowerXtreme X125 heeft een capaciteit van
125 Ah. De accu’s kunnen worden opgeladen via
zonnepanelen, tijdens het rijden via uw motor of via een 230
V-netaansluiting.
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•

Ultra lichtgewicht

•

Vele malen krachtiger dan loodzuur

•

Hoge capaciteit; dubbele capaciteit

•

Optimale veiligheid; geen gassen,

van vergelijkbare loodzuur accu

•

lekkende vloeistoffen of explosiegevaar

3 tot 4 keer langere levensduur dan
loodzuur accu

•
•

Zeer lage zelfontlading
Batterijstatus afleesbaar in app

•

Eenvoudige montage

•

Milieuvriendelijk: volledig recyclebaar

•

LiFePO4 Technologie

•

Inclusief polen set

Technische specificaties
Artikelnr.
Model

EM010040

EM010041

X75

X125

Nominaal voltage

12.8V

Capaciteit

75Ah

125Ah

Max. laadspanning

14.6V

Max. ontlaadvoltage

9V

Max. laadstroom
Max. continu stroom

75A

100A

100A

150A

Piekstroom

200A

Polen

2 x M8 (binnendraad)

Levensduur (80% DOD)

>1500 cycli

Materiaal behuizing

ABS

Laadtemperatuur

0℃~ +45℃

Gebruikstemperatuur

-20℃~ +60℃

Opslagtemperatuur

5℃~ +30℃

Garantie

5 jaar* (2 jaar standaard + 3 jaar extra
na REGISTRATIE)

5 jaar* (2 jaar standaard + 3 jaar extra
na REGISTRATIE)

Gewicht

9,6 kg

14,8 kg

330 x 172 x 217mm

330 x 172 x 217mm

Afmetingen
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