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Artikel Bild
Transportbilspaket

Normal +400W
Inverter

+1000W 
Inverter

Batteriladdare  DMT-1250 12V 50A
Art. nr: 22-1250 x x x
Batteriladdare AC1220 12V 20A
Art. nr: 22-1220 x x x
Litiumbatteri 12V 100AH med  
bluetooth
Art. nr: 22-121000 x x x
Inverter ren sinus 400W in 12V ut 230V
Art. nr: 22-1204 x
Inverter ren sinus 1000W in 12V ut 230V
Art. nr: 22-1210 x

BATTERILADDARE DMT-1250 12V 50A
DTM-1250 är en smart mikroprocessorstyrd DC/DC 
laddare som är Euro 5/6 klar. Med optimerad flerstegs-
laddning som anpassar laddningen av bly, gel, litium 
och AMG batterier.
Artikelnr:  22-1250



www.hba.nu

BATTERILADDARE  AC1220  12V 20A
AC1220 är en smart microprocessortyrd laddare med 
flerstegsladdning. AC1220 anpassar och optimerar 
laddningen av bly, gel, litium och AMG batterier. Har en 
tydlig digital display.
Artikelnr:  22-1220

LITIUMBATTERI 12V 100AH MED BT
LiFePO4-batteri (litiumjärnfosfatbatteri) på 100Ah och 
12V. Bluetoothfunktion för övervakning av batteriets 
status. Batteriets inre har ett inbyggt elektroniskt 
batterihanteringssystem (BMS). BMS övervakar varje 
enskild cell och säkerställer att batteriet inte kan blir 
överladdat eller urladdad, kortslutet eller överbelastat. 
Artikelnr:  22-121000

INVERTER REN SINUS 400W 
Inverter på 400W med ren sinusvåg som omvandlar 12 
VDC till 230 VAC, vilket innebär att den ger samma typ 
av spänning som ett vanligt vägguttag. Invertern har 
ett 230V uttag och ett USB-uttag 5V/2.1A. Lågspän-
ningsskydd och överhettningsskydd säkerställer att 
invertern håller god funktion över tid.
Artikelnr:  22-1204

INVERTER REN SINUS 1000W 
Inverter på 1000W med ren sinusvåg som omvandlar 
12 VDC till 230 VAC, vilket innebär att den ger samma 
typ av spänning som ett vanligt vägguttag. Invertern 
har ett 230V uttag och ett USB-uttag 5V/2.1A. Tydlig 
digital display för enkel avläsning av batteriets status 
och laddningsnivå. Lågspänningsskydd och överhett-
ningsskydd säkerställer att invertern håller god funk-
tion över tid.
Artikelnr:  22-1210
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Tillbehör

Artikelnr. Benämning Bild
22-12100 Litiumbatteri 12V 100Ah i låda med  

bluetooth

22-112 Anslutningskabel ES-2000 2 m

22-113 Anslutningskabel ES-2000 3 m

22-12101 Kabelkit batterikoppling - ES2000

22-202 Schuko eluttag 2 st EU

22-203 Schuko eluttag 3 st EU

22-302 Mellankabel 2 m för grenutag

22-304 Mellankabel 4 m för grenutag

22-401 T-koppling

ENERGISYSTEM ES-2000 12V 2000W
Ett perfekt energisystem för alla typer av arbetsfordon. Med ES-2000 kan du köra 
dina kraftfulla elverktyg och samtidigt ha fulladdade batterier i dina handverktyg. 
ES-2000 är en 2000W högpresterande inverter med ren sinusvåg. Tack vare ett 
inbyggt 100Ah LiFePO4-batteri driver ES-2000 dina 230V AC-applikationer under 
lång tid. Den senaste tekniken inom batteriövervakning skyddar batterierna från 
överbelastning och säkerställer längsta möjliga livslängd för systemet. Batteri-
övervakningen tillser även att all tillgänglig laddningsenergi både från fordonets 
generator och från externt elnät omvandlas till snabb och effektiv batteriladdning. 

ES-2000 är designad med den professionella användaren i åtanke. Chassit är 
robust och framtaget för att stå på golvet i ett arbetsfordon. Systemet har ett 
säkerhetsrelä som skyddar användaren samt en lättläst övervakningsdisplay. Ett 
specialframtaget fäste gör installationen enkel. Det möjliggör även snabb förflytt-
ning av systemet mellan fordon. Extra batteri som enkelt kopplas in finns som 
tillbehör, se art nr 22-12100.
Artikelnr:  22-2000


