Remoran™ wave 3

Stadigt handtag
med fastlåsning i
monteringsskenan

Innovativ
vinkeljustering

Smäcker och
tålig monteringsskena

Turbin optimerad
för 3–10 knops
hastighet

Teleskopblad

Kompakt, enkel att
förvara i båten

Tekniska data
Längd på utvändig enhet		

680 - 980 mm

Vikt på utvändig enhet		

7,5 kg

Maxhastighet

15 knop

		

Laddarspänning

12 V/24 V

Kompatibla batterier		

Pb, AGM, litium

Garanti				2 år

Säljförpackningens innehåll
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Utvändig enhet för
hydrogeneratorn, 2 m kabel med
honkontakt
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Monteringsskena
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Turbin med tre vingar
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Installationskabel 2 m med
hankontakt
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Remoran™ Charger 300 W
elektronisk laddare
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Störningsskydd (ferrit)

7.

1 st.

Quick guide-installationsanvisning
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Påse med installationstillbehör
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Remoran™ Charger 300 W
✓ Konverterar generatorspänningen till en
likspänning som lämpar sig för batterier
✓ Automatisk avkänning av batterispänningen
(12 V/24 V)
✓ LED-signallampor som indikerar laddningen
✓ Samlar in laddningsdata som du kan granska
via vår mobilapp
✓ Bluetooth® wireless technology -anslutning till
mobilen
✓ Vikt 620 g
✓ Drifttemperaturområde: -10 ⁰C  -  +55 ⁰C

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerat varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana
märken av Remoran Oy är under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör deras respektive ägare.

Installation

1. Den utvändiga enheten fästs i båten med monteringsskenan. Skenan installeras på akterspegeln med bultar, som förutsätter att hål borras.
2. Kabelns genomföringskontakt installeras på akterspegeln eller däcket så att den utvändiga enhetens
kabel räcks till kontakten utan problem. För kontakten borras ett 22 mm hål och kontakten fästs med
skruvar varefter anslutningen tätas med den medföljande O-ringen.
3. Installera laddaren inne i båten och anslut generatorkabeln samt laddningskablar till batteriet. Installera
ett störningsskydd (ferrit) på den röda (+) laddningskabeln i närheten av laddaren och en 40 A säkring så
nära huvudbrytaren eller batteriet som möjligt.

Prestanda

Effekt med olika hastigheter

Ström med olika hastigheter
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