
TYSTOR
BATTERYCHARGERS

Made in Sweden !

Ny unik vattentät batteriladdare!

TYSTOR AB 
har nöjet att presentera en ny serie batteriladdare för 

fordon, industri, telecom, UPS, rullstol, truck , marin , flyg och städmaskiner

TYSTOR WP-serien

TYSTOR
BATTERYCHARGERS

TYSTOR AB 
Nilsbol   •   S-64295 Flen   •   SWEDEN

Phone +46(0)157 70450   Fax +46(0)157 70454
www.tystor.com                sales@tystor.com

WP_GEN_0808_sve_A4

TILLBEHÖR

WP-LOGGER
Läser av och tömmer lagrad laddningsdata 

  

Kortfattad företagsinformation
TYSTOR AB har i över 25 år utvecklat och tillverkat batteriladdare.

Vi finns idag på en mängd marknader som t.ex. fordon ( bil, lastbil, buss och elbil ), truck, rullstol och andra hjälpmedel, marin, 
reservkraft och för militärt bruk. Kundspecifierad design är vår vardag !

Över 260 000 produkter har levererats. Exportandelen uppgår idag till ca 55%.
Vi finns representerade i de Nordiska länderna, Tyskland, Polen, de Baltiska länderna och når kunder inom övriga EU-länder.

Besök vår hemsida på www.tystor.com för utförlig information.
Beställ via telefon 0157-70450, fax 0157-70454 eller email sales@tystor.com.

Handtag & Gummifötter

TYSTOR WP kan enkelt kompletteras med bärhandtag i rostfritt stål.
Monteringen kan ske valfritt på långsida eller kortsida.

Levereras komplett med skruv.

Artnr: PH0505-188 Handtag för långsida                
Artnr: PH0505-138 Handtag för kortsida

Artnr: 810-012 Gummifötter sats

WP-LOGGER är det snabba och enkla verktyget för att kontrollera användningen av TYSTOR WP laddare.
Visar lagrad information om de 4 lägsta batterispänningarna vid laddstart ,  antalet startade uppladdningar och 
antalet fullständiga uppladdningar.  
Automatisk power-off för lång livslängd av inbyggt batteri.

Via en enkel Reset-åtgärd kan sedan WP-LOGGER tömma laddarens loggminne och gör TYSTOR WP redo för en ny 
loggningsperiod.

Suveränt verktyg för:   
!   Snabb avläsning i fält
!   Proaktiv planering av batteribyten
!   Assistera användare vid felaktig hantering
!   Batteri reklamationer
!   Tidigt upptäcka feldimensionerade batteristorlekar eller lastprofiler 

Tekniska data WP-LOGGER
Visad batterispänning 0-40,0 V
Visat antal startade cykler 0 - 1000
Visat antal fullständiga cykler 0 - 1000
Tolerans display +/- 1 Digit
Internt batteri 9 V
Egenförbrukning aktiverad 8 mA
Egenförbrukning auto-off 0,002 mA
Höjd                                                    25 mm
Bredd 85 mm
Längd 140 mm
Vikt  0,3 kg
Artikelnummer 290-501

(4 lägsta)
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�Godkänd enligt medicin normen IEC-60101

�Säkerhetscertifierad och uppfyller miljödirektivet RoHS 

�Kortslutnings och polvändningssäker - utan säkringsbyte

�Vattentät

övriga argument hittar du på nästa sida !

Cycles started

Cycles finished

4 lowest V

Uppdaterad version !

De 4 lägsta spänningsvärdena visas.



Tekniska data TYSTOR WP1220
Inspänning 100-240VAC 47-63Hz
Systemspänning 12V
Laddningsspänning, max 15,0V (programberoende)
Laddningsspänning, bevakning 13,8V (programberoende)
Max laddström 20A
Uteffekt 300W
Egenförbrukning 1mA
Längd / Bredd / Höjd Se bild
Vikt med kablar 2,5kg
Artikelnummer 290-006L

Tekniska data TYSTOR WP2410
Inspänning 100-240VAC 47-63Hz
Systemspänning 24V
Laddningsspänning, max 30,0V (programberoende)
Laddningsspänning, bevakning 27,6V (programberoende)
Max laddström 10A
Uteffekt 300W
Egenförbrukning 1mA
Längd / Bredd / Höjd Se bild
Vikt med kablar 2,5kg
Artikelnummer 290-007L

Klarar alla inspänningar
100 - 240 VAC 47-63Hz

Tålig aluminiumlåda med runda hörn

Medicinskt godkänd

Säkerhetscertifierad

Korrekt laddspänning via 
yttre temperatursensor

Smart laddningsindikering 

Normal-laddning , Rekond-laddning eller
Supply väljs enkelt med knapptryckning 

7-stegs dataladdning i 5 valbara nivåer

Kontakt för yttre indikeringspanel eller 
signalering till annan utrustning

Kortslutnings och 
polvändningssäker

Svensk design för högsta krav

Dubbelisolerad - får anslutas till ojordat uttag

Vattentät IP65

Ingen kylfläkt

Förberedd för inbyggnad Energisnål  > 90% verkningsgrad

Inbyggda hörnfästen

Återställer djupsulfaterade batterier

Hög kvalité - 3 års garanti

Klarar alla typer och storlekar av blybatterier

Uppfyller miljövillkoren RoHS

Liten med låg vikt - bara 2,5kg

Kan även användas som strömkälla utan batteri 

24 argument som gör TYSTOR WP oslagbar !

Kompenserar för 
spänningsfall i batterikabeln
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WP-LOGGER
input

Tekniska data TYSTOR WP1810
Inspänning 100-240VAC 47-63Hz
Systemspänning 18V
Laddningsspänning, max 22,0V (programberoende)
Laddningsspänning, bevakning 20,7V (programberoende)
Max laddström 10A
Uteffekt 300W
Egenförbrukning 1mA
Längd / Bredd / Höjd Se bild
Vikt med kablar 2,5kg
Artikelnummer 290-008L

Nyhet !

Uppdaterad version !

Ny Säkerhetsfunktion förhindrar

programändring av misstag.
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