
BAT 645 características chave
▶ Modo de apoio que mantém a corrente durante 

a substituição da bateria

▶ Ecrã LCD

▶ Sistema electrónico de gestão da protecção

▶ Porta USB para actualizações de software

▶ Cabos de alimentação e carga intercambiáveis

▶ Suporte de carregador para montagem na
parede

▶ Detecção automática de sistemas de 12 e 24V
em ligeiros e pesados

▶ Carga lenta automática para baterias
descarregadas

BAT 645:
Carregador de bateria compacto e multifuncional

Carregador totalmente automático de alta 
frequência com multitude de aplicações para todo o 
tipo de oficinas. Este potente carregador é adequado 
para carregar todo o tipo de baterias de ácido-chumbo 
e novas tecnologias de lítio (LI-Ion) de 12 V ou 24 V com 
detecção automática da tensão nos ligeiros e 
pesados (UNI, WET, AGM, GEL, EFB e LFP). 
O modo de funcionamento em flutuação do BAT 645, 
com intensidades de carga até 45 A, estabiliza a tensão 
do sistema eléctrico durante o diagnóstico e a 
reprogramação de unidades de controlo. Portanto, 
converte-se num dispositivo imprescindível para 
qualquer oficina que trabalha com a a última tecnologia.

Dados técnicos BAT 645

Corrente de carga 
(a 12V / a 24V) 45 A / 22,5 A

Comprimento do cabo de carga 2 x 3 m

Secção dos cabos de carga 6 mm²

Entrada de alimentação Max. 800 W

Peso (sem carga nem 
cabo de alimentação)

3,7 kg

Curva de carga característica I1U1I2aI3aI3..

Modo de apoio 12.0 V / 24.0 V máx. 20 A

Modo de substituição
13.0 V / 26.0 V
máx. 45 A / 22,5 A

Gama de Tª de funcionamento -5°C – +45°C

Tensão da rede 230 V / 50-60 Hz

Tensão nominal da bateria 12 V / 24 V

Tipo de proteção (DIN 40050) IP 20 D

Classe de segurança (DIN 40530) SK I

Dimensões 220 x 115,5 x 296 mm

Nível de interferência emitido 
(DIN 40839)

Classe B




