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SMART PRO – KRAFTFULLA VERKSTADSLADDARE
Kraftfulla och kompakta batteriladdare med den senaste switchtekniken som lämpar sig 

utmärkt för verkstadsmiljöer där kravet på snabb och säker laddning är stort. Laddarna 

finns som 12V laddare eller kombinerad 12/24V.

Laddarna ställs enkelt till rätt batterityp eller power supply läge genom en enda knapp-

tryckning. Laddarna är både kortslutningssäkera och polaritetsskyddade.

FRÄMSTA FÖRDELAR: kraftfull trots sin storlek, power supply läge, polaritetsskyddad, 

gnistfri, kortslutningssäker, temperaturkompenserad, säker, lätt att installera, kompakt me-

tallkapsling, användarvänlig.

SMART PRO – VATTENTÄTTA BATTERILADDARE
SMART PRO är mycket kompaka batteriladdare avsedda för alla typer av batterier. Finns i 

utförande för såväl 12V som 24V. Kapslingsklassen, volymen, stöttåligheten och effektivi-

teten gör laddarna perfekta till en mängd olika applikationer. Elektroniken är ingjuten och 

därmed mycket vibrationstålig. Laddarna klarar installationer i tuffa miljöer, t.ex motor-

rumsplacering. Kan installeras fristående eller som ombordladdare. Det finns inga knappar 

eller inställningar att utföra, hela laddningsprocessen sker helt automatiskt.

FRÄMSTA FÖRDELAR: hög verkningsgrad, överhettningsskydd, vattentät, stöttålig, IP67, 

kompakt metallkapsling, lätt att installera, intelligent laddning, kan installeras utomhus,

temperaturkompenserad.



SMART – INTELLIGENT OCH ANVÄNDARVÄNLIG
Att ladda batteriet med en SMART-laddare är lika enkelt som att ladda sin mobiltelefon.  

Laddarna är helt automatiska. Inga inställningar behöver göras för batterityp, storlek osv. 

SMART startar sin laddning automatiskt i den stund de är anslutna. I serien finns 12V laddare för 

de riktigt små batterierna upp till batterier på 240 Ah (300 Ah vid underhållsladdning).

Hög verkningsgrad hos laddarna ger försumbara energiförluster. Laddningseffektiviteten hos 

SMART är mycket hög och uppfyller de tuffaste miljökraven.

FRÄMSTA FÖRDELAR: enkel hantering, tempertursensor, hög verkningsgrad, ECO Smart, 

användarsäker, intelligent laddning, hög kapslingsklass.

SMARTA TILLBEHÖR 
Det finns olika smarta tillbehör till laddarna. Till exempel en Sensor 

att ansluta till batteriet som visar batteriets status. Det finns även 

förvaringsväskor, påsar med mera.

Se www.modernum.se för samtliga produkter.



MODERNUM - En varumärke inom Sepab Fordonsprodukter AB

I över 40 år har Modernums användarvänliga batteriladdare, kupévärmare och andra fordonsprodukter sålts i flera miljoner exemplar. Modernum erbjuder 

modern teknik i snygg design med bästa funktion. Modernum är sedan 2011 en del av Sepab Fordonsprodukter AB. Sepabs affärsidé har sedan starten 1982 

varit att i nära samarbete med fordonsindustrin, importörer och grossister, utveckla produkter för säkerhet, nationell anpassning, effektivitet och komfort.

besöksadress: Bergkällavägen 31B, 19779 Sollentuna. tel: 08-626 95 00, e-post: info@modernum.se, internet: www.modernum.se.
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