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STRÖM VID 12V SYSTEM

Remoran™ wave 3
Hydrogenerator

STÖM VID 24V SYSTEM

Vi är ett Salo-baserat familjeföretag
som konstruerar, tillverkar och säljer
elproducerande produkter som baseras
på förnybar energi.
Skyddsreläets avstängningspunkt indikerar punkten där båtens
hastighet överstiger generatorns designhastighet, vilket utsätter
laddaren för överspänning. Remora PR-01 skyddsrelä är en produkt
som skyddar laddaren från generatorns överspänning.
Observera att det inte finns någon risk för överspänning om man
seglar under maxhastigheten eftersom laddaren tar hand om rätt
laddning.

ladda batterier undEr segling

Hydrogenerator

Tekniska data
Längd på utvändig enhet			
680 - 980 mm
Vikt på utvändig enhet			
7,5 kg
Laddarspänning				
12 V/24 V
Kompatibla batterier			
Pb, AGM, litium
Garanti					2 år		

✓ Producerar förnybar el alltid när segelbåten rör sig
✓ Innovativ vinkeljustering
✓ Teleskopblad
✓ Smäcker och tåligg monteringsskena
✓ Stadigt handtag med fastlåsning i monteringsskenan

produkt variants

✓ Kompakt, enkel att förvara i båten

✓ Underhållsfri

680 - 980 mm

410 - 710 mm

✓ Låg vattenmotstånd

försäljningspaket
1 st.
		
1 st.		
1 st.		
1 st.		
1 st.		
1 st.		
1 st.		
1 st.		

Utvändig enhet för hydrogeneratorn,
2 m kabel med honkontakt
Turbin med tre vingar
Monteringsskena
Remoran™ Charger 300 W elektronisk laddare
Installationskabel 2 m med hankontakt
Störningsskydd (ferrit)
Påse med installationstillbehör
Quick guide-installationsanvisning

VARIANT		OPTIMAL			MAXIMAL		
			HASTIGHET			HASTIGHET
GS			3-10 knop			12 knop*
GD			5-15 knop			20 knop*
* Laddaren kan skadas vid högre hastigheter än vad som angivet
om inte skyddsreläet PR-01 är installerat.

INSTALLATION
Remoran™ Charger 300W

✓ Konverterar generatorspänningen till en likspänning som
lämpar sig för batterier
✓ Automatisk avkänning av batterispänningen (12 V/24 V)
✓ Överladdningsskydd
✓ LED-signallampor som indikerar laddningen
✓ Samlar in laddningsdata som du kan granska via vår
RemoranAPP -mobilapp
✓ Bluetooth® wireless technology -anslutning till mobilen

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.

1. PR-01 skyddsrelä (tillbehör)
2. Remoran Charger 300W
3. Störningsskydd (Ferrit)
4. Säkring (40A)
5. Huvudströmbytare
6. Batteri

