
Seria prostowników ARCTIC



Prostowniki z serii Arctic Classic, dedykowany jest do ładowania 
akumulatorów o pojemności od 5 do 120Ah oraz do konserwacji 
akumulatorów o pojemności do 150Ah. 

Zbudowany na wydajnym transformatorze toroidalnym zapewnia 
wysoki i stabilny prąd ładowania. W tej klasie prostowników jest to 
jedna z lepszych propozycji na rynku.

Jako jeden z nielicznych prostowników dostępnych na rynku został 
wyposażony w funkcję testowania akumulatora,   dzięki której 
możemy sprawdzić, jaki jest aktualny stopień naładowania naszego 
akumulatora. 

Wystarczy podpiąć prostownik do akumulatora, wcisnąć przycisk 
"test" i odczytać wynik (prostownik musi być odłączony od zasilania). 
W celu uzyskania miarodajnego odczytu zaleca się testowanie nie 
wcześniej niż po 12 godzinach od ostatniego ładowania, np. użycia 
pojazdu, ładowania prostownikiem.

Dzięki wygodnej skali, zawsze wiemy jak przebiega proces 
ładowania i czy nasz akumulator jest już gotowy do drogi. 
Prostownik posiada również kontrolkę informującą o 
przeładowaniu akumulatora, dzięki której możemy zapobiec 
uszkodzeniu naszego akumulatora. Prostownik  Arctic 
CL12 może być stosowany do ładowania akumulatorów 
motocyklowych (minimum 6Ah) i samochodowych od 20Ah.

 Prostownik Arctic Classic CL12 12V 12A 



Jako jeden z nielicznych prostowników dostępnych na rynku został 
wyposażony w funkcję testowania akumulatora,   dzięki której 
możemy sprawdzić, jaki jest aktualny stopień naładowania naszego 
akumulatora. 

Wystarczy podpiąć prostownik do akumulatora, wcisnąć przycisk 
„test” i odczytać wynik (prostownik musi być odłączony od zasilania). 
W celu uzyskania miarodajnego odczytu zaleca się testowanie nie 
wcześniej niż po 12 godzinach od ostatniego ładowania, np. użycia 
pojazdu, ładowania prostownikiem.

Długie przewody do ładowania pozwalają w wygodny sposób 
korzystać z prostownika. Prostowniki Arctic zostały wyposażone w 
dwa bezpieczniki, na uzwojeniu wtórnym i pierwotnym, co sprawia, 
że są jeszcze bezpiecznie w użytkowaniu.

Dzięki wygodnej skali, zawsze wiemy jak przebiega proces 
ładowania i czy nasz akumulator jest już gotowy do drogi. 
Prostownik posiada również kontrolkę informującą o 
przeładowaniu akumulatora, dzięki której możemy zapobiec 
uszkodzeniu naszego akumulatora.

Prostownik wyposażony jest w 4-stopniową skokową regulację 
prądu ładowania. Dzięki której precyzyjnie dopasujemy prąd 
ładowania do posiadanego akumulatora.

 Prostownik Arctic Classic CL20 12V 20A 

Prostowniki z serii Arctic Classic, dedykowany jest do ładowania akumulatorów o pojemności od 6 do 120Ah 
oraz do konserwacji akumulatorów o pojemności do 200Ah. Zbudowany na wydajnym transformatorze 
kształtkowym zapewnia wysoki i stabilny prąd ładowania. W tej klasie prostowników jest to jedna z lepszych 
propozycji na rynku.



Prostowniki z serii Arctic Classic, dedykowany jest do ładowania 
akumulatorów o pojemności od 20 do 240Ah oraz do konserwacji 
akumulatorów o pojemności do 300Ah. 

Zbudowany na wydajnym transformatorze kształtkowym zapewnia 
wysoki i stabilny prąd ładowania. W tej klasie prostowników jest to 
jedna z lepszych propozycji na rynku.

Jako jeden z nielicznych prostowników dostępnych na rynku został 
wyposażony w funkcję testowania akumulatora,   dzięki której 
możemy sprawdzić, jaki jest aktualny stopień naładowania naszego 
akumulatora. 

Wystarczy podpiąć prostownik do akumulatora, wcisnąć przycisk 
„test” i odczytać wynik (prostownik musi być odłączony od zasilania). 
W celu uzyskania miarodajnego odczytu zaleca się testowanie nie 
wcześniej niż po 12 godzinach od ostatniego ładowania, np. użycia 
pojazdu, ładowania prostownikiem.

Długie przewody do ładowania pozwalają w wygodny sposób 
korzystać z prostownika. Prostowniki Arctic zostały wyposażone 
w dwa bezpieczniki, na uzwojeniu wtórnym i pierwotnym, co 
sprawia, że są jeszcze bezpiecznie w użytkowaniu.

Dzięki wygodnej skali, zawsze wiemy jak przebiega proces 
ładowania i czy nasz akumulator jest już gotowy do drogi. 
Prostownik posiada również kontrolkę informującą o 
przeładowaniu akumulatora, dzięki której możemy zapobiec 
uszkodzeniu naszego akumulatora.

Prostownik wyposażony jest w 4-stopniową skokową regulację 
prądu ładowania. Dzięki której precyzyjnie dopasujemy prąd 
ładowania do posiadanego akumulatora.

 Prostownik Arctic Classic CL30 12V 30A 



Jako jeden z nielicznych prostowników dostępnych na rynku został 
wyposażony w funkcję testowania akumulatora,   dzięki której 
możemy sprawdzić, jaki jest aktualny stopień naładowania naszego 
akumulatora. 

Wystarczy podpiąć prostownik do akumulatora, wcisnąć przycisk 
„test” i odczytać wynik (prostownik musi być odłączony od zasilania). 
W celu uzyskania miarodajnego odczytu zaleca się testowanie nie 
wcześniej niż po 12 godzinach od ostatniego ładowania, np. użycia 
pojazdu, ładowania prostownikiem.

Długie przewody do ładowania pozwalają w wygodny sposób 
korzystać z prostownika. Prostowniki Arctic zostały wyposażone 
w dwa bezpieczniki, na uzwojeniu wtórnym i pierwotnym, co 
sprawia, że są jeszcze bezpiecznie w użytkowaniu.

Dzięki wygodnej skali, zawsze wiemy jak przebiega proces 
ładowania i czy nasz akumulator jest już gotowy do drogi. 
Prostownik posiada również kontrolkę informującą o 
przeładowaniu akumulatora, dzięki której możemy zapobiec 
uszkodzeniu naszego akumulatora.

Prostownik wyposażony jest w 4-stopniową skokową regulację 
prądu ładowania. Dzięki której precyzyjnie dopasujemy prąd 
ładowania do posiadanego akumulatora.

 Prostownik Arctic Classic CL30 12/24V 30A 

Prostowniki z serii Arctic Classic, dedykowany jest do ładowania akumulatorów o pojemności od 20Ah do 
240Ah oraz przy 24V do 180Ah oraz do konserwacji akumulatorów o pojemności do 300Ah. Zbudowany na 
wydajnym transformatorze kształtkowym zapewnia wysoki i stabilny prąd ładowania. W tej klasie prostowników 
jest to jedna z lepszych propozycji na rynku.
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