NL
Accessoires voor rolstoelen en scootmobielen
Acculaders
Cellpower biedt acculaders met speciale laadprogramma’s voor alle
cyclische Cellpower accuseries. Doordat de laadprogramma’s zijn
afgestemd op de aangesloten accu, wordt deze optimaal geladen en is
een maximale levensduur gegarandeerd. Daarnaast hebben sommige
modellen uitgebreide uitleesmogelijkheden, waardoor status van accu
en lader worden gemonitord.

Wireless Diagnostic Tool (WDT)
De Cellpower Wireless Diagnostic Tool (WDT) is een klein slim apparaatje
waarmee de status en laadhistorie van de acculader en aangesloten
accu draadloos via de WDT-app kunnen worden uitgelezen. Zo kan
eenvoudig worden gezien of de accu en lader op de juiste manier worden
gebruikt. Daardoor is de Cellpower WDT een onmisbare tool voor iedere
servicemonteur.

Cellpower Green Innovation
Cellpower streeft naar een beter milieu. Om dit te bereiken stelt Cellpower strenge eisen aan de productiemethoden
van onze fabrieken. Zo zijn alle fabrikanten minstens ISO 14001 en ISO 9001 gecertificeerd en worden afval- en
reststoffen zorgvuldig afgevoerd. Om deze kwaliteit te waarborgen, inspecteert Cellpower zelf regelmatig de
assemblagelijnen, waarbij ook wordt gelet op goede arbeidsomstandigheden voor het personeel. Om een extra
steentje bij te dragen aan een betere wereld, sponsort Cellpower daarnaast ook projecten in ontwikkelingsgebieden.
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Betrouwbare energie voor

Rolstoelen &
Scootmobielen

Rolstoelen & scootmobielen

Cellpower CPC serie - AGM 600 cycli
CPC accu’s zijn speciaal ontworpen voor cyclisch gebruik in applicaties
waarin ze regelmatig en intensief worden ontladen en weer opgeladen.
Voorbeelden daarvan zijn scootmobielen, elektrische rolstoelen en
medische karren. Deze toepassingen vragen om betrouwbare prestaties
en een goede actieradius. De Cellpower CPC serie biedt die kwaliteiten
voor een bescheiden aanschafprijs.

Betrouwbare cyclische kracht
Een scootmobiel of elektrische rolstoel wordt veelvuldig gebruikt
en bijgeladen. Dat vraagt om een accu die goed bestand is tegen
dergelijk cyclisch gebruik. De cyclische accuseries van Cellpower
zijn daar speciaal voor ontwikkeld. Cyclische accu’s van Cellpower
verliezen bij het laden en ontladen minder capaciteit dan andere
typen accu’s en kunnen dankzij de lekvrije constructie in iedere positie
worden gemonteerd. De betrouwbaarheid van de accu, en daarmee
de scootmobiel of rolstoel in het geheel, is van cruciaal belang voor
de gebruiker. Deze is immers voor de eigen mobiliteit in hoge mate
afhankelijk van een goede werking en grote actieradius. Dankzij
geavanceerde productietechnieken en strenge kwaliteitscontroles zijn
de cyclische accuseries en bijbehorende accessoires van Cellpower een
betrouwbare bron van energie met een lange levensduur: Een prettige
gedachte.

Cellpower CPX serie - AGM 800-1000 cycli
De Cellpower CPX serie is ontworpen voor extreem cyclisch gebruik.
In vergelijking met andere cyclische AGM accu’s met vergelijkbare
afmetingen, haalt een CPX accu ongeveer 30% meer cycli. Dankzij de
modernste productietechnieken zijn CPX accu’s daarnaast ook zeer
robuust, waardoor ze ook onder uitdagende omstandigheden maximale
betrouwbaarheid bieden.

Cellpower CPG serie - Gel 1000 cycli

Cyclische accuseries
Cellpower biedt vier verschillende cyclische accuseries voor gebruik in rolstoelen en scootmobielen, op basis
van drie verschillende chemische samenstellingen: AGM, Gel en Lithium. Elk met unieke eigenschappen, voor- en
nadelen. In onderstaand overzicht staan de vier cyclische accuseries van Cellpower, met een score op een aantal
aspecten die van belang zijn bij het maken van een goede keuze voor een accu in een rolstoel of scootmobiel.
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*: Een hogere score betekent een lagere zelfontlading
**: Een hogere score betekent een lagere aanschafprijs
***: Een hogere score betekent lagere kosten over de levensduur

Vergelijking aantal cycli tussen cyclische AGM, Gel en Lithium accuseries*
Cellpower CPC Cyclic AGM series (600 cycli)

De Cellpower CPG serie maakt gebruik van Gel technologie voor extreem
cyclisch gebruik. Dankzij deze Gel-samenstelling zijn CPG accu’s beter
bestand tegen diepe ontladingen dan AGM accu’s en halen ze 20% meer
cycli. Daarnaast heeft deze samenstelling als voordeel dat de accu’s
bestand zijn tegen schokken en trillingen. Een gunstige eigenschap voor
mobiele applicaties.

Cellpower CLN serie - Lithium 1800 cycli
Soms zijn niet alleen extreem krachtige cyclische prestaties nodig,
maar ook een licht gewicht en compacte afmetingen. Tot voor kort
vrijwel onmogelijk. Nu niet meer. Dankzij de Lithiumtechnologie halen
Cellpower CLN accu’s tot wel drie keer meer cycli en een drie keer grotere
actieradius ten opzichte van cyclische AGM of Gel accu’s. Daarnaast
zijn CLN accu’s ruim de helft lichter in gewicht en compacter. Dankzij
de degelijke ACCS (Anti Corrosion Coated Steel) behuizing en hoge
temperatuurbestendigheid kunt u er zeker van zijn dat een CLN accu
ook onder uitdagende omstandigheden gewoon blijft presteren, waar
andere accu’s allang zouden zijn opgehouden.

Vergelijking actieradius tussen cyclische CPC AGM en CLN Lithium accuseries
2x CPC 75-12

Cellpower CPX Extreme Cyclic AGM series (800-1000 cycli)

1x CLN 60-24: +40% actieradius
Cellpower CPG Extreme Cyclic Gel series (1000 cycli)

2x CLN 60-24: +180% actieradius

Cellpower CLN Extreme Cyclic Lihtium series (1800 cycli)
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