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 Ludoplug 15A Auto eject system. 

Nyt design og en størrelse der passer til mindre køretøjer. 

Stikket skydes af ved start af køretøjet (tænding) og man und-

går dermed at glemme at tage lade-ledningen ud. Samtidig 

kan systemet være tilsluttet motorvarmer, lader eller andet 

der gør at køretøjet er klar til hurtig afgang. 

* 230 volt ind, maks 15 ampere 

* LED display der viser tilslutning/spænding** 

* Indbygget eject funktion 

* Eject funktion kan trigges med 12 eller 24 volt 

* Indbygningsdelen leveres med 2m kabel (monteret) 

* Mål: Højde 103mm x Bredde 92mm x Dybde 78mm 

** Spænding kan aflæses ved brug af Ludo Charger 

 Ludoplug 16A Auto eject system. 

Til større køretøjer anvendes dette system til at forsyne ladere 

til køretøjets batterier samt til ekstrabatterier, radioudstyr, 

motorvarmer osv. Kraftigt stik med klap-låg der sikrer nem 

betjening. 

* 230 volt ind, maks 16 ampere 

* LED display der viser tilslutning/spænding** 

* Indbygget eject funktion med fejlindikator/alarm 

* Eject funktion kan trigges med 12 eller 24 volt 

* Indbygningsdelen leveres med 2m kabel (monteret) 

* Mål: Højde 170mm x Bredde 92mm x Dybde 124mm 

** Spænding kan aflæses ved brug af Ludo Charger 

 Ludo Charger Intelligente batteriladere. 

Ludo McGurk har i mange år lavet ladesystemer til batterier på 

ambulancer, brandbiler, militærkøretøjer osv. Fordelen ved at 

bruge disse ladere er at de bruger en ret avanceret styring til 

at optimere og vedligeholde batterierne - og i den sidste ende 

lever batterierne længere og yder bedre. 

* Forskellige størrelser med 1 eller to udgange 

* 12 eller 24 volt ladning 

* Mulighed for indbygget eller eksternt voltmeter 

* Mulighed for logning af ladesekvens (til PC) 

* Passer til traditionelle batterier samt AGM og GEL 

* Til vægmontering eller montering i køretøj 

* Optimerer ladning selv ved forbrug på batteri(er) 

* 5 års garanti 

HUSK! - du kan bestille varer hele døgnet på bestilling@scanled.dk 

Du kan også kontakte os for mere information, vejledning eller tekniske spørgsmål: 

Per Olsen, Support, salg og service  Tlf. +45 6054 7112   per@scanled.dk 

Bo Becher, Support, service og teknik Tlf. +45 6079 7112   bo@scanled.dk www.scanled.dk 
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