
Зарядни устройства
BAT 6120

Интелигентно, мощно 12V зарядно 
устройство с възможност за 
поддържане на постоянни 120 A 
консумация.
Bosch BAT 6120 е готов за бъдещето, професионален уред 2 в 1 - поддържащо 
зарядно устройство. Функционира надеждно като интелигентно и бързо зарядно, за 
оловно-киселинни и литиеви акумулатори или като 120 А постоянно захранващо 
устройство. С възможност за обновяване на зарядните характеристики чрез USB 
порт, Вашият сервиз ще бъде оборудван с най-новите акумулаторни технологии. 
BAT 6120 пасва перфектно на пода, на работни маси или монтирано на стена.  
Дори лесно може да го поставите под автомобилите в шоурум.Гъвкави работни 
режими изпълняват днешните изисквания на сервиза. Благодарение на LCD 
дисплей с 4 цвята и подсветка и 4 бързи бутона , уредът е лесен и интуитивен за 
работа.

Предимства накратко

Артикулен номер
0 687 000 149

� Поддържа 120 A DC постоянна консумация
(@AC120 V~240 V, 25 ℃)

� Поддържа Оловни/AGM/EFB/GEL/Литиеви
(LFP) акумулатори

� Менюто поддържа 26 езика (вкл. български)

� 12 V зареждане на оловно киселинни
акумулатори/ Диагностика на зареждането /
12 V зареждане на литиеви акумулатори,
активиране на BMS

� Максимална изходна мощност:  до 1750 W

� Гъвкави работни режими

� Възможност за работа на работна маса, или
на стена

� Пасва идеално под пода на автомобили за
шоуруми

� Лесен за използване LCD дисплей с 4 цвята
и подсветка, включително режим за
вертикална работа (на стена)

� Лесен достъп до Help Center чрез
баркод появаващ се на екрена на
устройството
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Роберт Бош ЕООД

бул. Черни връх 51б
1407 София, България

https://www.boschaftermarket.com/bg/bg/

Зарядни устройства

BAT 6120

Техническа информация BAT 6120

Номинално напрежение 12 V

Тип акумулатори UNI, WET, EFB, AGM, VRLA/GEL, LFP 
(LiFePO4)

Капацитет съгласно с CCA) 10 … 450 Ah

Дисплей
3 инча, 4 цвята и подсветка, 
функция 180 градуса завъртане на 
екрана

Избор на език 26 (вкл. български)

Размери (Ш x В x Д) 329 x 116 x 433 mm

Тегло (без зарядни и захр. 
кабели) 8.5 kg 

Работен температурен диапазон 0° C – +40 °C

Сечение на зар. кабели 25 mm²

Дължина на зар. кабели 3 m 

Степен на защита IP 20 D

Функции

� Приложение
– Изход: 120 Amp (120~240 V AC за US/EU), 

–
100 Amp (100 V AC за JPN)

 12 V зареждане на оловно киселинни 
акумулатори, Диагностика на зареждането, 

–  12 V зареждане на литиеви акумулатори, BMS 
активиране

� Работни режими
– Поддържащ режим – 120 A 
– Зареждане – Интелигентно и бързо
– Смяна на акумулатори – Безопасно и удобно
– Шоурум–Стабилено и тихо

� Поддържащ режим
– Динамично зареждане, за да поддържа
стабилно напрежение 
– 120 A постоянна консумация
– Температурен диапазон до 40 °C
– Интелигентна защита в случай на ниска степен
    на зареденост в началото на приложението  

� USB интерфейс
–  Обновяване на зарядните х-ки чрез USB – 

винаги готови за новите технологии

� Гъвкави изходни настройки
– Максимална изх. мощност: до 1750 W 
– Може да се настрои ръчно

Обхват на доставка
Зарядно устройство,  Зарядни кабели (3 m–25 mm²), Захранващ 
кабел, Конзола за стена, Инструкции за безопасност и употреба, 
Опция: Зарядни кабели (PN: 1 684 437 009)

Ефективни характеристики на зареждане

Възстановяане Поддържащо
зареждане

След зарядАбсорбцияТоварПлавен стартАктивиране
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