
Mikro Start PowerUrus IP66-1000A från RoyPow. 

Lite större och starkare än lillebror IP66-800A som hittat hem till mer än 1500 nöjda kunder. 

Med ett batteri på 81,4Wh/22000mAh startas 10 liters bensin motorer och 6,5 liters diesel 
motorer mer än 40 gånger på en enda laddning. Litium-kobolt batteri för högsta säkerhet. 

Via dubbla USB utgångar simultanladdas Apple och Android enheter på kortast möjliga tid 
tack vare ”Quick Charge 3.0” teknologi. (Upp till 4ggr snabbare laddning än tidigare). 

Ström försörjer alla typer av 12V förbrukare upp till 120W, såsom bildammsugare, kylbox, 
DVD spelare, luftkompressor, mm. 

Upp till 30 timmars fungerande nödbelysning. 

  

 

Kraftiga solida dubbelkopplade koppar käftar med 7AWG kablage (10,5 mm²) och EC8 
anslutning säkerställer högre utgångsström utan överhettning. 

Möjlighet till manuell övermanning möjliggör start av fordon med döda batterier eller start 
med förbikopplat batteri. 

Kompakt design förenklar förvaringen i ditt fordon. (213x102x43,5mm) 

 

                  

 



IP66-klassad. Klarar 100 liter vatten/3 min under 1 bar´s tryck från 3 meter. Även anpassad 
för marin miljö. Vatten tålig och dammtät. Motstår regn, snö och smuts. 

 

   

 

Siliconförseglad inkapsling samt brand klassat ytterhölje med fullständig gummerad 
kantning. Stryktålig. Klarar stötar och slag och t.o.m. bli överkörd av en bil. 

Elektronik säker. Skydd mot omvänd polaritet och omvänd laddning. Skydd mot över- och 
underladdning. Funktions blockering vid för lågt volt tal i start hjälp.  Automatisk avstängning 
vid förhöjd temperatur. Med andra ord, Ultra Safe! 

150 LM led belysning med S.O.S. funktion och röd/vit varnings ljus. 

           

Dim: 213x102x43,5 mm, Vikt: 930g, Kapacitet: 22000mAh/81,4 Wh, Spänning:12V 

Startström: 500A, Peakström: 1000A, Svensk bruksanvisning i förpackningen. 

 

 

 



 

Data Blad, Mikro Start Power Urus IP66-1000A 

IP66-1000A är en lätt och smidig Litium-Ion Kobolt booster som dessutom är IP66 klassad, 
silikon förseglad och gummerad. Klarar att starta 10 liters bensin motor och 6,5 liters diesel 
motor mer än 40 gånger på en laddning. Tack vare Qualcomm Quick Charge 3.0 teknologi 
laddas Apple och Android produkter 4 gånger snabbare än tidigare. Enheten är enkel och 
fullständigt säker att använda. Den kan även användas som strömkälla till alla enheter med 
12V eller USB laddning. Batterikapaciteten är hela 22000mAh/81,4 Wh och räcker en bra 
stund. Designad för lastbil, bil, båt, MC,ATV. Avsedd och anpassad för marin miljö. 

Specifikationer 

Spänning 12 volt 

Internt batteri Litium Ion Kobolt 

Kapacitet 22000mAh/81,4 Wh/ 35000 Joules 3S 

Max startprestanda 10 liters bensin 6,5 liters diesel 
 Vid 10C⁰ och 50 % batterikapacitet 

Start & Peakström 500A/1000A 

Arbetstemperatur -20C⁰ till + 60⁰ 

12V Ut 12V,10A 

Micro USB in 5V/2A, 9V/2A, QC2,0 auto avkänning 

USB ut 5V/2,4A 

Micro USB ut 5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A  
 Quick Charge 3,0 auto avkänning 

Skyddsklass IP66 

Mått LxBxH 213x102x43,5 mm 

Vikt 930 gram 

Säkerhet/Skydd Ultra Safe, Skydd mot omvänd polaritet, 
 Skydd mot över-och under laddning 
 Skydd mot omvänd laddning, gnistfri 
 Automatiskt frånslag vid förhöjd temp. 
 Funktionsblockering vid för lågt volttal 
 i startbooster. 

Laddtid 5 timmar med Quick Charge 2,0 teknik. 
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