PROFESSZIONÁLIS TÖLTÉSHEZ

AZ ÖN VÁLLALATA CSAK NYERHET A
MEGBÍZHATÓ TÖLTŐKKEL

12 VAGY 24 VOLT?

OKOS TARTOZÉKOK

Ismerje meg a CTEK professzionális termékcsaládját

Okos tartozékok, amelyek leegyszerűsítik a töltést

A CTEK segíthet az Önök megbízható, jó hírének megőrzésében.
Az egyes iparágak eltérő módon függenek az akkumulátoroktól. A
példák között megtalálhatjuk a fuvarozó vállalatokat, akiknek megbízható gépjármű akkumulátorokra van szükségük, és a gépjármű szervizeket, amelyek az ügyfelek akkumulátorait tartják karban.
A CTEK az Önök iparágának megfelelő egyedi megoldásokkal rendelkezik, a termékkínálatban megtalálhatók a beépíthető töltőktől
kezdve, a kiegészítő AC rendszereken és a mobil töltőkig keresztül
minden, ami professzionális igényként felmerülhet.

MXS 10

COMFORT
CONNECT
– eyelet

CTEK
AKKUMULÁTORTÖLTŐK

A CTEK TÖLTŐK HOZZÁJÁRULNAK
A KÖRNYEZET VÉDELMÉHEZ

EGYEDI ÉS SZABADALOMMAL VÉDETT AKKUMULÁTORTÖLTÉS
A CTEK termékek által nyújtott minőség és biztonság az amatőr és a
professzionális gépkocsiszerelők számára is egyformán fontos. Olyan
töltőt kell választania, amelyet az akkumulátor kapacitásához terveztek, és amely megfelel a töltéssel kapcsolatos elvárásainak.
A professzionális felhasználóknak, akiknek gyakrabban és szűk határidőkkel kell dolgozniuk, nagy teljesítményű, több funkciós töltőre van
szükségük . A CTEK speciális tartozékokat is szállít, amelyek leegyszerűsítik a töltést vagy amelyeket egy adott töltési feladatra terveztünk.

70A

MXS 25 - A flexibilis professzionális töltő

Az MXS 25 egy professzionális 12 V-os töltő. Gyorsan és
hatékonyan tölt; ideális műhelyekben és a kempingjármű, lakóautó, hajó és gépkocsi akkumulátorokhoz. Az MXS 25 minden
szükséges jellemzővel és funkcióval rendelkezik, amelyek az
akkumulátor-problémák megoldásához szükségesek.

MXS 25

4A

25A

A hatékony töltő a kisebb,
24 V-os akkumulátorokhoz
IP65
Tölthető akkumulátorok: 8–100 Ah
Karbantartó töltés: 8 - 250 Ah
Töltőáram: 4 A
Méretek: 191x89x48 mm
(HxSZxM)
A professzionális töltő

14A 24 V-hoz

IP44
Tölthető akkumulátorok: 28 - 300 Ah
Karbantartó töltés: 28 - 500 Ah
Töltőáram: 14 A
Méretek: 235x130x65 mm
(HxSZxM)

MXTS 70
Az MXTS 70 egy extrém erős műhely-töltő, amely a legfrissebb
technológiát alkalmazza. Úgy terveztük, hogy mind a 12 V-os,
mind a 24 V-os akkumulátorokat tölthesse; a legfejlettebb technológiával rendelkezik, amelynek köszönhetően extra könnyedséggel
használható. Az MXTS 70 számos kijelzővel rendelkezik, ezek a
töltés állapotát, a töltőfeszültséget, az áramerősséget a töltési időt
(órában) és az elektromos töltést (Ah) mutatják, amelyek segítségével az akkumulátor állapotát könnyen ellenőrizhetjük.

A flexibilis professzionális
25A töltő
IP44
Tölthető akkumulátorok: 40 - 500 Ah
Karbantartó töltés: 40 - 500 Ah
Töltőáram: 25 A
Méretek: 235x130x65 mm
(HxSZxM)

MXT 4.0

MXT 14

MXTS 70 - Az alapvető műhely-töltő

Flexibilis professzionális
10A töltő
IP65
Tölthető akkumulátorok: 20 - 200 Ah
Karbantartó töltés: 20 - 300 Ah
Töltőáram: 10 A
Méretek: 197x93x49 mm
(HxSZxM)

M6: 6.4 mm
M8: 8.4 mm
M10: 10.5 mm
COMFORT
CONNECT
– cig-plug
∅: 12 mm/21 mm
L: 0.4 m
COMFORT
CONNECT
– cig-socket

12 V: 40 - 1500 Ah
24 V: 20 - 750 Ah
Töltőáram: 70 A
Méretek: 332x178x80 mm
(HxSZxM)

Ez a gyorscsatlakozó
teljes problémamentességet
garantál a töltéshez.
Az akkumulátort a
gépjármű 12 V-os
szivargyújtó csatlakozóján keresztült tölti.
A tartozék az extra
elektromos berendezéseknek, a GPS-nek, a
mobiltelefonnak és a
kisebb fűtéseknek biztosít
elektromos tápot.

∅: 21 mm
L: 1.0 m
COMFORT
INDICATOR
– eyelet
M6: 6.4 mm
M8: 8.4 mm
L: 0.55 m
COMFORT
INDICATOR
– clamp

A gyorscsatlakozó és kijelző
praktikus ötvözése. A nehezen
elérhető akkumulátorokhoz
csatlakozik. A visszajelző
egyszerűen és egyértelműen
mutatja az akkumulátor
töltöttségi szintjét.

Ez a gyorscsatlakozó és
visszajelző a csíptetőkkel
kapcsolódik az akkumulátorhoz. Különösen
azoknak hasznos, akiknek
hordozható visszajelzőre
és gyorscsatlakozóra van
szükségük.

Az ultimatív műhely-töltő

70A IP20
Tölthető akkumulátorok:

Praktikus gyorscsatlakozó
a nehezen elérhető vagy
eltakart akkumulátorokhoz. Az akkumulátorhoz
ledes kijelzős érintkezőkkel csatlakozik.

L: 1.0 m
COMFORT
INDICATOR
– panel

Paneles csatlakoztatáshoz.
A szabványos méret a
legtöbb panelaljzattal kompatibilis.

M8: 8.4 mm
L: 1.50 m och 3.30

GARANTÁLT MINŐSÉG

BEÉPÍTETT BIZTONSÁG

Felhasználó barát

A megelőző töltés jót tesz az akkumulátoroknak és
a környezetnek is

A CTEK SWEDEN AB ólomakkumulátorokhoz tervez és fejleszt akkumulátortöltőket magánszemélyek és professzionális felhasználók számára.

A CTEK környezettudatos vállalat, amely szeretne hozzájárulni a
környezet védelméhez. A környezet védelmét figyelembe vesszük a
termékek fejlesztése és vállalatunk tevékenysége során is.
A CTEK termékek újrahasznosítható anyagból készülnek. A környezetet védelmét a gyártás és a töltőink anyagainak kiválasztása során is
maximálisan figyelembe vesszük.
A CTEK töltők használata a környezet védelméhez számos módon
járul hozzá. Töltőink kifejezetten alacsony fogyasztásúak, és segítenek akkumulátoraik élettartamának növelésében is. Ha csökken az
Önök által leselejtezett akkumulátorok száma, az csökkenti a környezetszennyezést is.
Ha csökkentjük a nehéz akkumulátorok gyártójától a fogyasztókig
történő, majd a fogyasztóktól az újrahasznosítási pontokig tartó
szállításával járó jelentős széndioxid kibocsátást, akkor azzal a környezetet is óvjuk. Az elakadt járművek akkumulátorcseréjéhez kihívott
autómentők és szerviz gépjárművek széndioxid kibocsátása is megelőzhető, védve a környezetet.

A CTEK sikeres üzleti koncepcióját a fejlett akkumulátor és elektronikai
ismeretünk tette lehetővé, amely tudás segítségével új generációs akkumulátortöltőket fejleszthetünk ki. Akkumulátortöltőink nem csak az akkumulátor
mai megnövekedett ápolási igényeit elégítik ki, hanem a holnapéit is.

D250S DUAL – Energia egyenáramú forrásokból
A D250S DUAL töltők az energiát egyenáramú forrásokból, pl.
generátorokból, nappanelekből vagy szélenergiából nyerik, ezt
az energiát optimalizálják a különböző akkumulátor-telepek töltési
követelményeinek kielégítésére. A D250S DUAL automatikusan
kiválasztja a célnak leginkább megfelelő egyenáramú áramforrást
(a kettő közül), és vált ezen áramforrások között a többlépéses
töltési folyamat maximális hatékonysága érdekében. A D250S
DUAL különösen jól használható a kempingjárművek, a lakóautók,
a hajók és azon mobil otthonok töltéséhez, amelyek nem rendelkeznek elektromos hálózati kapcsolattal.

PROFESSIONAL

BATTERY

CARE

Minden a CTEK által kifejlesztett és értékesített terméket a biztonság, az
egyszerűség és a flexibilitás jellemzi. A mai napig több mint hárommillió
töltőt értékesítettünk a világ 60 országában - minden kontinensen jelen
vagyunk. A CTEK a világ számos neves gépjármű és motorbicikli gyártójának megbízható beszállítója.
A CTEK vállalatot 1997-ben alapítpottuk. A vállalat központja és fejlesztő
részlege Vikmanshyttanban, Dalarnában Svédországban található.

PROFESSIONAL

BATTERY

CARE

MXS 10 – Flexibilis professzionális töltő

Az MXS 10 a legújabb technológiát nyújtja. Különösen alkalmas professzionális felhasználásra, ideális a műhelyekben és
kempingjármű, lakóautó, hajó és gépkocsi akkumulátorokhoz.
Az MXS 10 megoldja az összes akkumulátor problémáját, és
komplett akkumulátor-gondozást és karbantartást biztosít.

2
YEAR

WARRANTY

2
YEAR

WARRANTY

12V

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

CTEK SWEDEN AB
ROSTUGNSVÄGEN 3
SE-776 70 VIKMANSHYTTAN
SVÉDORSZÁG
TELEFON: +46 225 351 80
FAX: +46 225 351 95
E-mail: info@ctek.com

www.ctek.com
© 2010 CTEK SWEDEN AB
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Desulphation
(Szulfátlanítás): Az 1. töltési
lépés szulfátlanít.
Recond (Helyreállítás):
A 6. töltési lépés megszünteti
a sav-rétegződést.

150 Ah

ok

20 Ah

120 Ah

12V
0.8A

7.
0

240 Ah

MXS 5.0

A gépkocsi készen
áll az indulásra

6V
0.8A

S

10 Ah

XS 0.8

nem ajánlott

X

töltőkhöz képest gyorsabban töltenek. A töltés minősége ettől függetlenül mindkét esetben azonos.
Minél magasabb igényekkel rendelkezik, annál nagyobb kapacitású
töltőre lesz szüksége. Jótanács: a töltendő akkumulátorai közül a legnagyobb kapacitású alapján válasszon töltőt. A CTEK nagyobb kapacítású
töltői használhatók a legtöbb kisebb kapacitású akkumulátor töltéséhez
is. Az akkumulátorhoz túl kicsi kapacítású töltővel a töltés túl sokáig tart.

6 Ah

5.
0

• M
 ilyen gyorsan kell az akkumulátorait újra tölteni?
A
 nagyobb töltől nagyobb kapacitással rendelkeznek és a kisebb

75 Ah

M

rülnek le teljesen, mert ez biztosítja a mélykisült akkumulátorok regenerálódását.

55 Ah

ajánlott

S

• M
 ennyire lesz lemerült az akkumulátor, mielőtt azt elkezdhetné újra tölteni?
	Nagyobb töltőre lesz szüksége, ha az akkumulátorai gyakran me-

XC 0.8

Akkumulátor kapacitása
Akkumulátorának közelítőleges kapacitása

X

A rendszeres ápolás és a karbantartó-töltés megelőzi a korai
akkumulátormeghibásodásokat, garantálja a kapacitás megőrzését és
meghosszabítja az élettartamot. Az akkumulátor élettartama függ az akkumulátor típusától, korától és állapotától. A helyes akkumulátor ápolás képes az akkumulátor élettartamát megnyújtani.

táblázatot, ha nem ismeri biztosan gépjárműve kapacitását.

M

akkumulátorfolyadékot

1. Csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz.
2. Csatlakoztassa a töltőt az elektromos aljzathoz. A POWER (Áram)
lámpa világít, jelezve, hogy a tápkábel csatlakoztatva van a fali
csatlakozóaljzathoz. Az ERROR (Hiba) lámpa azt jelzi, hogy az
akkumulátorsaruk nem megfelelően vannak csatlakoztatva. Az
ellentétes polaritás elleni védelem védi az akkumulátort és a töltőt
a sérülések ellen.
3. Nyomja meg a MODE gombot a töltési program kiválasztásához.
A töltés folyamatás a kijelzőn követheti.

• Mekkora kapacitással rendelkezik az akkumulátor?
	Az akkumulátor kapacitását Ah-ban mérjük. Lásd a jobb oldali

3.
6

Így töltheti az akkumulátorait!

Meleg környezetben az akkumulátorok a szelepeken keresztül „izzadnak” (párolognak), ami gyorsabb kiszáradással jár. A
kiszáradást gyorsítja, ha extrém meleg környezetben használjuk az
akkumulátorokat, ill. ha azokat a töltőfeszültségnél magasabb feszültséggel töltjük (ami a lineáris töltőknél fordulhat elő).
A 40 fokon tárolt akkumulátor pár hónapon belül lemerül.
A kémiai folyamatok az alacsonyabb hőmérséklet mellett lassabbak,
de itt a gépjármű indításához nagyobb áramerősségre lesz szükség.
Hideg időben könnyen észreveheti, ha egy akkumulátorral baj van.
Hideg környezetben ezért töltjük gyakrabban az akkumulátorokat. A
gépjárműveknek nagyobb áramerősségre lesz szükségük az indításhoz és az akkumulátorokkal több gond van.
A lemerült akkumulátor sokkal érzékenyebben reagál a hidegre, mint
a teljesen feltöltött akkumumlátor. A teljesen feltöltött akkumulátor -60°
C-nál merül le, míg egy lemerült akkumulátor pár fokkal a nulla alatt
megfagy.
Az ólomsavas akkumulátorok töltése ezért fontos az akkumulátor
kapacitásának és élettartamának megóvása érdekében.

Válasszon olyan töltőt, amelynek kapacitása illeszkedik a töltendő akkumulátor kapacitásához. A választáshoz tegye fel a következő kérdéseket:

S

Az akkumulátor élettartama három ok miatt csökkenhet.
•S
 zulfát képződés: amit az akkumulátorok alultöltöttsége okoz
•S
 av-rétegződés: amit az akkumulátorok mélykisülése okoz
• Kiszáradás: amit a káros túltöltés okoz, mert „elforralja” az

Az akkumulátorok reagálnak a hideg és a meleg időre is. Ha meleg
helyen él, akkor az akkumulátor lemerülését túl későn fogja észrevenni.
A melegben a gépjármű elindításához kevesebb áramra van szükség.
A meleg hőmérséklet azt is jelenti, hogy az akkumulátorok gyorsabban merülnek le az önkisülés miatt. Itt általában sokkal keményebb
igénybevétel szükséges az akkumulátorok lemerítéséhez a hideg környezethez képest.
A magas páratartalmú környezetben használt piszkos akkumulátorok
a „porszőnyegen” keresztül kisülnek. A nedves por vezeti az áramot
és az gyorsabb lemerülést okoz.

Ismerje meg a CTEK termékcsaládját

X

A gépjárművek elektronikája az elmúlt években nagyon gyorsan fejlődött,
egyre magasabb igényeket követelt meg az akkumulátoroktól. Az akkumulátoroknak így modern töltőkre

és töltésre van szükségük.
Egy mai 3 A-s töltő egyenértékű egy hagyományos, pár évvel korábbi
10 A-s töltővel. A régebbi töltők sokkal több áramot fogyasztanak, mint
amenyit a modern technológia igényel. A CTEK szabadalmaztatott 8 lépéses töltési folyamata nem csak hatékonyabbá teszi a töltést, de garantálja a töltés megfelelő végrehajtását, és így megelőzi a modern akkumulátorok korai tönkremenetelét.

Különböző típusú gépjárműveket kell töltenie?
A lenti segédlet a megfelelő töltő kiválasztásához nyújt segítséget.

M

•A
 z ólomsavas akkumulátorok karbantartó töltést igényelnek a maximális élettartamuk garantálásához.
• A megfelelő beruházás. Hosszabb távon olcsóbb egy töltőt
venni, mint az akkumulátorokat cserélgetni.
• A gépjárművek legyenek megbízhatók, azok
szükség szerint induljanak el. Erre a válasz a rendszeres
töltés.
• Védi a környezetet. A szükségtelen akkumulátorvásárlások növelik az ólomfelhasználást, a szállítással és a hulladékok gyűjtésével kapcsolatos fogyasztást.
• A modern gépjárművel összetett elektronikája akkor is
használja az akkumulátorokat, amikor a jármű parkol.

VÁLASSZA A MEGFELELŐ TÖLTŐT
IGÉNYEIHEZ

0.
8

A válasz rövid, mégis fontos:

VÁLASSZA A MEGFELELŐ TÖLTŐT
GÉPJÁRMŰVÉHEZ

S

MEGFELELŐ KAPACITÁSÚ TÖLTŐ
VÁLASZTÁSA

X

HIDEG- ÉS HŐHATÁSOK

0.
8

A modern akkumulátorok modern
töltési módot igényelnek

X
C

MIÉRT KELL AZ AKKUMULÁTORT TÖLTENI?

MXS 3,6

MXS 5,0

12V
3.6A

12V
5.0A

3

MODE

1

Program a normál méretű akkumulátorokhoz

2

20015868B HU

Program a kisebb
akkumulátorokhoz

Keresse fel a következő weboldalt, ha többet
szeretne megtudni az akkumulátorokról
és a töltésről: www.ctek.com

Egyedi 8 lépéses töltés

Program az alacsony
hőmérsékletnél
történő töltéshez

RECOND

teljeskörű akkumulátor-gondozás

Töltőmodell

A töltés
lépései

Tölthető
Akkumulátor kapacitása Garancia
akkumulátorok
karbantartó töltés

XC 0.8

4

1,2 - 100 Ah

1,2 - 100 Ah

5 év

XS 0.8

6

1.2 - 32 Ah

1,2 - 100 Ah

5 év

MXS 3,6

4

7 - 75 Ah

7 - 120 Ah

5 év

MXS 5,0

8

1.2 - 110 Ah

1.2 - 160 Ah

5 év

MXS 7.0

8

14 - 150 Ah

14 - 225 Ah

5 év

Adaptált elektronika

MXS 7.0

12V/0.8‒5.0A
VEZETŐ PRESZTIZS-AUTÓ BESZÁLLÍTÓ

12V
7.0A

Egyedi 6 V-os töltés
IP65
230 V
Tölthető akkumulátorok: 1,2 - 100 Ah
Karbantartó töltés:1,2 - 100 Ah
Töltő áram: 0,8 A
Méretek: 142x51x36 mm
(HxSZxM)
Kis méretű
generéációs töltés
IP65
230 V
Tölthető akkumulátorok:1,2 - 32 Ah
Karbantartó töltés:1,2 - 100 Ah
Töltőáram: 0,8 A
Méretek: 142x51x36 mm
(HxSZxM)
Tesztelt, kipróbált és
egyszerű
IP65
230 V
Tölthető akkumulátorok: 7 - 75 Ah
Karbantartó töltés: 7 - 120 Ah
Töltőáram: 0,8 A és 3,6 A
Méretek: 165x61x38 mm
(HxSZxM)
Azoknak, akik
magas igényekkel
rendelkeznek
IP65
230 V
Tölthető akkumulátorok: 1,2 - 110 Ah
Karbantartó töltés:1,2 - 160 Ah
Töltőáram: 0,8 A és 5 A
Méretek: 168x65x38 mm (HxSZxM)
Nagyobb akkumulátorokhoz
IP65
230 V
Tölthető akkumulátorok: 14 - 150 Ah
Karbantartó töltés:14 - 225 Ah
Töltőáram: 7 A
Méretek: 191x89x48 mm
(HxSZxM)

5 év garancia

MINŐSÉGET NYÚJTÓ PROGRAM
A CTEK töltők számos szabadalommal védett funkcióval és tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek együtt komplett akkumulátorgondozás, biztonságot és minőséget biztosítanak. A lenti táblázat
a különböző modelleken elérhető funkciót mutatja.
Program a hideg időben való és az AGM
akkumulátorok töltéséhez
A program nagyobb töltési feszültséget biztosít a
szokásos 14,4 V ... 14,7 V-nál. Erre hideg időben van
szükség a hatékony töltéshez. A program kitűnően
használható az AGM akkumulátorokhoz (Optima
típus), amelyek az optimális töltéshez nagyobb töltőfeszültséget igényelnek.
Hőmérsékletérzékelő
A nagyobb modellek hőmérsékletérzékelővel rendelkeznek. Ezt a töltés közben a lehető legközelebb kell
elhelyezni az akkumulátorhoz. Az automatikusan a
hőmérsékletnek megfelelően állítja a feszültséget a
-20° C ... +50° C-os tartományban.
Tápellátás program
A tápellátás program az akkumulátor kivétele és az új akkumulátor behelyezése és
csatlakoztatása közben biztosít áramot. Ha leválasztjuk egy gépjármű akkumulátorát, akkor azzal elveszíthetjük az összes beállítást, ideértve a riasztást és a
szórakoztató rendszer kódjait, a gépjármű teljesítményét szabályozó elektronikában tárolt adatokat.
Recond (Helyreállítás) program
A program megszűnteti a sav-rétegződést, ami a
gyakran lemerült vagy hosszabb ideig nem használt
akkumuilátorokra jellemző. A sav-rétegződés jelentősen csökkenti az akkumulátor kapacitását és annak
élettartamát. A CTEK javasaolja, hogy a funkciót
évente egyszer futtassa le, az akkumulátorok optimális
állapotának megőrzéséhez.

Szabadalmaztatott program

