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  VÄGA EFEKTIIVNE 
25A AKULAADIJA &
TOITEALLIKAS

       PRO25SE on innovatiivne, mitmekülgne ja kõrge 
efektiivsusega 25A akulaadija ja toiteallikas. Komplektis 
on 6-meetrised laadimiskaablid, mida saate installida 
tõstukile või töökohale. Kombineerimine energia ja 
kõrgtehnoloogia ohutusega ja ühilduvusega töötada 
kõigi 12V sõiduki akudega sealhulgas liitium-ioon 
(LiFePO4), on see ideaalne lahendus aku laadimiseks 
professionaalses töökojas.

  

       6 meetrised kaablid statsionaarseks paigalduseks.  

Arenenud tehnoloogia tagab ohutu ja kiire laadimine 
tagatakse täpselt vastavalt vajadustele individuaalselt 
iga aku jaoks. PRO25SE-l on spetsiaalne pliiaku
parandamise programm, mis tõstab aku eluiga ja 
taastab tühjenenud akusid. SUPPLY režiim toetab akut 
diagnostika või rikkeotsingu töö ajal. Sellel on madal 
pinge ja voolukõikumine, nii et see on nii ohutu aku ja 
sõiduki delikaatsele elektroonilistele süsteemidele. Laadija 
on täielikult automaatne ja lihtne kasutada, seda on ka väga
lihtne ühendada. Sädeluse  ja  vastupidise polaarsuse eest 
kaitse kasutajale ja ka aku enda kaitsmiseks. PRO25SE on 
loodud nii, et need oleksid hõlpsasti käsitletav töökojas ja 
müügisalongis. Kuigi see on kerge ja kaasaskantav, siis tugev 
ja löögikindel korpus tähendab, et seda saab ka kõige 
keerukamas töökeskkonnas kasutada.

• PRO25SE on  6m laadimiskaablitega, seinakinnituse ja klambriga.

• Kinnitused korpuses statsionaarseks paigalduseks tõstukite või 
töölaudade külge.

• Sobib kõigile 12V akutüüpidele: normaalne märg / happe,
kaltsium (Ca / Ca), geel, AGM, EFB ja liitiumioon (LiFePO4).

• Ühildub akudega alates 40Ah kuni 500Ah (30Ah kuni
450Ah LiFePO4).

• TOITEALLIKA režiim aku toetamiseks diagnostika või
veaotsingu teostamisel.

• Kohandatud liitium-ioon (LiFeP04) režiim.

• Integreeritud ohutusfunktsioonid, seega on see ohutu akule ja
sõidukile.

• Sisseehitatud temperatuuriandur maksimaalse laetuse taseme 
saavutamiseks.

• Täielikult automaatne ja lihtne kasutada. Lihtne ühendada, sädeluse 
kindel ja vastupidise polaarsuse kaitse.

• Spetsiaalne plii-happe aku taastamise programm aku eluea ja 
tühja aku taastamine.

• 

• Kerge ja lihtsasti kaasaskantav.

• Tugev ja vastupidav.

• 2-aastane garantii.



PRO25SE

TEHNILISED ANDMED

 SISEND  220–240VAC, 50–60Hz, 2.9A max

 VÄLJUND  14.4V/15.8V/13.6V, 25A max

 VOOLU LEKE E. TARBIMINE*  Vastab vähem kui 1Ah/kuus

 KESKKONNA TEMPERATUUR  -20˚C to +50˚C

 AKU LIIGID   Kõiki tüüpi pliiakude, liitium-ioon (LiFePO4) akud,  
 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL

 AKU MAHTVUS   40–500Ah, pliiakud

  30–450Ah, LiFePO4 akud

ISOLATSIOONI KLASS   IP44

GARANTII   2 aastat

ALUSTUS PINGE   2.0V

VOOLU JA PINGE KÕIKUMINE**  Vähem kui 4%

 LAADIMISKAABLI PIKKUS   6000 mm (DC kaabel)

 SISENDKAABLI PIKKUS  1900 mm (AC kaabel)

 TEMPERATUURI KOMPENSATSIOON  Välise laadimispunkti temperatuuri

   kompensatsiooniandur

 NET KAAL (SEADE KAABLIGA)  3.2 kg

 KOGUKAAL (SEADE PAKENDIGA)  3.9 kg

 MÕÕTMED (PxLxK)   235 x 130 x 65 mm

CTEK-iga TAGATUD KVALITEET
Ohutus, lihtsus ja paindlikkus iseloomustab 
kõiki CTEKi tooteid ja välja töötatud ja müüdud 
lahendusi.
CTEK tarnib akulaadijaid üle 70-ne riigi
kogu maailmas. 
CTEK on samuti paljude maailma kõige 
mainekamate auto ja mootorrataste tootjate 
jaoks usaldusväärne OEM tarnija.
Lisateabe saamiseks külastage

 

WWW.CTEK.COM

**) Laadimispinge ja laadimisvoolukvaliteet on väga oluline. Suur voolu kõikumine kuumutab 
akut, millel on positiivse elektroodi vananemine. Suur pinge kõikumine võib kahjustada muid 
seadmeid, mis on akuga ühendatud. CTEKi akulaadijad toodavad väga puhast pinget ja voolu 
koos vähese kõikumisega.

*) Voolu leke e. tarbimine (back current drain), mis tühjendab aku, kui laadija ei ole ühendatud 
elektrivõrku. CTEK laadijatel on väga madal tagasivool.
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