
70A

25A

10A

25A

4A

14A

70A

12V

L: 1.0 m

∅: 21 mm
L: 1.0 m

M6: 6.4 mm
M8: 8.4 mm
M10: 10.5 mm

∅: 12 mm/21 mm
L: 0.4 m

M8: 8.4 mm
L: 1.50 m och 3.30

M6: 6.4 mm
M8: 8.4 mm
L: 0.55 m 
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MXS 10

MXS 25

MXT 4.0

MXT 14

MXTS 70

ΕΞΥΠΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Έξυπνα αξεσουάρ που καθιστούν τη φόρτιση ευκολότερη 

Ευέλικτος φορτιστής 
επαγγελματικής χρήσης
IP65 
Φορτιζόμενα μεγέθη μπαταριών: 
20–200 Ah 
Φόρτιση συντήρησης: 20–300 Ah 
Ρεύμα φόρτισης: 10 A
Διαστάσεις: 197x93x49 mm 
(ΜxΠxΥ)

12 Ή 24 VOLT;
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με την γκάμα των 
προϊόντων επαγγελματικής χρήσης της CTEK

ΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΤΗΣ CTEK ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Η ποιότητα και η ασφάλεια που παρέχεται από τα προϊόντα της CTEK 
είναι εξίσου σημαντικές και για τους ερασιτέχνες και για τους επαγγελ-
ματίες μηχανικούς. Πρέπει να επιλέξετε ένα φορτιστή που έχει σχεδιαστεί 
για το μέγεθος της μπαταρίας που πρέπει να φορτίσετε και ανταποκρίνε-
ται στις δικές σας απαιτήσεις φόρτισης. 
Ωστόσο, οι επαγγελματίες χρήστες που χρησιμοποιούν φορτιστές πιο 
συχνά και εργάζονται υπό χρονικούς περιορισμούς ενδεχομένως να 
χρειάζονται έναν πιο ισχυρό φορτιστή που παρέχει περισσότερες λει-
τουργίες. Επίσης, η CTEK προμηθεύει ειδικά εξαρτήματα που καθιστούν 
τη φόρτιση ευκολότερη και έχουν σχεδιαστεί συγκεκριμένα για τη φόρ-
τιση. 

Η CTEK μπορεί να βοηθήσει την εταιρία σας να υπερασπιστεί τη φήμη 
της στην αξιοπιστία. Ο βαθμός από τον οποίο εξαρτάστε από τις μπα-
ταρίες σας ποικίλει από τομέα σε τομέα βιομηχανίας. Τα παραδείγματα 
περιλαμβάνουν μεταφορικές εταιρίες που χρειάζονται αξιόπιστες μπα-
ταρίες οχημάτων και συνεργεία μηχανικών που πρέπει να φορτίζουν και 
να συντηρούν τις μπαταρίες των πελατών τους. 
Η CTEK διαθέτει διαφορετικές λύσεις συγκεκριμένα για το δικό σας 
κλάδο, οι οποίες περιλαμβάνουν μια γκάμα από ενσωματωμένους φορ-
τιστές με συμπληρωματικά συστήματα παροχής εναλλασσόμενου ρεύμα-
τος (AC) έως κινητούς φορτιστές, σχεδιασμένοι για να ανταποκρίνονται 
σε επαγγελματικές απαιτήσεις.

Η προληπτική φόρτιση είναι χρήσιμη και για τις μπα-
ταρίες σας και για το περιβάλλον  

Η CTEK είναι μια εταιρία με περιβαλλοντική συνείδηση που επιθυμεί να 
συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον αποτελεί 
σημαντική πτυχή τόσο στην ανάπτυξη των προϊόντων μας όσο και στην 
εταιρία μας.
Τα προϊόντα της CTEK είναι ανακυκλώσιμα ως ηλεκτρονικά απόβλητα. 
Επίσης, αποδίδουμε στο περιβάλλον το μέγιστο δυνατό σεβασμό κατά 
την παραγωγή, καθώς και κατά την επιλογή των υλικών που χρησιμοποι-
ούμε για τους φορτιστές μας. 
Επίσης, η χρήση των φορτιστών CTEK ωφελεί το περιβάλλον με πολλούς 
επιπλέον τρόπους. Οι φορτιστές μας έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα κατα-
νάλωσης ενέργειας και επίσης βοηθούν στην αύξηση της διάρκειας ζωής 
των μπαταριών σας. Διασφαλίζοντας ότι ο αριθμός των μπαταριών που 
απορρίπτονται είναι όσο το δυνατό μικρότερος, ωφελούμε το περιβάλλον. 
Αποφεύγοντας τις περιττές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εξαιτίας της 
μεταφοράς μπαταριών μεγάλου βάρους, τόσο από το εργοστάσιο προς 
τον καταναλωτή όσο και από τον καταναλωτή προς την ανακύκλωση, 
ωφελούμε πάλι το περιβάλλον. Αποφεύγοντας εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα από διασωστικά οχήματα ή οχήματα σέρβις που καλούνται να 
αντικαταστήσουν μπαταρίες σε ακινητοποιημένα οχήματα, συνδράμουμε 
εξίσου προς αυτή την κατεύθυνση. 

CTEK
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ 

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

CTEK SWEDEN AB
ROSTUGNSVÄGEN 3
SE-776 70 VIKMANSHYTTAN
SWEDEN 
ΤΗΛ.: +46 225 351 80
ΦΑΞ: +46 225 351 95
e-mail: info@ctek.com
www.ctek.com
© 2010 CTEK SWEDEN AB

D250S DUAL – Ενέργεια από πηγές συνεχούς ρεύ-
ματος (DC) Ο φορτιστής D250S DUAL λαμβάνει την ενέργειά 
του από πηγές συνεχούς ρεύματος (DC), όπως εναλλάκτες, 
ηλιακά πάνελ ή αιολικές πηγές και βελτιστοποιεί αυτή την ενέργεια 
ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που έχουν οι διάφορες 
συστοιχίες μπαταρίων από τη φόρτιση. Το D250S DUAL επιλέγει 
αυτόματα τη βέλτιστη ενεργειακή πηγή συνεχούς ρεύματος (μετα-
ξύ 2) για τη προτιθέμενη χρήση και εναλλάσσεται μεταξύ αυτών 
των πηγών ενέργειας ώστε να επιτύχει μια φόρτιση πολλαπλών 
βημάτων με υψηλή αποτελεσματικότητα. Tο D250S DUAL είναι 
ιδιαιτέρως κατάλληλο για να φορτίζει ρυμουλκούμενα και αυτο-
κινούμενα τροχόσπιτα, βάρκες και δεύτερες κατοικίες που δεν 
έχουν πρόσβαση στο κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο.

MXS 10 –  Ευέλικτος φορτιστής επαγγελματικής 
χρήσης Το MXS 10 χρησιμοποιεί τις πλέον εξελιγμένες τεχνο-
λογικές λύσεις. Είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο για επαγγελματίες και 
είναι ιδανικό για συνεργεία, ρυμουλκούμενα και αυτοκινούμενα 
τροχόσπιτα, βάρκες και αυτοκίνητα. Το MXS 10 επιλύει όλα 
τα προβλήματα των μπαταριών σας και παρέχει ολοκληρωμένη 
φροντίδα και συντήρηση.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ένας πρακτικός γρήγορος 
σύνδεσμος για μέρη με 
δύσκολα προσβάσιμες ή 
συγκαλυμμένες μπαταρίες. 
Οι ακροδέκτες του κρίκου 
σύνδεσης συνδέονται στην 
μπαταρία.

Αυτός είναι ένας γρήγορος 
σύνδεσμος για πραγματικά 
ξέγνοιαστη φόρτιση. Η 
μπαταρία φορτίζεται 
μέσω του ρευματολήπτη 
12 volt του οχήματος.

Αυτό το εξάρτημα παρέχει 
ισχύ μπαταρίας σε επιπλέ-
ον ηλεκτρονικό εξοπλι-
σμό, όπως στο σύστημα 
GPS, το κινητό και μικρές 
συσκευές θέρμανσης.

Ένας πρακτικός συνδυσμός 
γρήγορου συνδέσμου και εν-
δείκτη. Συνδέεται σε μπαταρίες 
στις οποίες συχνά η πρόσβαση 
είναι δύσκολη. Ο ενδείκτης 
εμφανίζει το επίπεδο 
φόρτισης της μπαταρίας 
απλά και ξεκάθαρα.

Αυτός ο γρήγορος σύνδε-
σμος και ενδείκτης συνδέονται 
στην μπαταρία με σφιγκτήρες 
(κλιπ). Πρόκειται για μια 
πολύ πρακτική λύση για 
όσους χρειάζονται έναν 
κινητό ενδείκτη και ένα 
γρήγορο σύνδεσμο.

Για εγκατάσταση πλαισίου. 
Τυπικό μέγεθος που προσαρ-
μόζεται στις περισσότερες 
υποδοχές πλαισίου.

COMFORT 
CONNECT 
– eyelet 

Η εταιρία CTEK SWEDEN AB σχεδιάζει και κατασκευάζει μια μοναδική 
σειρά φορτιστών μπαταρίας για όλους τους τύπους των μπαταριών μολύβδου-
οξέος τόσο για ιδιωτική όσο και για επαγγελματική χρήση.

Η προηγμένη γνώση στον τομέα των μπαταριών και των ηλεκτρονικών κυκλωμά-
των αποτελεί το θεμελιώδη λίθο του επιτυχημένου επιχειρησιακού σχεδιασμού 
της CTEK που επιτρέπει την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς φορτιστών μπαταρίας. 
Φορτιστές μπαταρίας που όχι μόνο πληρούν τις αυξημένες ανάγκες για 
τη φροντίδα των μπαταριών του σήμερα, αλλά και τις ανάγκες του αύριο. 

Ασφάλεια, απλότητα και ευελιξία είναι λέξεις κλειδιά, αλλά και προϋποθέσεις 
που εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα και τις λύσεις που δημιουργεί και 
εμπορεύεται η εταιρία CTEK. Σήμερα έχουμε πωλήσει περισσότερους από 
τρία εκατομμύρια φορτιστές σε 60 χώρες, σε όλες τις ηπείρους. Η CTEK είναι 
ένας αξιόπιστος προμηθευτής πολλών από τους πλέον αναγνωρισμένους 
κατασκευαστές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, παγκοσμίως.

Η εταιρία CTEK ιδρύθηκε το 1997. Η έδρα της και το κατασκευαστικό τμήμα 
βρίσκονται στην Vikmanshyttan, Dalarna, Σουηδία. 

MXTS 70 – Ο απόλυτος φορτιστής για το συνεργείο
Το μοντέλο MXTS 70 είναι ένας πολύ ισχυρός φορτιστής για το 
συνεργείο, ο οποίος εφαρμόζει τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξε-
λίξεις. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για φόρτιση μπαταριών τόσο 
των 12 όσο και των 24 V και περιέχει μια άκρως προηγμένη τεχνολο-
γία, που καθιστά τη χρήση του εύκολη. Το MXTS 70 διαθέτει πολλές 
οθόνες που εμφανίζουν κατάσταση φόρτισης, τάση φόρτισης, ρεύμα, 
χρόνο φόρτισης (h) και ένδειξη ενέργειας (Ah), χαρακτηριστικά με τα 
οποία μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας.

Ο ευέλικτος φορτιστής 
επαγγελματικής χρήσης
IP44 
Φορτιζόμενα μεγέθη μπαταριών: 
40–500 Ah
Φόρτιση συντήρησης:  40–500 Ah
Ρεύμα φόρτισης: 25 A
Διαστάσεις: 235x130x65 mm 
(ΜxΠxΥ) 

Ο αποτελεσματικός φορτιστής 
για μικρότερες μπαταρίες 24 V
IP65 
Φορτιζόμενα μεγέθη μπαταριών: 
8–100 Ah 
Φόρτιση συντήρησης: 8–250 Ah Ρεύμα 
φόρτισης: 4 A
Διαστάσεις: 191x89x48 mm 
(ΜxΠxΥ)

Ο επαγγελματικός φορτιστής 
για 24 V 
IP44
Φορτιζόμενα μεγέθη μπαταριών: 
28–300 Ah 
Φόρτιση συντήρησης: 28–500 Ah
Ρεύμα φόρτισης 14 A
Διαστάσεις 235x130x65 mm 
(ΜxΠxΥ)

Ο απόλυτος φορτιστής για το 
συνεργείο
IP20
Φορτιζόμενα μεγέθη μπαταριών: 
12 V: 40–1500 Ah
24 V: 20–750 Ah 
Ρεύμα φόρτισης 70 A
Διαστάσεις 332x178x80 mm 
(ΜxΠxΥ)

MXS 25 – Ο ευέλικτος φορτιστής επαγγελματικής 
χρήσης Το μοντέλο MXS 25 είναι ένας φορτιστής 12 V επαγ-
γελματικής χρήσης. Πραγματοποιεί τη φόρτιση γρήγορα και 
αποτελεσματικά και είναι ιδανικό για συνεργεία, ρυμουλκούμενα 
και αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, βάρκες και αυτοκίνητα. Το MXS 
25 συγκεντρώνει όλες τις ιδιότητες και τις λειτουργίες που απαι-
τούνται για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν μπαταρίες. 

COMFORT 
CONNECT 
– cig-plug (βύσμα)

COMFORT 
CONNECT 
– cig-socket 
("πουράκι")

COMFORT 
INDICATOR 
– eyelet 
(κρίκος ενδείκτη) 

COMFORT 
INDICATOR 
– clamp 
(κλιπ ενδείκτη)

COMFORT 
INDICATOR 
– panel 
(πλαίσιο ενδείκτη)

GR
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RECOND 12V/0.8‒5.0A
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Weichstart Weichstart Weichstart Weichstart Weichstart 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ
Έχετε πολλά διαφορετικά οχήματα που πρέπει να φορ-
τίσετε; 
Ο γρήγορος οδηγός παρακάτω θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το σω-
στό φορτιστή.

Μέγεθος μπαταρίας
Μεγέθη μπαταριών, κατά προσέγγιση

συνιστάτάι

ok

δεν συνιστάτάι

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΡΥΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε για την γκάμα των καταναλωτικών προϊόντων της CTEK

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ Ή ΕΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΟΙ ΣΥΓχΡΟΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

•	 	Οι	μπαταρίες	μολύβδου-οξέος	απαιτούν	φόρτιση	συντήρησης	
για να διασφαλιστεί ότι θα επιτευχθεί ο προσδοκώμενος χρό-
νος ζωής τους.

•	 	Αποτελούν μια καλή επένδυση. Μακροπρόσθεσμα, αποδει-
κνύεται πιο οικονομικό να αγοράσετε ένα φορτιστή από το να 
αντικαταστήσετε μπαταρίες.

•	 	Τα οχήματα αναμένεται να λειτουργούν αξιόπιστα και να ξεκι-
νούν, όποτε απαιτείται. Τακτική φόρτιση είναι η απάντηση.

•	 	Ωφέλιμο για το περιβάλλον. Οι περιττές αγορές μπαταρίας αυ-
ξάνουν την κατανάλωση μολύβδου, τις μεταφορές και την πε-
ρισυλλογή αποβλήτων.

•	 	Τα σύγχρονα οχήματα με τα περίπλοκα ηλεκτρονικά κυκλώ-
ματα χρησιμοποιούν μπαταρία, ακόμα και αν είναι σταθμευ-
μένα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα οχημάτων αναπτύχθηκαν ραγδαία τα τελευταία 
χρόνια, εξέλιξη που θέτει ολοένα και πιο αυξημένες απαιτήσεις στις μπατα-
ρίες. Κατά συνέπεια, οι μπαταρίες απαιτούν σύγχρονους φορτιστές και με-
θόδους φόρτισης. 
Ένας σημερινός φορτιστής 3 A ισοδυναμεί με έναν συμβατικό των 10 A, πριν 
από λίγα μόλις χρόνια. Επίσης, οι φορτιστές του χθες καταναλώνουν περισ-
σότερη ενέργεια από ό,τι απαιτεί η σύχρονη τεχνολογία του σήμερα. Η πα-
τενταρισμένη προοδευτική διαδικασία 8 βημάτων της CTEK καθιστά τη φόρ-
τιση πιο αποτελεσματική, αλλά διασφαλίζει επίσης ότι η φόρτιση διεξάγεται 
σωστά ώστε να αποτρέπεται μια πρόωρη βλάβη των σύγχρονων μπαταριών. 

Υπάρχουν τρεις αιτίες για τη συντόμευση της διάρκειας ζωής των μπαταριών.
•  Μεγάλη περιεκτικότητα σε θείο: λόγω μπαταριών που δεν φορ-

τίζονται όσο πρέπει 
•  Στρωματοποίηση οξέος: λόγω των βαθιά εκφορτιζόμενων 

μπαταριών 
•  Ξήρανση: η επιβλαβής υπερφόρτιση ‘εξατμίζει’ τα υγρά της 

μπαταρίας

Τακτική φροντίδα και φόρτιση συντήρησης αντεπιδρούν στην πρόωρη κατα-
στροφή της μπαταρίας και διασφαλίζουν ότι διατηρείται η χωρητικότητα και 
επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής. Ο χρόνος ζωής των μπαταριών ποικίλει και εξαρ-
τάται από τον τύπο, την ηλικία και την κατάσταση μιας μπαταρίας. Ωστόσο, 
η σωστή φροντίδα μιας μπαταρίας τριπλασιάζει τη διάρκεια της ζωής της.

Πρέπει να επιλέξετε ένα φορτιστή βάσει του μεγέθους των μπαταριών που θέ-
λετε να φορτίσετε. Κατά την επιλογή πρέπει να θέσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:
•	 	Πόσο	μεγάλη	είναι	η	μπαταρία;	
  Το μέγεθος μπαταρίας μετριέται σε Ah. Ανατρέξτε στον πίνακα δε-

ξιά, αν δεν είστε βέβαιοι για τα μεγέθη των μπαταριών των οχημά-
των σας. 

•	 	Πόσο	αποφορτισμένη	θα	είναι	η	μπαταρία	πριν	να	μπορέ-
σετε να την αναφορτίσετε; 

  Πρέπει να επιλέξετε ένα μεγαλύτερο φορτιστή από ό,τι απαιτείται, αν 
οι μπαταρίες σας εκφορτίζονται συχνά βαθιά ώστε να διασφαλίσετε 
την ανάνηψη των βαθιά εκφορτιζόμενων μπαταριών.

•	 	Πόσο	γρήγορα	πρέπει	να	επαναφορτίσετε	τις	μπαταρίες	
σας; 

  Οι μεγαλύτεροι φορτιστές παρέχουν περισσότερη ισχύ και φορτίζουν 
γρηγορότερα από τους μικρότερους. Ωστόσο, η ποιότητα της φόρ-
τισης είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις.

Όσο πιο υψηλές οι απαιτήσεις σας, τόσο μεγαλύτερη χωρητικότητα φορτι-
στή θα χρειαστείτε. Μια χρήσιμη συμβουλή είναι να επιλέξετε ένα φορτιστή 
που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε συνδυασμό με την μπαταρία σας. Επί-
σης, οι μεγαλύτεροι φορτιστές της CTEK χρησιμοποιούνται για να φορτί-
ζουν και τις περισσότερες μικρότερες μπαταρίες. Ένας φορτιστής που εί-
ναι πολύ μικρός για μια μπαταρία μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο 
για να αναφορτιστεί. 

Οι μπαταρίες επηρεάζονται από το θερμό ή το ψυχρό κλίμα. Αν ζείτε 
σε ζεστό κλίμα, δεν θα παρατηρήσετε ότι μια μπαταρία αρχίζει να χα-
λάει μέχρι να είναι πολύ αργά. Απαιτείται λιγότερο ρεύμα για να βάλετε 
μπρος σε ένα όχημα, όταν κάνει ζέστη. Υψηλές θερμοκρασίες σημαί-
νουν ότι οι μπαταρίες αυτο-εκφορτίζονται γρηγορότερα. Οι χαλασμένες 
μπαταρίες γενικώς έχουν εκτεθεί σε πιο απαιτητική χρήση από ό,τι οι 
μπαταρίες σε ψυχρότερα περιβάλλοντα.
Οι βρώμικες μπαταρίες που χρησιμοποιήθηκαν σε περιβάλλοντα υψη-
λής υγρασίας εκφορτίζονται διαμέσου της σκόνης που λειτουργεί ως 
ένα ‘στρώμα εκφόρτισης’. Η υγρασία μέσα στη βρωμιά μεταφέρει ρεύμα 
και έχει ως αποτέλεσμα μια ταχύτερη εκφόρτιση.

ΣΕ θΕΡΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ οι μπαταρίες ‘ιδρώνουν’ διαμέ-
σου των βαλβίδων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ταχύτερη αφυδά-
τωση. Επίσης, η αφυδάτωση επιταχύνεται όπου οι μπαταρίες χρησιμο-
ποιούνται πάρα πολύ σε εξαιρετικά θερμά περιβάλλοντα ή φορτίζονται 
σε τιμές τάσης που είναι πάρα πολύ υψηλές (κάτι που συμβαίνει συχνά 
όταν χρησιμοποιούνται γραμμικοί φορτιστές). 
Μια μπαταρία που αποθηκεύεται στους σαράντα βαθμούς θα εκφορτι-
στεί μετά από λίγους μόλις μήνες. 
Οι χημικές διαδικασίες διεξάγονται πιο αργά μέσα σε μπαταρίες σε 
χαμηλότερες θερμοκρασίες και τα οχήματα χρειάζονται περισσότερο 
ρεύμα για να ξεκινήσουν. Συχνά θα έχετε παρατηρήσει ότι μια μπαταρία 
δεν αποδίδει καλά στις κρύες χειμωνιάτικες ημέρες. 
Αυτός είναι ο λόγος που φορτίζουμε τις μπαταρίες πιο συχνά στα ψυ-
χρά κλίματα. Τα οχήματα απαιτούν υψηλότερα ρεύματα για να πάρουν 
μπρος και οι μπαταρίες φαίνεται να μην αποδίδουν καλά. 
Μια εκφορτισμένη μπαταρία είναι πιο ευαίσθητη στο κρύο από ό,τι 
μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία 
παγώνει στους -60°C, ενώ μια αποστραγγισμένη μπαταρία ή σχεδόν 
πλήρως αποστραγγισμένη παγώνει μόλις σε λίγους βαθμούς κάτω από 
το σημείο παγετού. 
Επομένως, η τακτική φόρτιση των μπαταριών μολύβδου-οξέος είναι ση-
μαντική, αν πρόκειται να επιτευχθούν οι τιμές χωρητικότητας και διάρκει-
ας ζωής.

5ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 8 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΠΡΟΜΗθΕΥΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΦΟΡΤΙΣΗ 
ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ;

Δείτε πως να φορτίσετε τις μπαταρίες σας!
1.  Συνδέστε το φορτιστή στην μπαταρία.
2.  Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα του τοίχου. Η ‘ΛΥΧΝΙΑ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ’ εμφανίζει αν το τροφοδοτικό καλώδιο είναι 
συνδεμένο στην επιτοίχια πρίζα. Η 'ΛΥΧΝΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ' 
υποδεικνύει αν οι σφιγκτήρες μπαταρίας (κλιπ) έχουν συνδεθεί 
εσφαλμένα. Η προστασία από αντεστραμμένη πολικότητα αποτρέ-
πει καταστροφή της μπαταρίας και του φορτιστή.

3.  Πατήστε το κουμπί ‘Mode’ για να επιλέξετε πρόγραμμα φόρτισης. 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία φόρτισης στην οθόνη.

Desulphation: Το βήμα 
φόρτισης 1 διεξάγει τη φάση 
αποθείωσης.

Recond: Το βήμα φόρτισης 6 
αποκαθιστά τη στρωματοποίηση του 
οξέος. 

Πρόγραμμα για 
μικρές μπαταρίες

Πρόγραμμα για μπαταρί-
ες κανονικού μεγέθους

Πρόγραμμα για φόρτι-
ση σε χαμηλές θερμο-

κρασίες

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με μπαταρίες 
και τη φόρτιση στο www.ctek.com

Μοντέλο 
φορτιστή

Βήματα 
φόρτισης

Φορτιζόμενα μεγέ-
θη μπαταριών

Μέγεθος μπαταρίας, 
φόρτιση συντήρησης Εγγύηση 

XC 0.8 4 1,2–100 Ah 1,2–100 Ah 5 έτη

XS 0.8 6 1.2–32 Ah 1,2–100 Ah 5 έτη

MXS 3.6 4 7–75 Ah 7–120 Ah 5 έτη

MXS 5.0 8 1.2–110 Ah 1.2–160 Ah 5 έτη

MXS 7.0 8 14–150 Ah 14–225 Ah 5 έτη

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Η απάντηση είναι σύντομη αλλά σημαντική:

Έτοιμοι να 
βάλετε μπρος στο 

όχημά σας

Οι φορτιστές της CTEK έχουν πολλές πατενταρισμένες λειτουργίες 
και ιδιότητες που παρέχουν μια ολοκληρωμένη φροντίδα μπαταρίας, 
ασφάλεια και ποιότητα. Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες για τα 
διάφορα μοντέλα μας εμφανίζονται παρακάτω.

Πρόγραμμα για φόρτιση σε κρύο και 
AGM (γυαλιού)
Αυτό το πρόγραμμα παρέχει υψηλότερες τάσεις φόρ-
τισης από τις τυπικές τιμές 14,4  V έως 14,7  V. Αυτό 
μπορεί να απαιτείται σε κρύες χειμωνιάτικες ημέρες ώστε 
να επιτυγχάνεται μια αποτελεσματική φόρτιση. Επίσης 
το πρόγραμμα αποδεικνύεται άριστο για μπαταρίες 
απορροφητικού στρώματος γυαλιού (AGM) (τύπου 
Optima), οι οποίες απαιτούν υψηλότερες τάσεις φόρ-
τισης, προκειμένου να επιτευχθεί μια βέλτιστη φόρτιση.

Αισθητήρας θερμοκρασίας
Τα μεγαλύτερα μοντέλα διαθέτουν έναν αισθητήρα 
θερμοκρασίας, που πρέπει να τοποθετείται όσο το 
δυνατό πιο κοντά στην μπαταρία κατά τη φόρτιση. 
Προσαρμόζει αυτόματα την τάση φόρτισης στη θερμο-
κρασία, στο εύρος τιμών -20°C έως +50°C.

Πρόγραμμα τροφοδοσίας
Το πρόγραμμα τροφοδοσίας παρέχει ενέργεια 
κατά το χρονικό διάστημα περίοδο μεταξύ αφαί-
ρεσης της μπαταρίας και σύνδεσης της νέας  
μπαταρίας. Η αποσύνδεση της μπαταρίας του οχήμα-
τος ενέχει τον κίνδυνο απώλειας όλων των ρυθμίσεων 
στις οποίες περιλαμβάνονται κωδικοί συναγερμού και 
συστήματος ψυχαγωγίας, καθώς και των ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων που ελέγχουν την επίδοση του οχήματος.

Πρόγραμμα Recond
Αυτό το πρόγραμμα αποκαθιστά τη στρωματοποίηση του 
οξέος που συμβαίνει σε μπαταρίες, οι οποίες εκφορτίζο-
νται συχνά ή δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλες χρονικές 
περιόδους. Η στρωματοποίηση οξέος έχει ως αποτέλεσμα 
η μπαταρία να χάσει μεγάλο μέρος της χωρητικότητάς της 
και να μειωθεί η διάρκεια ζωής της. Η CTEK συνιστά να 
εκτελείτε αυτή τη λειτουργία μία φορά ετησίως για να διατη-
ρήσετε τις μπαταρίες σε άριστη κατάσταση.

Μοναδική φόρτιση 6 V
IP65
230 V
Φορτιζόμενα μεγέθη μπαταριών: 
1,2–100 Ah
Φόρτιση συντήρηση:1,2–100 Ah 
Ρεύμα φόρτισης: 0,8 A
Διαστάσεις 142x51x36 mm 
(ΜxΠxΥ)

Φόρτιση νέας γενιάς 
σε μικρό σχήμα 
IP65
230 V
Φορτιζόμενα μεγέθη 
μπαταρίας:1,2–32 Ah Φόρτιση 
συντήρησης:1,2–100 Ah Ρεύμα 
φόρτισης: 0,8 A
Διαστάσεις: 142x51x36 mm (ΜxΠxΥ)

Δοκιμασμένοι, ελεγμένοι 
και απλοί 
IP65
230 V
Φορτιζόμενα μεγέθη μπαταριών: 
7–75 Ah 
Φόρτιση συντήρησης: 7–120 Ah 
Ρεύμα φόρτισης 0,8 A και 3,6 A
Διαστάσεις: 165x61x38 mm (ΜxΠxΥ)

Για όσους έχουν 
υψηλές απαιτήσεις
IP65
230 V
Φορτιζόμενα μεγέθη μπαταριών: 
1,2–110 Ah Φόρτιση 
συντήρησης:1,2–160 Ah 
Ρεύμα φόρτισης 0,8 A και 5 A
Διαστάσεις 168x65x38 mm (ΜxΠxΥ)

Για μεγάλες μπαταρίες
IP65
230 V
Φορτιζόμενα μεγέθη μπαταριών: 
14–150 Ah Φόρτιση 
συντήρησης:14–225 Ah 
Ρεύμα φόρτισης 7 A
Διαστάσεις: 191x89x48 mm 
(ΜxΠxΥ)

20
01

58
68

D
, 5

6-
80

7 
G

R

55 Ah

6 Ah

10 Ah

20 Ah

75 Ah

150 Ah

225 Ah

120 Ah

6V
0.8A

12V
0.8A

12V
3.6A

12V
5.0A

12V
7.0A


