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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
CTEK MXS 5.0
Το μοντέλο MXS 5.0 είναι ένας φορτιστής που παρέχει τεχνολογία αιχμής, η 
οποία προηγούμενα ήταν διαθέσιμη μόνο στην γκάμα προϊόντων επαγγελμα-
τικής χρήσης της CTEK. Ο φορτιστής μπορεί να επιλύσει ένα μεγάλο εύρος 
προβλημάτων σχετικά με μπαταρίες και αποτελεί τον ιδανικό φορτιστή για εκεί-
νους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Το MXS 5.0 παρέχει χαρακτηριστικά, όπως 
διάγνωση μπαταριών που εμφανίζουν αν μια μπαταρία μπορεί να δεχθεί και να 
διατηρήσει ένα φορτίο, μια ειδική λειτουργία αναπλήρωσης που αποκαθιστά τις 
στρωματοποιημένες και βαθιά εκφορτισμένες μπαταρίες, μια μοναδική φόρτιση 
συντήρησης, μια λειτουργία για βελτιστοποιημένη φόρτιση κατά τη διάρκεια των 
κρύων ημερών του χειμώνα, καθώς και μια φόρτιση για απαιτητικές μπαταρίες 
απορροφητικού στρώματος γυαλιού (AGM) (π.χ. Optima). Η μοναδική οθόνη 
επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθήσει ολόκληρη τη διαδικασία φόρτισης.

Το MXS 5.0 είναι ένας πλήρως αυτόματος φορτιστής 8 βημάτων που απο-
δίδει κατ’ επιλογή 0.8Α ή 5Α σε μπαταρίες 12 V από 1.2–75 Ah και είναι 
κατάλληλο για φόρτιση συντήρησης έως 160 Ah. Ο φορτιστής ταξινομείται 
στην κατηγορία προστασίας IP65 (αδιαπερατός από κατάβρεξη και σκόνη) 
και έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα οχημάτων, να 
μην προκαλεί σπινθηρισμούς και να παρέχει προστασία από αντεστραμμένη 
πολικότητα και βραχυκυκλώματα. Παραδίδεται με μια 5ετή εγγύηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 14.4/14.7/15.8 V

ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Μέγ. 5 A

ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ Πλήρως αυτόματος κύκλος φόρτισης 8 βημάτων

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μπαταρίες μολύβδου-οξέος 12 V

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 1.2–110 Ah, έως 160 Ah για συντήρηση

ΜΟΝΩΣΗ IP65 (αδιαπερατό από κατάβρεξη και σκόνη) 

AUTO

Πλήρως αυτόματα για άριστη φόρτιση

Για όλες τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος

πλήρως φορτιςμένη μπαταρία

Φόρτιση συντήρησης

Για φόρτιση σε ψυχρές συνθήκες και μπαταρίες απορ-
ροφητικού στρώματος γυαλιού (AGM)

Αναπλήρωση των βαθιά εκφορτιζόμενων μπαταριών
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•	Πλήρως αυτόματη φόρτιση και συντήρηση σε 8 βήματα μεγιστοποιεί τη διάρκεια 
ζωής και την απόδοση της μπαταρίας

•	Μεγάλος αριθμός αξεσουάρ που απλοποιούν τη χρήση του ίδιου φορτιστή για 
πολλές μπαταρίες

•	Ένας φορτιστής για το αυτοκίνητο, τη μηχανή του γκαζόν, το έλκυθρο χιονιού, 
την αντλία της αποχέτευσης και το τρακτέρ

•	Αδιάβροχος έτσι ώστε να δίνει μια αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα, ακόμα 
και αν βρέχει ή χιονίζει

•	Πατενταρισμένη φόρτιση συντήρησης για ένα μοναδικό συνδυασμό μεγιστοποιη-
μένης διάρκειας ζωής και απόδοσης

•	Αναπλήρωση των βαθιά εκφορτιζόμενων μπαταριών
•	Πατενταρισμένη αποθείωση που παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
•	Χωρίς πρόκληση ηλεκτρικών τόξων, με προστασία από βραχυκυκλώματα και 

αντεστραμμένη πολικότητα για ομαλή χρήση
•	Αυτόματη ανίχνευση μπαταριών που ο κύκλος ζωής τους τελειώνει, η οποία 

εξαλείφει τις δυσάρεστες εκπλήξεις

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΚΑΙ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΕ

 

MODE

RECOND 12V/5A

MXS 5.0
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1. Συνδέστε το φορτιστή στην μπαταρία.

2.   Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα του τοίχου.  
— Η λυχνία ενεργοποίησης ανάβει

3. Πατήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε πρόγραμμα 
φόρτισης.

Μπαταρίες μικρού μεγέθους

Μπαταρίες μεσαίου μεγέθους

Φόρτιση υπό ψυχρές συνθήκες και μπαταρίες απορροφη-
τικού στρώματος γυαλιού (AGM) που απαιτούν φόρτιση 
14.7 V

Αναπλήρωση των βαθιά εκφορτιζόμενων μπαταριών

4. … και έτοιμοι.

1  ΒΗΜΑ 1 DESULPHATION
Παλλόμενη τάση αφαιρεί τις θειικές ενώσεις από τις πλάκες ηλεκτροδίου της μπατα-
ρίας, αποκαθιστώντας τη χωρητικότητα της μπαταρίας.

2  ΒΗΜΑ 2 SOFT START
Ελέγχει αν η μπαταρία μπορεί να δεχτεί φόρτιση. Η φόρτιση ξεκινά αν η μπαταρία 
είναι εντάξει.

3  ΒΗΜΑ 3 BULK
Φόρτιση με μέγιστο ρεύμα, μέχρι περίπου 80 % της χωρητικότητας της μπαταρίας.

4  ΒΗΜΑ 4 ABSORPTION, ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
Φόρτιση με ρεύμα που διαρκώς μειώνεται με σκοπό τη μεγιστοποίηση της χωρητικό-
τητας μπαταρίας στο 100 %. 

5  ΒΗΜΑ 5 ANALYSE
Ελέγχει αν η μπαταρία μπορεί να συγκρατήσει τη φόρτιση. Οι μπαταρίες που δεν 
μπορούν να συγκρατήσουν τη φόρτιση, ενδεχομένως να πρέπει να αντικατασταθούν. 

6  ΒΗΜΑ 6 RECOND
Λειτουργία αναπλήρωσης για βαθιά εκφορτιζόμενες μπαταρίες.

7  ΒΗΜΑ 7 FLOAT, ΠΛΗΡΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ
Διατήρηση της τάσης μπαταρίας σε ένα μέγιστο επίπεδο, παρέχοντας μια σταθερή 
φόρτιση τάσης.

8  ΒΗΜΑ 8 PULSE, ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Διατήρηση της μπαταρίας σε χωρητικότητα 95–100 %. Ο φορτιστής παρακολουθεί 
την τάση μπαταρίας και εκπέμπει έναν παλμό, όταν είναι απαραίτητο έτσι ώστε να 
διατηρήσει τη μπαταρία πλήρως φορτισμένη. 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CTEK
Η υποστήριξη πελατών CTEK είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε οποιεσ-
δήποτε απορίες που αφορούν τη φόρτιση και τους φορτιστές της μάρκας CTEK. Η 
ασφάλεια, η απλότητα και η ευελιξία χαρακτηρίζουν όλα τα προϊόντα και τις λύσεις 
που δημιουργεί και εμπορεύεται η εταιρία CTEK. Η CTEK διαθέτει φορτιστές σε πε-
ρισσότερες από 60 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης, η CTEK είναι ένας αξι-
όπιστος προμηθευτής στην αγορά πρότυπου εξοπλισμού για πολλούς από τους 
πλέον αναγνωρισμένους κατασκευαστές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, παγκοσμίως. 
Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών: info@ctek.com

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 8 ΒΗΜΑΤΩΝ της CTEK
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CTEK COMFORT CONNECT–clamp

CTEK COMFORT CONNECT–eyelet M6


