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BATTERI- OCH UNDERHÅLLSLADDARE

BEHÅLL KONTROLLEN

Livet är underbart – och det är ännu bättre när du
har kontroll över din egen tid. När du drömmer om
friheten och de äventyr som ditt fordon kan erbjuda är
batteriladdningen knappast det första du kommer att
tänka på. Men realistiskt sett så är batteriladdningen det
enklaste och mest tidsbesparande fordonsunderhållet
du kan utföra. Med CTEK:s unika funktion TIME TO GO
behåller du kontrollen och kan planera din dag eftersom
den återstående laddningstiden kan förutses med stor
precision.

MAXIMERA BATTERIETS PRESTANDA

CT5 TIME TO GO är baserad på svensk ingenjörskonst
och erbjuder maximerad livslängd och prestanda för
alla fordonsbatterier på 12 V. Du kan se till att ditt batteri
alltid är i gott skick, även på vintern, och du kan till och
med rekonditionera ett urladdat batteri om du råkar
lämna det obevakat. CT5 TIME TO GO är lättanvänd och
helautomatisk – tekniken övervakar batteriet och vidtar
de åtgärder som behövs för att sköta om just ditt batteri.

TIME TO GO
CT5 TIME TO GO är den första laddaren i
världen som meddelar exakt när laddningen
av ditt batteri är klar. En rad med sju LEDlampor indikerar de olika laddningsfaserna
och hur lång tid det är kvar (i timmar) innan
batteriet är laddat.
Nedräkning till fulladdat batteri, i timmar

8h

Mer än åtta timmar
tills laddningen är klar

4h

Cirka fyra timmar
tills laddningen är klar

2h

Cirka två timmar
tills laddningen är klar

1h

Cirka en timme
tills laddningen är klar

FULL KONTROLL ÖVER LADDNINGSTIDEN

CT5 TIME TO GO är den enda laddaren på marknaden som
kan meddela dig när batteriet är redo för användning. En
rad LED-lampor indikerar de olika laddningsfaserna och
hur lång tid det tar innan batteriet är tillräckligt laddat.
Det finns dessutom indikatorer som meddelar när det är
säkert utföra ett startförsök (TRY) och när batteriet är
tillräckligt laddat för att åka iväg (GO). Denna information
ges bara som praktisk vägledning – det är helt säkert att
lämna laddaren CT5 TIME TO GO ansluten 24 timmar per
dygn, året runt.

Rekommenderade fordon.
För alla 12 V bly-syrabatterier.

Ny CTEK-funktion

CT5 TIME TO GO

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

3 VALBARA LADDNINGSPROGRAM

CONNECT–Clamp

CONNECT–Eyelet M6
NORMAL
Laddningsprogram för medelstora bly-syrabatterier.
AGM
Laddningsprogram för medelstora AGM-batterier.
RECOND
Laddningsprogram för rekonditionering av djupt urladdade
batterier.

LADDNINGSSTEG
TRY

GO CARE

TIME TO GO

TEKNISKA DATA
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TRY
En tänd TRY-indikator innebär att det är möjligt att utföra ett
startförsök.
GO

8 h | 4 h | 2 h | 1 h > GO.
En enda tänd LED-lampa meddelar exakt hur lång tid det är kvar
tills laddningen av batteriet är klar. När LED-lampan GO tänds är
batteriet 80 % laddat och helt redo att användas.

CARE
Lämna batteriet anslutet för säker långtidsförvaring så
kommer ditt fordon alltid att ha ett fulladdat batteri när du vill
använda det.

INEFFEKT

220–240 VAC, 50–60 Hz, 0,6 A

UTEFFEKT

5 A max, NORMAL 14,4 V, AGM 14,7 V,
RECOND 15,8 V

OMGIVNINGSTEMPERATUR

-20 °C till +50 °C

BATTERITYP

Alla typer av 12 V-blysyrabatterier
(WET, MF, Ca/Ca, AGM och GEL)

BATTERIKAPACITET

20-160 Ah

GARANTI

5 år

TEMPERATURKOMPENSERING

Inbyggd laddspänningskompensation
efter omgivningstemperaturen.

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s
laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla
produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK.
CTEK levererar laddare till mer än 70 länder över hela världen.
CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens
mest aktade bil- och motorcykeltillverkare.
För mer information besök WWW.CTEK.COM
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GARANTERAD KVALITET MED CTEK

