
ЗАРЕЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА БАТЕРИИ

CT5 TIME TO GO е първото зарядно устройство в света,
което ще ви каже точно колко време е нужно, за да бъде
батерията заредена и готова за експлоатация. Серия от
7 LED светлини показва различните етапи на зареждане
и колко време( в часове) е необходимо, за да бъде
батерията заредена.

Оставащо време до пълно зареждане, в часове.

Повече от 8 часа
до пълно зареждане.

Около 4 часа
до пълно зареждане.

Около 2 часа
до пълно зареждане.

Около 1 час
до пълно зареждане.

Препоръчителни превозни средства.
Важи за всички 12V оловно-кисели
батерии.

Животът е чудесен и радостта е още по-голяма, когато
нещата са във Ваш контрол. Мечтаейки за свобода и 
приключения, посредством и Вашето превозно средство,
заредеността на акумулаторната му батерия е последното
за което Ви идва наум. Но реално зареждането на батерията
е едно от най-лесните действия по подръжката на едно превозно
средство и същевременно едно от най-важните. Новото зарядно
устройство CTEK CT5 TIME TO GO Ви показва точно колко време
е необходимо за зареждане на Вашата акумулаторна батерия и
Ви позволява да планирате с точност деня си. 

ВИНАГИ ПОД КОНТРОЛ

Благодарение на инженерите от Швеция, 
предлага максимизирани живот и производителност за всички
12V акумулаторни батерии за превозни средства. Можете да сте
уверени, че акумулаторът е винаги в добро състояние, даже и 
през зимата, дори може да възстановите дълбоко разредени
батерии, оставени за дълго време без надзор. CT5 TIME TO GO
е лесно за използване и напълно автоматично зарядно устройство-
следи постоянно състоянието на батерията  и предприема нужните
действия, с оптимална грижа за максимални резултати.

 CTEK CT5 TIME TO GO

МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА БАТЕРИИТЕ

ПЪЛЕН КОНТРОЛ НА ВРЕМЕТО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ
CTEK CT5 TIME TO GO е единственото към момента зарядно
устройство, което Ви показва с голяма точност кога батерията ще
бъде заредена и готова за експлоатация. Серия от LED светлини
показват, различните етапи на зареждане и колко време остава
до края на зарядния процес. Зарядното устройство разполага и с
индикатори, които Ви показват кога батерията е достатъчно
заредена, за да може да стартирате превозното средство, но 
зарядният процес не е завършен. Тази информация е за Ваше
удобство и при нужда спешно да стартирате превозното средство. 
CTEK CT5 TIME TO GO може да бъде изключено по всяко време
или да остане в режим на поддържащ заряд 24/7 през цялата
година.

МОЖЕ ДА

ПОРЪЧАШ
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3 ИЗБИРАЕМИ ПРОГРАМИ НА ЗАРЕЖДАНЕВКЛЮЧЕНИ АКСЕСОАРИ

Програма за зареждане на средно големи оловно-киселинни батерии.

Програма за зареждане на средно големи AGM оловно-киселинни батерии.

Програма за зареждане и възстановяване на дълбоко разредени батерии.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ВХОД

ИЗХОД

РАБОТНА
ТЕМПЕРАТУРА

ТИПОВЕ БАТЕРИИ

O O- 20 C до + 50 C

Всички видове 12V оловно-киселинни
(WET, MF, Ca/Ca, AGM и GEL)

20 - 160 AhКАПАЦИТЕТ БАТЕРИИ

ГАРАНЦИЯ 5 години

ТЕМПЕРАТУРНА
КОМПЕНСАЦИЯ

Вграден температурен сензор за  оптимално
зареждане, спрямо околната температура

220 - 240VAC, 50-60Hz, 0.6A

5A max, NORMAL 14.4V, AGM 14.7V,
RECOND 15.8V

ЕТАПИ НА ЗАРЕЖДАНЕ

Когато свети този индикатор - може да се направи един опи
за стартиране.

В зависимост кой LED индикатор свети, се разбира оставащото
време за зареждане на батерията. Когато свети индикатор GO,
батерията е 80% заредена и годна за експлоатация.

При продължително неползване на превозното средство е
препоръчително да оставите Вашето зарядно включено към
батерията, за да бъде винаги заредена. В режим CARE
батерията ще бъде на поддържащ заряд, готова за използване
във всеки необходим момент. Няма опасност от презареждане.

ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО ОТ CTEK
Отдела за поддръжка  е на разположение да отговори на всякакви
въпроси и запитвания, отнасящи се до продуктите на CTEK. 
Безопасност, простота, ефективност и гъвкавост са характеристики
на всички продукти и решения, разработени и продавани от CTEK. 
CTEK зарядни устройства се доставят в повече от 70 страни
по целия свят. 
CTEK  е и надежден OEM(Original Equipment Manufacturer)  доставчик
на много от най-престижните производители на автомобили
и мотоциклети в света.
Контакти с отдел поддръжка: info@ctek.com

www.ctek.com
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