
ЕФЕКТИВНО ЗАРЕЖДАНЕ И

ПОДДРЪЖКА НА LiFePO4 БАТЕРИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ЗАРЯДНО НАПРЕЖЕНИЕ 143.8/14.4VDC

ЗАРЯДЕН ТОК Max 5A (максимално в ампери)

ТИП УСТРОЙСТВО 8 степенно, напълно автоматично

ВИДОВЕ БАТЕРИИ 12V Lithium Ion Phosphate (LiFePO4)

КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИИ 5–60Ah до 120Ah на поддържащ заряд

ТИП ИЗОЛАЦИЯ IP65 (влаго и прахо устойчиво) 

LITHIUM XS 

проектирано за зареждане и поддръжка на LiFePO4 батерии,
максимизиране на тяхната продуктивност и живот С максимален
ток на зареждане 5A, LITHIUM XS зарежда LiFePO4 батерии от
5 Ah до 60 Ah и поддържа батерии до 120 Ah.

Работата с него е съвсем опростена и зарядния процес започва
веднага след свързването му с батерията и не се налага
изключването й от превозното средство. LITHIUM XS автоматично
ще нулира всяка поставена защита от ниско напрежение
(Battery Management System). Зареждането може да бъде
рестартирано по всяко време с бутона “Reset”.

LITHIUM XS е напълно автоматично зарядно устройство от типа
„включи и забрави“ с 8 стъпков заряден процес включително тестова
дали батерията може да бъде заредена и дали задържа енергия. 
Зарядното устройство възстановява пълния капацитет на батериите и
осигурява оптимална поддръжка за максимална производителност
дори и след месеци бездействие. Устойчиво на влага и прах(IP65)
LITHIUM XS е лесно и безопасно за употреба, предпазва електрониката
на превозното средство, защитено е от искрене, объркана полярност и
късо съединение.

LITHIUM XS се предлага с 5 годишна гаранция.

е зарядно устройство с микропроцесорно управление,

Стъпка 3 - Батерията е готова
за използване.

Стъпка 7 - батерията е
напълно заредена

Стъпка8 - поддържащ заряд

Напълно автоматично за оптимален заряд

За литиево-йонни желязофосфатни LiFePO4 батерии.
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1 СТЪПКА 1 ACCEPT
В тази стъпка се извършват тестове дали батерията приема
заряд. Предотваартява зареждане на дефектирали батерии.

2 СТЪПКА 2 BULK
Зареждане с максимален ток до достигане на приблизително
90% от капацитета на батерията.

3 СТЪПКА 3 
Зареждане с намаляващ ток до достигане 95% капацитет
на батерията.

ABSORPTION

4 СТЪПКА 4 

Батериите, които не могат да задържат заряд, може да
се нуждаят от смяна.

ANALYSE
Проверява дали батерията може да задържа заряд.

5 СТЪПКА 5 COMPLETION
Финално зареждане с намален ток до достигане приблизително
98% капацитет на батерията.

6 СТЪПКА 6 MAXIMIZATION
Финално зареждане с максимално напрежение до достигане
100% капацитет на батерията.

7 СТЪПКА 7 FLOAT
Поддържа напрежението на батерията на максимално ниво,
чрез осигуряване на постоянно напрежение на зареждане.

8  СТЪПКА 8 PULSE
Поддържа капацитета на батерията на 95-100%. 
Зарядното устройство следи напрежението и създава пулсации,
когато е необходимо, за да я поддържа напълно заредена.

Пълна поддръжка на LiFePO4 батерии - уникална, патентована 
система за възстановяване, зареждане и поддръжка на LiFePO4 
батерии, за максимална производителност и удължен живот.

Безопасно за използване - защита от искрене и погрешно
свързан поляритет. Безопасно за електрониката в превозните
средства, чрез изключително чисти напрежение и ток, без никакви
пикове и пулсации. Не е необходимо прекъсване на батерията от
превозното средство.

Включи и забрави - опростено включване и експлоатация. 
Възможност за ръчно нулиране на зарядния процес.

Уникален 8 стъпков заряден процес - патентован 8 съпков
заряден процес, включващ тест, зареждане и поддръжка за
максимална производителност и живот на LiFePO4 батериите.
Благодарение на стъпки FLOAT / PULSE се осигурява идеална
поддръжка при дълги периоди на неактивност.

Удължен живот на батерията - уникалните характеристики на
зарядните устройства CTEK способстват за постигане на максимална
производителност и удължен живот на LiFePO4  батериите.

1. Свържете зарядното устройство към батерията.

2. Включете захранващия щепсел към електрическата мрежа. 
    Светва лампата за включено положение.

3. Зарядният процес е стартиран.

4. ЗСпрете зарядния процес, по всяко време, когато пожелаете
    посредством изключване на щепсела на захранващия кабел от
    електрическата мрежа.

УНИКАЛЕН 8 СТЪПКОВ ПРОЦЕС НА ЗАРЕЖДАНЕ

ВКЛЮЧИ И ЗАБРАВИ
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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 60 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
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