
12V / 15A

МОЖЕ ДА

ПОРЪЧАШ

ТУКГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

ПОДДРЪЖКА НА АКУМУЛАТОРНИ
БАТЕРИИ / MARINE M200

Напълно автоматично за оптимален заряд.

Всички оловно-киселинни батерии.

Температурен сензор.

Пълно зареждане на батерията

и поддържащ заряд

Възстановяване на дълбоко
разредени батерии.

M 200 е перфектно 
собственици на лодки. То осигурява много добро съотношение цена
към придобити ползи. M200 притежава и температурна компенсация
посредством външен сензор, за оптимизиране на заряда във
всеки момент. Със специалния режим RECOND възстановява и обновява
дълбоко разредени и стратифицирани батерии, което често се налага при
употребата на акумулаторни батерии в плавателни съдове. CTEK M200
разполага с 4 метрови кабели и накрайници за лесен монтаж, 5 годишна
гаранция и 15 А максимален ток на зареждане. Всички зарядни устройства
CTEK разполагат със защита против искрене, късо съединение и обърнат
поляритет при неправилно свързване.

12 V / 15A зарядно устройство за всички

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ЗАРЯДНО НАПРЕЖЕНИЕ 14.4V

ЗАРЯДЕН ТОК Max 15A (максимално в ампери)

ОХЛАЖДАНЕ С вентилатор

ВИДОВЕ БАТЕРИИ Всички 12V оловно-киселинни

КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИИ 28–300Ah до 500Ah на поддържащ заряд

ТИП ИЗОЛАЦИЯ IP44 (и за външно използване) 

ВХОДЯЩО НАПРЕЖЕНИЕ 220-240VAC, 50-60Hz

ПУЛСАЦИИ <4%

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА
о o

от -20 C до +50 C

ТИП НА ЗАРЕЖДАНЕ 8 степенен, напълно автоматичен заряд

РАЗМЕРИ / ТЕГЛО 235x130x65mm / 1.9 kg

Нощен, тих режим
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12V / 15A

Температурен 
сензор

M 200 разполага с температурен сензор-кабел, който отчита
температурата на зарежданата акумулаторна батерия.Сензорът
ще регулира зарядното напрежение, ако температурата около

Oбатерията се отклонява от +25 C. При по-висока температура
напрежението се понижава, а при по-ниска - се повишава.
Винаги при зареждане поставяйте температурният датчик
възможно най-близо до зарежданата батерия. Така ще получите
максимално оптимизиран заряд при зареждане на батериите.                   

DESULPHATION
SOFT START

BULK

ABSORPTION
READY TO USE
ANALYSE

FULLY CHARGED
PULSE

При дълбоко разредени и
страфицирани батерии.
Не допуска сулфатизация 
на отрицателната плоча
при VRLA батерии

ERROR LAMP
Зареждането се прекъсва

CTEK ПРОЦЕС НА ЗАРЕЖДАНЕ

КАБЕЛИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

L: 4 M
25.3 MM

ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР

НАКРАЙНИЦИ „УХО“ M 10

8 СТЕПЕНЕН ЦИКЪЛ НА ЗАРЯД

ПРОГРАМА RECOND ПРОГРАМА “ТИХА НОЩ“

СПЕЦИАЛНИ ПРОГРАМИ

Използва се за намаляне шума от вентилатора, чрез намаляне на изходната мощност.

Използва се през периоди на ниска консумация на енергия от акумулаторните батерии,
например през нощта.

Използва се за възстановяване на разредените WET или Ca / Ca акумулаторни батерии.

Зареждайте Вашите батерии с програма RECOND веднъж годишно
или след дълбоко разреждане.
По този начин ще максимизирате техния живот и капацитет.

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

www.ctek.com

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD

ПРОГРАМИ НА ЗАРЕЖДАНЕ

15A / 14.4V 3A / 15.8V 5A / 14.4V
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