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PALJU ÕNNE
uue tipptasemel nn switch-meetodil töötava akulaadija ostu puhul. 
Kõnealune akulaadija kuulub CTEK SWEDEN AB tipptasemel akulaadijate 
tooteseeriasse. Tegu on viimase sõnaga akulaadijate tehnoloogias. MXTS 
70 on esimene akulaadija, millel on mitmete näitajate seadistamisvõimalus.

KASUTUSJUHENd

•	AKulAADijA oN MõElDuD AiNulT 
AKuDE lAADiMiSEKS vASTAvAlT TEhNil-
iSTElE ANDMETElE. AKulAADijAT Ei Tohi 
KASuTADA ühElgi Muul oTSTArBEl. 
järgigE AlATi AKuTooTjATE SooviTuSi.

•	ärgE KuNAgi lAADigE MiTTElAETAvAiD 
AKuSiD.

•	KoNTrolligE AKulAADijA juhTMEiD 
ENNE KASuTAMiST. vEENDugE, ET juhT-
METES EgA pAiNDEKAiTSES Ei olEKS 
prAguSiD. TAgASTAgE KAhjuSTATuD 
juhTMEgA AKulAADijA jAEMüüjAlE. 
KAhjuSTATuD juhE TulEB CTEK ESiNDAjA 
poolT väljA vAhETADA.

•	ärgE KuNAgi lAADigE KAhjuSTATuD 
AKuT.

•	ärgE KuNAgi lAADigE KülMuNuD 
AKuT.

•	ärgE KuNAgi ASETAgE lAADiMiSE AjAl 
AKulAADijAT AKu pEAlE.

•	TAgAgE lAADiMiSE AjAl AlATi hEA 
vENTilATSiooN.

•	välTigE AKulAADijA KiNNiKATMiST. 

OhUTUS

•	lAETAvAST AKuST võiB ErAlDuDA plAh-
vATuSohTliKKE gAASE. välTigE SäDEM-
ETE TEKET AKu lähEDuSES. Kui AKuDE 
TööigA hAKKAB läBi SAAMA, võivAD 
NENDE SEES SäDEMED TEKKiDA. 

•	KõiK AKuD üTlEvAD vArEM või hiljEM 
ülES. Kui AKu üTlEB ülES lAADiMiSE 
AjAl, SAAB AKulAADijA TõhuS juhTiMiS-
SüSTEEM SEllEgA TAvAliSElT hAKKAMA, 
KuiD vAhEl võiB AKuS ESiNEDA KA 
ETTENägEMATuiD TõrKEiD. ärgE jäTKE 
AKuT KuNAgi piKEMAKS AjAKS järElEvAl-
vETA lAADiMA.

•	vEENDugE, ET juhTMED Ei olEKS SõlMES 
EgA puuTuKS KoKKu KuuMADE piNDADE 
või TErAvATE SErvADEgA.

•	AKuhApE oN SööviTAvA ToiMEgA. Kui 
AKuhApE SATuB NAhAlE või SilMA, 
lopuTAgE SEE KohE vEEgA MAhA jA 
pöörDugE viiviTAMATulT ArSTi poolE.

•	vEENDugE AlATi ENNE AKulAADijA 
piKEMAKS AjAKS ToiTEvõrKu jäTMiST, 
ET AKulAADijA olEKS lüliTuNuD ETApilE 
7. Kui AKulAADijA Ei lüliTu 55 TuNNi 
jooKSul ETApilE 7, oN SEE TõrKE TuN-
NuSEKS. ü�hENDAgE AKulAADijA KäSiTSi 
ToiTEvõrguST lAhTi.

•	AKuD KuluTAvAD KASuTAMiSE jA 
lAADiMiSE AjAl vETT. Kui AKuDESSE SAAB 
vETT liSADA, TulEB NENDE vEETASET 
rEgulAArSElT KoNTrolliDA. Kui vEETASE 
oN MADAl, liSAgE DESTillEEriTuD vETT.

•	KõNEAluNE AKulAADijA Ei olE 
MõElDuD KASuTAMiSEKS väiKESTE lASTE 
või iNiMESTE poolT, KES Ei oSKA lugEDA 
või Ei SAA KASuTuSjuhENDiST Aru. NAD 
võivAD SEADET KASuTADA AiNulT vASTu-
TuSTuNDliKu iSiKu järElEvAlvE All, KES 
KoNTrolliB, ET AKulAADijA KASuTAMiNE 
olEKS ohuTu. 
KõNEAluST SEADET võivAD KASuTADA 
8AASTASED jA vANEMAD lApSED NiNg 
vähENENuD füüSiliSTE, SENSoorSETE 
või vAiMSETE võiMETEgA iSiKuD, või 
iSiKuD, KEllEl puuDuvAD SEllE KohTA 
KogEMuSED jA TEADMiSED, Kui SEADET 
oN õpETATuD ohuTulT KASuTAMA jA 
SEDA TEhAKSE järElEvAlvE All NiNg Kui 
NiMETATuD iSiKuD MõiSTAvAD KAASNE-
vAiD riSKE. lApSED Ei Tohi SEADMEgA 
MäNgiDA. lApSED Ei Tohi SEADET järEl-
EvAlvETA puhASTADA jA hoolDADA. 

•	ühENDuS ToiTEvõrgugA pEAB olEMA 
TEoSTATuD vASTAvAlT ElEKTriSEADMETElE 
rAKENDuvATElE riiKliKElE EESKirjADElE. 

•	AKulAADijA võiB ühENDADA AiNulT 
MAANDATuD piSTiKugA.

•	AKulAADijA oN MõElDuD KASu-
TAMiSEKS SiSETiNgiMuSTES. ärgE jäTKE 
AKulAADijAT vihMA või luME KäTTE.
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The USB port is used for downloading charge program parameters from a PC by a technician or skilled user 
but not end user.

Port USB je určený k tomu, aby si mohl technik či zkušený uživatel, ne však koncový uživatel, stáhnout parame-
try nabíjecího programu z počítače.Le port USB permet à un technicien ou à un utilisateur expérimenté de télé-
charger les paramètres des programmes de charge depuis un PC, il n’est pas destiné à l’utilisateur standard.

USB ports tiek izmantots, ļai tehniskais darbinieks vai pieredzējis lietotājs (bet ne galalietotājs) no datora 
lejupielādētu uzlādes programmas parametrus.La porta USB è riservata allo scaricamento dei parametri dei 
programmi di ricarica da un PC da parte di un tecnico oppure di un utente esperto, non dell’utente finale.

Naudodami USB prievadą specialistai arba kvalifikuoti vartotojai, bet ne galutiniai vartotojai gali atsisiųsti 
vadovavimo programos parametrus iš kompiuterio.USB-porten används för att ansluta till en PC och hämta pa-
rametrar för laddningsprogram, vilket bör göras av en tekniker eller en van användare, inte en slutkonsument.

USB-порт используется для загрузки с компьютера параметров программы зарядки техником или 
опытным пользователем, а не конечным пользователем.USB-porten brukes av en tekniker eller erfaren 
bruker, men ikke sluttbruker, til nedlasting av parametere for ladeprogram fra en PC.

USB porti kasutatakse laadimisprogrammi parameetrite allalaadimiseks arvutist hooldustehniku, kuid mitte 
lõppkasutaja poolt.

Port USB je určený na to, aby technik alebo skúsený používateľ, nie však koncový používateľ, preberal para-
metre nabíjacieho programu z počítača.

Port USB służy do pobierania parametrów programu ładowania z komputera przez technika lub przeszkolo-
nego użytkownika, ale nie przez użytkownika końcowego.

USB bağlantı noktası son kullanıcı değil, bir teknisyen veya ehil bir kullanıcı tarafından şarj programı paramet-
relerini bir bilgisayardan indirmek için kullanılır.

USB PORT
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CORD SET PRO*

CORD SET PRO
pesadega ühenduslüli +

Temperatuuriandur
jalgadega ühenduslüli

CORD SET PRO
pesadega ühenduslüli 

-

Akulaadija juhe
jalgadega ühenduslüli +/-

Toitejuhe

KlambridAasad M8
Temperatuuriandur

Toitejuhtme ühendus

Temperatuurianduri pesadega ühenduslüli

Toitelüliti

B-tüüpi USB-kontakt

*valikuline
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LÜhIÜLEVAADE
laadimiseks viimati kasutatud programmisätetega 

HoIATuS! 
Akud ja elektroonikaseadmed saavad kahjustada, kui 12 

V akusid laetakse 24 V sättega. 

Kinnitage juhtmed 
akulaadija külge

Ühendage 
akulaadija 
akuga

Ühendage 
akulaadija 
toitevõrku*

1

2

3

5

4 Lülitage toitelüliti sisse 

*Toitepistikud võivad toitevõrguga sobimiseks varieeruda.

Vajutage laadimise 
alustamiseks START/STOPP 
nuppu (START/STOP-button)

Vajutage laadimise 
katkestamiseks START/STOPP 
nuppu (START/STOP-button) 

PAIGALDAMINE
paigaldage akulaadija kõvale pinnale akulaadija püsivaks paigaldamiseks. 
Kinnitage akulaadija, keerates kruvid selleks mõeldud nelja avasse. 
Kasutage pinna jaoks mõeldud kruvisid. jätke akulaadija ümber ruumi, et 
õhkjahutus ei oleks takistatud.

KASUTUSVALMIS
Selles tabelis on toodud hinnanguline aeg, mis kulub tühja aku 80% 
laadimiseks.

AKU SUURUS

20 Ah 50 Ah 100 Ah 200 Ah 500 Ah 1000 Ah

LA
A

D
IM

IN
E

V
O

O
L

10 A 2 h 4 h 8 h

20 A   2 h 4 h 8 h

30 A 2 h 3	h 5 h

40 A 2 h 4 h 10 h

50 A    2 h 3	h 8 h 16 h

SET

A

Ah & info

V

h

1 2 3 4 5 6 7 8

NORMAL Ca/Ca BOOSTAGM SUPPLY

STOP

12V/70A
24V/50A

MXTS 70

START
STOP MODE

B-TÜÜPI USB-KONTAKT
Kohandatud laadimisprogrammide allalaadimiseks.
Kirjutage aadressile info@ctek.com lisateabe saamiseks.
MärKuS! ärge kasutage mobiiltelefonide laadimiseks!

B-Tüüpi uSB-KoNTAKT

5

3 4

1–

+ –

+

2

mõnel sõidukil võivad 
olla positiivselt maan-
datud akud. 
•  Ühendage must  

klamber 3  aku 
miinusklemmiga.

•  Ühendage punane klamber 
4  sõiduki šassiiga kütuse-
torust ja akust kaugemal.

Juhtmete 
lahtiühendamine
•  Ühendage punane klamber 

4  lahti enne musta klamb-
rit 3 .

JUhTMETE ÜhENDAMINE
Kui klambrid on valesti aku külge ühendatud, siis hoiab vastupidise pingesta-
mise kaitse ära aku ja akulaadija kahjustused.

•  ühendage akujuhe 1 (k.a tempertuuriandur) akulaadijaga.
• ühendage toitejuhe 2  akulaadijaga.
• ühendage punane klamber 3  aku plussklemmiga.
•  ühendage must klamber 4  sõiduki šassiiga kütusetorust ja akust kaugemal.
• ühendage akulaadija 5  toitevõrku.
• lülitage toitelüliti 6  sisse.

JUhMETE LAhTIÜhENDAMINE
• lülitage toitelüliti 6  välja.
•  ühendage akulaadija seinapistikust 5  lahti enne aku eemaldamist.
• ühendage must klamber 4  lahti enne punast klambrit 3 .

6
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SET

A

Ah & info

V

h

1 2 3 4 5 6 7 8

NORMAL Ca/Ca BOOSTAGM SUPPLY

STOP

12V/70A
24V/50A

MXTS 70

START
STOP MODE

TäIELIKULT LAETUD 
(FULLY ChARGED)

TOITELAMP (POWER 
LAMP)

TÕRKELAMP (ERROR LAMP)

TEMPERATUURIANDURI 
LAMP (TEMPERATUR 
SENSOR LAMP)

START/STOPP NUPP 
(START/STOP-BUTTON)

REŽIIMINUPP 
(MODE-BUTTON)

TAVAPäRANE 
PROGRAMM (NORMAL 

PROGRAM)

EKRAAN (DISPLAY) (V)

SEADISTAMISNUPP 
(SET-BUTTON)

VähENDAMISNUPP 
(DECREASE BUTTON)

SUURENDAMISNUPP 
(INCREASE BUTTON)

EKRAAN (DISPLAY) (h)

EKRAAN (DISPLAY) (A)

EKRAAN (DISPLAY) 
(Ah & info)

TOITEALLIKA 
PROGRAMM 
(SUPPLY PROGRAM)

AGM PROGRAMM 
(AGM PROGRAM)

Ca/Ca PROGRAMM 
(CA/CA PROGRAM)

BOOST PROGRAMM 
(BOOST PROGRAM)

KASUTUSVALMIS 
(READY TO START)

LAADIMINE
Akude parimaks võimalikuks laadimiseks saab pinget ja voolutugevust 
reguleerida. lisaks võib valida temperatuuri kompenseeriva laadimise. 
Kohandatud laadimise parameetrite määramine on toodud allpool.

1. Ühendage akulaadija juhtmed akulaadijaga 
(vt lühiülevaade).

2. Ühedage akulaadija akuga 
(vt lühiülevaade).

3. Ühendage akulaadija toitevõrguga 
Kui toitejuhe on pistikupessa ühendatud, süttib toitelamp. Kui 
akuklemmid on valesti ühendatud, süttib tõrkelamp. vastupidise 
pingestamise kaitse on mõeldud aku ja akulaadija kaitsmiseks.

4. Lülitage toitelüliti sisse

5. Laadimisprogrammi valimiseks vajutage 
režiiminuppu (MODE-button) 

6. Parameetrite määramiseks vajutage 
seadmistamisnuppu (SET-button)

7. Valige pinge väärtus 
•Ekraanil (display) (h) kuvatakse, et pinge (U) on valitav. 
•Ekraanil (display) (v) kuvatakse määratud pinge. 
•vajutage muutmiseks +/-. 
•vajutage kinnitamiseks seadistamisnuppu (SET-button).

8. Valige voolutugevus 
•Ekraanil (display) (h) kuvatakse, et voolutugevus (A) on valitav. 
•Ekraanil (display) (A) kuvatakse määratud vooutugevus. 
•vajutage muutmiseks +/-. 
•vajutage kinnitamiseks seadmistamisnuppu (SET-button).

9. Valige temperatuuri kompenseerimine 
•�Ekraanil (display) (h) kuvatakse, et temperatuuri kompenseerimine  

( ) on valitav.
•Temperatuurianduri lamp näitab aktiveeritud temperatuuriandurit.
•vajutage muutmiseks +/-.
•vajutage kinnitamiseks seadistamisnuppu (SET-button).

10. Vajutage START/STOPP nuppu (START/STOP-
button) laadimistsükli alustamiseks ning vajutage 
režiiminuppu (MODE-button) laadimisprogrammi 
muutmiseks

11. Järgige laadimisel 8-etapilist tsüklit 
Aku on valmis mootori käivitamiseks, kui ETApi 4 indikaatortuli süttib. 
Aku on täielikult laetud, kui ETApi 7 indikaatortuli süttib.

12. Võite laadimise mis tahes ajal katkestada, vajutades 
START/STOPP nuppu (START/STOP-button)

13. Vajutage START/STOPP nuppu (START/STOP-button) 
laadimistsükli alustamiseks
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TOITEALLIKAS (SUPPLY)
Sõiduki parimaks võimalikuks pidevaks hoolduslaadimiseks või toiteallika 
funktsiooni jaoks saab pinget ja maksimaalset voolutugevust esipaneelil 
reguleerida. Toiteallika programmi ja selle parameetrite seadistamine on 
toodud allpool.

1. Ühendage akulaadija juhtmed akulaadijaga 
(vt "juhtmete ühendamine").

2. Ühendage akulaadija akuga 
(vt "juhtmete ühendamine").

3. Ühendage akulaadija toitevõrguga 
Kui toitejuhe on pistikupessa ühendatud, süttib toitelamp. Kui 
akuklemmid on valesti ühendatud, süttib tõrkelamp. vastupidise 
pingestamise kaitse on mõeldud aku ja akulaadija kaitsmiseks.

4. Lülitage toitelüliti sisse

5. Toiteallika režiimi valimiseks vajutage režiiminuppu 
(MODE-button)

6. Parameetrite määramiseks vajutage 
seadmistamisnuppu (SET-button)

7. Valige pinge väärtus 
•Ekraanil (display) (h) kuvatakse, et pinge (U) on valitud. 
•Ekraanil (display) (v) kuvatakse määratud pinge. 
•vajutage muutmiseks +/-. 
•vajutage kinnitamiseks seadistamisnuppu (SET-button).

8. Valige toiteallika pinge 
•Ekraanil (display) (h) kuvatakse, et toiteallika pinge (Su) on valitud. 
•Ekraanil (display) (v) kuvatakse toiteallika pinge tase. 
•vajutage muutmiseks +/-. 
•vajutage kinnitamiseks seadistamisnuppu (SET-button).

9. Valige voolutugevus 
•Ekraanil (display) (h) kuvatakse, et voolutugevus (A) on valitud. 
•Ekraanil (display) (A) kuvatakse määratud voolutugevus. 
•vajutage muutmiseks +/-. 
•vajutage kinnitamiseks seadmistamisnuppu (SET-button).

10. Vajutage toiteallika režiimi alustamiseks  
START/STOPP nuppu (START/STOP-button)

11. Toiteallika režiimi kuvamine 
ETApi 7 indikaatortuli süttib, kui toiteallika režiim on aktiivne.

12. Võite toiteallika režiimi mis tahes ajal katkestada, 
vajutades START/STOPP nuppu (START/STOP-button)

13. Vajutage toiteallika režiimi jätkamiseks START/
STOPP nuppu (START/STOP-button)

SET

A

Ah & info

V

h

1 2 3 4 5 6 7 8

NORMAL Ca/Ca BOOSTAGM SUPPLY

STOP

12V/70A
24V/50A

MXTS 70

START
STOP MODE

TäIELIKULT LAETUD 
(FULLY ChARGED)

TOITELAMP (POWER LAMP)

TÕRKELAMP (ERROR LAMP)

TEMPERATUURIANDURI 
LAMP (TEMPERATUR 
SENSOR LAMP)START/STOPP NUPP 

(START/STOP-BUTTON)

REŽIIMINUPP 
(MODE-BUTTON)

TAVAPäRANE 
PROGRAMM 

(NORMAL PROGRAM)

EKRAAN (DISPLAY) (V)

SEADISTAMISNUPP 
(SET-BUTTON)

VähENDAMISNUPP 
(DECREASE BUTTON)

SUURENDAMISNUPP 
(INCREASE BUTTON)

EKRAAN (DISPLAY) (h)

EKRAAN (DISPLAY) (A)

EKRAAN (DISPLAY) 
(Ah & info)

TOITEALLIKA 
PROGRAMM 
(SUPPLY PROGRAM)

AGM PROGRAMM 
(AGM PROGRAM)

Ca/Ca PROGRAMM 
(CA/CA PROGRAM)

BOOST PROGRAMM 
(BOOST PROGRAM)

KASUTUSVALMIS 
(READY TO START)
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SIGNAALLAMBID, EKRAANID JA TÕRKE-
KOODID

KäIVITUSEELSED SEADED
EKRAAN (DISPLAY) (V) 
Näitab määratud pinget. 
valikud: 12/24 volti

EKRAAN (DISPLAY) (A) 
Näitab määratud voolutugevust. 
valikud: 70/50/40/30/20/10A 12 v juures 
valikud: 50/40/30/20/10A 24 v juures 
70 A saab valida ainult ToiTEAlliKA programmi jaoks.

EKRAAN (DISPLAY) (h) 
Näitab, milliseid parameetreid reguleerida. 
valikud: U/SU/A/ /  

U  = nominaalpinge 
SU = toitepinge 
A  = maksimaalne voolutugevus 
  = temperatuuri kompenseerimine 
 = taastusaeg BooST programmis

EKRAAN (DISPLAY) (Ah & info) 
Kuvab tõrkekoodid

LAADIMISE KäIGUS REAALAJAS KUVATAVAD 
SIGNAALID 
EKRAAN (DISPLAY) (V) 
Kuvatakse väljundpinge. 
EKRAAN (DISPLAY) (A) 
Kuvatakse väljundvool. 
EKRAAN (DISPLAY) (h) 
Alt. 1. Kuvatakse kogu möödunud laadimisaeg (minutid/tunnid). 
Alt. 2. Kuvatakse aeg, mis kulus tõrke esinemiseni. 
EKRAAN (DISPLAY) (Ah & info) 
Alt.1. Kuvatakse kogu algusest laetud energia (minutid/tunnid). 
Alt.2. Kuvatakse tõrkekoodid koos TõrKElambiga.

TÕRKEKOODID
E01 VASTUPIDINE PINGESTAMINE 
  ühendage akulaadija vastavalt "lühiülevaatele".

E02 ÜLEPINGE 
  Akupinge on valitud laadimisprogrammi jaoks liiga kõrge, kontrollige 

akupinget.

E03 AJALÕPP, ETAPP 1: DESULFAATUMINE 
  Käivitage akulaadija uuesti. Kui laadimine katkeb endiselt, siis on aku 

olulisel määral sulfaatunud ja võib vajada väljavahetamist.

E04 AJALÕPP, ETAPP 2: SUJUVKäIVITUS 
  Käivitage akulaadija uuesti. Kui laadimine katkeb endiselt, siis ei saa 

aku laengut vastu võtta ja võib vajada väljavahetamist.

E05 AJALÕPP, ETAPP 5: ANALÜÜS 
  Käivitage akulaadija uuesti. Kui laadimine katkeb endiselt, siis ei suuda 

aku laengut hoida ja võib vajada väljavahetamist.

E06 AKU ÜLEKUUMENENUD 
  Aku on laadimiseks liiga kuum. Aku on kahjustatud ja võib vajada 

väljavahetamist.

E07 MADAL AKUPINGE TOITEALLIKA PROGRAMMIS 
  Akupinge on liiga madal või on ühendatud liiga suure pingevajaduse-

ga seadmed. Kontrollige, kas 24 v sätte juures on ühendatud 12 v 
aku või ühendage liiga palju voolu vajavad voolutarbijad lahti.

E08 KÕRGE AKUPINGE TOITEALLIKA PROGRAMMIS 
  Kontrollige, et klambrid ei oleks lühises või ühendatud vastupidise 

pingestamisega.

E99 ÜLEPINGE KAITSE 
  Kui akupinge on madalam kui 17 v, süttib TõrKElamp (Error lamp) 

juhul, kui on valitud 24 v säte. 

  Alt 1. vajutage 12 v sättega laadimiseks STArT/STopp nuppu 
(STArT/STop-button). Kohandatud laadimise parameetrite 
määramiseks jätkake laadimisetappidega 6 kuni 9. 
Alt 2. vajutage 24 v sättele lülitumiseks suurendamisnuppu  
(iNCrEASE button). vajutage jätkamiseks STArT/STopp nuppu 
(STArT/STop-button). Kohandatud laadimise parameetrite 
määramiseks jätkake laadimisetappidega 6 kuni 9.

10-7012/24

E01-E99
E01

SIGNAALLAMBID
  START/STOPP LAMP 
Näitab, et laadimine ei ole alanud või on katkestatud. 
vajutage STArT/pAuSE nuppu alustamiseks/jätkamiseks.

  TOITELAMP 
Näitab, et seade on toitevõrku ühendatud.

  TÕRKELAMP 
Näitab, et tõrge on tekkinud.  
Tõrgete kirjeldused on toodud osas TõrKEKooDiD. 
vajutage tõrke kõrvaldamiseks ja laadimise katkestamiseks STArT/
pAuSE nuppu.

  TEMPERATUURIANDURI LAMP 
Näitab, et temperatuuriandur on aktiveeritud.  
pinge reguleeritakse automaatselt laadimise optimeerimiseks valit-
seval õhutemperatuuril.
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valige programm, vajutades režiiminuppu (MoDE-button).  
reguleerige parameetreid vastavalt laadimisetappidele (6–9).  
vajutage valitud programmi alustamiseks STArT/STopp nuppu (STArT/STop-button).

Järgmises tabelis on selgitatud erinevaid laadimisprogramme:

Programm Aku mahutavus (Ah) Selgitus Temp. vahemik

NoRmAl 20–1500 Ah
Kasutage gEl, WET ja Mf akude jaoks. -20 °C–+50 °C 

(-4 ºf–+122 ºf)

AGm 20–1500 Ah
Kasutage enamiku AgM akude laadimiseks. Mõned AgM akud peaksid 
kasutama madalamat pinget (TAvApärANE režiim (NorMAl mode)), 
kahtluste korral vaadake aku kasutusjuhendit.

-20 °C–+50 °C 
(-4 ºf–+122 ºf)

Ca/Ca 20–1500 Ah

Kasutage Ca/Ca akude laadimiseks. Kasutage Ca/Ca-programmi 
laadimise maksimeerimiseks minimaalse vedelikukaoga. K.a taastusetapp 
(rECoND). Akude tööea ja mahutavuse maksimeerimiseks on soovitatav, et 
need korra aastas ja pärast täielikku tühjenemist läbiksid taastusprogrammi 
(recond). 

-20 °C–+50 °C 
(-4 ºf–+122 ºf)

BooST 20–1500 Ah
Kasutatakse kihistunud happega akude taastamiseks. -20 °C–+50 °C 

(-4 ºf–+122 ºf)

Supply 20–1500 Ah
Kasutage toiteallikana või pidevaks hoolduslaadimiseks juhul, kui aku 
peab kogu aeg 100% laetud olema. ToiTEAlliKA programmi kasutamisel 
käivitub etapp 7 ilma aja- ja pingepiiranguta.

-20 °C–+50 °C 
(-4 ºf–+122 ºf)

HoIATuS! 
Akujuhtmete lühistamisoht. Ühendage akujuhtmed 

enne aku ühendamist akulaadijaga.

HoIATuS! 
Pluss- ja miinusklemmide puudutamisel laadimise ajal on oht saada 

elektrilöök.

12 V/24 V
Voolutugevus Aku suurus, min Aku suurus, maks

10 A 20 Ah 300	Ah

20 A 40 Ah 600 Ah

30	A 60 Ah 900 Ah

40 A 80 Ah 1200 Ah

50 A 100 Ah 1500 Ah

•	Soovitatust	suurema	voolutugevuse	kasutamine	võib	põhjustada	akude	
ebatäielikku laadimist. 

•	Soovitatust	madalama	voolutugevuse	kasutamine	pikendab	laadimiseks	
kuluvat aega. 

•	Toodud	voolupinged	on	akude	laadimiseks	soovitatavate	voolutugevuste	
maksimaalsed väärtused. Kui paralleelne voolutarbija on ühendatud, 
võib voolutugevuse sätet vastavalt ühendatud tarbija voolutugevusele 
suurendada. 

•	Mõned	akutootjad	võivad	soovitada	erinevaid	väärtusi.	Kahtluste	korral	
küsige nõu tootjalt. peamisteks soovitusteks on, et gel akusid tuleks laadida 
madalama voolutugevusega, power AgM akusid kõrgeima voolutugevuse-
ga ja enamikke muid akutüüpe nende vahepeale jääva voolutugevusega. 

PIIRATUD GARANTII
CTEK SWEDEN AB annab antud toote esmaostjale järgmise piiratud 
garantii. See piiratud garantii ei ole edasiantav. garantii kehtib 
tootmisvigadele ja materjali defektidele 2 aastat alates ostukuupäevast. 
garantii kasutamiseks peab klient toote ja ostukviitungi tagastama kohta, 
kust toode osteti. garantii kaotab kehtivuse, kui akulaadija on omavoliliselt 
avatud, seda on hooletult käsitsetud või seda on remontinud keegi 
teine peale CTEK SWEDEN AB või selle volitatud esindaja. Akulaadija 
on pitseeritud. pitseri eemaldamine või kahjustamine muudab garantii 
kehtetuks. CTEK SWEDEN AB ei anna peale selle piiratud garantii 
mingeid muid garantiisid ega vastuta mingite muude kahjude eest (s.t ei 
vastuta kaudsete kahjude eest) peale ülalmainitud kahjude. lisaks ei ole 
CTEK SWEDEN AB seotud ühegi teise garantiiga peale eelkirjeldatud 
garantii.

Mudeli number 1045
Nimipinge, AC 
(vahelduvvool)

220–240 v AC (vahelduvvool), 47–64 hz

Laadimispinge Normal 14,4 v/28,8 v 
Maks.	15,8	V/31,6	V 
Supply	13,6	V/27,2	V,	14,0	V/28,0	V 
14,4 v/28,8, 14,8 v/29,6 v

Käivituspinge 2,0 v
Väljundvool Maks. 50 A; 70 A 12 v toiteallika puhul
Toitevool Maks. 7,2 Arms (maksimaalse laadimisvoolu 

juures 24 v puhul)
Tagasivool* < 1 Ah/kuus
Pulsatsioon** < 4% tegelikust alalisvoolust
Õhutemperatuur -20 °C kuni +50 °C

(-4 °f kuni +122 °f)
Laadija tüüp 8-etapiline täisautomaatne laadimistsükkel
Akutüübid Kõik 12 v ja 24 v pliiakude tüübid (WET, Mf, 

Ca/Ca, AgM ja gEl). Küsige aku tarnijalt 
sobivat laadimisteavet.

Aku mahutavus 20 Ah–1500 Ah
Mõõtmed 338	x	178	x	80mm	(P	x	L	x	K)	
Isolatsiooniklass ip20
Kaal 3,3	kg,	juhtmeteta
Garantii 2 aastat

*) Tagasivooluks nimetatakse aku ja toitevõrgust lahti ühendatud akulaadija vahel 
eksisteeriva voolu tugevust. Ettevõtte CTEK akulaadijate tagasivool on väga madal.
**) laadimispinge ja laadimisvoolu stabiilsus on väga olulised. voolu tugev pulseerimine 
soojendab akut, mistõttu kulub positiivne elektrood kiiremini. pinge tugev pulseerimine 
võib kahjustada teisi akuga ühendatud seadmeid. CTEK akulaadijate laadimisvool ja 
-pinge on väga stabiilsed. 

TEhNILISED ANDMED
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ETAPP 1 - DESULFAATUMINE
Tuvastab desulfaatunud akud. pinge ja vool pulseerivad, puhastades nii aku 
pliielektroode sulfaatidest ja taastades aku mahutavuse.
ETAPP 2 - SUJUVKäIVITUS 
Akulaadija katsetab, kas aku on laadimiseks valmis. See etapp takistab defektiga 
aku laadimist.
ETAPP 3 - TäISVÕIMSUS
laetakse maksimaalse vooluga, kuni umbes 80% aku mahutavusest on täidetud. 
ETAPP 4 - ABSORPTSIOON
laetakse järjest madalama vooluga, kuni aku on 100% täidetud.
ETAPP 5 - ANALÜÜS
laadija katsetab aku võimet laetud energiat säilitada. liiga kiiresti tühjenevad 
akud tuleb välja vahetada.

ETAPP 6 - TAASTAMINE (RECOND)
Aku taastusetapi (recond) lisamiseks laadimisprogrammile valige Ca/Ca pro-
gramm. Kõnealuse etapi saab valida ka eraldi, valides BooST programmi. Taas-
tusetapi (recond) ajal tõstetakse laadimispinget, et akus hakkaks gaas kontrolli-
tud viisil eralduma. Eralduv gaas segab akuhapet ja annab akule tagasi jõudluse. 
ETAPP 7 - SäILITAMINE (FLOAT)
Kõnealune etapp hoiab akupinget läbi ühtlase laadimispinge säilitamise. 
Nimetatud etapi saab samuti eraldi valida, valides ToiTEAlliKA programmi ning 
seejärel on võimalik valida erinevad pinge seadistused.
ETAPP 8 - IMPULSS (PULSE)
Aku laetuse hoidmine 95–100% juures. Akulaadija kontrollib akupinget ja an-
nab vajadusel laadimisimpulsi, et hoida aku täielikult laetuna.

dESULpHATIoN SoFT STArT bULK AbSorpTIoN ANALySE rECoNd FLoAT pULSE

pI
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)

11 72 3 4 5 6 8
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o
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)

TAVApÄRANE 
(NoRmAl)

15,8 v
31,6 V

50 A kuni
12,6 v
25,2 V

pinge tõstmine kuni
14,4 v
28,8 V
50 A

14,4 v
28,8 V
voolu vähendamine

Katse, kas pinge
langeb alla
12 v
24 V

13,6	V
27,2 V
Maks. 50 A

12,7–14,4 v
25,4–28,8 V
50–2 A

AGm

15,8 v
31,6 V

50 A kuni
12,6 v
25,2 V

pinge tõstmine kuni
14,7 v
29,4 V
50 A

14,7 v
29,4 V
voolu vähendamine

Katse, kas pinge
langeb alla
12 v
24 V

13,6	V
27,2 V
Maks. 50 A

12,7–14,4 v
25,4–28,8 V
50–2 A

Ca/Ca

15,8 v
31,6 V

50 A kuni
12,6 v
25,2 V

pinge tõstmine kuni
14,7 v
29,4 V
50 A

14,7 v
29,4 V
voolu vähendamine

Katse, kas pinge
langeb alla
12 v
24 V

Maks. 15,8 v
Maks. 31,6 V
1,5 A

13,6	V
27,2 V
Maks. 50 A

12,7–14,4 v
25,4–28,8 V
50–2 A

BooST

pinge tõstmine kuni
15,8 v
31,6 V
1,5 A
valitav taimer,
algselt 8 h, maks. 24 h.

ToITEAllIKAS 
(Supply)

valitav:
13.6;	14.0;
14,4; 14,8 v
27.2; 28.0
28,8; 29,2 V
70 A**

Aja piirang: 8 tundi 20 tundi 8 tundi 3 minutit

2 tundi või 6 tundi
sõltuvalt  
akupingest
laadimise alus-
tamisel

10 päeva* Maks. 1 h  
impulssi

*) ToiTEAlliKA programmis pole piiranguid kestvusele.
**)		Ainult	12	V	puhul,	maksimaalset	voolu	antakse	30	sek,	millele	järgneb	90	sek	pikkune	puhkeaeg.	 

30	sek	hakatakse	lugema	hetkest,	kui	vool	ületab	50	A.	50	A	voolu	antakse	järjepidevalt.

KLIENDITUGI
CTEK pakub professionaalset kliendituge: www.ctek.com.  
Kõige uuema kasutusjuhendi saamiseks külastage www.ctek.com.  
E-post: info@ctek.com,	telefon:	+46(0)	225	351	80,	 
faks	+46(0)	225	351	95.
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EP1483818 ZL	200830120184.0 CTM 2010/05152 pending
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