CT5 TIME TO GO GULF EDITION

YLLÄPITOLATURI
RAJOITETTUNA
ERIKOISVERSIONA
CTEKin Gulf-laturi yhdistää huippuluokan
akkulaturiteknologian ja perinteikkään Gulf-tuotemerkin.
Nostalgisella Gulf-tuotemerkillä on ystäviä sekä yhtiön
rata-ajohistorian että sen yleisen historian johdosta.
Oranssi Gulf-ympyrä yhdistetään ympäri maailman
korkealaatuisiin tuotteisiin, innovaatioon ja tekniseen
erinomaisuuteen.
PIDÄ AKUISTASI HUOLTA TYYLIKKÄÄSTI!
Tässä rajoitettuna Gulf-erikoisversiona saatavana
olevassa akkulaturissa on ainutlaatuinen laskuri, joka
kertoo, milloin akku on käyttövalmis. Laskuri kertoo
myös, milloin voit turvallisesti yrittää ajoneuvon
käynnistämistä ennen kuin akku on täyteen
lataantunut ja milloin akku on käyttövalmis. Kaikille
12 V:n lyijyhappoakuille soveltuva Gulf-laturi maksimoi
akun tehon ja käyttöiän yksilöllisesti kullekin akulle
mukautuvilla lataus- ja ylläpitovaiheilla. Se varmistaa,
että akkusi pysyy hyvässä kunnossa. Lisäksi laturilla
voi jopa elvyttää tyhjentyneitä akkuja käyttökuntoon.
Laturi on helppokäyttöinen ja täysin automaattinen.
Akun voikin jättää huoletta kytketyksi laturiin
pitkäksikin aikaa, sillä laturi ei yli- tai alilataa akkua.

• Rajoitettu erikoisversio Gulf-tuotemerkillä
• Automaattiset lataus- ja ylläpitovaiheet
• Näyttää sinulle tarkasti kuinka monta tuntia kestää kunnes
akkusi on ladattu ja valmiina käyttöön
• AGM-ohjelma
• Syväpurkautuneiden akkujen elvytysohjelma

TIME TO GO
CT5 TIME TO GO -laturi on maailman ensimmäinen laturi,
joka pystyy ilmoittamaan tarkasti ajan, jolloin akku on käyttövalmiiksi ladattu. LED-valojen sarja ilmaisee (tunteina),
miten kauan kestää, kunnes akku on ladattu.

Laskuri käyttövalmiiksi-ladatuksi, tunneissa.

8h

Yli 8 tuntia kunnes käyttövalmiiksi ladattu.

4h

Noin 4 tuntia kunnes käyttövalmiiksi ladattu.

2h

Noin 2 tuntia kunnes käyttövalmiiksi ladattu.

1h

Noin 1 tunti kunnes käyttövalmiiksi ladattu.

CT5 TIME TO GO GULF EDITION

LATAUSVAIHEET

3 VALITTAVAA LATAUSOHJELMAA

TRY Syttynyt TRY-merkkivalo tarkoittaa,
että akussa on virtaa yhteen käynnistysyritykseen.
GO 8 hrs | 4 hrs | 2 hrs | 1 hr > GO.
LED-näyttö ilmaisee tarkoin, miten kauan
kestää, kunnes akku on käyttövalmiiksi
ladattu. Kun GO-LED palaa, akku on ladattu 80-prosenttisesti ja valmis käytettäväksi.

NORMAL Latausohjelma keskikokoisille
lyijyhappoakuille.
AGM Latausohjelma keskikokoisille AGM-akuille, joita käytetään start/
stop-ajoneuvoissa.

TAATTUA CTEK-LAATUA
CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja
CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin.
Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n
kehittämille ja myymille tuotteille ja
ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli
70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on
myös luotettava OEM-toimittaja monille
maailman arvostetuimmista auto- ja
moottoripyörävalmistajista. Lisätietoja
on osoitteessa WWW.CTEK.COM

RECOND Latausohjelma syväpurkautuneiden akkujen elvytykseen.

TULO

220–240 VAC, 50–60 Hz, 0.6 A

LÄHTÖ

14.4/14.7V/15.8V, 5.0A

VUOTOVIRTA*

Alle 1.5 Ah / kuukausi

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-20 °C – +50 °C

AKKUTYYPIT

12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL

AKUN KAPASITEETTI

20–160 Ah

ERISTYSLUOKKA

IP65

TAKUU

5 vuotta

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistorasiaan.
CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.
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CARE Jätä laturi kytketyksi akkuun turvallista, pitkäaikaista säilytystä varten ja
ajoneuvosi akku on aina täyteen ladattuna, kun sitä tarvitset.

