TILBEHØR

TIL VORES HØJT
VÆRDSATTE
KUNDER:
TILBEHØR I ET SMART DESIGN, DER GIVER ØGET ANVENDELIGHED,
SIKKERHED, BRUGERVENLIGHED OG EKSTRA FUNKTIONALITET
CONNECT

INDICATOR

Vores produkter er designet og udviklet til at være så
brugervenlige som muligt. Alle CTEK-opladere leveres
med vores standardlynkobling.

Brug af indikatoren er den nemmeste måde at holde øje med
opladningen af batteriet. Det vises en nøjagtig aflæsning for
batteriet to timer efter, at du har brugt dit køretøj.
RØD: betyder, at batteriets opladning er under 12,4 V. Nu er det
absolut tid til at oplade batteriet.
GUL: betyder, at batteriets opladning er mellem 12,4 og 12,65 V.
Nu skal du begynde at overveje at oplade batteriet.
GRØN: betyder, at batteriets opladning er over 12,65 V. OK!
Opladning er ikke nødvendig.
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CTEK BUMPER

CTEK MOUNTING BRACKET

CTEK BUMPER hjælper dig med at beskytte din CTEK-oplader mod
stød og ridser. Giver ekstra greb på glatte overflader. Fremstillet af
slidstærkt silikonegummimateriale. CTEK BUMPER passer perfekt
rundt om kabinettet på din CTEK-oplader.

Robust og alsidigt monteringsbeslag til praktisk opbevaring af
oplader og kabler. Designet med åben ramme, der giver nem
adgang til opladerfunktionerne.

BUMPER 10
Kompatibel med alle CTEK-opladere på op til 0,8 A.

40-057

• D
 esignet med åben ramme, der giver nem adgang til
opladerfunktionerne.

BUMPER 60
Kompatibel med alle CTEK-opladere på op til 3,8–5,0 A.

56-915

BUMPER 100
Kompatibel med alle CTEK-opladere på op til 7,0 A.

40-058

BUMPER 120
Kompatibel med alle CTEK-opladere på op til 10 A.

40-059

• Praktisk opbevaring af oplader og kabler.

• Velegnet til alle CTEK-opladere 3,8-5,0 A.
Part no. 40-132
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Indicator – Cig Plug er en
adapter til cigarettænderen med
en kombineret lynkobling og
indikator, der giver mulighed for
nem opladning. Perfekt til kontrol
af status for og opladning af
batteriet via køretøjets 12 V-stik.
Kabellængde på 400 mm.
Velegnet til alle 12 V CTEKopladere op til 7 A. Indicator – Cig
Plug er en universalmodel, der
passer til stik på både 12 mm og
21 mm.

Indicator – Clamp bruger et
simpelt ”trafiklyssystem” til at
angive batteriets opladning.
Nem at flytte mellem køretøjer
– ideel til værksteder og
showrooms. Hvis der er brug for
opladning, kan hætten tages af
enheden og en kompatibel
CTEK-oplader tilsluttes for at
genoplade batteriet til fuld
opladningsstatus. Kabellængde
på 1,5 m.

Indicator – Panel bruger et
simpelt ”trafiklyssystem” til at
angive batteriets opladning.
Fås med to kabellængder, 1,5 m
og 3,3 m. Der er ikke inkluderet
kabler med Indicator – Panel
med flad stikbensforbindelse.

– Cig Plug

– Eyelet

Indicator – Eyelet M6 og M8
bruger et simpelt ”trafiklyssystem” til at angive batteriets
opladning. Med Indicator – Eyelet
får du en permanent installation.
Hvis der er brug for opladning,
skal du tilslutte CTEK-opladeren
og oplade batteriet.
Kabellængde på 500 mm.
Strømforbrug: 1,5 mA
Strømforbrug/måned: 1,1 Ah
Eyelet M6

56-629

Eyelet M8

56-382

Strømforbrug: 1,5 mA
Strømforbrug/måned: 1,1 Ah
Part no. 56-870

– Clamp

Strømforbrug: 1,5 mA
Strømforbrug/måned: 1,1 Ah

– Panel

Strømforbrug: 1,5 mA
Strømforbrug/måned: 1,1 Ah
Panel M8 (1.5 m)

56-380

Panel M8 (3.3 m)

56-531

Panel (Flat Pin)

56-562

Part no. 56-384

Bemærk: Der skal være strøm i
stikket, også selvom tændingen
er i stillingen ”slukket”.
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Connect - Eyelet er et praktisk
tilbehør, der giver dig mulighed
for at oplade batterier, der
sidder på svært tilgængelige
steder, eller hvor det er
ubelejligt eller umuligt at bruge
klemmer. Connect – Eyelet er
nem at montere samt stænkog støvtæt. Kabellængde på
400 mm. Kompatibel med alle
CTEK-opladere på op til 10 A.

Connect – Cig Plug er en
adapter, der er nem at
installere og gør det muligt at
oplade fra en CTEK-kompatibel
oplader via 12 V-stikket til en
cigarettænder eller tilbehør.
Kabellængde på 400 mm.
Kompatibel med alle CTEKopladere på op til 7 A. Connect
– Cig Plug er en universalmodel,
der passer til stik på både
12 mm og 21 mm.

Connect – Cig Socket er et
nyttigt tilbehør, der giver
mulighed for at bruge CTEK
Connect-batteristikket flere
steder. Når Connect - Cig
Socket er tilsluttet, kan du
bruge GPS, mobiltelefoner,
styrvarmere, opvarmning af tøj
osv.
Kabellængde på 1 m.

Nyttigt forlængerkabel, der
giver mulighed for tilslutning af
enhver CTEK-oplader på op til
10 A til andet tilbehør, som f.
eks. klemmer eller lynkoblinger
(Connect). Praktisk, når
opladeren skal placeres et
stykke fra batteriet.
Kabellængde på 2,5 m.

– Cig Plug

Eyelet M6

56-260

Eyelet M8

56-261

Eyelet M10

56-329

Part no. 56-263
Bemærk: Der skal være strøm i
stikket, også selvom tændingen
er i stillingen ”slukket”.

– Cig Socket

Part no. 56-573

– 2.5M Extension Cable

Part no. 56-304
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– Eyelet

