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BOARD
BATTERY CHARGER

MUKANA MENOSSA TAI 
PYSYVÄÄN ASENNUKSEEN
CTEK XS 7000
XS 7000 on täydellinen 12 voltin yleislaturi. Täysin automaat-
tinen laturi aloittaa toimintansa heti kun kytket sen akkuun ja 
verkkovirtaan. Sinun ei tarvitse huolehtia laturin asetuksista. 
XS 7000 soveltuu myös hieman suuremmille akuille ja on luotet-
tava kumppani joko mukana matkalla tai kiinteään asennukseen. 

XS 7000 on täysin automaattinen 7-vaiheinen akkulaturi, jonka 
7A/12V teho soveltuu lataamaan akkuja joiden kapasiteetti on 
14–150 Ah ja ylläpitolataamaan akkuja aina 225 Ah kapasiteettiin 
saakka.  Laturi on IP65-luokiteltu (roiske- ja pölysuojattu) ja kipinöimä-
tön. Se on suunniteltu suojaamaan ajoneuvoelektroniikkaa, ja siinä 
on suoja väärää napaisuutta ja oikosulkuja vastaan. 

TEKNISET TIEDOT
LATAUSJÄNNITE 14,4V

LATAUSVIRTA Enintään 7A

LATURIN TYYPPI 7-vaiheinen, täysautomaattinen lataussykli

AKKUTYYPIT 12V:n lyijyhappoakut

AKUN KAPASITEETTI 14–150 Ah, enintään 225 Ah ylläpitolatauksessa

SUOJAUS IP65 (roiske- ja pölysuojattu) 

AUTO

Täysautomatiikka varmistaa optimaalisen  
latauksen

Kaikille lyijyhappoakuille

täyteen ladattu akku  
ylläpitolataus

Laturin ominaisuuksiin kuuluu diagnostiikka, joka selvittää pystyykö 
akku vastaanottamaan ja pitämään varauksen, sekä ainutlaatuinen 
ylläpitolataus.
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• 7-vaiheinen täysautomaattinen lataus ja ylläpito maksimoivat akun 
käyttöiän ja tehon.

• Laaja lisävarusteiden valikoima mahdollistaa laturin käytön useissa akuissa.
• Laturin suojausluokitus mahdollistaa sen käytön myös vesi- tai 

lumisateessa.
• Patentoitu ylläpitolataus maksimoi akun käyttöiän ja suorituskyvyn 

ainutlaatuisella tavalla.
• Patentoitu sulfaatin poisto pidentää akun käyttöikää.
• Laturi on kipinöimätön sekä suojattu oikosulkuja ja väärää napaisuutta 

vastaan.
• Laturi tunnistaa automaattisesti useimmat elinkaarensa lopulla olevat 

akut, ennen kun ne pääsevät tuottamaan ikäviä yllätyksiä.

KÄYTTÖVALMIS

Taulukossa esitetään tyhjän akun arvioitu latausaika 80 %:n varaustilaan. 

AKUN KOKO (Ah) AIKA 80 %:N VARAUSTILAAN

14 2 h

50 6 h

100 11 h

150 17 h

CTEK: TAATTUA LAATUA
CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. 
Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n ke-
hittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 60 
maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja 
monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista. 
Ota yhteys CTEK:n asiakastukeen: info@ctek.com

DESULPHATION (SULFAATIN POISTO) 
SOFT START (PEHMEÄ KÄYNNISTYS)

BULK (PERUSLATAUS)

ABSORPTION (ABSORPTIO), KÄYTTÖVALMIS
ANALYSE (ANALYSOINTI)

FLOAT (VAKIOTASO), TÄYTEEN LADATTU 
PULSE (PULSSI), YLLÄPITOLATAUS

CTEK-LATAUS


