
MXS 10 CIC
LATAUSRATKAISU  
ESITTELYTILOIHIN 

MXS10 CIC on akunhallintajärjestelmä, joka tekee esittelyautojen akkujen 
valvonnasta ja ylläpitämisestä vaivatonta. Järjestelmä koostuu kahdesta 
näppärästä ja helppokäyttöisestä laitteesta:

Tieto esittelyauton akun varaustilasta sekä mahdollisuus ylläpitää akun 
varausta helposti ja nopeasti ovat automyyjille ehdottoman tärkeitä, 
kun esittelytiloihin astuvalle asiakkaille halutaan antaa huippuluokan 
asiakaskokemus.  

Ainutlaatuisen CTEK Comfort Connect -järjestelmän ansiosta laturi voidaan kytkeä 
akkuun Comfort Indicatorin kautta, joten esittelytilojen henkilökunta voi suorittaa 
latauksen turvallisesti, helposti ja nopeasti ilman mekaanikkojen apua.

MXS10 CIC -järjestelmä tekee akunhallinnasta ennakoivaa ja poistaa samalla 
esittelytilakäytössä ilmeneviä akkuongelmia. Asiakkaat saavat parhaan 
mahdollisen esittelykokemuksen, mikä on omiaan vaalimaan asiakkaan käsitystä 
laadukkaasta myyjäliikkeestä ja automerkistä.

• Helposti kytkettävä Comfort 
Indicator kertoo henkilökunnalle 
akun tilan yksinkertaisella 
liikennevaloilmaisimella ja 
osoittaa, milloin akku on 
ladattava.

• CTEK MXS10 -akkulaturi 
lataa akun turvallisesti 10 A:n 
latauksella ilman, että akkua 
tarvitsee irrottaa ajoneuvosta.
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CTEKIN TAATTUA LAATUA
CTEKin asiakastuki on valmiina vastaamaan kaikkiin lataamiseen 
ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, helppous ja 
joustavuus ovat yhteisiä ominaisuuksia kaikille CTEKin kehittämille ja 
myymille tuotteille ja ratkaisuille. 

CTEK toimittaa latureita yli 70 maassa ympäri maailmaa. CTEK on lisäksi 
luotettava OEM-valmistaja, joka toimittaa latureita monille maailman 
arvostetuimmista auton- ja moottoripyöränvalmistajista. 

Lisätietoja on osoitteessa WWW.CTEK.COM

TEKNISET TIEDOT
Jännite 14,4/14,7/15,8/13,6 V
Latausvirta Enintään 10 A
Laturityyppi 8-vaiheinen, täysautomaattinen lataussykli
Akkutyyppi 12 V:n lyijyhappoakut
Akkukapasiteetti 20–200 Ah, ylläpitolataus jopa 300 Ah
Eristys IP65 (roiske- ja pölysuojattu)
Takuu 2 vuoden takuu

MXS10 CIC koostuu kahdesta komponentista, jotka muodostavat esittelytiloihin sopivan ennakoivan 
akunhallintajärjestelmän ja auttavat turvaamaan positiivisen asiakaskokemuksen. 

MXS10-AKKULATURI
MXS 10 on 10 A:n akkulaturi, joka on yhteensopiva kaikkien 12 V:n 
lyijyhappoakkujen kanssa. Laturi testaa akun varaustilan ja kunnon 
käyttämällä kehittynyttä, patentoitua teknologiaa ja lataa sitten akun 
optimaalisia asetuksia käyttäen, mikä maksimoi akun suorituskyvyn ja 
käyttöiän.

Laturin voi yksinkertaisesti kytkeä kiinni Comfort Indicatorin kautta 
ja jättää sen tekemään työnsä. Laturi ei ylilataa akkua eikä vaurioita 
ajoneuvon sähköjärjestelmiä, joten sen voi jättää turvallisesti vaikka 
pysyvästi kiinni ajoneuvoon. 

AGM-asetus on optimoitu AGM-akuille, soveltuen erityisesti Start/Stop-
akkujen lataamiseen ja ylläpitämiseen. 

Laturissa on lisäksi virransyöttötila, jonka ansiosta akku voidaan kytkeä irti 
ajoneuvosta ilman pelkoa tärkeiden elektronisten asetusten katoamisesta. 

COMFORT INDICATOR  
HAUENLEUKALIITTIMILLÄ
Helposti irrotettava lisävaruste, 
jolla esittelytilojen henkilökunta voi 
tarkistaa akun tilan nopeasti ja helposti 
muutamassa sekunnissa. Akkuun 
hauenleukaliittimillä liitettävä Comfort 
Indicator –latauskaapeli voidaan jättää 
pysyvästi kiinni akkuun, ja sen selkeät 
led-ilmaisimet kertovat akun tilan ilman 
verkkovirtakytkentää. 

VIHREÄ valo tarkoittaa, 
että akun jännite on yli 
12,65 V. 
Kaikki kunnossa, ei 
tarvetta ladata. 

KELTAINEN väri 
tarkoittaa, että akun 
jännite on 12,4–12,65 V. 
Akun lataamista 
on syytä alkaa 
harkitsemaan. 

PUNAINEN valo 
tarkoittaa, että akun 
jännite on alle 12,4 V. 
Akku on ehdottomasti 
ladattava. 


