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Helautomatisk för optimal laddning

För alla 24 V bly-syrabatterier

LADDA SAmTiDigT Som Du Kör
D250TS
24 V-LADDARE, BATTERISEPARATOR, 12 V-OMVANDLARE OCH UTJÄMNARE

CTEK D250TS är en kombination av en batteriseparator, 12 V-
omvandlare och utjämnare för 24 V batteribanker, samt en helau-
tomatisk batteriladdare som kan ladda ett sekundärt batteri även 
när generatorn inte laddar det primära batteriet. Den passar perfekt 
för tunga fordon, fritidsfordon och andra fordon. Detta är en ideal 
systemlösning för tunga fordonsapplikationer med ett dubbelt bat-
terisystem, som garanterar att det alltid finns ström i startbatteriet så 
att fordonet kan startas.

D250TS är en helautomatisk 4-stegsladdare som ger 10 A till 24 V-
batterier mellan 28 och 200 Ah. Laddaren är IP65-klassad (stänk- 
och dammtålig och godkänd för utomhusbruk) och den skyddar for-
donselektroniken. Den lämpar sig för alla typer av bly-syrabatterier 
(Wet, MF, Gel och AGM). Den levereras med 2 års garanti.

TEKNiSKA DATA
LADDSPÄNNING 28,8 V

LADDSTRÖM Max 10 A

MIN MATNINGSSPÄN-
NING

14 V

LADDARTYP 4-stegs, helautomatisk DC/DC-laddare

BATTERITYP 24 V bly-syrabatterier

BATTERIKAPACITET 28–200 Ah

KAPSLING IP65 (stänk- och dammtålig) 
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FuNKTioNEr
•	Flerstegsladdning från 24 V-källor, t.ex. generatorer. 
•	Batteriseparator som eliminerar dioder och spänningsavkännande reläer.
•	Inbyggd 12 V-omvandlare.

FörDELAr
•	Maximerad batterilivslängd tack vare minimerad underladdningstid 

och automatisk batteriutjämning. 
•	Maximal batterikapacitet genom att batteriet hålls fulladdat så att 

skadliga sulfatkristaller på blyplattorna och syraskiktning undviks. 
•	Laddning tas automatiskt från alla energikällor som är anslutna till 

D250TS.
•	Kortare laddtider och sänkta kostnader genom mindre 

tomgångskörning av motorn. 
•	Mindre miljöpåverkan genom längre batterilivslängd och mindre 

tomgångskörning av motorn. 
•	Minimal installationstid och installationskostnad.

LÄmPAr Sig För
•	Båtar
•	Tunga fordon
•	Fritidsfordon
•	Eldrivna rullstolar

SNABBArE LADDNiNg
D250TS är en 4-stegsladdare som anpassar laddspänning och laddström 
automatiskt efter batteriets laddnivå och temperatur, vilket ger kortare 
laddningstid.
En givare på CTEK-laddaren känner av batteritemperaturen och anpassar 
laddningen genom att höja spänningen i kyla så att batteriet laddas fullt 
och sänker laddspänningen i varmt väder så att problem med överladd-
ning undviks. 
Med D250TS kan fordonsägaren vara säker på att batteriet alltid får 
optimal laddspänning, vilket förkortar laddtiden och gör att laddningen 
alltid blir hundraprocentig.

gArANTErAD KVALiTET mED CTEK
CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. 
Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och 
lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till 
mer än 60 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underle-
verantör till många av världens mest aktade bil- och motorcykeltillverkare. 
Kontakta vår kundtjänst: info@ctek.com

Fordonsjord

Plusanslutning

12 V utjämnad anslutning

Statussignalledning

Temperaturgivare

24 V laddningsanslutning

FUNKTION
D250TS har tre driftlägen:
1. 4-stegsladdning av startbatteriet.
2. När startbatteriet är fulladdat: Utjämning av förbruk-

ningsbatteriet på ingångssidan. Funktionen medger 
inkoppling av 12  V-förbrukare till första batteriet i 
förbrukningsbatteriraden.

3. Övervakning: D250TS övervakar nu om startbatteriet 
behöver laddas (prioriterat) eller om förbrukningsbat-
teriet behöver utjämning.
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