
VERMOGENS-
BEHEERSYSTEEM 
VOOR START- EN 
ONDERHOUDSACCU’S

SMARTPASS 120S

De Smartpass 120S laadt en voedt de serviceaccu en 
apparatuur met 120 A, scheidt kritische apparatuur van 
niet-kritische apparatuur om te garanderen dat de radio, 
noodverlichting en navigatiesystemen steeds worden 
gevoed.

SCHEIDEN, PRIORITEITEN STELLEN EN ACCU’S EN 
APPARATUUR STIMULEREN 
De Smartpass 120S is een 120 A 
stroombeheeroplossing die de beschikbare energie 
van uw dynamo verspreidt, regelt en maximaliseert om 
serviceaccu’s en verbruikers van stroom te voorzien. 
De SMARTPASS 120S is geschikt voor alle 12V-accu’s 
van 28-800 Ah. De accubewakingsfunctie van de 
Smartpass 120S garandeert dat kritische apparatuur 
zoals radio’s, noodverlichting en navigatiesystemen 
steeds worden gevoed en prioriteit krijgen wanneer de 
spanning van de serviceaccu laag is, en niet-kritische 
verbruikers worden uitgeschakeld. De accubewaking 
van het toestel beschermt uw serviceaccu 
tegen volledige ontlading en de ingebouwde 
temperatuurbeveiliging verlaagt de oplaadstroom 
voordat de accutemperatuur te hoog wordt. De 
SMARTPASS 120S is te gebruiken in combinatie met 
de 20 A boordladers D250SA en D250SE.

KEY FEATURES

• Compatibel met intelligente dynamo
• Levert 120A voor snel herladen van accu’s van 28-500 Ah
• Te gebruiken in combinatie met de D250SA en de D250SE 

voor de ultieme oplossing voor 140 A stroombeheer.
• Geeft prioriteit aan kritische verbruikers en levert stroom 

direct van de dynamo naar verbruikers
• Starthulpfunctie
• Accuscheiding vervangt diodes en VSR-relais
• Volautomatisch
• Maximale levensduur van accu’s
• Accubewaking beschermt uw secundaire accu zodat deze 

niet volledig wordt ontladen
• Dynamische overstroombeveiliging om tijdelijke in- en 

uitvoer tot 350 A te hanteren voor snel opladen
• Accutemperatuurbeveiliging voor extra veiligheid
• Spatwater- en stofdicht (IP65)
• 2 jaar garantie



SMARTPASS 120S

MET CTEK GEGARANDEERDE  
KWALITEIT
De klantenservice van CTEK staat voor 
u klaar om alle vragen te beantwoorden 
over opladen en CTEK-laders. Veilig, 
eenvoudig en flexibel; dat zijn de ken-
merken van alle door CTEK ontwikkelde 
en verkochte producten en oplossingen. 
CTEK levert laders in meer dan 70 landen 
wereldwijd. CTEK is tevens een betrou-
wbare OEM-leverancier voor enkele van 
‘s werelds meest exclusieve fabrikant-
en van auto’s en motorfietsen. Bezoek 
WWW.CTEK.COM voor meer informatie
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INPUT 11,5 – 23V, max. 120A (350A tijdelijk gedurende 
10 seconden)

OUTPUT Max. 120 A (350 A tijdelijk gedurende 10 sec-
onden)

DRAINLEKSTROOM* Minder dan 7 Ah/maand
OMGEVINGSTEMPERATUUR -20°C tot +50°C (-4°F tot +122°F)
ACCUTYPES 12 V: NAT, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4

ACCUVERMOGEN 28–800 Ah
ISOLATIEKLASSE IP65
GARANTIE 2 jaar
NETTOGEWICHT (EENHEID MET 
KABELS)

0.7 kg

BRUTOGEWICHT (EENHEID IN BOX) 0.9 kg
AFMETINGEN MM (LXBXH) 192x110x65

*) De lekstroom is de stroom die de accu ontlaadt als de lader niet is aangesloten op het net.
CTEK-acculaders hebben een zeer lage lekstroom.


