
12 V:N AKKULATURI 
KIINTEÄÄN 
ASENNUKSEEN

I1225

I1225 mahdollistaa tehokkaan ja nopean lataamisen 
ja soveltuu erinomaisesti 12 V:n ajoneuvojen ja 
työkoneiden lataukseen ja ylläpitolataukseen.

LÄMPÖTILAN MUKAAN SÄÄTYVÄÄ LATAUSTA
I1225 on täysin automaattinen 7-vaiheinen laturi, joka 
tuottaa 12 V:n akuille 25 ampeerin virtaa kapasiteetilla 
40–500 Ah ja se on IP44-luokiteltu ulkokäyttöön. 
Sen ominaisuuksiin kuuluvat automaattinen akun 
diagnosointitoiminto, joka selvittää, pystyykö akku 
vastaanottamaan ja säilyttämään varauksen, 
ainutlaatuinen ylläpitolataus sekä lämpötila-anturi 
optimoituun lataukseen sääolosuhteista riippumatta. 
I1225 toimitetaan 2 metrin kaapelilla, jossa on M10 
silmukkaliittimet helppoa varten.

OMINAISUUDET

• Lataa akkuja kapasiteetiltaan 40–500 Ah
• Patentoitu ylläpitolataus akkujen pidemmän käyttöiän 

saavuttamiseksi
• Lämpötila-anturi kylmien olosuhteiden kompensointiin
• Vääränapaisuussuojaus
• Oikosulkusuojaus
• Täysin automaattinen, 7-vaiheinen “kytke ja lataa” -lataus
• Helppolukuinen LED-näyttö
• IP44-luokiteltu ulkokäyttöön
• Turvallinen käyttö, kipinöinnin esto
• Kahden vuoden takuu



I1225

TAATTUA CTEK-LAATUA
CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja 
CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. 
Turvallisuus, yksinkertaisuus ja 
joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n 
kehittämille ja myymille tuotteille ja 
ratkaisuille.
CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan 
maailmanlaajuisesti. CTEK on myös 
luotettava OEM-toimittaja monille 
maailman arvostetuimmista auto- ja 
moottoripyörävalmistajista. 
Lisätietoja on osoitteessa  
WWW.CTEK.COM

TEKNISET TIEDOT
 TULO   170–260VAC, 50–60Hz, 2.9A maks

 LÄHTÖ   14.4V, 25A maks

 VUOTOVIRTA*   Alle 2 Ah/kk

 KÄYTTÖLÄMPÖTILA   -20 °C - +50 °C

 AKKUTYYPIT   Kaikki tyypit lyijyakut, 12V

 AKUN KAPASITEETTI   40–500Ah

 ERISTYSLUOKKA   IP44

 TAKUU   2 vuotta

 AALTOISUUS**   Alle 4 %

 LATAUSKAAPELIEN PITUUS  2000 mm (DC kaapeli)

 VERKKOKAAPELIN PITUUS  1900 mm (AC kaapeli)

 LÄMPÖTILAKOMPENSOINTI  Lämpötila-anturi säätää latausjännitettä 

   ulkolämpötilan mukaani

 NETTOPAINO, KG (YKSIKKÖ JA KAAPELIT)  1.7 kg

 BRUTTOPAINO, KG (YKSIKKÖ PAKKAUKSESSAAN) 2.1 kg

 MITAT, MM (PXLXK)   235 x 130 x 65 mm
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**) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää 
akkua ja lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikää. Suuri jänniteaaltoisuus voi vaurioittaa 
toista laitetta, joka on kytkettynä akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä 
ja virtaa, jossa on erittäin vähän aaltoisuutta.

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa 
pistorasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.


