
CT5 TIME TO GO

CT5 TIME TO GO -laturi on maailman en-
simmäinen laturi, joka pystyy ilmoittamaan 
tarkasti ajan, jolloin akku on käyttövalmiiksi 
ladattu. LED-valojen sarja ilmaisee (tuntei-
na), miten kauan kestää, kunnes akku on 
ladattu. 

HALLITSE AIKATAULUSI 
Eikö olekin hienoa, kun pystyt kontrolloimaan omia 
aikataulujasi. Ajan löytäminen auton huoltotöitä varten 
voi olla vaikeaa erityisesti siksi, että on vaikea tietää, 
miten kauan työ kestää. Tämä on tähän saakka pätenyt 
myös akun lataamiseen. Kyseessä on tärkeä toimenpide, 
joka voi estää ajoneuvon tielle jäämisen ja pidentää akun 
kestoikää. CTEK CT5 TIME TO GO -laturin avulla voit itse 
päättää ajankäytöstäsi, sillä laite osaa arvioida jäljellä 
olevan latausajan. 

PYSY TILANTEEN TASALLA 
CTEK TIME TO GO -laturi antaa uudenlaisen näkökulman 
akun lataamiseen – kertoen kaikkein hyödyllisimmän 
tiedon: milloin akku on käyttövalmis. LED-valojen sarja 
ilmaisee miten kauan kestää, kunnes akku on ladattu 
ja käyttövalmis. Laitteessa on myös merkkivalot, joiden 
avulla näet, milloin voit yrittää (TRY) turvallisesti käyn-
nistää auton ja milloin akku on käyttövalmis (GO).

MAKSIMOI AKKUSI SUORITUSKYKY 
CT5 TIME TO GO –laturi näyttää kolme keskeistä lataus- 
ja ylläpitovaihetta, joilla maksimoidaan akun teho ja 
kestoikä - laturi voi jopa elvyttää täysin tyhjäksi purkau-
tuneen akun. Helppokäyttöinen ja täysin automaattinen 
CT5 TIME TO GO -laturi valvoo edistyneen tekniikan 
ansiosta jatkuvasti akun kuntoa ja ryhtyy tarvittaessa 
toimenpiteisiin. Sen voi kytkeä akkuun määräämättömän 
pitkäksi ajaksi ilman yli- tai alilatauksen vaaraa.

TIME TO GO

Uusi CTEK-ominaisuus

 CT5  
TIME TO GO 
 AKKULATURI JA YLLÄPITOLATURI

Kaikille 12 voltin lyijyhappoakuille.

Laskuri käyttövalmiiksi-ladatuksi, tunneissa.

8h Yli 8 tuntia kunnes 
käyttövalmiiksi ladattu.

4h Noin 4 tuntia kunnes 
käyttövalmiiksi ladattu.

2h Noin 2 tuntia kunnes 
käyttövalmiiksi ladattu.

1h Noin 1 tunti kunnes 
käyttövalmiiksi ladattu.
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CONNECT–Clamp

CONNECT–Eyelet M6

Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomai-
sia 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. 
CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin 
kysymyksiin. Lisätietoja on osoitteessa WWW.CTEK.COM

TULO 220–240 V AC, 50–60 Hz, 0,6 A

LÄHTÖ Enintään 5A, NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, 
RECOND 15,8V

YMPÄRISTÖN 
LÄMPÖTILA -20 – +50 °C

AKKUTYYPIT
Kaikentyyppiset 12 voltin lyijyhappoakut
(avoimet ja huoltovapaat akut sekä kal-
sium–kalsium-, AGM- ja hyytelöakut)

AKUN KAPASITEETTI 20–160 Ah

TAKUU 5 vuotta

LÄMPÖTILA- 
KOMPENSOINTI

Sisäänrakennettu latausjännitteen kom-
pensointi ympäristön lämpötilan mukaan.

TEKNISET TIEDOT

SISÄLTYVÄT VARUSTEET 3 VALITTAVAA LATAUSOHJELMAA

NORMAL 
Latausohjelma keskikokoisille lyijyhappoakuille. 
AGM 
Latausohjelma keskikokoisille AGM-akuille, joita käytetään 
start/stop-ajoneuvoissa. 
RECOND 
Latausohjelma syväpurkautuneiden akkujen elvytykseen. 

TRY 
Syttynyt TRY-merkkivalo tarkoittaa, että akussa on virtaa  
YHTEEN käynnistysyritykseen. 
GO 
8hrs | 4hrs | 2hrs | 1hr > GO.  
LED-näyttö ilmaisee tarkoin, miten kauan kestää, kunnes akku 
on käyttövalmiiksi ladattu. Kun GO-LED palaa, akku on ladattu 
80-prosenttisesti ja valmis käytettäväksi. 
CARE 
Jätä laturi kytketyksi akkuun turvallista, pitkäaikaista säilytystä 
varten ja ajoneuvosi akku on aina täyteen ladattuna, kun sitä 
tarvitset. 

LATAUSVAIHEET

TAATTUA CTEK-LAATUA

TIME TO GOGO CARETRY
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