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hANDLEIDING

GEFELICITEERD 
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe professionele CTEK 24 V DC/DC-schakellader, 
12 V-converter en accu-equalizer. Dit apparaat maakt deel uit van een reeks professionele accula-
ders van CTEK SWEDEN AB en biedt de nieuwste technologie op oplaadgebied, waarbij accu's in 
4 stappen worden geanalyseerd en opgeladen met temperatuurcompensatie.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en volg de aanwijzingen op voordat u de 
nieuwe acculader in gebruik neemt.

VEILIGhEID
•�Deze acculader is bedoeld voor 24 V-loodzuuraccu's die in een voertuig zijn geïnstalleerd. 

Gebruik de acculader nooit voor andere doeleinden.
•�Draag een veiligheidsbril wanneer u een accu aansluit of loskoppelt.
•�Accuzuur is een bijtende stof. Spoel direct grondig met veel water indien het zuur in contact komt 

met huid of ogen. Raadpleeg een arts.
•�Zorg dat de kabels niet dubbelgevouwen of beschadigd worden en niet in contact komen met 

hete oppervlakken of scherpe randen. 
•�Tijdens het opladen van een accu kunnen explosieve gassen vrijkomen. Zorg dat er geen vonken 

ontstaan in de buurt van de accu.
•�Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens het opladen.
•�De acculader mag niet worden afgedekt.

Startaccu 2
4 V+

Serviceaccu 
24 V+

Massa serviceaccu Middenpunt serviceaccu's

D250TS 
De D250TS heeft een 24 V-ingang en twee uitgangen. Via de ene uitgang kan een 24 V-accu 
worden opgeladen. De andere uitgang levert 50 % van de ingangsspanning aan het midden-
punt van een 24 V-systeem. Hierdoor kunnen 12 V-apparaten op de accubank worden aange-
sloten. Bovendien wordt de accubank geëgaliseerd, waardoor de accu's langer meegaan. 

D250TS
EIGENSChAPPEN:
•�Accu's in meerdere stappen opladen (10 A) en onderhouden met temperatuurcompensatie.
•�Scheiding van start- en serviceaccu's.
•�Egalisering van serviceaccu's.
•�12 V-apparaten kunnen rechtstreeks worden aangesloten op 24 V-serviceaccu.
•�Als de acculader correct is aangesloten, levert deze een uitvoerspanning van 24V via de status-

signaalkabel. Door op de statussignaalkabel een 24V-lamp (max. 2W) aan te sluiten, kunt u 
testen of de acculader correct is aangesloten.

•�De acculader onderhoudt de startaccu totdat de spanning lager dan 14V wordt. Om te 
voorkomen dat de serviceaccu leegraakt, dient u altijd een acculader op de serviceaccu aan te 
sluiten wanneer het voertuig gedurende langere tijd buiten gebruik is.
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INSTALLATIE VAN hET APPARAAT
1. Monteer de houder van de temperatuursensor op een recht oppervlak van een startaccu. Plaats 

de houder zo dicht mogelijk bij een positieve pool.
2. Gebruik de meegeleverde boorsjabloon. De bekabeling is het eenvoudigst indien de apparaten 

worden geïnstalleerd volgens de boorsjabloon, maar andere configuraties zijn ook mogelijk.
3. Installeer het apparaat op een recht oppervlak waar een goede montage mogelijk is en waar 

het niet wordt blootgesteld aan brandstof, olie of vuil. 
4. Monteer de acculader met schroeven die geschikt zijn voor de ondergrond. Plaats een schroef 

in elk van de vier gaten op de hoeken van de acculader. Zie figuur 1. Gebruik M4- of ST4.2-
schroeven. Het benodigde aandraaimoment is afhankelijk van de ondergrond.

Figuur 1
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WERkING
De D250TS heeft 3 werkstanden:
1. In 4 stappen opladen van een startaccu.
2. Als de startaccu geheel is opgeladen: egaliseren van een serviceaccu aan de ingangszijde. 

Deze functie maakt het mogelijk om 12 V-apparaten aan te sluiten op de eerste serviceaccu in 
de accubank.

3. Controle: de D250TS controleert of de startaccu opgeladen moet worden (de hoogste prioriteit) 
en of de serviceaccu geëgaliseerd moet worden.

B-1 B-2

B-3

MASSA

IN

A

UIT

c2

c1

DC/DC
24 V/1CA

ALTERNATOR

STARTMOTOR

SERVICE-
ACCU

SERVICE-
ACCU

STARTACCU STARTACCU

20015884C D250TS, Manual, Print file 002.indd   35 2011-12-20   13:27:24



36 • NL

STAP 1: DESULPhATION
Detectie van gesulfateerde accu's. Door een pulserende stroomsterkte en spanning wordt de 
sulfaataanslag van de loodplaten verwijderd, zodat de capaciteit van de accu wordt hersteld.
STAP 2: BULk
Opladen met maximale stroomsterkte tot circa 80 % van de accucapaciteit. 

STAP 3: ABSORPTION
Opladen met afnemende stroomsterkte tot 100 % van de accucapaciteit.
STAP 4: PULSE
De accucapaciteit wordt gehandhaafd op 95-100 %. De acculader controleert de accuspanning 
en geeft zonodig een puls om de accu volledig opgeladen te houden.

OPLAADPROGRAMMA VAN D250TS
De D250TS laadt de startaccu op in 4 stappen. Tijdens de laatste stap (pulsonderhoud) bewaakt de D250TS de startaccu om 
te detecteren wanneer een nieuwe oplaadpuls nodig is. De D250TS gebruikt deze tijd om de serviceaccu te egaliseren via een 
laadspanning van exact 50 % van de ingangsspanning. Hierdoor wordt de levensduur van de serviceaccu aanzienlijk verlengd. 
Bovendien kunnen 12 V-apparaten worden aangesloten op de eerste serviceaccu in de accubank. Het egaliseringsproces wordt 
beëindigd als de startaccu opgeladen moet worden of zodra beide serviceaccu's in de accubank hetzelfde voltage hebben.
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TEChNISChE SPECIFICATIES 

Model  CTEK D250TS

Modelnummer 1048

Ingangsspanning  14–30 V

Laadspanning
28,8 V bij 25°C met temperatuurcompensatie. Laadspanning is 
kleiner bij hogere temperaturen en groter bij lagere tempera-
turen

Laadstroom 10 A

Egaliseringsstroom Max. 10 A gemiddeld, afhankelijk van gebruikte tijd voor 
opladen van startaccu

Egaliseringsspanning 50 % van ingangsspanning

Lekstroom <1 Ah/maand

Spanningsrimpel <4 %

Omgevings-
temperatuur

-20°C tot +50°C (uitgangsvermogen wordt bij hoge temperatu-
ren automatisch gereduceerd)

Statussignaal +24 V AAN als de D250TS correct functioneert. Max. stroom-
sterkte 500 mA

Soorten accu's Alle soorten loodzuuraccu's (nat, MF, Ca/Ca, AGM en gel)

Accucapaciteit 28–200 Ah

Afmetingen 192 x 110 x 65 mm (L x B x H)

Isolatieklasse IP65

Gewicht 0,7 kg

kABELDIkTE
Aanbevolen minimumdoorsnede van kabels in mm²

MINIMALE kABELDOORSNEDE

kABEL 0,5 m 1 m 2 m 5 m 10 m

+IN  2,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2

+UIT 2,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 6 mm2

+A 2,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 6 mm2

 +SIGNAAL 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2

–MASSA 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2
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TEMPERATUURBEVEILIGING
De D250TS heeft een temperatuursensor die dient om de laadspanning te compenseren voor 
de temperatuur van de startaccu. Deze sensor moet bij voorkeur op de startaccu worden 
aangebracht, en anders dicht in de buurt van de startaccu.

BEPERkTE GARANTIE
CTEK SWEDEN AB verleent de oorspronkelijke koper van dit product een beperkte garantie. 
Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar. De garantie geldt gedurende 2 jaar vanaf de 
aankoopdatum voor fabricagefouten en materiaaldefecten. De klant moet het product samen 
met het aankoopbewijs retourneren. De garantie vervalt indien de acculader geopend is 
geweest, onzorgvuldig is behandeld of is gerepareerd door anderen dan CTEK SWEDEN AB 
of haar bevoegde vertegenwoordigers. Een van de schroefopeningen aan de onderkant 
van de acculader is verzegeld. De garantie vervalt als deze verzegeling wordt verwijderd of 
beschadigd. CTEK SWEDEN AB geeft geen garantie anders dan deze beperkte garantie en 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten anders dan hiervoor genoemd. Er wordt dan 
ook geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele gevolgschade. CTEK SWEDEN AB is 
niet verplicht enige andere garantie te geven dan de hier vermelde garantie.

ONDERSTEUNING
CTEK biedt professionele klantondersteuning: www.ctek.com. Zie www.ctek.com voor de 
meest actuele versie van de gebruikershandleiding. Contact per e-mail: info@ctek.se, per 
telefoon: +46(0) 225 351 80, per fax: +46(0) 225 351 95. Postadres: CTEK SWEDEN AB,  
Rostugnsvägen 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SWEDEN. 

VIKMANSHYTTAN, SWEDEN 2011-09-01

Bengt Hagander, president-directeur
CTEK SWEDEN AB
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20
01

58
84

C

Patenten Ontwerpen handelsmerken
EP10156636.2 pending RCD 509617 CTM 669987
US12/780968 pending US D575225 CTM 844303
EP1618643 US D580853 CTM 372715
US7541778 US D581356 CTM 3151800
EP1744432 US D571179 CTM 1461716 pending
EP1483817 pending RCD 321216 CTM 1025831
SE524203 RCD 000911839 CTM 405811
US7005832B2 RCD 081418 CTM 830545751 pending
EP1716626 pending RCD 001119911-0001 CTM 1475420 pending
SE526631 RCD 001119911-0002 CTM 1935061 pending
US7638974B2 RCD 081244 V28573IP00
EP1903658 pending RCD 321198 CTM 1082141 pending
EP09180286.8 pending RCD 321197 CTM 2010004118 pending
US12/646405 pending ZL 200830120184.0 CTM 4-2010-500516 pending
EP1483818 ZL 200830120183.6 CTM 410713
SE1483818 RCD 001505138-0001 CTM 2010/05152 pending
US7629774B2 RCD 000835541-0001 CTM1042686
EP09170640.8 pending RCD 000835541-0002 CTM 766840 pending
US12/564360 pending D596126
SE528232 D596125
SE525604 RCD 001705138 pending

US D29/378528 pending
RCD 201030618223.7 pending
US RE42303
US RE42230
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