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Fuldautomatisk for optimal opladning

Til alle 24V bly/syre-batterier

OPLAD BATTERIET, MENS DU KØRERT
D250TS
24 V OPLADER, BATTERISEPARATOR, 12 V OMFORMER OG EQUALISER

CTEK D250TS er en fuldautomatisk batterioplader, der kan lade et 
sekundært batteri op, også selvom generatoren ikke er ved at lade 
hovedbatteriet op, samt en batteriseparator, en 12 V omformer og 
en equaliser til 24 V batteribokse. Den er perfekt til tunge køretøjer, 
autocampere og andre køretøjer samt både. Den er den ideelle 
løsning til tunge køretøjer med dobbelte batterier, som sikrer, at der 
altid er strøm på startbatteriet, så køretøjet kan starte.

D250TS er en fuldautomatisk 4-trins oplader, der leverer 10 A til 
24 V batterier på 28–200 Ah. Laderen er IP65-klassificeret (be-
skyttet mod vandstråler og støv og godkendt til udendørs brug) og 
beskytter køretøjets elektronik. Velegnet til alle typer bly/syre-batte-
rier (våde, MF, gel, AGM). Den leveres med 2 års garanti.

TEKNISKE DATA
LADESPÆNDING 28,8V

LADESTRØM 10A maks.

MIN. BATTERISPÆNDING 14V

LADERTYPE 4 trin, fuldautomatisk DC/DC oplader

BATTERITYPE 24V bly/syre-batterier

BATTERIKAPACITET 28-200 Ah

ISOLERING IP65 (stænk- og støvtæt) 
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FUNKTIONER
• Flertrinsopladning fra 24 V kilder, som f.eks. generatorer. 
• Batteriseparator, der overflødiggør dioder og VSR-relæer.
• Indbygget 12 V omformer.

FORDELE
• Optimerer batteriets levetid ved at minimere underopladningstiden og 

sikre automatisk brug af batteri-equaliser. 
• Maksimerer batteriets kapacitet, når batteriet bliver holdt fuldt 

opladet, så der undgås de skadelige sulfatkrystaller på blypladerne 
og spaltning af batterisyren. 

• Mulighed for automatisk at modtage opladning fra enhver 
energikilde, der er tilsluttet D250TS.

• Reducerede ladetider og -udgifter takket være kortere motortomgang. 
• Mindre miljøpåvirkning som følge af længere batterilevetid og 

reduceret tomgangstid. 
• Minimalt tidsforbrug og minimale udgifter til installation.

VELEGNET TIL
• Både
• Tunge køretøjer
• Autocampere
• Elektriske kørestole

HURTIGERE OPLADNING
D250TS er en 4-trins lader, der automatisk justerer ladespænding og 
strøm i overensstemmelse med batteriets ladetilstand og temperatur. Der-
ved opnås reduceret batteriladetid.
En sensor på CTEK-laderen registrerer batteriets temperatur og justerer 
den nødvendige opladning ved at hæve spændingen i koldt vejr og sikre, 
at batteriet er fuldt opladet. På samme måde sænkes spændingen i varmt 
vejr for at undgå problemer med overopladning. 
Med D250TS kan føreren altid være sikker på, at batteriet får den op-
timale ladespænding, der giver en kortere ladetid og samtidig sikrer en 
fuld opladning.

MED CTEK ER DER GARANTI FOR KVALITETEN
Der er mulighed for CTEK-kundesupport, som kan besvare eventuelle 
spørgsmål i forbindelse med opladning og CTEK-ladere. Sikkerhed, en-
kelthed og fleksibilitet kendetegner alle produkter og løsninger, som er 
udviklet og solgt af CTEK. CTEK leverer ladere til over 60 lande i hele 
verden. CTEK er også en pålidelig OEM-leverandør til mange af verdens 
mest prestigefyldte bil- og motorcykelproducenter. 
Kontakt kundesupport: info@ctek.com

FUNKTIONER
D250TS har tre driftsmodes:
1. 4-trins opladning af startbatteri.
2. Når startbatteriet er fuldt opladet: Udligning af ser-

vicebatteriet på indgangssiden. Denne funktion giver 
mulighed for at tilslutte 12 V-forbrugere til det første 
batteri i rækken af servicebatterier.

3. Overvågning. D250TS kontrollerer nu, om startbat-
teriet har brug for opladning (prioriteret), eller om 
servicebatteriet har brug for udligning.
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