CS ONE

REVOLUTIONAIRE
ADAPTIEVE ACCULADER
EN DRUPPELLADER
Het opladen van een accu is nu een stuk eenvoudiger
geworden met de CTEK CS ONE. De revolutionaire
APTO™-technologie (Adaptive Charging) doet al
het denkwerk voor u - u hoeft zich zelfs geen zorgen
te maken over welke klem waar moet! Dit is de
eenvoudigste lader ooit.
Voeg speciale app-bediening toe om extra functies te
ontgrendelen en u hebt de meest geavanceerde lader
die op dit moment verkrijgbaar is.
Supersimpel. Superslim. Gewoon CS ONE.
GEWOON OPLADEN!
APTO™-technologie herkent automatisch het type
batterij dat u gebruikt en levert vervolgens automatisch
een aangepast oplaadprogramma, dat u vertelt hoe lang
het duurt voordat de accu is opgeladen en klaar is voor
gebruik.
Geen knoppen om in te drukken of modi om te
selecteren - sluit de CS ONE eenvoudigweg aan op een
12V-batterij en laad op.
Dankzij polariteitsvrije klemmen hoeft u zich zelfs geen
zorgen te maken over welke klem waar komt, zodat
u nooit meer een verkeerde aansluiting maakt. De
klemmen zijn ook vonkvrij, dus geen probleem als u ze
per ongeluk tegen elkaar houdt.
Ontgrendel extra functies met de voor Bluetooth®
geschikte CTEK-app. Selecteer ‘RECOND’ om uw accu te
herstellen en te herconditioneren. Kies ‘WAKE UP’ voor
lithiumaccu’s met onderspanningsbeveiliging of om
diep ontladen loodzuuraccu’s weer tot leven te brengen.
Selecteer ‘‘SUPPLY’’ om van de CS ONE een nuttige 12
V-voeding te maken. U kunt ook de spanning en stroom
controleren die door de lader worden geleverd.

• Volautomatische APTO™-technologie (adaptief opladen),
voor elk type 12V loodzuur- of lithiumaccu (12V LiFePO4).
• Nieuwe polariteitsvrije klemmen die veilig kunnen worden
aangesloten op beide oplaadpunten.
• Eenvoudig te gebruiken en eenvoudig te bedienen - geen
knoppen om in te drukken of modi om te selecteren.
• De duidelijke, heldere display laat zien hoe lang het nog
duurt voordat de accu is opgeladen en klaar is voor gebruik.
• Extra functies (RECOND, WAKE UP, SUPPLY & ADVANCED
SETTINGS) beschikbaar via de CTEK-app.
• 5 jaar garantie.

CS ONE

TECHNISCHE DATA
INPUT

220–240 VAC, 47–63 Hz, 1.2 A

OUTPUT

12 V, 8.0 A

STARTSPANNING

1.5 V type loodzuuraccu. 1.5 V LiFePO4.

DRAINLEKSTROOM*

Minder dan 1.5 Ah/maand

RIMPEL**

Minder dan 4 %

OMGEVINGSTEMPERATUUR
TIJDENS BEDRIJF

-30 °C tot +50 °C

ACCUCHEMIE

Loodzuur, Lithium-ion

ACCUTYPES

12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4

ACCUVERMOGEN

3–180 Ah

MATE VAN BESCHERMING

IP65

GARANTIE

5 jaar

LENGTE NETSNOER (INVOER)

1.4 m

TEMPERATUURCOMPENSATIE

Automatische afstemming van de laadspanning op de omgevingstemperatuur.

NETTOGEWICHT (EENHEID MET
KABELS)

0.675 kg

AFMETINGEN (L X B X H)

235 x 88 x 52 mm

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 kenmerken
van alle door CTEK ontwikkelde en verkochte producten en oplossingen.
CTEK levert laders in meer dan 70 landen
wereldwijd. CTEK is tevens een betrouwbare OEM-leverancier voor enkele van
‘s werelds meest exclusieve fabrikanten
van auto’s en motorfietsen.
Bezoek WWW.CTEK.COM voor meer
informatie

*) 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.
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**) De kwaliteit van de laadspanning en de laadstroom is van groot belang. Een hoge spanningsrimpel
verhit de accu en heeft een verouderend effect op de positieve elektrode. Een hoge spanningsrimpel
kan schadelijk zijn voor andere op de accu aangesloten apparaten. CTEK-acculaders produceren een
spanning van zeer hoge kwaliteit en een lage rimpel.

