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Fullautomatisk for optimal lading

For alle 24V bly-syrebatterier

LAD mEnS Du KjørEr
D250TS
24 V-LADER, BATTERIDELER, 12 V OMFORMER OG LADEKOMPENSATOR

CTEK D250TS er en helautomatisk batterileder som kan lade et 
hjelpebatteri selv når ikke dynamoen lader hovedbatteriet, så vel 
som en batteriseparator, 12V-omformer og en utjevner for 24V-bat-
teribanker kombinert. Passer perfekt til tunge kjøretøy, fritidskjøretøy, 
båter og andre kjøretøy. Dette er en ideell systemløsning ved bruk 
av tunge kjøretøy, med et dobbelt batterisystem, som sikrer at det 
alltid er strøm nok i startbatteriet slik at kjøretøyet kan startes.

D250TS er en helautomatisk firetrinns lader som leverer 10A til 
24V-batterier på 28–300Ah. Laderen er IP65-klassifisert (sprut- og 
støvsikker samt godkjent for utendørs bruk) og beskytter elektronik-
ken i kjøretøyene. Egnet for alle typer blybatterier (våt, MF, Gel og 
AMG). Laderen leveres med to års garanti.

TEKnISKE DATA
LADESPENNING 28,8V

LADESTRØM 10A maks

MIN. MATESPENNING 14V

LADERTYPE Firetrinns helautomatisk DC/DC-lader

BATTERITYPE 24V blybatterier

BATTERIKAPASITET 28–200 Ah

ISOLASJON IP65 (sprut- og støvsikker) 
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FunKSjOnEr
•	Flertrinnslading fra 24V kilder som vekselstrømsgeneratorer. 
•	Batteriseparator som eliminerer dioder og VSR-releer.
•	Innebygd 12V omformer.

FOrDELEr
•	Maksimal levetid for batteri på grunn av minimal underladingstid og 

automatisk batteriutjevning. 
•	Batterikapasiteten økes når batteriet holdes fulladet, noe som 

forhindrer skadelige sulfatkrystaller på blyplatene og syrelagdeling av 
batterisyren. 

•	Kan lade automatisk fra enhver strømkilde som er tilkoblet D250TS.
•	Reduserer ladetiden og kostnadene ved å redusere motortomgang. 
•	Reduserer miljøskader ved å forlenge batteriets levetid samt redusere 

tomgangstiden. 
•	Minimal installasjonstid og lave kostnader.

EGnET FOr
•	Båter
•	Tunge kjøretøyer
•	Fritidskjøretøy
•	Elektriske rullestoler

rASKErE LADInG
D250TS er en firetrinnslader som automatisk tilpasser ladespenningen og 
-strømmen i henhold til batteriets ladestatus og temperatur, som reduserer 
batteriets ladetid.
En føler på CTEK-laderen registrerer batteriets temperatur og tilpasser den 
nødvendige ladingen ved å øke spenningen i kaldt vær, slik at batteriet 
er fulladet, og redusere spenningen i kaldt vær, slik at batteriet ikke over-
lades. 
Med D250S Dual kan bileiere være trygge på at batteriet alltid vil lades 
med optimal spenning, med redusert ladetid, slik at batteriene lades opp 
100 %.

GArAnTErT KVALITET FrA CTEK
CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med lading og 
CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjennetegner alle produk-
tene og løsningene som selges av CTEK. CTEK leverer ladere til over 60 
land i hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør til mange 
av verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykkelprodusenter. 
Ta kontakt med kundestøtte: info@ctek.com

Kjøretøyjording

Positiv inn

12V utjevner ut

Kabel for statussignal

Temperaturføler

24V utjevner ut

FUNKSJONER
D250TS fungerer på tre måter:
1. 4-trinns lading av startbatteriet.
2. Når startbatteriet er fulladet: Kompensering av 

skjevbelastning av forbruksbatterie på inngangssiden. 
Derved kan 12V-forbrukere koples til det første av de 
to 12V-batteriene som utgjør servicebatteriet.

3. Overvåkning. D250TS overvåker om startbatteriet må 
lades (førsteprioritet), eller om servicebatteriet trenger 
ladekompensering.
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