CTEK D250TS
10A

ON
BOARD

BATTERY CHARGER

Laad tijdens het rijden
D250TS

24 V-ACCULADER, ACCUSCHEIDER, 12 V-OMZETTER EN EQUALIZER
De CTEK D250TS is een volautomatische acculader die een secundaire accu kan laden, zelfs wanneer de dynamo de primaire
accu niet oplaadt, alsmede een accuscheider, 12 V-converter en
een equalizer voor 24 V-accubanken gecombineerd. Het perfecte
systeem voor campers, recreatievoertuigen, boten en andere voertuigen. Het is de ideale oplossing voor zware voertuigen met meerdere accubanken. De startaccu blijft steeds vol zodat het voertuig
altijd kan worden gestart.
De D250TS is een volautomatische 4-staps acculader die 10 A
levert voor 24 V-accu's van 28–200 Ah. De acculader heeft het
IP65-keurmerk (goedgekeurd voor buitengebruik en spatwater- en
stofdicht) en is veilig voor de voertuigelektronica. Geschikt voor alle
typen loodzuuraccu's (nat, MF, gel, AGM). De acculader wordt
geleverd met 2 jaar garantie.
SPECIFICATIES
LAADSPANNING

28,8 V

LAADSTROOM

10 A max.

MIN. AANVOERSPANNING 14 V
TYPE LADER

Volautomatische 4-staps DC/DC-acculader

SOORT ACCU

24 V-loodzuuraccu's

ACCUCAPACITEIT

28–200 Ah

ISOLATIE

IP65 (spatwater- en stofdicht)

AUTO

Volautomatisch voor optimaal opladen
Voor alle 24 V-loodzuuraccu's

CTEK D250TS
10A
Voertuigmassa

Uitvoer equalizer 12 V

Statussignaalkabel
EQU

D250TS

+IN

+OUT

Temperatuursensor

Ingang (positief)

Uitvoer oplaadspanning 24 V

EIGENSCHAPPEN
• Opladen in meerdere stappen vanuit dynamo’s en andere
24 V-bronnen.
• Accuscheider maakt diodes en spanningsgevoelige relais' overbodig.
• Ingebouwde 12 V-omzetter.
VOORDELEN
• Accu's gaan langer mee doordat ze minder lang ontladen blijven en
automatisch worden gecompenseerd.
• Maximaliseert de accucapaciteit doordat de accu volledig
opgeladen blijft, zodat stratificatie en schadelijke sulfaatkristallen op
de loodplaten worden voorkomen.
• Automatisch opladen vanuit elke stroombron die op de D250TS
wordt aangesloten.
• Sneller en goedkoper opladen doordat de motor minder stationair
hoeft te draaien.
• Minder milieubelasting door langere levensduur van accu's en korter
stationair draaien.
• Snellere en goedkopere installatie.
GESCHIKT VOOR
• Boten
• Zware voertuigen
• Recreatievoertuigen
• Elektrische rolstoelen

SNELLER OPLADEN
De D250TS is een 4-staps acculader die automatisch de laadspanning
en de laadstroom aanpast aan de conditie en de temperatuur van de
accu, zodat het opladen sneller verloopt.
Een sensor op de CTEK-acculader meet de accutemperatuur. Bij lage
temperaturen wordt de laadspanning verhoogd, zodat de accu volledig
opgeladen wordt. Bij hoge temperaturen wordt de laadspanning echter
verlaagd om overmatig opladen te voorkomen.
Met de D250TS weet u zeker dat de accu in uw voertuig altijd de optimale laadspanning ontvangt en sneller voor 100% wordt opgeladen.

GEGARANDEERDE KWALITEIT MET CTEK
De klantenservice van CTEK staat klaar om al uw vragen over opladen
en CTEK-acculaders te beantwoorden. Veilig, eenvoudig en flexibel: dit
zijn de eigenschappen van alle door CTEK ontwikkelde en verkochte producten en oplossingen. CTEK levert acculaders in meer dan 60 landen
wereldwijd. CTEK is tevens een betrouwbare OEM-leverancier voor enkele van 's werelds meest exclusieve fabrikanten van auto's en motorfietsen.
E-mailadres van onze klantenservice: info@ctek.com
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WERKING
De D250TS heeft drie werkstanden:
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1. In 4 stappen opladen van een startaccu.
2. Als de startaccu geheel is opgeladen: compenseren
van een serviceaccu aan de ingangszijde. Deze
functie maakt het mogelijk om 12 V-verbruikers aan te
sluiten op de eerste serviceaccu in de accubank.
3. Controle: de D250TS controleert of de startaccu opgeladen moet worden (prioriteit) en of de serviceaccu
gecompenseerd moet worden.
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