PRO120
EKSTREMT EFFEKTIV
BATTERISTYRING
CTEK PRO120 er en innovativ og højeffektiv 120 A-batterioplader og -strømforsyning, der
klarer selv de mest krævende strømbehov på flashing- og diagnosearbejde. Med et moderne
design, avanceret teknologi og funktioner i særklasse er enheden det oplagte valg til den
professionelle omkring batteriopladning, vedligeholdelse og strømforsyning.

FEATURES
• 12 V/120 A-output
• Variabelt output i strømforsyningstilstand
(12,6-14,8 V)
• Kompatibel med alle slags 12 V-batterier,
herunder litium (LiFePO4)
• Egnet til batterier fra 10-3.000 Ah
(15-1.200 Ah LiFePO4)

• Resonansomsætterteknologi for hurtig og
effektiv opladning
• Brugervenlig med tydeligt LCD-display
• Unik, patentansøgt automatisk
tilpasningsfunktion for opladning, som
registrerer batteristørrelse
• Indbygget temperaturkompensering
• Solidt, stødsikkert hus af PCB
• 5 meter kabler og slidstærke klemmer
• IP40-klassificeret (indendørs brug)
• Sikker, gnistfri betjening
• Beskyttet mod inverteret poling
• Sikret mod kortslutning
• 2 års garanti

PRO120

EKSTREMT EFFEKTIV BATTERISTYRING

PRO60
KEY PRODUCT
FEATURES

Indgangsspænding

220-240 V, 50-60 Hz, 4,6 A

Udgangsspænding

12 V, 120 A

Startspænding
(minimumsspænding til
registrering af tilsluttet batteri)

0,8 V

Returstrømsafladning

Mindre end 2 Ah/måned

Pulsationsstrøm

Under 4 %

Pulsationsspænding

Under 4 %

Temperaturområde

-20°C til +50°C (-4°F til +122°F)

Batterityper
Batterikapacitet

Blybatteri: Vådt, Ca/Ca, AGM, EFB
(Start/Stop-typer) og gel
Litium: LiFePO4
Blybatteri: 10-3000 Ah
Litium: 15-1200 Ah

Isoleringsklasse

IP40-klassificeret (indendørs brug)

Længde på opladningskabler

5000 mm (DC-kabel)

Længde på strømkabler

2500 mm (AC-kabel)

Temperaturkompensation

Indbygget temperatursensor

USB

Type B USB-port til
softwareopdateringer og service

Garanti

2 år

Nettovægt i kg (enhed med kabler)

13,77 kg

Bruttovægt i kg (enhed i kasse)

16,02 kg

Mål i mm (HxLxB)

408x226x284 mm

CTEK-kundesupport er klar
til at besvare alle spørgsmål
vedrørende opladning og
CTEK-opladere. Sikkerhed,
enkelhed og fleksibilitet
kendetegner alle CTEKs
produkter og løsninger.
CTEK leverer opladere til
flere end 70 lande verden
over. Derudover er CTEK
OEM-leverandør til flere
af verdens førende bil- og
motorcykelproducenter.
Yderligere oplysninger findes
på WWW.CTEK.COM
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