GEFELICITEERD

met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze
acculader maakt deel uit van een serie professionele acculaders van CTEK
SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie voor het opladen
van accu's. De MXTS 40 is een acculader met meerdere instelbare
parameters.

VEILIGHEID
• De acculader is alleen bedoeld voor
het opladen van accu’s volgens de
technische specificaties. Gebruik de
acculader nooit voor andere doeleinden. Volg altijd de aanbevelingen
van de fabrikant van de accu.
• Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen of accu's op te laden.
• Controleer de kabels vóór elk
gebruik. Let erop dat de kabels en de
knikbeveiliging geen scheurtjes of
andere beschadigingen vertonen.
Gebruik nooit een acculader met
beschadigde kabels. Een beschadigde
kabel moet worden vervangen
door een origineel onderdeel geleverd door CTEK.
• Laad nooit een beschadigde accu
op.
• Laad nooit een bevroren accu op.
• Plaats de acculader nooit op de
accu tijdens het opladen.
• Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens het opladen.

• Dek de acculader niet af.
• Er kunnen explosieve gassen vrijkomen uit een accu die wordt opgeladen. Vermijd vonken in de nabijheid
van de accu.
• Vroeg of laat houdt elke accu ermee
op. Storingen tijdens het opladen
worden meestal opgevangen door
het geavanceerde oplaadsysteem,
maar zeldzame storingen in de
accu zijn desondanks mogelijk.
Laat een accu tijdens het opladen
daarom nooit voor langere tijd
onbeheerd achter.
• Zorg dat de kabels niet in de war
raken of in aanraking komen
met hete oppervlakken of scherpe
randen.
• Accuzuur is een bijtende stof. Direct
grondig uitspoelen met overvloedig
water indien accuzuur in contact
komt met huid of ogen. Raadpleeg
onmiddellijk een arts.
• Controleer altijd of de acculader is
overgeschakeld op STAP 7, voordat
u deze voor langere tijd onbeheerd
en aangesloten achterlaat. Als de
acculader niet binnen 55 uur overschakelt op STAP 7, duidt dit op een
storing. Ontkoppel in dat geval de
acculader.

• Accu's verbruiken water wanneer
ze worden gebruikt of opgeladen.
Controleer regelmatig het vloeistofpeil van accu's die een voorziening
hebben om water bij te vullen. Vul
gedestilleerd water bij als het peil te
laag is.
• (IEC 7.12 ed.5) Dit apparaat is niet
bedoeld voor gebruik door personen
(inclusief kinderen) met beperkte
fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan
of instructies hebben gekregen over
het gebruik van het apparaat van
een persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat
ze niet met het apparaat spelen.
(EN 7.12) Dit apparaat kan worden
gebruikt door kinderen van acht
jaar of ouder, door personen met
verminderde fysieke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens en/of door
personen zonder relevante kennis
of ervaring, indien zij onder toezicht
staan of indien aan hen van tevoren
aanwijzingen zijn gegeven voor het
veilig gebruik van het apparaat en zij
de risico’s goed begrijpen. Laat kinderen nooit met de acculader spelen.
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GEBRUIKERSHANDLEIDING

Laat kinderen de acculader niet
zonder toezicht schoonmaken of
onderhouden.
• De aansluiting op het elektriciteitsnet moet voldoen aan de geldende
voorschriften voor elektrische
installaties.
• ACCULADERS MET EEN STEKKER MET
AARDING MOGEN ALLEEN WORDEN
AANGESLOTEN OP EEN STOPCONTACT
MET AARDING.
• PLAATS EEN ACCULADER MET VENTILATOR
NIET ZODANIG DAT STOF, VUIL OF
DERGELIJKE IN DE VENTILATOR KAN
WORDEN GEZOGEN.
• acculaders met een ip-klasse
lager dan ipx4 zijn ONTWORPEN
VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS. zie de
technische specificaties. NOOIT
BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF SNEEUW.

Aansluitogen M6

Temperatuursensor

CORD SET PRO

Klemmen

CORD SET PRO
vrouwelijke connector +

Accukabel mannelijke
connector +/-

Vrouwelijke connector voor
temperatuursensor

USB-aansluiting (type B)

Temperatuursensor
mannelijke connector

1
2

AGM

NORMAL

Ca/Ca

3

SUPPLY

BOOST

CORD SET PRO
vrouwelijke connector -

4
5

SET

STOP

6
7
8

12V/40A
24V/20A

Netsnoerconnector/
Aan/uit-schakelaar
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MXTS 40

MODE

START
STOP

Netsnoer

MONTAGE

Opladen met de laatst gebruikte
programma-instellingen

5

4

Zet de aan/uit-schakelaar
aan

Als u de acculader permanent wilt monteren, dient u deze op een stabiele
ondergrond te bevestigen. Monteer de acculader met schroeven door de
vier schroefgaten. Gebruik geschikte schroeven of bevestigingen. Laat rond
de acculader voldoende ruimte vrij voor de luchtkoeling.

1
Druk op START/STOP om met
opladen te beginnen

USB-aansluiting (type B)

Sluit de kabels aan
op de acculader.
MXTS 40

12V/40A
24V/20A

Druk op START/STOP als u het
opladen wilt onderbreken

1

2

3

4

5

6

7

• Zet de aan/uit-schakelaar 6 uit.
•N
 eem de steker van de acculader 5 uit de wandcontactdoos vóórdat u
de acculader loskoppelt van de accu.
• Ontkoppel eerst de zwarte klem 4 en pas daarna de rode klem 3 .

NORMAL

MODE

AGM

Ca/Ca

STOP

Als de accuklemmen niet correct zijn aangesloten, zorgt de beveiliging tegen
omgekeerde polariteit ervoor dat de accu en de acculader niet worden
beschadigd.
• Sluit de accukabel 1 (inclusief de kabel van de temperatuursensor) aan
op de acculader.
• Sluit het netsnoer 2 aan op de acculader.
• Sluit de rode klem 3 aan op de positieve pool van de accu.
•S
 luit de zwarte klem 4 op ruime afstand van de brandstofleiding en de
accu aan op het chassis van het voertuig.
• Sluit de acculader 5 aan op een wandcontactdoos.
• Zet de aan/uit-schakelaar 6 aan.

DE ACCULADER AFKOPPELEN

8

SET

BOOST

DE ACCULADER AANSLUITEN

START
STOP

SUPPLY

6

–
2

+
USB-aansluiting (type B)
3

Alleen voor onderhoud.
OPMERKING: Nooit gebruiken om mobiele telefoons enz. op te laden.

1
Sluit de acculader
aan op een
wandcontactdoos*

2

Bij voertuigen met een
positief geaarde accu
geldt het volgende:
• Sluit de zwarte klem
3 aan op de negatieve
pool van de accu.
• Sluit de rode klem 4
op ruime afstand van de
brandstofleiding en de accu
aan op het chassis van het
voertuig.

KLAAR VOOR GEBRUIK

Tabel toont geschatte tijd om een lege batterij tot 80% op te laden.
ACCUCAPACITEIT

Sluit de acculader aan
op de accu

*Stekkermodel kan afwijken.

WAARSCHUWING!
De accu en de elektronica raken beschadigd als u
probeert een 12V-accu op te laden in de 24V-stand.

OPLAADSTROOMSTERKTE

10Ah 20Ah 50Ah 100Ah 600Ah 1200Ah
5A

3 uur

8 uur

2 uur

4 uur

8 uur

2 uur

4 uur

24 uur

30A

3 uur

16 uur

40A

2 uur

12 uur

10A
20A

2 uur

3

24 uur

4

5

DE ACCULADER
AFKOPPELEN
• Ontkoppel eerst de rode
klem 4 en pas daarna de
zwarte klem 3 .
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AANSLUITSCHEMA

OPLADEN

Om uw accu's zo goed mogelijk te kunnen opladen, zijn de spanning
en de stroomsterkte instelbaar. Bovendien kunt u opladen met
temperatuurcompensatie. Hieronder leest u hoe u de oplaadparameters
kunt instellen.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

Sluit de accukabels aan op de acculader
(zie "AANSLUITSCHEMA")
Sluit de acculader aan op de accu
(zie "AANSLUITSCHEMA")
Sluit de acculader aan op een wandcontactdoos
Zet de aan/uit-schakelaar aan
Het aan/uit-lampje geeft aan dat het netsnoer is aangesloten op
de wandcontactdoos. Het storingslampje gaat branden als de
accuklemmen niet goed zijn aangesloten. De beveiliging tegen
omgekeerde polariteit beschermt de acculader en de accu tegen
beschadiging.
Kies het oplaadprogramma met de modusknop
(MODE)
Druk op de instelknop (SET) om de parameters in te
stellen
Stel de spanning in
•Display (h) geeft aan dat de spanning ( V) ingesteld kan worden.
•Display (V) knippert en toont de ingestelde spanning.
•Druk op +/- om de waarde aan te passen.
•Druk op de instelknop (SET) om te bevestigen.
Stel de stroomsterkte in
•Display (Ah & info) geeft aan dat de stroomsterkte ( A) ingesteld
kan worden.
•Display (A) knippert en toont de ingestelde stroomsterkte.
•Druk op +/- om de waarde aan te passen
•Druk op de instelknop (SET) om te bevestigen
Stel de temperatuurcompensatie in
•Display (h) geeft aan dat de temperatuurcompensatie ( T) ingesteld
kan worden.
•Display (Ah & info) geeft On/ Offaan.
•Druk op +/- om de waarde aan te passen
•Druk op de instelknop (SET) om te bevestigen
Druk op START/STOP om de oplaadcyclus te
beginnen of druk op de modusknop (MODE) als u het
oplaadprogramma wilt wijzigen
Volg het 8-stappendisplay tijdens het oplaadproces.
De accu is gereed om de motor te starten wanneer het lampje van
STAP 4 brandt. De accu is volledig opgeladen wanneer het lampje
van STAP 7 brandt.
U kunt altijd stoppen met opladen door op
START/STOP te drukken
Druk op START/STOP om met opladen te beginnen
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MXTS 40

12V/40A
24V/20A

1

2

3

4

5

6

7

8

DISPLAY (V)
DISPLAY (h)
Instelknop (SET)

DISPLAY (A)

12V

40A

0.00h

0Ah

– knop

DISPLAY (Ah & info)
+ knop

SET

Normaal programma
(NORMAL)
AGM-programma
Ca/Ca-programma
BOOST-programma
SUPPLY-programma
Storingslampje
Aan/uit-lampje

Modusknop (MODE)

NORMAL

MODE

AGM

Ca/Ca

START/STOP-knop
BOOST
STOP
SUPPLY

START
STOP

OMGEKEERDE
POLARITEIT
ACCUTEMPERATUUR
BUITEN BEREIK
OVERSPANNINGSFOUT

SUPPLY

U kunt de spanning en de maximale stroomsterkte instellen wanneer u de
acculader gebruikt als voedingsbron (via het SUPPLY-programma) of voor
het onderhoudsladen van de accu. Hieronder leest u hoe u de parameters
voor het SUPPLY-programma kunt instellen.

MXTS 40

12V/40A
24V/20A

Sluit de accukabels aan op de acculader
(zie "AANSLUITSCHEMA")

2.

Sluit de acculader aan op de accu
(zie "AANSLUITSCHEMA")

3.

Sluit de acculader aan op een wandcontactdoos

4.

Zet de aan/uit-schakelaar aan
Het aan/uit-lampje geeft aan dat het netsnoer is aangesloten op
de wandcontactdoos. Het storingslampje gaat branden als de
accuklemmen niet goed zijn aangesloten. De beveiliging tegen
omgekeerde polariteit beschermt de acculader en de accu tegen
beschadiging.

DISPLAY (V)

5.

Kies het SUPPLY-programma met de modusknop
(MODE)

DISPLAY (h)

6.

Druk op de instelknop (SET) om de parameters in te
stellen

Instelknop (SET)

7.

Stel de spanning in
•Display (h) geeft aan dat de spanning ( V) ingesteld kan worden.
•Display (V) toont de ingestelde spanning.
•Druk op +/- om de waarde aan te passen.
•Druk op de instelknop (SET) om te bevestigen.

– knop

8.

9.

Stel de voedingsspanning in
•Display (h) geeft aan dat de voedingsspanning ( SV) is ingesteld.
•Display (V) knippert en geeft de voedingsspanning aan.
•Druk op +/- om de waarde aan te passen.
•Druk op de instelknop (SET) om te bevestigen.
Stel de stroomsterkte in
•Display (Ah & info) geeft aan dat de stroomsterkte ( A) is ingesteld.
•Display (A) knippert en toont de ingestelde stroomsterkte.
•Druk op +/- om de waarde aan te passen.
•Druk op de instelknop (SET) om te bevestigen.

10. Druk op START/STOP om het SUPPLY-programma te
starten
11. Indicatie van SUPPLY-programma
Het lampje van STAP 7 brandt om aan te geven dat het SUPPLYprogramma actief is.

1

2

3

4

5

6

7

8

NL

1.

DISPLAY (A)

12V

40A

0.00h

0Ah

DISPLAY (Ah & info)
+ knop

SET

Normaal programma
(NORMAL)
AGM-programma
Ca/Ca-programma
BOOST-programma
SUPPLY-programma
Storingslampje
Aan/uit-lampje

Modusknop (MODE)

NORMAL

MODE

AGM

Ca/Ca

START/STOP-knop
BOOST
STOP
SUPPLY

START
STOP

OMGEKEERDE
POLARITEIT
ACCUTEMPERATUUR
BUITEN BEREIK
OVERSPANNINGSFOUT

12. U kunt het SUPPLY-programma stoppen door op
START/STOP te drukken
13. Druk op START/STOP om het SUPPLY-programma te
starten
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MODE START
STOP

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

STOP

NORMAL AGM

WAARSCHUWINGSLAMPJES, DISPLAYS EN
SUPPLY
FOUTCODES
MODE
SET
Ca/Ca

AGM

SET
Ca/Ca

BOOST
STOP

RMAL

BOOST

M

SUPPLY
MODE
STOP

Ca

START
STOP

START
STOP

SUPPLYMODE

WAARSCHUWINGSLAMPJES:

OST
STOP

PPLYMODE
STOP

START
AAN/UIT-LAMPJE
STOP
Stroom
aangesloten en ingeschakeld.

START
ALGEMEEN STORINGSLAMPJE
STOPEr is een fout gedetecteerd.

START
STOP

POLARITEITSFOUT
Fout met omgekeerde polariteit of kortsluiting in oplaadkabels.
ACCUFOUT
Accutemperatuurfout. De accu is te heet om op te laden.

ACCUSPANNINGSFOUT
Overspanningsfout op accu-aansluiting.

12V

40A

24V

20A

0.00h

0Ah

Error:

E07

INSTELLINGEN:

DISPLAY (V)
SET
Geeft ingestelde spanning aan
Mogelijke waarden: 12/ 24 Volt
Voedingsspanning
Geeft ingestelde spanning aan
Mogelijke waarden: 13,6/14,0/14,4/14,8V (bij 12 Volt)
Mogelijke waarden: 27,2/28,0/28,8/29,6V (bij 24 Volt)
NORMAL

DISPLAY (A)
Toont de ingestelde stroomsterkte
MODE
Mogelijke waarden:AGM
40/ 30/ 20/ 10A (bij 12 Volt)
Mogelijke waarden: 20/ 15/ 10/ 5A (bij 24 Volt)
DISPLAY (h) Ca/Ca
Geeft aan welke parameter wordt ingesteld
Mogelijke waarden: V/ SV/ A/ T/ RT[ h ]
V
= Nominale spanning
BOOST
START
SV = Voedingsspanning
STOP
T
= Temperatuurcompensatie STOP
RT[ h ] = Reconditioneringstijd in BOOST-programma
SUPPLY

DISPLAY (h) + (Ah & info)
Geeft foutcodes weer
A
= Maximale stroomsterkte

REALTIME WEERGAVE TIJDENS OPLADEN:
DISPLAY (V)
Toont de uitgangsspanning
DISPLAY (A)
Toont de uitgangsstroomsterkte
DISPLAY (h)
Alt. 1. Toont de totale verstreken oplaadtijd (minuten/uren)
Alt. 2. Toont de tijd die is verstreken tot aan de storing
Alt. 3. Toont foutbericht
DISPLAY (Ah & info)
Alt. 1. Toont de totale lading die sinds het begin is geleverd
Alt. 2. Toont de foutcodes, samen met het storingslampje
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FOUTCODES:

E01 OMGEKEERDE POLARITEIT
SET

	Sluit de acculader aan volgens het AANSLUITSCHEMA
E02 OVERSPANNING
	Accuspanning te hoog voor het gekozen oplaadprogramma. Controleer de accuspanning.
E03 TIME-OUT STAP 1: DESULPHATION
	Herstart de acculader. Als het opladen opnieuw wordt afgebroken, is
NORMAL
de accu ernstig
gesulfateerd en aan vervanging toe.
E04 TIME-OUT STAP 2: SOFT START
MODE
	Herstart de acculader. Als het opladen opnieuw
wordt afgebroken,
kan de accuAGM
geen lading accepteren en moet de accu mogelijk worden vervangen.
E05 STAP 5: ANALYSE
Ca/Ca
	Herstart de acculader.
Als het opladen opnieuw wordt afgebroken,
kan de accu geen lading vasthouden en moet de accu mogelijk worden vervangen.
BOOST
E06 ACCU IS OVERVERHIT
START
	De accu is te heet om op te laden.
De accu is beschadigd en moet
STOP
STOP
mogelijk worden vervangen.
IN SUPPLY-PROGRAMMA
SUPPLY
E07 LAGE ACCUSPANNING
	Accuspanning is te laag of er is apparatuur met een te hoog verbruik
aangesloten. Controleer of er geen 12V-accu is aangesloten in de
24V-stand, of ontkoppel apparatuur met een hoog stroomverbruik.
E08 HOGE STROOMSTERKTE IN SUPPLY-PROGRAMMA
	Controleer of de klemmen geen kortsluiting maken en of de polen niet
omgekeerd zijn aangesloten.
E99 OVERSPANNINGSBEVEILIGING
	Als de accuspanning lager is dan 17V, gaat het storingslampje branden als de 24V-stand is ingesteld.
Alt. 1. Druk op START/STOP om op te laden in de 12V-stand. Voer
de stappen 6 tot en met 9 onder "OPLADEN" uit om de gewenste
parameters voor het opladen in te stellen.
Alt. 2. Druk op + om de 24V-stand in te stellen. Druk op START/
STOP om het opladen te hervatten. Voer de stappen 6 tot en met 9
onder "OPLADEN" uit om de gewenste parameters voor het opladen
in te stellen.

OPLAADPROGRAMMA'S

SPECIFICATIES

Kies een programma door op de modusknop (MODE) te drukken.
Stel de parameters in volgens de stappen 6–9 onder het kopje "OPLADEN".
Druk op START/STOP om het geselecteerde programma te starten.
De volgende oplaadprogramma's zijn beschikbaar:

Programma

Accucapaciteit
(Ah)

Normal

20–1200Ah
10–600Ah

AGM

20–1200Ah
10–600Ah

Programma voor de meeste AGM-accu's. Sommige AGM-accu's hebben
een lagere spanning nodig (normaal programma). Zie de handleiding bij de
accu.

–20°C tot +50°C
(–4ºF tot +122ºF)

Ca/Ca

20–1200Ah
10–600Ah

Programma voor Ca/Ca-accu's. Gebruik dit speciale programma voor
maximaal opladen met minimaal vloeistofverlies. Inclusief RECOND-stap.
Gebruik deze herstelfunctie jaarlijks en na elke diepe ontlading voor een
maximale levensduur en capaciteit van de accu.

–20°C tot +50°C
(–4ºF tot +122ºF)

BOOST

20–1200Ah
10–600Ah

SUPPLY

20–1200Ah
10–600Ah

Toelichting

Temp. bereik

"Normaal" programma voor natte accu's en gel- en MF-accu's.

–20°C tot +50°C
(–4ºF tot +122ºF)

Programma om gestratificeerde accu's te herstellen.

–20°C tot +50°C
(–4ºF tot +122ºF)

Gebruik de accu als voedingsbron of voor float-onderhoudsladen wanneer
een accucapaciteit van 100% vereist is. Het SUPPLY-programma activeert
Stap 7 voor onbepaalde tijd en zonder spanningsbeperking.

–20°C tot +50°C
(–4ºF tot +122ºF)

12V

24V

Stroomsterkte

Capaciteit min.

Capaciteit max.

Stroomsterkte

Capaciteit min.

Capaciteit max.

10A

20Ah

20A

40Ah

300Ah

5A

10Ah

150Ah

600Ah

10A

20Ah

300Ah

30A

60Ah

900Ah

15A

30Ah

450Ah

40A

80Ah

1200Ah

20A

40Ah

600Ah

•Bij gebruik van een stroomsterkte boven de aanbevolen waarde wordt de
accu mogelijk niet volledig opgeladen.
•Bij gebruik van een lagere stroomsterkte dan de aanbevolen waarde duurt
het opladen langer.
•De genoemde stroomsterktes zijn de maximaal aanbevolen stroomsterktes
voor het opladen van accu's. Als er stroomverbruikende apparatuur parallel is aangesloten, kan de huidige instelling met de desbetreffende waarde
worden verhoogd.
•Sommige accufabrikanten adviseren afwijkende waarden. Raadpleeg bij
twijfel de fabrikant. In het algemeen luidt de aanbeveling dat gel-accu's
in het lagere stroomsterktebereik moeten worden opgeladen, Power
AGM-accu's in het hogere bereik en de meeste andere accutypen in het
middenbereik.

1069
220–240V AC, 50–60Hz, 3,0A
14,4V / 14,7V / 15,8V en
28,8V / 29,4V / 31,6V
Startspanning
2,0V
Uitgang
Instelbaar, max 40A/12V of 20A/24V
Lekstroom*
Minder dan 1Ah per maand
Rimpel**
Minder dan 4% van werkelijke gelijkstroom
Omgevingstempera- –20°C tot +50°C
tuur
(–4°F tot +122°F)
Type acculader
Volautomatische 8-staps schakellader
Soorten accu's
Alle soorten 12V/24V-loodzuuraccu's (nat,
gel, MF, Ca/Ca, AGM). Informeer bij de
acculeverancier naar de juiste oplaadwijze
voor uw accu
Accucapaciteit
12V: 20–1200Ah, 24V: 10–600Ah
Afmetingen
254 x 160 x 76 mm (L x B x H)
Isolatieklasse
IP20
Gewicht
1,3kg zonder kabels
Garantie
2 jaar
*) Lekstroom is de stroom die uit de accu "lekt" wanneer de acculader niet op het
elektriciteitsnet is aangesloten. CTEK-acculaders hebben een zeer lage lekstroom.
**) De kwaliteit van de laadspanning en de laadstroom is van groot belang. Bij een
hoge stroomrimpel raakt de accu verhit en wordt de levensduur van de positieve
elektrode bekort. Een hoge rimpel kan bovendien schadelijk zijn voor andere apparaten
die op de accu zijn aangesloten. CTEK-acculaders produceren spanning van zeer hoge
kwaliteit met een lage rimpel.

WAARSCHUWING!
Gevaar van kortsluiting op de accukabels. Sluit de kabels
eerst aan op de acculader en pas daarna op de accu
WAARSCHUWING!
Risico van elektrische schok bij aanraking van de positieve en negatieve polen tijdens het opladen
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Modelnummer
Nominale spanning
Laadspanning

OPLAADPROGRAMMA'S

BEPERKTE GARANTIE

SOFT START

BULK

ABSORPTION

ANALYSE

RECOND

FLOAT

PULSE

11

2

3

4

5

6

7

8

15,8V
31,6V

40A tot 12,6V
20A tot 25,2V

NORMAL

15,8V
31,6V

40A tot 12,6V
20A tot 25,2V

15,8V
31,6V

40A tot 12,6V
20A tot 25,2V

AGM

Ca/Ca

Oplopende
spanning tot
14,4V
28,8V
40A
20A
Oplopende
spanning tot
14,7V
29,2V
40A
20A
Oplopende
spanning tot
14,7V
29,4V
40A
20A

14,4V
28,8V
Aflopende stroomsterkte

Controleert of spanning
daalt tot beneden
12V
24V

13,6V
27,2V
40A
20A

12,7–14,4V
25,4–28,8V
40A–2A
20A–2A

14,7V
29,2V
Aflopende stroomsterkte

Controleert of spanning
daalt tot beneden
12V
24V

13,6V
27,2V
40A
20A

12,7–14,4V
25,4–28,8V
40A–2A
20A–2A

14,7V
29,4V
Aflopende stroomsterkte

Controleert of spanning
daalt tot beneden
12V
24V

13,6V
27,2V
40A
20A

12,7–14,4V
25,4–28,8V
40A–2A
20A–2A

Max. 15,8V
Max. 31,6V
1,5A

Oplopende spanning tot
15,8V
31,6V
1,5A
Instelbare timer, standaard
8 uur, max. 24 uur

BOOST

8 uur

20 uur

8 uur

STAP 1 DESULPHATION
Diagnose en reparatie van gesulfateerde accu's. Door een pulserende stroomsterkte en spanning wordt de sulfaataanslag van de loodplaten verwijderd, zodat de
capaciteit van de accu wordt hersteld.
STAP 2 SOFT START
De acculader controleert of de accu lading kan accepteren. Deze stap verhindert
dat u een defecte accu probeert op te laden.
STAP 3 BULK
Opladen met maximale stroomsterkte tot circa 80% van de accucapaciteit.
STAP 4 ABSORPTION
Opladen met aflopende stroomsterkte tot 100% van de accucapaciteit.
STAP 5 ANALYSE
De acculader controleert of de accu lading kan vasthouden. Accu's die geen lading
vasthouden, moeten mogelijk worden vervangen.
50 • NL

3 minuten

2 uur of 6 uur
afhankelijk van
accuspanning bij
begin van opladen

10 dagen
(Voeding onbeperkt)

CTEK biedt professionele klantenondersteuning: www.ctek.com.
Zie www.ctek.com voor de nieuwste versie van de gebruikershandleiding.
E-mail: info@ctek.com. Telefoon: +46(0) 225 351 80.
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40A
20A
Tijdslimiet:

ONDERSTEUNING

CTEK-PRODUCTEN WORDEN BESCHERMD DOOR 

Instelbaar
13,6; 14,0;
14,4; 14,8V
27,2; 28,0
28,8; 29,2V

SUPPLY

CTEK SWEDEN AB verleent de oorspronkelijke koper van dit product
een beperkte garantie. Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar.
De garantie geldt gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum voor
fabricagefouten en materiaaldefecten. De klant moet het product voor
reparatie samen met het aankoopbewijs inleveren bij de leverancier. De
garantie vervalt indien de acculader geopend is geweest, onzorgvuldig
is behandeld of is gerepareerd door anderen dan CTEK SWEDEN AB of
haar geautoriseerde vertegenwoordigers. De acculader is verzegeld. De
garantie vervalt als deze verzegeling wordt verwijderd of beschadigd.
CTEK SWEDEN AB geeft geen andere garantie dan deze beperkte garantie
en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade of voor kosten
anders dan in het bovenstaande genoemd. Bovendien is CTEK SWEDEN AB
niet verplicht tot enige andere garantie dan hier vermeld.

Max. 1 uur PULSE

STAP 6 RECOND
Kies het Ca/Ca-programma om de RECOND-stap aan het oplaadproces toe te
voegen. De RECOND-stap kan ook apart worden ingesteld door het BOOST-programma te kiezen. Tijdens deze stap wordt de spanning verhoogd om een gecontroleerde gasvorming in de accu te bewerkstelligen. Door de gasvorming wordt het
accuzuur gemengd en krijgt de accu nieuwe energie.
STAP 7 FLOAT
Deze stap houdt de accuspanning op maximaal niveau via een constante laadspanning. Deze stap kan ook apart worden ingesteld door het SUPPLY-programma
te kiezen, waarna de gewenste spanning kan worden geselecteerd. Volg de aanbevelingen van de fabrikant van de accu.
STAP 8 PULSE
De accucapaciteit wordt gehandhaafd op 95–100%. De acculader controleert
de accuspanning en geeft zo nodig een puls om de accu volledig opgeladen te
houden.
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