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BRUKERHÅNDBOK

GRATULERER
med kjøpet av din nye CTEK profesjonelle batteristyringsenhet. Denne laderen er en del av et 
utvalg profesjonelle batteriladere fra CTEK SWEDEN AB. Den representerer den seneste teknolo-
gien innen batterilading. Ved bruk av CTEK D250S DUAL og SMARTPASS-produkter vil 12 volts 
strømkilder oppnå maksimal ytelse. 

SIKKERHET
•	D250S Dual og SMARTPASS er laget for 12V-blybatterier. Ikke bruk enheten til andre batterier.
•	Bruk vernebriller når du tilkopler eller frakopler et batteri.
•	Batterisyre er etsende. Skyll øyeblikkelig med mye vann dersom syre kommer i kontakt med hud 

eller øyne. Søk legehjelp.
•	Sørg for at kablene ikke klemmes eller er i kontakt med varme overflater eller skarpe kanter. 
•	Batteriet kan gi fra seg eksplosiv gass under lading. Unngå gnister der batteriet lades opp.
•	Sørg alltid for god ventilasjon under lading.
•	 Ikke dekk til enheten.
•	Kople fra batteripolene før installasjon.
•	D250S Dual er ikke gnistbeskyttet.
•	 Installasjonen må omfatte en sikring i henhold til anbefalingene i tabellen  

«KABELDIMENSJONER».

ADVARSEL!
D250S Dual og  

SMARTPASS er ikke beskyt-
tet mot omvendt polaritet.

All installasjon på båter må følge ISO 10133. Vennligst merk!
1. Koplinger fra batteriet må være utstyrt med en sikring nær batteriet.
2. Batterier må monteres permanent på et ventilert sted.
3.   Kabler må plasseres i rør separat fra 230V kabler (strømforsyning fra land), eller være festet til 

overflaten hver 300mm.
4. Kabler i motorrommet må kunne tåle 700˚C

D250S DUAL

12V

+OUT+IN

+IN

Temperaturføler L:2m

Forbruksbatteri +Vekselstrømsbatteri +

Solpanel + Jording på kjøretøy/solpanel –

D250S DUAL
D250S DUAL har to innganger. Forbruksbatteriet lades fra omformeren, solpanelet, eller begge 
deler. Solpanelet tilpasser seg spenningen til startbatteriet. Startbatteriet lades og vedlikeholdes 
direkte av solpanelet hvis forbruksbatteriet er fulladet.

D250S DUAL-
FUNKSJONER:

•	Trinnvis	20A	temperaturkompensert	batterilading	og	-vedlikehold.
•	Batterideling	av	start-	og	forbruksbatterier.
•	Maksimal	strømpunktsporing	for	solpaneler	som	lader	forbruksbatteriet.
•	To	strøminnganger	(omformer,	solenergi,	vindkraft,	forsyningsbatteri,	m.m).	
•	Koordinator	for	to	innganger	for	parallell	bruk.	
•	Effekten	fra	solcellene	opprettholder	også	vekselstrømbatteriet.
•	Innebygd	batterivakt	for	vekselstrømbatteriet.
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DEFINISJONER SOLPANEL

Avhengig av bruk, kan det også betegnes 
som
- PV-panel
- Fotovoltaisk-panel

TILKOPLINGER

- Solpanel
- Vindkraft

DEFINISJONER VEKSELSTRømS-BAT-
TERI

Avhengig av bruk, kan det også betegnes 
som
- Startbatteri

TILKOPLINGER

- Trailerkontakt
- Omformer
- SMARTPASS-omformer + batteri +

DEFINISJONER FORBRUKSBATTERI

Avhengig av bruk, kan det også betegnes 
som
- Hjemmebatteri
- Husholdningsbatteri
- Forbruksbatteri

TILKOPLINGER

- Elektrisk utstyr
- Batteribank
- SMARTPASS-forbruksbatteri +

D250S DUAL-INDIKATORER

 

Feilindikator
Nettstrøm- 
indikator
Solenergi- 
indikator

Veksel-
strøms-batteri- 
indikator
Forbruks- 
batteri- 
indikator

D250S DUAL

12V

+OUT+IN

+IN

Lysende indikator

Blinkende indikator

INDIKATOR Funksjon

Nettstrømindikator D250S DUAL riktig tilkoplet, klar til bruk

Vekselstrømsbatteriindi-
kator Omformer i drift

Forbruksbatteriindikator Lading av forbruksbatteri

Solpanelindikator Solpanel i drift

D250S DUAL-INDIKATORFUNKSJON

D250S DUAL-INDIKATORER UNDER NORmAL DRIFT 

D250S DUAL-FEILINDIKATORER 

Lyser

Forbruksbatteri ladet av omformer

Forbruksbatteri ladet av solpanel

Forbruksbatteri ladet av både omformer og solpanel

Forbruksbatteri fulladet. Forbruksbatteri vedlikeholdt av 
solpanel

Når strømlampen blinker, er enheten i strømsparingsmodus.

Program og 
forklaring Anbefaling

Høy temperatur 
har blitt oppdaget 
enten i enheten eller 
forbruksbatteriet

Flytt enheten og/eller 
forbruksbatteriet

Tilkoplingsproblemer 
for forbruksbatteriet har 
blitt oppdaget

Kontroller tilkoplin-
gen og sikringen for 
forbruksbatteriet

Tilkoplingsproblemer 
for forbruksbatteriet har 
blitt oppdaget

Kontroller tilkoplin-
gen og sikringen for 
forbruksbatteriet

Tilkoplingsproblemer 
for forbruksbatteriet har 
blitt oppdaget

Kontroller tilkoplin-
gen og sikringen for 
forbruksbatteriet
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SmARTPASS

 +IN +OUT

+OUT
SMARTPASS12V

Temperaturføler L:2m

Tilkopling av negativ kabel m8
L:0,3m

Konsumenter +

Vekselstrømsbatteri + Forbruksbatteri +

SMARTPASS kan brukes som en enkeltstående enhet, men fungerer også sammen med D250S 
DUAL. SMARTPASS oppretter en prioritetsbane for lading av forbruksbatteriet, for raskere og mer 
effektiv	lading.	Tilkoplede	energikilder,	slik	som	strømforsyninger	fra	sol,	vind	og	land,	lader	både	
forbruks- og startbatteriene via SMARTPASS. Forbruksbatterier som er overopphetet pga. alder, høye 
omgivelsestemperaturer eller andre batteriproblemer, vil beskyttes mot høy omformerstrøm.

SmARTPASS 
FUNKSJONER: 

CTEK SMARTPASS har ytterligere funksjoner for omformere med større utstrøm, større batteribanker 
og/eller store parallelle belastinger.
•		Separering	av	konsumenter	og	forbruksbatterier	under	lading	forbedrer	ladekapasiteten	betrakte-

lig og reduserer spenningen som brukes. Dette vil igjen øke levetiden for lys og annen elektronikk .
•		Forbruksbatterikontroll,	for	å	unngå	skadelig	dyputlading	som	reduserer	batteriets	levetid.	Batteri-

kontroll beskytter også navigeringsutstyr, radio og nødslys fra å gå tom for strøm.
•		Overtemperaturvern	for	forbruksbatteri.	Høy	batteritemperatur	kan	redusere	batteriets	levetid	

betraktelig.
•	Vedlikeholdslading	av	startbatteri,	som	forenkler	installasjonen	ved	bruk	av	færre	komponenter.
•		Forenklet	installasjon	av	AC/DC-ladere (strømforsyning fra land). Kun én utgang fra AC/DC-lade-

ren er nødvendig.

DEFINISJONER VEKSELSTRømS-BAT-
TERI

Avhengig av bruk, kan det også betegnes 
som
- Startbatteri

TILKOPLINGER

- Trailerkontakt
- Solpanel
- Vindkraft
- Omformer
- D250S DUAL vekselstrømsbatteri +

DEFINISJONER FORBRUKSBATTERI

Avhengig av bruk, kan det også betegnes 
som
- Hjemmebatteri
- Husholdningsbatteri
- Forbruksbatteri

TILKOPLINGER

- Elektrisk utstyr
- Batteribank
- D250S DUAL forbruksbatteri +

DEFINISJONER KONSUmENTER

Avhengig av bruk, kan det også betegnes 
som
- Elektrisk utstyr +

TILKOPLINGER

- Elektrisk utstyr

SmARTPASS-INDIKATORER

 

Feilindikator

Nettstrømindikator

1.  Ladeindikator for forbruksbatteri

2.  Forbruksindikator for 
vekselstrømsbatteri

3.  Ladeindikator for 
vekselstrømsbatteri

4.  Forbruksindikator for 
forbruksbatteri

 +IN +OUT

+OUT
SMARTPASS12V

2
3

1

4

CTEK SMARTPASS er konstruert til å fungere sammen med 1-2 CTEK D250S DUAL, men kan også 
brukes alene. 
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SmARTPASS-INDIKATORER UNDER NORmAL BRUK

Indikator Lyser Blinker

Nettstrømindikator Enhet klart til bruk

2 Forbruksindikator for 
vekselstrømsbatteri Motor slått på For høy strømtilførsel 

gjennom relé

1 Ladeindikator for 
forbruksbatteri

Lading av 
forbruksbatteri

4 Forbruksindikator for 
forbruksbatteri

Konsumenter som får 
strøm av forbruksbatteri

For høy strømtilførsel 
gjennom relé

3 Ladeindikator for 
vekselstrømsbatteri

Vekselstrømsbatteri 
vedlikeholdt av 
forbruksbatteri

For høy strømtilførsel 
gjennom relé

Feilindikator
Indikerer at en feil har 
oppstått. Se tabellen 
nedenfor.

SmARTPASS-INDIKATORFUNKSJON

Program og forklaring

Høy spenning fra omformer til forbruksbatteri. 
Konsument mottar strøm fra omformer

Redusert spenningen fra omformeren til forbruks-
batteriet. Konsument mottar strøm fra omformer

Konsument mottar strøm fra omformer. Batteri ladet 
av D250S DUAL-lader

Pulsvedlikehold av startbatteri

2 1 4

SmARTPASS FEILINDIKATOR

2 1 4 3 Program og forklaring Anbefaling

Forbruksbatteri overopphetet Kontroller forholdet og/eller installasjonen

For høy spenning eller temperatur ved internt relé. For høy ladespen-
ning for forbruksbatteri.

Kontroller forbruksbatteriet. Reduser størrelsen på omformeren, eller 
koble til én eller flere D250S DUAL parallelt. Forbruksbatteribank for 
mye utladet.

For høy spenning eller temperatur ved internt relé. For mange konsu-
menter tilkoplet samtidig.

Flytt enheten. Reduser strømforbruket.

For høy spenning eller temperatur ved internt relé. For høy spenning 
for startbatteriet.

Problemer med startbatteriet. Kontroller batteriet.

For høy spenning eller temperatur ved internt relé. For mange konsu-
menter tilkoplet.

Flytt enheten eller reduser antall konsumenter som brukes samtidig.

Batterikontroll aktivert. For lav strøm på forbruksbatteri Lad opp forbruksbatteriet

Lysende indikator Blinkende indikator

3
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INSTALLASJON AV ENHET
1. Fest holderen for temperaturføleren på et flatt underlag på ett forbruksbatteri. Plasser den 

nærmest mulig en positiv pol.
2. Bruk drillmalen som følger med. Det vil være lettere å feste ledningene dersom enheten installe-

res i henhold til drillmalen, men andre installasjonsmetoder kan også benyttes.
3. Installer enheten(e) på en overflate hvor den/de kan festes forsvarlig, på et sted som er fritt fra 

drivstoff,	olje	og	smuss.	
4. Fest enheten med skruer som er egnet for underlaget, og feste én skrue i hvert av de fire hullene 

i hjørnet på enheten. Se bilde 1. Monter enheten med M4- eller ST4.2-skruer. Hvor mye skruene 
må strammes kommer an på monteringsflaten. Fig. 1 viser CTEK D250S. Den samme fremgangs-
måten brukes for alle enheter. 

5. Fest kablene og stram til kabelskruene med et dreiningsmoment på 7 Nm. Bruk verktøy - hånd-
kraft uten verktøy er ikke nok.

6. Jordkabelen for SMARTPASS må tilkoples jordskruen på DUAL eller et annet tilgjengelig 
jordingspunkt.

mONTERING AV KABLER

Figur 1

Figur 2

2Nm

7Nm
Sekskantnøkkel

DRILLmAL

ADVARSEL!
D250S Dual og  

SMARTPASS er ikke 
beskyttet mot omvendt 

polaritet. Koble fra batteri-
polene får installasjon.

ADVARSEL!
D250S Dual er ikke 

gnistbeskyttet. Sørg for 
god ventilasjon.
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SITUASJON
Solpanel

PROBLEm
Et	solpanel	med	36	celler	
produserer	maksimalt	ca.	17V	
strøm. Mange regulatorer 
reduserer spenningen ved å 
"forbruke" energi.

LøSNING
D250S DUAL søker etter det 
maksimale strømpunktet og 
lader	batteriet	svært	effektivt.

RÅD 1
Monter temperaturføleren på 
forbruksbatteriet.

Båt: All installasjon skal gjø-
res i henhold til ISO10133

SOLPANEL LITE FORBRUKSBATTERI
SITUASJON
En omformer som mater et 
startbatteri og et lite forbruks-
batteri

PROBLEm
Det vil ta svært lang tid å lade 
opp forbruksbatteriet på grunn 
av den lave omformerspennin-
gen. Dette vil igjen redusere 
batteriets ytelse og levetid.

LøSNING
D250S DUAL lader for-
bruksbatteriet raskt og svært 
effektivt.	Batteriet	vil	være	
fulladet, gi mer strøm og vare 
betraktelig lenger.

RÅD 2
Se Råd 1.

Omformere med spenningsfø-
lerkabler skal koble denne til 
startbatteriet.

3. Campingvogn/trailer: 
For 13-pols kontakt, kople 
D250S DUAL-vekselstrømsbat-
teri + til kontakt #9. Kople 
kontakt #13 på D250S DUAL 
til jord (–) på kjøretøyet.

D250S DUAL

12V

+OUT+IN

+IN

D250S DUAL

12V

+OUT+IN

+IN
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SITUASJON
En omformer som mater et 
startbatteri og en stor forbruks-
batteribank.

PROBLEm
Startbatteriet vil ikke være 
fulladet, slik at det ikke alltid 
starter motoren.

LøSNING
D250S DUAL lader startbatte-
riet raskt på nytt til 100%, som 
garanterer problemfri start. 

RÅD 3
Monter temperaturføleren på 
startbatteriet.

SOLPANELSTOR BATTERIBANK
SITUASJON
En omformer og et solpanel 
som mater et startbatteri og et 
lite forbruksbatteri.

PROBLEm
Det vil ta svært lang tid å lade 
opp forbruksbatteriet på grunn 
av den lave omformerspen-
ningen. Det er vanskelig å 
synkronisere solpanelet med 
omformeren. Dette vil igjen 
redusere batteriets ytelse og 
levetid.

LøSNING
D250S DUAL lader for-
bruksbatteriet raskt og svært 
effektivt,	både	fra	omformeren	
og solpanelet. Solpanelet 
produserer strøm fra sitt 
maksimale strømpunkt mens 
motoren er slått av. Når både 
solpanelet og omformeren er 
slått på, vil solpanelet tilpasse 
seg omformeren. Batteriet vil 
være fulladet, gi mer strøm og 
vare betraktelig lenger.

RÅD 4
Se Råd 1 og 2.

D250S DUAL

12V

+OUT+IN

+IN
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SITUASJON
Én omformer som mater et 
startbatteri og et stort forbruks-
batteri

PROBLEm
Det vil ta svært lang tid å lade 
opp forbruksbatteriet på grunn 
av den lave omformerspennin-
gen, samt begrensninger for 
hvordan omformerstrømmen 
brukes. Det er vanskelig å 
synkronisere solpanelet med 
omformeren. Dette vil igjen 
redusere batteriets ytelse og 
levetid.

LøSNING 
SMARTPASS separerer de to 
batteribankene når motoren 
er slått av. Når motoren er 
slått på, lader omformeren 
forbruksbatteriet med maksi-
mal strømstyrke inntil det har 
tilpasset seg det maksimale 
nivået for D250S DUAL. 
D250S DUAL vil deretter 
fullføre ladingen. Ladetiden er 
minimert. Solpaneler kan lett 
integreres og synkroniseres 
hvis D250S DUAL brukes 
sammen med SMARTPASS.

RÅD 5
Se Råd 1, 2 og 4.

Ledninger som både er 
tilkoplet SMARTPASS og 
D250S DUAL skal koples til 
SMARTPASS.

SITUASJON
230/110V-lader for forbruks- 
og startbatteri

PROBLEm
230/110V-laderen skal lade 
både forbruks- og startbatteri-
et, samt synkroniseres med alle 
andre energikilder.

LøSNING 
230/110V-laderen med enkel 
utgang er koblet direkte til 
servicebatteriet.	 
Startbatteriet pulslades gjen-
nom Smart Pass. 
Solcellepanelet	vedlikehold-
slader startbatteriet gjennom 
Smart Pass.

RÅD 6
Se Råd 1, 2, 4 og 5.

Batterikablene for 
230/110V-laderen koples 
direkte til forbruksbatteriet.

STORT FORBRUKSBATTERI TILKOPLE AC/DC-LADERE

INSTALLASJONSARK 5 INSTALLASJONSARK 6

ADVARSEL!
•Maks 23V inngang

•Ikke kople til to  
solpaneler samtidig

ADVARSEL!
•Maks 23V inngang

•Ikke kople til to  
solpaneler samtidig

70 • NO

ADVARSEL!
D250S Dual og  

SMARTPASS er ikke beskyt-
tet mot omvendt polaritet.

ADVARSEL!
D250S Dual og  

SMARTPASS er ikke beskyt-
tet mot omvendt polaritet.

D250S DUAL

12V

+OUT+IN

+IN

 +IN +OUT

+OUT
SMARTPASS12V

12V 

RECOND

RECOND

NIGHTNORMAL

MODE

D250S DUAL

12V

+OUT+IN

+IN

 +IN +OUT

+OUT
SMARTPASS12V



KOPLE TIL KONSUmENTER

INSTALLASJONSARK 7

SITUASJON
Tilkopling av konsumenter til 
systemet

PROBLEm
Levetiden til en rekke batterier 
reduseres for tidlig fordi de har 
blitt utladet for mye. Det kan 
leveres for lite strøm til viktige 
konsumenter, slik som navige-
ringsutstyr, radio og nødslys 

LøSNING
Viktige konsumenter koples 
direkte til batteriet. Andre 
enheter, slik som kjøleskap, 
hovedlys og varmekilder 
koples til SMARTPASS. Når 
strømmen på forbruksbatteriet 
er redusert til et kritisk nivå, vil 
SMARTPASS kople fra slike 
ikke-kritiske konsumenter.

RÅD 7
Se Råd 1, 2, 4, 5 og 6.

Konsumenter som bruker 
mye strøm (>80A) bør koples 
direkte til forbruks- eller start-
batteriet

ADVARSEL!
•Maks 23V inngang

•Ikke kople til to  
solpaneler samtidig
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ADVARSEL!
D250S Dual og  

SMARTPASS er ikke beskyt-
tet mot omvendt polaritet.

12V 

RECOND

RECOND

NIGHTNORMAL

MODE

D250S DUAL

12V

+OUT+IN

+IN

 +IN +OUT

+OUT
SMARTPASS12V
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TRINN 1 DESULPHATION (AVSULFATERING)
Detekterer sulfaterte batterier. Pulserer strøm og spenning, fjerner sulfat fra blyplatene i batteriet 
og gjenoppretter batterikapasiteten.
TRINN 2 BULK
Lading med maksimal strøm inntil omtrent 80 % batterikapasitet er nådd. 
TRINN 3 ABSORPTION (ABSORPSJON)
Lading med minskende strøm for fullading til 100 % kapasitet.

TRINN 4 FLOAT (FLyTLADING)
Holder batterispenningen på maksimalt nivå ved at batteriet lades med konstant spenning. 
TRINN 5 PULSE (PULS)
Holder batteriet på 95–100% kapasitet. Laderen overvåker batterispenningen og gir fra seg en 
ladepuls når det er nødvendig for å holde batteriet fulladet.

1

PULSEDESULPHATION BULK ABSORPTION

1 42 3 

FLOAT

5

SP
EN

N
IN

G
 (V

)
ST

RØ
M

 (A
)

LADEPROGRAm D250S DUAL
Laderen begynner å lade målbatteriet når tilførselsspenningen overstiger 13,1V i 5 sekunder (når motoren er slått på). 
Laderen stopper å lade målbatteriet når tilførselsspenningen synker under 12,8V i 10 sekunder (når motoren er slått av).
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Ladermodell D250S DUAL SmARTPASS

modellnummer D250S Dual, 1044 SMARTPASS, 1058

maks 
inngangsspenning 

23V 23V

Ladespenning 14,4V ved 25°C, 
temperaturkompensert

–

Ladestrøm 20A 80A 

Returstrøm Mindre enn 1Ah/måned Mindre enn 1Ah/måned

Rippel* Mindre enn 4 % –

Omgivelsestempe-
ratur

-20 °C til +50 °C, utstrøm reduseres automatisk ved høye temperaturer

Ladertype 5-trinns, helautomatisk lading –

Batterityper Alle typer 12V-blysyrebatterier (VÅT, MF, Ca/Ca, AGM og GEL)

Batterikapasitet 40–300Ah 28–800Ah

Størrelse 192 x 110 x 65mm (L x B x H)

Kapslingsgrad IP65 (sprut- og støvsikker)

Vekt 0,73kg 0,74kg

mPPT** Ja –

*) Kvaliteten på ladespenning og ladestrøm er svært viktig. Høy strømrippel varmer opp batteriet 
og har en aldringseffekt på den positive elektroden. Høy spenningsrippel kan skade annet utstyr 
som er tilkoplet batterier. CTEKs batteriladere gir spenning og strøm av høy kvalitet med lav rippel

**) MPPT (maksimal strømpunktsporing) finner den beste kombinasjonen av strøm og spenning 
for å gi maksimal utstrøm. Dette er spesielt viktig for solpaneler og campingvogner/trailere med 
ledningsrestriksjoner.

KABELDImENSJONER
Anbefalte minimale kabeldimensjoner i mm²

mIN. KABELDImENSJONER

A
N

B
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ER
 

FO
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 S
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R
IN

G

ENHET  KABEL 0,5m 1m 2m 5m 10m

+IN  4mm2 4mm2 4mm2 6mm2 10mm2 30A

+UT 4mm2 6mm2 10mm2 30A

 Ledning til jord 1,5mm2 1,5mm2 1,5mm2 1,5mm2 1,5mm2

 Tilkoplingsenhet* 4mm2 6mm2 10mm2 10mm2 10mm2

+INN 16mm2 16mm2 16mm2 25mm2 25mm2 150A

+UT 16mm2 16mm2 16mm2 150A

*Bruk medfølgende kontakter, hvis mulig. Følg anbefalingene ovenfor dersom enhetene er montert på andre steder.
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KUNDESTøTTE
CTEK tilbyr profesjonell kundestøtte: www.ctek.com. For å se den seneste brukerveiledningen 
med	oppdateringer,	gå	til	www.ctek.com.
Via e-post: info@ctek.se, via telefon: +46(0) 225 351 80, via faks: +46(0) 225 351 95.

CTEK-PRODUKTER ER BESKyTTET AV TEmPERATURVERN
SMARTPASS er utstyrt med en temperaturfølerkabel. Enhetene vil automatisk beskytte forbruksbat-
teriet hvis temperaturen og ladespenningen til sammen er for høye. Ladingen vil da kun gjøres av 
D250S-batteriladeren. Temperaturen bør måles nærmest mulig batteriet, så føleren bør festes til 
selve batteriet. 

BEGRENSET GARANTI
CTEK SWEDEN AB gir denne begrensede garantien til den originale kjøperen av dette produktet. 
Den begrensede garantien kan ikke overføres. Garantien gjelder produksjonsfeil og materialfeil 
i 2 år fra kjøpsdatoen. Kunden må returnere produktet sammen med kjøpskvitteringen. Denne 
garantien gjelder ikke dersom batterialderen har blitt åpnet, håndtert skjødesløst eller reparert av 
noen annen enn CTEK SWEDEN AB eller en av deres autoriserte representanter. Ett av skruehulle-
ne i bunnen av laderen er forseglet. Fjernes eller ødelegges forseglingen, gjelder ikke garantien. 
CTEK SWEDEN AB gir ingen annen garanti enn denne begrensede garantien og er ikke ansvarlig 
for andre kostnader enn de som er nevnt ovenfor. For eksempel gis det ingen erstatning for følge-
skader. Dessuten er CTEK SWEDEN AB ikke bundet av noen annen garanti enn denne garantien.
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