M25

DE IDEALE KEUZE VOOR
GROTERE MARITIEME
ACCU’S
De M25 is aanbevolen voor bootbezitters die grotere
serviceaccu’s snel en doeltreffend willen opladen.

• Compatibel met accu’s van 40 Ah tot 500 Ah
(30 Ah tot 450 Ah lithium*).

De M25 is de perfecte 25A-acculader voor elke
bootbezitter. Deze acculader beschikt over tal van
functies, waaronder een Recond-modus om sterk
ontladen WET en Ca/Ca-accu’s te herstellen, en een
temperatuursensor om de lading te optimaliseren
als de temperatuur afwijkt van +25°C. Speciale
lithium*-modus. De M25 wordt geleverd met een lange kabel van 4 m met M10 oogjes voor vlotte installatie
op uw boot.

• Volautomatisch en gebruiksvriendelijk. Eenvoudig aan te
sluiten, vonkvrij en beveiligd tegen omgekeerde polariteit.

*) 12 V lithium-accu’s (LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP)

• Recond-programma voor sterk ontladen accu’s
• AGM-programma voor AGM accu’s
• Volautomatisch en gebruiksvriendelijk. Eenvoudig aan te
sluiten, vonkvrij en beveiligd tegen omgekeerde polarit
• Compact, duurzaam ontwerp
• Beschermklasse IP44, geschikt voor gebruik buitenshuis
• 5 jaar garantie

M25

INPUT

220–240VAC, 50–60Hz, 2.9A max

OUTPUT

14.4/14.7/13.8/15.8V, 25A max

DRAINLEKSTROOM*

Minder dan 2Ah/maand

OMGEVINGSTEMPERATUUR

-20 °C tot +50 °C

ACCUTYPES

12V: WET, EFB, Ca/Ca, MF, AGM, GEL, LiFePO4

ACCUCAPACITEIT

40-500 Ah, type loodzuuraccu.
30-450 Ah, LiFePO4.

ISOLATIEKLASSE

IP44

GARANTIE

5 jaar

*) De lekstroom is de stroom die de accu ontlaadt als de lader niet is aangesloten op het net. CTEK-
acculaders hebben een zeer lage lekstroom.

MET CTEK GEGARANDEERDE
KWALITEIT
De klantenservice van CTEK staat voor
u klaar om alle vragen te beantwoorden
over opladen en CTEK-laders. V
 eilig,
eenvoudig en flexibel; dat zijn de
kenmerken van alle door CTEK
ontwikkelde en verkochte producten en
oplossingen.
CTEK levert laders in meer dan 70
landen wereldwijd. CTEK is tevens een
betrouwbare OEM-leverancier voor
enkele van ‘s werelds meest exclusieve
fabrikanten van auto’s en motorfietsen.
Bezoek WWW.CTEK.COM voor meer
informatie

© CTEK SWEDEN AB, 2019 | A-NL

TECHNISCHE DATA

