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CTEK M15 12V 15A | 40-192 |
Marine Line
Cena brutto

1 029,00 zł

Cena netto

836,59 zł

Dostępność

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

40-192

Kod producenta

CTEK M15

Producent

Ctek

Napięcie V

12 V

Obudowa (klasa

IP44

Natężenie prądu [12V]

15A

Napięcie ładowania

14.4/14.7/13.8/15.8V

Pojemność min

28

Pojemność max

300

Obsługiwanie akumulatory

WET, EFB, Ca/Ca, MF, AGM, GEL, LiFePO4

Zamiennik

Ładowarki do łodzi

Opis produktu

CTEK M15 12V 15A | 40-192 to ładowarka która doskonale sprawdzi się przy ładowaniu akumulatorów występujących w
jednostkach pływających. Ładowarka została wyposażona w złącza oczkowe, dzięki którym możemy ją podłączyć na stałe do
instalacji. Ładowarka CTEK M15 ładuje akumulatory do 200Ah i konserwuje do 300Ah. Wyposażona została w czujnik
temperatury który umożliwia ładowanie akumulatora przy różnych warunkach atmosferycznych.

CTEK M15 Marine Line została wyposażona w tryby:

RECOND - służy do ładowania głęboko wyładowanych akumulatorów wstępnie zasiarczonych.
SUPPLY - służy do potrzymania elektroniki podczas wymiany akumulatora w samochodzie.
AGM - program do ładowania akumulatorów w technologii AGM
LITHIUM - do ładowania akumulatorów w technologii LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP.
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CTEK M15 12V 15A 40-192 - zalety ładowarki
Obsługa akumulatorów do 300Ah
Czujnik temperatury który pozwala ładować akumulatory w różnych warunkach
Odsiarczanie akumulatorów
Bez łuków, z zabezpieczeniem przed zwarciami i odwrotna biegunowością

Ładowarki CTEK maksymalizują okres trwałości akumulatorów

Poprzez wykonanie serii 4 do 8 etapów unikalnego procesu ładowania. Ładowarki monitorują w sposób ciągły stan
akumulatorów. W razie potrzeby przeprowadzają one odpowiednią akcję: odsiarczanie, przywracanie do użytku, ładowanie,
regenerację i podtrzymanie. Ładowarki CTEK dokonują regulacji napięcia ładowania w celu ochrony wrażliwych i kosztownych
układów elektronicznych. Niektóre ładowarki CTEK regenerują i pomagają przywrócić do użytku głęboko rozładowane
akumulatory. Inne są wyposażone nawet w tryb zasilania awaryjnego, dzięki czemu możliwa jest wymiana akumulatora bez
utraty jakichkolwiek ustawień programów. Po podłączeniu ładowarki nie trzeba pamiętać, jak długo akumulator musi być
ładowany do pełna, ani czy może być zasiarczony. Nasze ładowarki są w pełni zautomatyzowane. Nazywamy to opcją „Podłącz
i zapomnij”.
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