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CTEK D250S DUAL

ON
BOARD
BATTERY CHARGER

AUTO

Täysautomatiikka varmistaa optimaalisen 
latauksen

Kaikille lyijyhappoakuille

LATAUSTA LIIKKEESSÄ 
D250S DUAL
ÄLYKÄSTÄ LATAUSTA KAHDEN AKUN JÄRJESTELMIIN

D250S DUAL -laturi käyttää älykkäästi hyödykseen tasavirtalähteitä, kuten ajo-
neuvon omaa laturia, aurinkopaneelia tai tuulivoimaa ja optimoi niiden tehon 
varmistaakseen erilaisten kaksiakkujärjestelmien latauksen. D205S DUAL hyö-
dyntää automaattisesti tasavirtalähteet (kahdesta mahdollisesta) ja käyttää näi-
tä lähteitä tuottaen korkean hyötysuhteen monivaihelatauksen kaksiakkujärjes-
telmään. Laturi aloittaa automaattisesti latauksen havaitessaan tasavirtalähteen, 
kuten ajoneuvon laturin käynnistyksen tai järjestelmään kytketyn aurinkopanee-
lin. D250S DUAL varmistaa, että kaksiakkujärjestelmäsi akut ovat aina hyvässä 
kunnossa, latautuvat nopeasti ja turvallisesti sekä kestävät pitkään.

D250S DUAL on täysin automaattinen 5-vaiheinen laturi, joka tuottaa 20 am-
peerin virran 12  voltin akuille, joiden varauskyky on 40−300  Ah. Laturi on 
IP65-luokiteltu (suojattu roiskevedeltä ja pölyltä, hyväksytty ulkokäyttöön) ja se 
on turvallinen ajoneuvon elektroniikalle. Laturi sopii käytettäväksi kaikentyyppis-
ten lyijyhappoakkujen kanssa (avointen, huoltovapaiden, geeli- ja AGM-akku-
jen.) Laturilla on kahden vuoden takuu.

TEKNISET TIEDOT

LATAUSJÄNNITE 14,4 V

LATAUSVIRTA 20 A

LATURIN TYYPPI Viisi vaihetta, täysautomaattinen lataussykli

AKKUTYYPIT 12 V lyijyhappoakut

AKUN KAPASITEETTI 40–300 Ah

SUOJAUS IP65 (roiske- ja pölysuojattu) 
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OMINAISUUDET
• Monivaihelataus vaihtovirtageneraattoreista ja aurinkopaneeleista
• Akkuerotin, joka korvaa diodit ja VSR-releet 
• Käynnistysakun ylläpitolataus
• Älykäs aurinkopaneelisäädin, jossa maksimitehopisteen 

seuranta (MPPT), synkronoituna muiden virtalähteiden kuten 
vaihtovirtageneraattorin kanssa 

• Helppo asennus ja esimerkiksi keulapotkureiden ja ankkurivinssien 
etä-akkujen tehokkaampi lataus ilman raskaita kaapelointeja.

HYÖDYT
• Maksimoi akun eliniän tehostamalla akkujen latausprosessin 
• Maksimoi akun kapasiteetin pitämällä akun täyteen varattuna. 

Tällä vältetään haitallinen sulfatoituminen sekä akkuhapon 
kerrostuminen. 

• Lataa automaattisesti mistä tahansa D205 DUAL –laturiin kytketystä 
tasavirtalähteestä.

• Lyhyemmät latausajat ja -kustannukset moottorin vähentyneen 
joutokäynnin myötä ja vähäisempi vaihtovirtariippuvuus ajoneuvon 
oman laturin ja aurinkoenergian tehokkaan hyödyntämisen 
ansiosta

• Akun pidentynyt käyttöikä ja lyhentynyt joutokäyntiaika vähentävät 
haitallisia ympäristövaikutuksia 

• Nopea asennus korvaamalla helposti erilliset rele- ja 
diodiasennukset sekä säätimet

SOVELTUVUUS:
• Veneet
• Huoltoajoneuvot
• Matkailu- ja asuntoautot
• Asuntovaunut
• Maastoajoneuvot 

YHTEENSOPIVAT LAITTEET
CTEK SMARTPASS

NOPEAMPI LATAUS
Lämpötila-anturi tunnistaa akun lämpötilan ja säätää latausta lisäten 
jännitettä kylmässä, varmistaen akun täyden latautumisen, sekä alen-
tamalla jännitettä kuumassa jolloin vältytään ylilataamisen aiheuttamat 
ongelmat. 
D250S DUAL -laturi toimii ikäänkuin pumppuna, nostaen automaatti-
sesti latausjännitteen optimaaliselle tasolle, varmistaen näin että lataus-
aika on lyhyempi ja lataustaso on varmasti 100 %.

AURINKOPANEELILIITÄNTÄ
D250S DUAL -laturissa on lisäetuna liitäntä, johon aurinkopaneelit voi-
daan kytkeä suoraan ilman erillistä säädintä. Näin voidaan käyttää 
hyväksi auringon tuottamaa ilmaista energiaa. 
D250S DUAL -laturin säätimessä on sisäinen maksimitehopisteen seu-
ranta (MPPT), joka hyödyntää aurinkokennojen tuottaman energian 
mahdollisimman tehokkaasti ja siirtää sen automaattisen monivaihela-
tauksen kautta akkujen lataamiseen.
MPPT hyödyntää aurinkokennon tuottaman virran ja jännitteen maksi-
mipisteen ja säätää sen tarvittaessa toimimaan yhdessä vaihtovirtage-
neraattorin kanssa, toimiakseen mahdollisimman energiatehokkaasti. 

www.ctek.com

CTEK D250S DUAL

CTEK: TAATTUA LAATUA
CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysy-
myksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia 
CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa 
latureita yli 60 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava 
OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottori-
pyörävalmistajista. 
Ota yhteys CTEK:n asiakastukeen: info@ctek.com
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Panneau solaire +

Vaihtovirtageneraattori, akku + Käyttöakku ++

Ajoneuvomaadoitus/aurinkopa-
neeli - Aurinkovoiman merkkivaloVikatilan merkkivalo

Vaihtovirtageneraattorin 
merkkivalo

Käyttöakun merkkivaloVirran merkkivalo


