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PRO25SE

ERITTÄIN TEHOKAS  
25 A AKKULATURI  
JA VIRTALÄHDE

PRO25SE on innovatiivinen, monikäyttöinen ja 
erittäin tehokas 25 A:n akkulaturi ja virtalähde. 
Laitteessa on kuusimetriset latauskaapelit 
pylväs- ja työpisteasennuksia varten. Tehokkuutta 
ja edistyksellistä teknologiaa turvallisessa ja 
monikäyttöisessä muodossa tarjoava laturi toimii 
kaikkien 12 V:n ajoneuvoakkujen (myös LiFePO4-
litiumioniakkujen) kanssa. Se onkin  
ihanteellinen ratkaisu ammattilaisten 
akunhallintatarpeisiin korjaamoissa.

KUUSIMETRISET LATAUSKAAPELIT  
KIINTEÄÄ ASENNUSTA VARTEN
Kehittyneen teknologian ansiosta kaikki lataukset  
hoituvat turvallisesti ja nopeasti akun yksilölliset 
tarpeet huomioiden. PRO25SE sisältää myös erillisen 
lyijyhappoakkujen elvytysohjelman, joka auttaa  
pidentämään akkujen käyttöikää ja elvyttämään  
syväpurkautuneet akut. Virransyöttötila antaa akulle 
tukivirtaa ajoneuvon huollon aikana. Jännitteen ja 
virran aaltoisuus on vähäistä, joten laturi on varmasti 
turvallinen sekä akulle että ajoneuvon herkille  
elektroniikkajärjestelmille. Täysautomaattisen ja  
helppokäyttöisen laturin kytkeminen on erittäin 
yksinkertaista: kipinäsuojaus ja vääränapaisuudelta 
suojaus pitävät sekä käyttäjän että akun turvassa. 
PRO25SE on suunniteltu helposti käsiteltäväksi niin 
korjaamolla kuin esittelytiloissa. Vaikka laturi on kevyt 
ja siirrettävä, sen vankka ja iskunkestävä kotelointi 
kestää kovaakin käsittelyä. 

• PRO25SE toimitetaan 6 metrin kaapelilla, seinätelineellä  
ja kiinnikkeellä

• Kotelossa asennuskiinnikkeet pysyviä pylväs- ja 
työpisteasennuksia varten.

• Kaikentyyppisille 12 V:n akuille: märkäakut, kalsiumakut 
(Ca/Ca), geeliakut, AGM- ja EFB-akut sekä LiFePO4- 
litiumioniakut.

• Kapasiteetiltaan 40–500 Ah:n (30–450 Ah LiFePO4-akuilla) 
akuille.

• Virransyöttötila antaa tukivirtaa ajoneuvon huollon aikana.

• Erillinen litiumioni (LiFePO4) -tila.

• Integroidut turvaominaisuudet varmistavat akun ja 
ajoneuvon turvallisuuden.

• Sisäänrakennettu lämpötila-anturi maksimaalisen 
lataustason varmistamiseen.

• Täysin automaattinen ja helppokäyttöinen. Helposti 
kytkettävä, kipinöimätön ja vääränapaisuudelta suojattu 
kytkentä.

• Erillinen elvytysohjelma, joka auttaa pidentämään akkujen 
käyttöikää ja elvyttämään syväpurkautuneet akut.

• IP44-luokitus ulkokäyttöön.

• Kevyt ja helposti siirrettävä.

• Kestävä ja tukevarakenteinen.

• 2 vuoden takuu.



PRO25SE

TEKNISET TIEDOT
 TULO  220–240VAC, 50–60Hz, 2.9A maks

 LÄHTÖ  14.4V/15.8V/13.6V, 25A maks, lyijyhappoakut.

  13.8V/14.4V/13.3V, 25A maks, LiFePO4-akut.

 VUOTOVIRTA*  Alle 1 Ah/kk

 KÄYTTÖLÄMPÖTILA  -20 °C - +50 °C

 AKKUTYYPIT  Kaikki tyypit lyijyakut, Litiumioni (LiFePO4) akut, 12V, 

  Avoimet, Huoltovapaat, Ca/Ca, AGM, EFB, Hyytelöakut

 AKUN KAPASITEETTI  40–500Ah, lyijyhappoakut. 

  30–450Ah, LiFePO4-akut.

 ERISTYSLUOKKA  IP44

 TAKUU  2 vuotta

 AKUN MINIMIJÄNNITE  2,0V

 AALTOISUUS**  Alle 4 %

 LATAUSKAAPELIEN PITUUS  6000 mm (DC kaapeli)

 VERKKOKAAPELIN PITUUS  1900 mm (AC kaapeli)

 LÄMPÖTILAKOMPENSOINTI  Lämpötila-anturi säätää latausjännitettä 

   ulkolämpötilan mukaan

 NETTOPAINO, KG (YKSIKKÖ JA KAAPELIT)  3.2 kg

 BRUTTOPAINO, KG (YKSIKKÖ PAKKAUKSESSAAN) 3.9 kg

 MITAT, MM (PXLXK)  235 x 130 x 65 mm

TAATTUA CTEK-LAATUA
CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja 
CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. 
Turvallisuus, yksinkertaisuus ja 
joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n 
kehittämille ja myymille tuotteille ja 
ratkaisuille.
CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan 
maailmanlaajuisesti. CTEK on myös 
luotettava OEM-toimittaja monille 
maailman arvostetuimmista auto- ja 
moottoripyörävalmistajista. 
Lisätietoja on osoitteessa  
WWW.CTEK.COM

**) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää 
akkua ja lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikää. Suuri jänniteaaltoisuus voi vaurioittaa 
toista laitetta, joka on kytkettynä akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä 
ja virtaa, jossa on erittäin vähän aaltoisuutta.

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa 
pistorasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.
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