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15A

CTEK M200

PERFEKT 
BATTERIVÅRD
M200 är en perfekt 15 A-laddare för alla båtägare. Den ger myck-
et för pengarna med många funktioner. M200 är temperaturkom-
penserad och den rekonditionerar skiktade batterier. Denna spe-
ciella RECOND-funktion behövs efter flera djupurladdningar, som 
är vanliga i båtsammanhang. De större CTEK-laddarna för marin 
användning är försedda med fyrameters kablar och ringkabelskor 
så att de är lätta att installera i båten. M200 har fem års garanti, 
ger 15 A och är IP44-klassad. Alla CTEK:s laddare är gnist- och 
kortslutningssäkra och skadar inte elektronisk utrustning. 

TEKNISKA DATA
MATNINGSSPÄNNING 220–240 VAC, 50–60 Hz
LADDSPÄNNING 14,4 V
LADDSTRÖM 15 A max
KYLNING Fläkt
RIPPEL <4 %
OMGIVNINGSTEMPERATUR -20ºC till +50ºC
TYP AV LADDARE Åttastegs, helautomatisk laddningscykel
TYP AV BATTERI Alla typer av 12 V-blysyrabatterier
BATTERIKAPACITET 28–300 Ah, underhållsladdning 28–500 Ah
KAPSLINGSKLASS IP44 (utomhusanvändning)
MÅTT 235x130x65 mm
VIKT 2,2 kg

AUTO

Helautomatisk optimal laddning

För alla typer av 12 V-blysyrabat-
terier

fulladdat batteri 
underhållsladdning

Temperaturgivare
RECOND

Rekonditionering av djupt 
urladdade batterier
NIGHT

Tyst nattprogram

Inga skadliga galvaniska strömmar
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GARANTERAD KVALITET MED CTEK
CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. 
Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och 
lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till 
mer än 60 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underle-
verantör till många av världens mest aktade bil- och motorcykeltillverkare. 
Kontakta vår kundtjänst: info@ctek.com

Åttastegs laddningscykel

REKONDITIONERINGS-
PROGRAM (Recond)

Tyst nattprogram

TEMPERATuRGIVARE

LADDNINGSLÄGE

15 A/14,4 V 5 A/14,4 V3 A/15,8 V

LADDKABEL
L: 4 M
5,3 MM2

TEMPERATuRGIVARE

TEMPERATuR-
GIVARE

M200 har en temperaturgivarkabel som är dragen tillsammans med 
batterikablarna. Laddarna justerar automatiskt laddspänningen om tem-
peraturen avviker från +250C. Högre temperatur sänker spänningen och 
kyla kompenseras med högre spänning. Placera alltid temperaturgivaren 
så nära batteriet som möjligt under laddningen.

CTEK-LADDARE

SPECIALPROGRAM

Sänker uteffekten så att bullret från fläkten reduceras. 
Används under perioder med lägre energiförbrukning, till exempel 
nätter.

Använd läget för att återställa energi hos urladdade WET- och Ca/
Ca-batterier. Rekonditionera batteriet en gång per år 
eller efter djupurladdning så maximeras livsläng-
den och kapaciteten.

DESuLPHATION 
(AVSuLFATERING) 
SOFT START

VARNINGSLAMPA
Laddningen avbruten.

Återställer dränkta batterier 
som blivit skiktade. Undvi-
ker även sulfatering på de 
negativa plattorna i VRLA-
batterier. 

FLOAT  
FULLADDAT
PuLSE

ABSORPTION  
KLAR ATT ANVÄNDA
ANALYSE

BuLK 
(HuVuDLADDNING)

RINGKABELSKO M10


