
NABÍJE KY - CTEKČ
Nabíje e CTEK jsou svými parametry a provedením špi kou mezi nabíje i dostupnými nač č č  
sou asném trhu. Jejich univerzálnost, pln  automatická funkce, všestranná bezpe nost p ič ě č ř  
použití, jednoduchost ovládání a odolnost konstrukce p i dlouhodobém nasazení jsou nař  
nejvyšší úrovni a potvrzují výbornou reputaci švédských produkt .ů

Všechny typy olov ných baterií lze nabíje i CTEK snadno a pohodln  analyzovat, nabíjet aě č ě  
libovoln  dlouho udržovat. Nemálo prestižních sv tových výrobc  aut a motocykl  nabíje e CTEKě ě ů ů č  
dodává jako originální p íslušenství svých vozidel. Ší e využití nabíje  CTEK však sahá i doř ř čů  
mnoha dalších oblastí, kde jsou využívány olov né baterie,ě  jejichž kondici nelze jen tak nechat 
náhod .ě  Jejich použití umož uje zásadním zp sobem prodloužit životnost Vaší baterie a p edejítň ů ř  
jejímu náhlému selhání.

(BEZPE NOST)Č
Neohrožuje uživatele, citlivou elektroniku vozu ani baterii
Je vybaven ochranou proti jisk ení, p epólování a zkratuř ř
Nepodporuje vývoj t askavých plynř ů

(JEDNODUCHOST)
Snadná obsluha a p ipojení k baterii sř  využitím dodávaného p íslušenstvíř
Jasná a z etelná kontrola pr b hu nabíjení uživatelemř ů ě
Jednoduchá volba nabíjecího modu

(FLEXIBILITA)
Schválený pro venkovní použití
Vhodný pro všechny typy olov ných akumulátorě ů
Dokáže oživit hluboce vybité, áste n  sulfatované akumulátoryč č ě
Pulzním konzerva ním dobíjením maximáln  prodlužuje životnost akumulátoruč ě
Perfektn  dobíjí i p i poklesu nap tí vě ř ě  síti až na 170V

TECHNICKÉ ÚDAJE: (doporu . po adí) dle p íslušného modelu:č ř ř

Nap tí:  ě (dle modelu 12V nebo 6V nebo 24V)

Nabíjecí proud:   (dle modelu 0,8A nebo 0,8/3,6A nebo 7,0A nebo 25A nebo 14A)

Minimální kapacita baterie: Ah (hodnoty viz tabulka v letáku)

Maximální kapacita baterie (nabíjení): Ah (hodnoty viz tabulka v let ku)č

Maximální kapacita baterie (udržovací dobíjení): Ah (hodnoty viz tabulka v letáku)

Izolace (stupe  ochrany krytu nabíje e):ň č (dle modelu IP65 nebo IP44 viz leták)

Firma zapsána u OKRESNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU V MLADÉ BOLESLAVI č.j.:OkŽÚ 1/96/ZM/01968 ze 
dne 04.10.1996.
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