
15A

CTEK M200

PERFECT 
ACCUONDERHOUD
De M200 is de perfecte 15A-acculader voor elke bootbezitter en 
heeft een ongekend hoge prijs/kwaliteit-verhouding. De M200, die 
is uitgerust met temperatuurcompensatie, kan stratificatie van accu's 
verhelpen met de speciale RECOND-functie. Wanneer een accu re-
gelmatig sterk wordt ontladen, zoals vaak voorkomt bij maritiem ge-
bruik, is reconditionering noodzakelijk. De zwaardere CTEK Marine-
acculaders zijn voorzien van 4 meter lange kabels en aansluitogen 
voor probleemloze aansluiting op de boot. De M200 levert 15A, 
beschikt over het IP44-keurmerk en wordt geleverd met 5 jaar garan-
tie. Alle acculaders van CTEK zijn vonkvrij, beveiligd tegen kortsluiting 
en veilig voor elektronische apparatuur.  

TECHNISCHE SPECIFICATIES

INGANGSSPANNING 220-240V wisselstroom, 50-60Hz
LAADSPANNING 14,4V
LAADSTROOM 15A max.
KOELING Ventilator
SPANNINGSRIMPEL <4%
OMGEVINGSTEMPERATUUR -20ºC tot +50ºC
TYPE ACCULADER Volautomatische 8-staps oplaadcyclus
SOORT ACCU Alle soorten 12V-loodzuuraccu's
ACCUCAPACITEIT 28-300Ah, onderhoudsladen 28-500Ah
BEVEILIGINGSKLASSE IP44 (buitengebruik)
AFMETINGEN 235 x 130 x 65mm
GEWICHT 2,2kg

AUTO

Volautomatisch voor optimaal 
opladen

Voor alle 12V-loodzuuraccu's

volledig opgeladen 
accu onderhoudsladen

Temperatuursensor
RECOND

Reconditioneren van sterk 
ontladen accu's
NIGHT

Geluidsarm 
NIGHT-programma

Veroorzaakt geen galvanische 
corrosie 
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GEGARANDEERDE KWALITEIT MET CTEK
De klantenservice van CTEK staat klaar om al uw vragen over opladen en 
CTEK-acculaders te beantwoorden. Veilig, eenvoudig en flexibel: dit zijn de 
eigenschappen van alle door CTEK ontwikkelde en verkochte producten en 
oplossingen. CTEK levert acculaders aan meer dan 60 landen over de hele 
wereld. CTEK is tevens een betrouwbare OEM-leverancier voor enkele van 
's werelds meest exclusieve fabrikanten van auto's en motorfietsen.
E-mailadres van onze klantenservice: info@ctek.com

Opladen in 8 stappen

RECOND-programma Geluidsarm 
NIGHT-programma

TEMPERATUURSENSOR
AANSLUITOOG M10

OPLAADPROGRAMMA

15A/14,4V 5A/14,4V3A/15,8V

OPLAADKABEL
L: 4M
5,3MM2

TEMPERATUURSENSOR

TEMPERATUUR-
SENSOR

Naast de beide accukabels beschikt de M200 over een kabel met 
temperatuursensor. De laadspanning wordt automatisch bijgesteld als 
de gemeten temperatuur afwijkt van +250C. Bij een hogere temperatuur 
wordt de spanning verlaagd. Bij koude temperaturen wordt de laad-
spanning naar boven bijgesteld. Plaats de temperatuursensor tijdens het 
opladen altijd zo dicht mogelijk bij de accu.

CTEK-OPLAADSYSTEEM

SPECIALE PROGRAMMA'S

Gebruik dit programma om het geluid van de ventilator 
te  beperken door het uitgangsvermogen te verlagen. 
Geschikt voor perioden met laag energieverbruik, 
bijvoorbeeld 's nachts.

Gebruik dit programma om sterk ontladen natte en Ca/Ca-accu's 
weer nieuwe energie te geven.
Voer jaarlijks en na elke diepe ontlading deze 
herstelfunctie uit voor een maximale levensduur en 
capaciteit van de accu.

DESULPHATION 
SOFT START

STORINGSLAMPJE
Het opladen is onderbroken.

Geeft nieuwe energie aan 
natte accu's die kampen 
met stratificatie. Vermijdt 
sulfatering van de negatieve 
plaat in VRLA-accu's. 

FLOAT 
VOLLEDIG OPGELADEN
PULSE

ABSORPTION 
KLAAR VOOR GEBRUIK
ANALYSE

BULK


