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SLIM 
ACCUONDERHOUD
De M45, een van de nieuwste aanwinsten in het maritieme assorti-
ment van CTEK, is een slimme en flexibele oplader voor 12V-accu's. 
Hoewel deze acculader is ontwikkeld voor kleinere maritieme accu's, 
is hij toch robuust genoeg om de zware omstandigheden op zee te 
doorstaan. De M45 is ideaal voor de accu's van jetski's en kleinere 
boten (van 1,2 tot 120Ah) en zelfs voor AGM-accu's. De M45 levert 
0,8/3,6A en voldoet uiteraard aan alle kwaliteitseisen van CTEK: hij 
is geschikt voor zowel het opladen als het onderhouden van accu's, 
heeft het IP65-keurmerk, produceert geen stroom die schadelijke gal-
vanische corrosie veroorzaakt, is vonkvrij, regen- en spatwaterdicht, 
beveiligd tegen omgekeerde polariteit en veilig voor elektrische 
 apparatuur en wordt geleverd met 5 jaar garantie.  

TECHNISCHE SPECIFICATIES
INGANGSSPANNING 220-240V wisselstroom, 50-60Hz
LAADSPANNING 14,4V/14,7V
LAADSTROOM 0,8A/3,6A
KOELING Natuurlijke convectie
SPANNINGSRIMPEL <4%
OMGEVINGSTEMPERATUUR -20ºC tot +50ºC
TYPE ACCULADER Volautomatische 4-staps schakellader
SOORT ACCU Alle soorten 12V-loodzuuraccu's
ACCUCAPACITEIT 7-75Ah, onderhoudsladen 7-120Ah
BEVEILIGINGSKLASSE IP65 (spatwater- en stofdicht)
AFMETINGEN 165 x 61 x 38mm
GEWICHT 0,5kg

AUTO

Volautomatisch voor optimaal opladen

Voor alle 12V-loodzuuraccu's

volledig opgeladen accu 
onderhoudsladen

Voor opladen bij koud weer 
en opladen van AGM-accu's 

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
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PROGRAMMA'S

DESULPHATION 
BULK

ABSORPTION, VOLLEDIG OPGELADEN
PULSE, ONDERHOUDSLADEN

CTEK-OPLAADSYSTEEM
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AANSLUITEN EN OPLADEN
SLUIT DE ACCULADER 
AAN OP DE ACCU

SLUIT DE ACCULADER 
AAN OP EEN 
WANDCONTACTDOOS

SELECTEER HET 
OPLAADPROGRAMMA 
MET DE MODE-KNOP 
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CTEK COMFORT CONNECT – M10

• Volautomatisch opladen en onderhoud in 4 stappen voor maximale 
gebruiksduur en prestaties van de accu

• Gemakkelijk voor verschillende accu's te gebruiken dankzij de vele 
accessoires

• Veroorzaakt geen galvanische corrosie 
• Waterbestendig 
• Gepatenteerd sulfaatverwijderingsproces verlengt de levensduur van 

de accu
• Vonkvrij en beveiligd tegen kortsluiting en omgekeerde polariteit voor 

veilig gebruik

CTEK M45

CTEK COMFORT CONNECT–clamp

CTEK COMFORT CONNECT–eyelet M10


