
MXT 14

Az MXT 14 egy professzionális 24 V-os akkumulátor töltő. 
Elsősorban kereskedelmi gépjárművekhez fejlesztettük 
ki, ahol az akkumulátorok jelentősebb igénybevételnek 
vannak kitéve; a termék ideális a buszokhoz, a tehergép-
kocsikhoz és a javítóműhelyekhez. Az MXT 14 rendelkezik 
minden olyan jellemzővel és funkcióval, amelyek az akku-
mulátor-problémák megoldásához szükséges. 
Az MXT 14 többek között akkumulátor-diagnózis funkcióval 
rendelkezik, amely megmutatja, hogy az akkumulátor 
képes-e fogadni és megőrizni a töltést. Speciális helyreál-
lító funkciójával, a mélykisütött, elöregedett akkumulátoro-
kat állítja helyre. Emellett egyedi karbantartó-töltés funk-
cióval és hőmérséklet érzékelővel rendelkezik az optimális 
töltéshez. Rendelkezik egy áramellátás móddal is, hogy az 
akkumulátor leválasztása közben a gépjármű ne felejtse el 
a fontos konfi gurációs beállításait.
Az MXT 14 egy teljesen automatikus 8 lépéses töltő, amely 
a 24 V-os akkumulátorokat 14 A-ral tölti az 28–300 Ah 
tartományban és amely alkalmas akár 500 Ah-s akkumulá-
torok karbantartó töltésére is. A töltő IP-44-es besorolás-
sal rendelkezik (beltéri használatra), arra terveztük, hogy 
védje a gépjármű elektronikáját, ne állítson elő szikrát, 
védjen a polaritás felcserélése ellen és legyen zárlatmen-
tes. A terméket 2 év garanciával szállítjuk.

 MXT 14 
PROFESSZIONÁLIS AKKUMULÁTOR-
GONDOZÁS 24 V-OS AKKUMULÁTOROKHOZ

AUTO

Teljesen automatikus az optimális töltéshez

Minden ólomsavas akkumulátorhoz

Teljesen feltöltött akkumulátor 
Karbantartó töltés

Hőmérsékletérzékelő

Mélykisütött akkumulátorok helyreállítása

Használja a töltőt áramellátásra
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MXT 14

14 A/28.8 V
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1.5 A/31.6 V

14 A/27.2 V

• A hőmérséklet-független teljesen automatikus töltés és 
karbantartás 8 lépésben maximalizálja az akkumulátor élet-
tartamát és teljesítményét

• Áramellátásként használható, így leegyszerűsíti az akkumu-
látor cseréjét anélkül, hogy a gépjármű memóriája törlődne

• Szabvánnyal védett karbantartó-töltés, amely egyszerre 
növeli az akkumulátor élettartamát és teljesítményét

• A mélykisütött akkumulátorok helyreállítása
• A szabvánnyal védett szulfátlanítás megnöveli az akkumulá-

tor élettartamát
• Ívkisülés-mentes, rövidzárlat és fordított polaritás ellen 

védett - a problémamentes használathoz
• Automatikusan felismeri az élettartamuk végét elérő akku-

mulátorokat - megelőzve a meglepetéseket

KÉSZEN ÁLL A HASZNÁLATRA 

MODE

SUPPLYNORMAL RECOND

RECOND

SUPPLY

24V/14A

MXT 14
SUPPLY

A táblázat egy üres akkumulátor 80 %-os töltéséhez szükséges 
becsült időt mutatja. 

AZ AKKUMULÁTOR 
KAPACITÁSA (Ah) IDŐ A 80 %-OS TÖLTÉSHEZ

30 2 óra

100 6 óra

200 12 óra

350 17 óra

PROGRAMOK

DESULPHATION (KÉNTELENÍTÉS) 
SOFT START (LÁGY INDÍTÁS)

BULK (Mennyiségi töltés)

ABSORPTION – KÉSZEN ÁLL A HASZNÁLATRA
ANALYSE (ELEMZÉS)

FLOAT (CSEPPTÖLTÉS) – TELJESEN FELTÖLTÖTT 
PULSE (IMPULZUS) – KARBANTARTÓ TÖLTÉS

SUPPLY (TÁP) 

RECOND 
(HELYREÁLLÍTÁS)

CTEK CLAMPSTEMPERATURE SENSOR

CSATLAKOZTATÁS ÉS TÖLTÉS

Csatlakoztassa a töltőt 
az akkumulátorhoz

Csatlakoztassa a töltőt 
az elektromos aljzathoz

nyomja meg a Mode 
gombot a töltési program 
kiválasztásához 

1

2

3

MŰSZAKI ADATOK

TÖLTŐFESZÜLTSÉG 28.8 / 31.6 / 27.2V

TÖLTŐÁRAM Max 14A

TÖLTŐ TÍPUSA 8 lépéses, teljesen automatikus 
töltési ciklus

AKKUMULÁTOR TÍPUSA 24 V-os ólomsavas akkumulátorok

AKKUMULÁTOR 
KAPACITÁSA

28–300 Ah, akár 500 Ah a karbantar-
táshoz

SZIGETELÉS IP-44 (beltéri használatra)

CTEK TÖLTÉSTARTOZÉKOK

A CTEK GARANTÁLJA A MINŐSÉGET

A CTEK vevőszolgálata várja, hogy bármely a töltéssel és a 
CTEK töltőkkel kapcsolatos kérdését megválaszolja. Minden a 
CTEK által kifejlesztett és értékesített terméket a biztonság, 
az egyszerűség és a fl exibilitás jellemzi. A CTEK a világ több 
mint 70 országába szállít be töltőket. A CTEK a világ számos 
neves gépjármű és motorbicikli gyártójának megbízható OEM 
beszállítója. 
További információért látogasson el WWW.CTEK.COM


