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CTEK MXT 14

14 A

ÎNTREŢINEREA PROFESIONALĂ 
A ACUMULATORILOR DE 24 V
CTEK MXT 14
MXT 14 este un încărcător de 24 V profesional. Este conceput pen-
tru vehicule comerciale la care acumulatorii sunt solicitaţi din plin şi 
este ideal pentru autobuze, camioane şi ateliere de vehicule co-
merciale. MXT 14 este echipat cu toate caracteristicile şi funcţiile 
necesare pentru a rezolva o gamă largă de probleme legate de 
acumulatori. Oferă funcţionalităţi precum diagnosticarea acumula-
torilor care indică dacă un acumulator poate primi şi reţine încăr-
carea, o funcţie specială de recondiţionare care recondiţionează 
acumulatorii cu electrolit stratifi cat şi complet descărcaţi, încărcare 
de întreţinere unică şi un senzor de temperatură pentru încărcare 
optimizată indiferent de starea vremii. De asemenea, are un mod de 
alimentare de la reţea care permite deconectarea acumulatorului 
de la vehicul fără a pierde confi guraţiile importante.
MXT 14 este un încărcător în opt paşi complet automatizat care 
furnizează 14 A acumulatorilor de 24 V între 28 şi 300 Ah şi este 
adecvat pentru încărcarea de întreţinere până la 500 Ah. Încărcăto-
rul este încadrat în categoria IP44 (utilizare în aer liber) şi este con-
ceput pentru a proteja componentele electronice ale vehiculului, nu 
generează scântei şi este protejat la polaritate inversă şi scurtcircuit. 
Se livrează cu o garanţie de 2 ani.

DATE TEHNICE
TENSIUNE DE ÎNCĂRCARE 28,8/31,6/27,2 V

CURENT DE ÎNCĂRCARE Max. 14 A

TIP DE ÎNCĂRCĂTOR Opt paşi, ciclu de încărcare complet automat

TIP DE ACUMULATOR Acumulatori de 24 V cu plumb-acid

CAPACITATE ACUMULATOR 28–300 Ah până la 500 Ah pentru întreţinere

IZOLAŢIE IP44 (utilizare în aer liber) 

AUTO

Complet automatizat pentru încărcare optimă

Pentru toate tipurile de acumulatori 
cu plumb-acid

ACUMULATOR COMPLET ÎNCĂRCAT 
ÎNCĂRCARE DE ÎNTREŢINERE

Senzor de temperatură

Recondiţionarea acumulatorilor descărcaţi 
adânc

Utilizaţi încărcătorul ca sursă de alimentare
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• Compensarea de temperatură, încărcarea şi întreţinerea complet 
automatizate în opt paşi prelungesc durata de funcţionare şi perfor-
manţa acumulatorului

• Sursă de alimentare care simplifi că înlocuirea acumulatorului fără a 
pierde memoria vehiculului

• Încărcare de întreţinere brevetată pentru o combinaţie unică de durată 
de funcţionare prelungită şi performanţă

• Recondiţionarea acumulatorilor complet descărcaţi
• Desulfatare brevetată care prelungeşte durata de funcţionare a 

acumulatorului
• Fără scântei, protecţie la scurtcircuit şi polaritate inversă pentru 

utilizare fără probleme
• Detectare automată a acumulatorilor epuizaţi, eliminând astfel 

surprizele

PREGĂTIT PENTRU UTILIZARE
 

MODE

SUPPLYNORMAL RECOND

RECOND

SUPPLY

24V/14A

MXT 14
SUPPLY

Tabelul prezintă timpul estimat pentru încărcarea unui acumulator des-
cărcat 80%. 

CAPACITATE ACUMULATOR (Ah) TIMP PÂNĂ LA ÎNCĂRCARE 80%

30 2 h

100 6 h

200 12 h

350 17 h

CALITATE GARANTATĂ CU CTEK
Serviciul de asistenţă pentru clienţi de la CTEK vă stă la dispoziţie pentru 
a răspunde întrebărilor legate de încărcare şi de încărcătoarele CTEK. 
Siguranţa, simplitatea şi fl exibilitatea caracterizează toate produsele şi 
soluţiile concepute şi vândute de CTEK. CTEK furnizează încărcătoare în 
peste 60 de ţări din întreaga lume. De asemenea, CTEK este un furnizor 
de încredere ca producător de echipamente originale pentru mulţi din-
tre cei mai prestigioşi producători de maşini şi motociclete. Contactaţi 
serviciul de asistenţă pentru clienţi: info@ctek.com

PROGRAME

DESULPHATION (DESULFATARE) 
SOFT START (PORNIRE LENTĂ)

BULK (PREÎNCĂRCARE)

ABSORPTION (ABSORBŢIE), PREGĂTIT PENTRU 
UTILIZARE ANALYSE (ANALIZĂ)

FLOAT (CURENT CONSTANT), COMPLET ÎNCĂRCAT 
PULSE (IMPULS), ÎNCĂRCARE DE ÎNTREŢINERE

SUPPLY (ALIMENTARE) 

RECOND 
(RECONDIŢIONARE)

ÎNCĂRCARE CTEK

CONECTAŢI ÎNCĂRCĂTORUL 
LA ACUMULATOR

CONECTAŢI ÎNCĂRCĂTORUL 
LA PRIZĂ

APĂSAŢI BUTONUL MODE PENTRU A 
ALEGE PROGRAMUL DE ÎNCĂRCARE 

CTEK REZISTENTE

SENZOR DE TEMPERATURĂ

CONECTAŢI ŞI ÎNCĂRCAŢI


