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ÎNGRIJIRE FLEXIBILĂ 
A ACUMULATORULUI
M100 este un încărcător de acumulatori de 12 V, inteligent şi flexibil 
şi unul din cei mai noi membri ai noii linii Marine de la CTEK. Acesta 
satisface nevoia de întreţinere a acumulatorilor din mediul marin pentru 
acumulatori de 14–225 Ah şi chiar pentru acumulatori AGM. M100 
dispune de un mod Recond special, care recuperează un acumulator 
stratificat, dându-i astfel o durată mai lungă de viaţă. Acest lucru este 
perfect pentru condiţiile aspre ale mediului marin, având în vedere că 
acumulatorii de ambarcaţiuni se descarcă adesea complet ducând 
la stratificare. Funcţia Alimentare este utilizată ca sursă de alimentare. 
M100 furnizează 7 A, este clasificat IP65 şi respectă criteriile CTEK: 
încarcă şi întreţine, nu dă curenţi galvanici periculoşi, are protecţie la 
polaritate inversă, fără scântei, protejat la ploaie şi stropire, nu afec-
tează echipamentele electrice şi dispune de o garanţie de 5 ani.

DATE TEHNICE
TENSIUNE DE INTRARE 220–240 V C.A., 50–60 Hz
TENSIUNE DE ÎNCĂRCARE 13,6 V
INTENSITATE DE ÎNCĂRCARE 7A max
RĂCIRE Convecţie naturală
ONDULAŢIE <4%
TEMPERATURĂ AMBIANTĂ -20ºC la +50ºC
TIP DE ÎNCĂRCĂTOR 8 trepte, ciclu de încărcare complet automat

TIP DE ACUMULATOR Toate tipurile de acumulatori cu plumb, de 
12 V

CAPACITATE ACUMULATORI 14–150 Ah, întreţinere 14–225 Ah
CLASĂ DE PROTECŢIE IP65 (antistropire şi antipraf)
DIMENSIUNI 191x89x48 mm
GREUTATE 0,8kg

AUTO

Complet automat pentru o 
încărcare optimă

Pentru toţi acumulatorii cu plumb

acumulator încărcat complet
încărcare de întreţinere

Pentru încărcarea în condiţii de frig 
şi a acumulatorilor AGM 

Recondiţionare a acumulatorilor descărcaţi complet

Utilizaţi încărcătorul ca sursă de alimentare

Fără curenţi galvanici periculoşi



CTEK M100

CTEK COMFORT CONNECT–clamp

CTEK COMFORT CONNECT–eyelet M10
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CALITATE GARANTATĂ CU CTEK
Asistenţa pentru clienţii CTEK este disponibilă pentru a răspunde la orice 
întrebări legate de încărcare şi încărcătoarele CTEK. Siguranţa, simplita-
tea şi flexibilitatea caracterizează toate produsele şi soluţiile dezvoltate şi 
vândute de CTEK. CTEK furnizează încărcătoare în peste 60 de ţări din 
întreaga lume. CTEK este, de asemenea, un furnizor OEM de încredere 
pentru cele mai prestigioase mărci de autoturisme şi motociclete din lume. 
Contact asistenţă clienţi: info@ctek.com

CONECTARE ŞI ÎNCĂRCARE
ConeCtaţi înCărCătorul la 
aCumulator

ConeCtaţi înCărCătorul 
la priză

apăsaţi pe butonul moD 
pentru a seleCta 
programul De înCărCare 
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PROGRAME

DESULPHATION (DESULFATARE) 
SOFT START (PORNIRE LINĂ)

BULK (UMPLERE)

ABSORPTION (ABSORBŢIE), GATA DE UTILIZARE
ANALYSE (ANALIZĂ)

FLOAT (ECHILIBRARE), COMPLET ÎNCĂRCAT 
PULSE (PULSAŢIE), ÎNCĂRCARE DE ÎNTREŢINERE

SUPPLY (ALIMENTARE) 

RECOND 
(RECONDIŢIO-
NARE)

ÎNCĂRCARE CTEK

•	Încărcarea complet automată şi întreţinerea în 8 trepte maximizează 
durata de viaţă şi performanţele acumulatorului

•	Numeroasele accesorii simplifică utilizarea aceluiaşi încărcător pentru 
mai mulţi acumulatori

•	Rezistent la apă 
•	Sursă de alimentare care simplifică înlocuirea acumulatorilor fără a 

pierde memoria vehiculului
•	Încărcare de întreţinere brevetată pentru o combinaţie unică de durată 

de viaţă şi performanţe maximizate
•	Recondiţionare a acumulatorilor descărcaţi complet
•	Desulfatare brevetată, care extinde durata de viaţă a acumulatorului
•	Fără scântei, fără scurtcircuite şi protejat împotriva polarităţii inverse 

pentru o utilizare fără probleme
•	Detectarea automată a acumulatorilor uzaţi pentru a elimina surpri-

zele neplăcute

CTEK COMFORT CONNECT
– clamp (clemă)

CTEK COMFORT CONNECT 
– eyelet M10 (ochi M10)


