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ÎNGRIJIRE AVANSATĂ A 
ACUMULATORULUI
M300 este încărcătorul puternic din gama CTEK destinat proprietari-
lor de ambarcaţiuni cu nevoi mai mari de încărcare rapidă şi eficientă. 
M300 este echilibrat termic, acesta recondiţionează un acumulator 
stratificat cu modul special RECOND, lucru necesar după mai multe 
descărcări complete, frecvente în mediul marin. Încărcătoarele CTEK 
Marine au cabluri de 4 metri şi ochiuri pentru instalarea uşoară într-o 
ambarcaţiuni. M300 este prevăzut cu o garanţie de 5 ani, furnizează 
25 A şi prezintă clasificarea IP44. Toate încărcătoarele CTEK sunt 
proiectate astfel încât să nu producă scântei, sunt protejate împotriva 
scurtcircuitelor şi nu afectează echipamentele electronice.

DATE TEHNICE
TENSIUNE DE INTRARE 220–240 V C.A., 50–60 Hz
TENSIUNE DE ÎNCĂRCARE 14,4 V
INTENSITATE DE ÎNCĂRCARE 25A max
RĂCIRE Ventilator
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 40–500 Ah
CLASĂ DE PROTECŢIE IP44 (Utilizare în exterior)
DIMENSIUNI 235x130x65 mm
GREUTATE 2,2kg

AUTO

Complet automat pentru o încărcare optimă

Pentru toţi acumulatorii cu plumb, de 12 V

acumulator încărcat complet 
încărcare de întreţinere

Senzor de temperatură
RECOND

Recondiţionare 
a acumulatorilor 
descărcaţi complet
NIGHT

Program silenţios pentru noapte

Fără curenţi galvanici periculoşi
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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

ÎNCĂRCARE CTEK
DESULPHATION 
(DESULFATARE) 
SOFT START 
(PORNIRE LINĂ)

LAMPĂ DE ERORI
Încărcarea este întreruptă.

Refacerea energiei din 
acumulatori inundaţi care au 
suferit procesul de stratifica-
re. De asemenea, previne 
sulfatarea plăcii negative 
pentru acumulatorii VRLA. 

FLOAT (ECHILIBRARE) 
COMPLET ÎNCĂRCAT
PULSE (PULSAŢIE)

ABSORPTION 
(ABSORBŢIE) 
GATA DE UTILIZARE
ANALYSE (ANALIZĂ)

BULK (UMPLERE)

PROGRAM DE ÎNCĂRCARE

25 A/14,4V 5A/14,4 V25A/15,8 V

SENZOR DE TEMPERATURĂOCHI M10

CABLU DE 
ÎNCĂRCARE
L: 4 M
5,3 MM2

SENZOR DE TEMPERATURĂ

SENZOR 
DE TEMPERATURĂ

M300 este prevăzut cu un cablu pentru senzor de temperatură dispus 
la un loc cu cablurile pentru acumulator. Senzorul de temperatură va 
regla automat tensiunea de încărcare dacă temperatura deviază de la 
+250C. O temperatură ridicată reduce tensiunea, iar condiţiile de îngheţ 
sunt gestionate prin mărirea tensiunii. Aşezaţi întotdeauna senzorul de 
temperatură cât mai aproape de acumulator posibil în timpul încărcării.

PROGRAME SPECIALE

De utilizat pentru reducerea zgomotului de la ventilator prin redu-
cerea puterii generate. 
De utilizat în timpul perioadelor cu consum scăzut de energie, cum 
ar fi noaptea.

De utilizat pentru refacerea energiei din acumulatori WET şi Ca/
Ca descărcaţi. 
Recondiţionaţi-vă acumulatorii o dată pe an sau 
după fiecare descărcare completă 
pentru a maximiza durata de viaţă şi capacitatea.

ciclu de încărcare în 8 trepte

program RECOND Program silenţios pentru noapte


