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SISSEJUHATUS
Õnnitleme teid uue professionaalse lülitusrežiimiga akulaadija ostu puhul. See laadija kuulub 
CTEK SWEDEN AB professionaalsete laadijate seeriasse ning selles rakendatakse uusimat 
akude laadimise tehnoloogiat. Lugege enne laadija kasutamist hoolikalt käesolevat 
juhendit ning järgige siin toodud juhiseid.

OHUTUS
• Laadija on mõeldud pliiakude laadimiseks. Ärge kasutage laadijat ühelgi teisel otstarbel. 

Kandke aku ühendamisel või lahtiühendamisel kaitseprille ja pöörake nägu eemale.
• Akuhape on söövitav. Kui hape satub nahale või silma, siis loputage see kiirelt veega ära 

ning otsige koheselt arstiabi.
• Juhtmed ei tohi puutuda vastu kuumi pindu ega teravaid servi.
• Laetav aku võib eraldada plahvatusohtlikke gaase, mistõttu on oluline aku lähedal 

sädemete teket vältida. Kui akud on jõudnud oma tööea lõpule, siis võib nende sees 
sädemeid esineda.

• Hoolitsege, et laadimise ajal oleks alati tagatud hea ventilatsioon.
• Ärge katke laadijat. 
• Toitejuhe ei tohi veega kokku puutuda. 
• Ärge kunagi laadige külmunud akut.
• Ärge kunagi laadige kahjustatud akut.
• Ärge kunagi asetage laadimise ajal laadijat aku peale.
• Toitevõrku ühendamisel peab järgima kohalikke määrusi elektriseadmete kohta. 
• Kontrollige laadija juhtmeid enne kasutamist. Veenduge, et juhtmed ega paindumiskaitse ei 

ole pragunenud. Vigastatud juhtmetega laadijat ei tohi kasutada.
• Kontrollige alati, et laadija oleks lülitatud hoolduslaadimise režiimile enne kui jätate selle 

järelvalveta ning pikemat aega ühendatuks. Kui laadija ei ole 72 tunni jooksul lülitunud 
hoolduslaadimisele, siis viitab see laadija veale. Taolisel puhul tuleb laadija käsitsi lahti 
ühendada.

• Kõik akud lõpetavad varem või hiljem töö. Kui aku kaotab oma töövõime laadimise ajal, siis 
hoolitseb tavaliselt selle eest laadija juhtsüsteem, kuid akus võib siiski esineda ka mõni 
ebatavaline viga. Ärge jätke akut pikemaks ajaks ilma järelvalveta.

• Paigaldage laadija ainult tasasele pinnale.
• See seade ei ole mõeldud kasutamiseks väikestele lastele või inimestele, kes ei suuda 

kasutusjuhendit lugeda või sellest aru saada, välja arvatud juhul kui nad on vastutava 
inimese järelvalve all, kes tagab selle, et akulaadijat kasutatakse ohutult. Hoidke ja 
kasutage akulaadijat laste käeulatusest eemal, ning veenduge et lapsed ei saaks laadijaga 
mängida. 

• Kui kasutate laadijat õues, siis peab see olema asetatud horisontaalselt, üks pikk külg 
või pealmine külg ülespoole (ainult M200, M300, MULTI XS 25000, XS 25000, MULTI XT 
14000 ja XT 14000 puhul).

• Akud tarbivad laadimise ajal vett. Vett tarbivate akude veetaset tuleb regulaarselt 
kontrollida. Kui veetase on madal, siis lisage destilleeritud vett.

AKUTÜÜBID JA SEADISTUSED
Mudelid XS 7000, XS 25000 ja XT 14000 on programmeeritud fikseeritud seadistustega 
vastavalt programmikirjeldusele. Mudelid MULTI XS 7000, MULTI XT 4000, M100, M200, 
M300, MULTI XS 25000 ja MULTI XT 14000 võimaldavad mitmeid alternatiivseid seadistusi, 
mis vastavad konkreetsetele laadimisvajadustele ja nõutavale kasutusele. Järgnevaid 
soovitusi tuleks võtta vaid juhistena. Kahtluse korral järgige akutootja soovitusi.
Seadistusi reguleeritakse nupule „MODE“ vajutamisega ning klõpshaaval edasi liikudes 
kuni jõutakse soovitud režiimini, mille järel nupp vabastatakse. Umbes kahe sekundi pärast 
aktiveerib laadija valitud režiimi. Valitud režiimiseadistus valitakse automaatselt laadija 
järgmisel ühendamisel.
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Tabel selgitab erinevaid režiime:

NORMAL

MULTI XS 7000, MULTI XT 4000, M100, M200, M300, MULTI XS 25000 ja 
MULTI XT 14000
Normaalseadistused märgakudele, hooldevabadele akudele ja enamikele 
geelakudele. Mõnede geelakude jaoks võib olla eelistatav veidi madalam 
laadimispinge; kahtluse korral võtke ühendust akutarnijaga. 

MULTI XS 7000, MULTI XT 4000 ja M100
See režiim on soovitatav akude laadimiseks temperatuuridel alla +5°C. See 
on soovitatav ka paljude AGM (immutatud klaaskiud) akude laadimiseks. 
Seda seadistust ei soovitata hoolduslaadimiseks, kui temperatuur ületab 
ajutiselt +5°C. Sel puhul soovitame režiimi NORMAL.

SUPPLY
MULTI XS 7000, M100, MULTI XS 25000 ja MULTI XT 14000 
Selles režiimis hoiab laadija püsivat pinget. Selles seadistuses mudeleid 
MULTI XS 7000, MULTI XS 25000 ja MULTI XT 14000 kasutada toiteallikana 
ka ilma akuta. Selles režiimis ei ole laadija käivitamiseks vastupinget tarvis. 
Pidage meeles, st selles režiimis ei ole laadija sädemevaba.

RECOND

MULTI XS 7000, MULTI XT 4000, M100, M200, M300, MULTI XS 25000 ja 
MULTI XT 14000 
Seda režiimi kasutatakse ülitühjenenud akude taastamiseks olukorras, kus 
hape võib olla kihistunud (raske hape põhjas, kerge pinnal). See probleem 
tekib põhiliselt happeakudes, s.t. mitte geel- ja AGM-akudes. Olge selle 
etapi juures eriti tähelepanelik, sest kõrge pinge võib akus veekadu 
põhjustada. Kahtluste korral võtke ühendust akutarnijaga.  
16V ei ole tavaliselt 12V süsteemides elektroonika jaoks probleemiks 
või 32V 24V süsteemides, kuid kahtluste korral konsulteerige tarnijaga. 
Lampide kasutamisaeg langeb suurte pingete korral. Maksimaalne 
efekt ja minimaalne risk elektroonika jaoks saavutatakse selles etapis 
lahtiühendatud aku laadimisega.

NIGHT

M200 ja M300
Selles režiimis järgib laadija sama režiimi, mis seadistusega NORMAL, kuid 
kasutab vähem energiat. Sisseehitatud ventilaator lülitatakse välja ning 
laadija on praktiliselt hääletu. Laadija lülitub 8 tunni pärast automaatselt 
režiimile NORMAL. Tagamaks seda, et laadija taaskäivituks öörežiimis, 
kaasa arvatud pärast võimalikku voolukatkestust, salvestatakse see 
seadistus mällu. Indikaator kuvab „NIGHT“ ka siis, kui laadija on lülitunud 
režiimile „NORMAL“, et meenutada teile, et laadija taaskäivitub järgmine 
kord öörežiimis.

EE
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See tabel selgitab erinevate lampide tähendusi: 

KÕIK MUDELID
Võrgupinge ühendatud, ooterežiimil.

MULTI XS 7000, XS 7000, M100 ja MULTI XT 4000
Kui režiim on vale, siis laadija katkestab laadimise/pingega varustamise.
Laadija lülitub enne käivitumist rikkerežiimi järgmistel juhtudel:
Aku on ühendatud laadija klemmide suhtes vastupidise polaarsusega.
Laadija klemmid on laadimise alustamisel lühistatud.
Laadija analüüsifunktsioon on katkestanud laadimise.
Laadija ülekoormus režiimis SUPPLY (ainult MULTI XS 7000).
Laadija on olnud käivitusrežiimis üle maksimaalse aja.
Võimaluse korral parandage vea põhjus ning alustage laadimist, vajutades 
nupule „MODE“ või „RESET“. Laadija taaskäivitub viimati kasutatud režiimis.
 
M200, M300, MULTI XS 25000, XS 25000, MULTI XT 14000 ja XT 14000
Rikkerežiimis katkestab laadija laadimise/pingega varustamise.
Laadija lülitub enne käivitumist rikkerežiimi järgmistel juhtudel:
Aku on ühendatud laadija klemmide suhtes vastupidise polaarsusega.
Rikkerežiimi parandamine enne käivitamist toimub vea põhjuse parandamise 
teel. Laadija taaskäivitub viimati kasutatud režiimis.

Laadija lülitub enne käivitumist parandatud rikkerežiimile järgmistel juhtudel:
Laadija analüüsifunktsioon on katkestanud laadimise.
Laadija ülekoormus režiimis SUPPLY (ainult MULTI XS 7000, MULTI XS 
25000 ja MULTI XT 14000).
Laadija on olnud käivitusrežiimis üle maksimaalse aja.
Vajutage parandatud rikkerežiimi lähtestamiseks nupule „MODE“. Laadija 
taaskäivitub viimati kasutatud režiimis. Mudelite XS 25000 ja XT 14000 
puhul ühendage toitekaabel lahti.

M200, M300, MULTI XS 25000, XS 25000, MULTI XT 14000 ja XT 14000
Laadimine ilma temperatuurikompensatsioonita. Kontrollige 
temperatuuriandurit.

KÕIK MUDELID 
Käivitusrežiim, pehme käivitus ja väga tühjenenud akude desulfuratsioon.

KÕIK MUDELID 
Maksimaalse vooluga põhilaadimine.

KÕIK MUDELID 
Absorptsioonlaadimine – pinge piiramine ja analüüs.

KÕIK MUDELID 
Hoolduslaadimine – tasandus ja impulss.
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LAADIMINE
Laadija ühendamine sõidukite külge paigaldatud akudega:
1. Akujuhtmete ühendamisel või lahtiühendamisel ei tohi toitejuhe olla seinakontakti 

ühendatud.
2. Tehke kindlaks maandatud poolus (raamiga ühendatud); Maandus on tavaliselt ühendatud 

miinusklemmiga.
3. Miinusmaandusega aku laadimine: Ühendage punane kaabel aku plussklemmi ja must 

kaabel masina kerega. Vältige musta kaabli ühendamist kütusetoru või aku lähedusse. 
4. Plussmaandusega aku laadimine: Ühendage must kaabel aku miinusklemmi ja punane 

kaabel masina kerega. Vältige punase kaabli ühendamist kütusetoru või aku lähedusse. 

Laadija ühendamine sõidukile paigaldamata akuga:
1. Akujuhtmete ühendamisel või lahtiühendamisel ei tohi toitejuhe olla seinakontakti 

ühendatud.
2. Ühendage punane kaabel aku plussklemmi ja must kaabel miinusklemmiga. 
Kui akujuhtmed on ebaõigelt ühendatud, siis tagab vastaspolaarsuse kaitse selle, et aku ja 
laadija ei saa kahjustada. 

Laadimise alustamine:
1. Kui olete kindel, et akujuhtmed on õigest ühendatud, siis ühendage laadija seinakontakti. 

Laadija näitab, et võrgupinge on ühendatud. Kui akujuhtmed on ebaõigelt ühendatud, siis 
tagab vastaspolaarsuse kaitse selle, et aku ja laadija ei saa kahjustada. Rikkeindikaatori 
lamp süttib. Sel juhul alustage uuesti lõigust 1 „Laadija ühendamine...“. 

2. Laadimise alustamiseks peab olema valitud õige vool ja pinge nupuga „MODE“ kuni süttib 
lamp õige seadistuse juures (ei kehti XS 7000, XS 25000 ja XT 14000 puhul). Teie aku 
jaoks õige seadistuse valimist kirjeldatakse lõigus „AKUTÜÜBID JA SEADISTUSED“. 
(Teised mudelid alustavad laadimist niipea, kui need võrgutoitega ühendatakse). 

3. Tugevalt tühjenenud aku lamp näitab seda, kas akupinge on madal (vt minimaalset 
akupinget „TEHNILISTEST NÄITAJATEST“).

4. Normaalset laadimist näitavad pehme käivituse (tugevalt tühjenenud aku), põhilaadimise, 
absorptsioonlaadimise või hoolduslaadimise lambid. Kui süttib hoolduslaadimise lamp, siis 
tähendab see seda, et aku on täielikult laetud. Laadimine algab uuesti, kui pinge langeb. 
Režiime SUPPLY, RECOND, NIGHT ja SNOWFLAKE Lumehelves kirjeldatakse lõigus 
„AKUTÜÜBID JA SEADISTUSED“.

5. Kui midagi ei juhtu: Kui seadistuste ja toite lambid põlevad edasi, kuid ükski teine lamp 
ei sütti, siis võib aku või masina kere olla halvasti ühendatud, või on akul defekt või on 
klemmipinge liiga madal. Laadija jaoks on tarvis, et akupinge oleks üle teatava taseme, 
laadimistsükli alustamiseks vt „TEHNILISI NÄITAJAID“. See tähendab seda, et kui aku 
on väga tühi, siis ei suuda laadija seda akut laadida. Teiseks põhjuseks võib olla toite 
puudumine seinakontaktis. Alustage ühenduse kontrollimisega aku ja laadija vahel.

6. Laadimist saab lõpetada igal hetkel, ühendades toitejuhtme laadijast lahti või lülitades 
laadija ooterežiimile (ei kehti XS 7000, XS 25000 ja XT 14000 puhul). Ühendage alati enne 
akujuhtmete lahtiühendamist toitejuhe seinast lahti. Kui katkestate sõidukile paigaldatud 
aku laadimise, siis peate te alati enne teise akujuhtme lahtiühendamist masina kere külge 
ühendatud juhtme lahti ühendama.

OLULINE TEAVE MUDELITE MULTI XT 4000, MULTI XT 14000 AND XT 14000 JAOKS
Pidage meeles, et 24V süsteemide akukomplekt koosneb enamjuhtudel rohkem kui ühest 
akust. Need akud on 24V süsteemide jaoks ühendatud, kuid sageli neil on eraldi madalam 
pinge. Seetõttu on oluline laadija õigesti ühendada. 
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LAADIMISE ETAPID
Kõik akulaadijad laevad ning analüüsivad kaheksas täisautomaatses etapis. 
Mudelitel MULTI XS 7000, MULTI XS 4000, M100, M200, M300, MULTI XS 25000 ja MULTI 
XT 14000 on mitmeid erinevaid seadistusi, vt „AKUTÜÜBID JA SEADISTUSED“. 

Akulaadijatel on 8-astmeline täisautomaatne laadimistsükkel:
Desulfuratsioon
Impulssidega desulfuratsioon taastab sulfateerunud akusid. Seda tähistab mudelitel MULTI 
XS 7000, XS 7000, M100 ja MULTI XT 4000 vilkuv käivituslamp. Teistel mudelitel põleb lamp 
selles etapis püsivalt.
Pehme käivitus 
Laadimistsükli käivitusrežiim. Käivitusetapp kestab kuni aku klemmipinge on tõusnud üle 
määratud väärtuse, mille järel laadimine lülitub põhilaadimise peale. Kui klemmipinge ei ole 
jõudnud määratud aja jooksul määratud tasemeni, siis laadimine peatatakse ning laadija 
näitab rikkerežiimi. Aku on sel juhul ilmselt vigane või liiga suur. 
Põhilaadimine
Põhilaadimine, mille jooksul toimub umbes 80% laadimine. Laadimine toimub maksimaalse 
tasemeni kuni klemmipinge jõuab määratud tasemeni. Põhilaadimisele kulub suurem osa 
ajast. Seejärel lülitub laadimine absorptsioonlaadimise peale. 
Absorptsioonlaadimine
Laadimise lõpuosa, mille käigus toimub laadimine kuni 100%. Selle etapi käigus toimub 
laadimisvoolu järk-järguline langemine, tagamaks seda, et klemmipinge liiga kõrgeks 
ei tõuseks. Kui voolutugevus on langenud määratud tasemele, siis toimub selle etapi 
aegjuhtimine. Absorptsioonlaadimise maksimaalse aja ületamisel lülitub laadija automaatselt 
hooldusrežiimile. 
Analüüs
Kontrollib isetühjenemist; kui isetühjenemine on liiga suur, siis laadimine katkestatakse ning 
näidatakse rikkerežiimi. 
Recond (taastamine)
Väga tugevalt tühjenenud akude taastamine. Seda režiimi kasutatakse tugevalt tühjenenud 
happeakude taastamiseks. Pinge tõuseb piiratud voolu juures piiratud ajavahemiku vältel, 
nõnda et aku hakkab gaase eraldama. Selle tulemusel tekib akus segu, mis on hea nii aku 
tööea kui ka mahtuvuse seisukohast. 
Pöörake tähelepanu sellele, et akust võib selles etapis eralduda plahvatusohtlikke gaase.
Taastamine leiab aset analüüsi ja hoolduse etappide vahel. Kui valite režiimi RECOND, siis 
esmalt laetakse teie aku täielikult. Selle järel käivitab laadija režiimi RECOND ning ülemine 
RECOND-lamp süttib. Laadija taastab akut 30 minutit kuni 4 tundi, sõltuvalt aku vajadusest. 
Taastamise lõppedes lülitub laadija hooldusrežiimi (roheline lamp tähendab täielikku 
laadimist). Alumine RECOND-lamp jääb endiselt põlema, et meenutada teile, et te valisite 
režiimi RECOND. 
Hoolduslaadimine – tasandus
Laadimine püsipingega.
Hoolduslaadimine – impulsslaadimine
Laetusaste varieerub 95% ja 100% vahel. Pinge langemisel saadetakse akule laadimisimpulss 
– see funktsioon hoiab aku ideaalses korras ajal, mil seda ei kasutata. Laadija võib kuude 
kaupa ühendatuks jääda. Võimaluse korral kontrollige veetaset akus. Laadija mõõdab pidevalt 
klemmipinget, määrates kindlaks õige aja laadimisimpulsi saatmiseks. Aku täislaetuse 
ja/või klemmipinge languse korral saadab laadija laadimisimpulsse seni, kuni klemmipinge 
saavutab etteantud taseme. Seejärel laadimisimpulsside saatmine katkestatakse ja tsüklit 
korratakse. Kui klemmipinge langeb veel madalamale, siis pöördub laadija automaatselt uuesti 
laadimistsükli algusesse.
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LAADIMISE AEG 
Järgnev tabel näitab põhilaadimisele kuluvat aega:

Aku 
mahtuvus 

(Ah)

Aeg kuni ~80% laetuseni (h

MULTI XS 
7000, 

XS 7000,
M100

MULTI XT 
4000 M200

MULTI XS 
25000, 

XS 25000, 
M300

MULTI XT 
14000, 

XT 14000

20 3 2
Ei ole 
soovi-
tatav

Ei ole soovitatav Ei ole 
soovitatav

60 8 5 4 2 4

100 12 14 5 3 5

225 25 20 13 7 13

500 Ei ole 
soovitatav

Ei ole 
soovitatav 28 16 28

TEMPERATUURIKOMPENSATSIOON
Mudelitele M200, M300, MULTI XS 25000, XS 25000, MULTI XT 14000 ja XT 14000 on koos 
akujuhtmetega paigaldatud ka andurikaabel. Laadija reguleerib automaatselt laadimispinget 
juhul, kui akutemperatuur ei ole enam + 25°C. Kõrgem temperatuur toob kaasa pinge 
langemise, madalama temperatuuri korral tõstetakse pinget.
Temperatuuri on kõige parem mõõta aku vahetus läheduses. Seetõttu seadke andur 
laadimisel alati võimalikult aku lähedale. Andurikaablit võib pikendada või lühemaks teha, 
ilma et see anduri talitlusele mõju avaldaks. Anduri lühisest või ühenduse puudumisest annab 
märku temperatuuri signaallamp. Laadimispinge reguleeritakse niisugusel juhul + 25°C peale.

TEMPERATUURIKAITSE
Laadijad on kaitstud ülekuumenemise eest. Ümbritseva temperatuuri tõustes vähendatakse 
võimsust. 
Laadija võib laadimise ajal tunduda kuum. See on täiesti normaalne, kuid te peaksite vältima 
laadija asetamist tundlikule pinnale. 

HOOLDUS
Akulaadija on hooldusvaba. Laadija avamine on keelatud – vastasel juhul kaotab garantii 
kehtivuse. Kui toitekaabel on kahjustatud, peab selle välja vahetama CTEK või CTEK poolt 
volitatud esindaja. Laadijat tuleb hoida puhtana. Laadija korpust saab puhastada niiske lapi ja 
pehmetoimelise pesuvahendiga. Ühendage seade enne puhastamist vooluvõrgust lahti.

LISAVARUSTUS 
Mudelid MULTI XS 7000, XS 7000, MULTI XT 4000 ja M100 on varustatud ühe akujuhtmega, 
millel on akuklambrid ja ühe akujuhtmega, millel on aasklemmid.
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PROGRAMMI KIRJELDUS
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Desulphation Soft start Bulk Absorption

Taastab sulfateerunud 
aku

Kontrollib aku 
seisundit Põhilaadimine Lõpplaadimine 

minimaalse veekaoga

MULTI  
XS 7000,
M100

LAADIMINE JAH 7A maxt 8 tunniks kuni 
pinge ulatub 12,6V.

7A max 30h. Voolupiirangute ja 
taimerite kombinatsioon, 
max 8h

SUPPLY

XS 7000 LAADIMINE JAH 7A maxt 8 tunniks kuni 
pinge ulatub 12,6V.

7A max 30h. Voolupiirangute ja 
taimerite kombinatsioon, 
max 8h

MULTI  
XT 4000

LAADIMINE JAH 4A maxt 8 tunniks kuni 
pinge ulatub 25,2V.

4A max 30h. Voolupiirangute ja 
taimerite kombinatsioon, 
max 8h

M200 LAADIMINE JAH 15 A maxt 4 tunniks 
kuni pinge ulatub 
12,6V.

15A max 20h. 
NIGHT režiim 
maksimaalselt 5A

14,4V kuni 4h, kuni 
voolutugevus langeb  
4,5A peale, max 16h.

M300 LAADIMINE JAH 25 A maxt 4 tunniks 
kuni pinge ulatub 
12,6V.

25A max 20h. 
NIGHT režiim 
maksimaalselt 5A

14,4V kuni 4h, kuni 
voolutugevus langeb  
4,5A peale, max 16h.

MULTI  
XS 25000

LAADIMINE JAH 25A maxt 4 tunniks kuni 
pinge ulatub 12,6V.

25A max 20h. 14,4V kuni 4h, kuni 
voolutugevus langeb  
4,5A peale, max 12h.

SUPPLY

XS 25000 LAADIMINE JAH 25A maxt 4 tunniks kuni 
pinge ulatub 12,6V.

25A max 20h. 14,4V kuni 4h, kuni 
voolutugevus langeb  
4,5A peale, max 12h.

MULTI  
XT 14000

LAADIMINE JAH 14A maxt 4 tunniks kuni 
pinge ulatub 25,2V.

14A max 20h. 28,8V kuni 4h, kuni 
voolutugevus langeb  
2,5A peale, max 12h.

SUPPLY

XT 14000 LAADIMINE JAH 14A maxt 4 tunniks kuni 
pinge ulatub 25,2V.

14A max 20h. 28,8V kuni 4h, kuni 
voolutugevus langeb  
2,5A peale, max 12h.



9

EE

Analysis Recond Float Pulse

Testib seda, kas aku 
hoiab energiat

Väga tugevalt 
tühjenenud akude 

taastamine

Hooldus aku 
maksimaalse jõudluse 

tagamiseks

Hooldus aku 
maksimaalse tööea 

tagamiseks

Ohusignaal, kui pinge 
langeb 3 minutiks 12V 
peale.

Max 15,7V ja 1,5A 2h 
tugevalt tühjenenud 
akudele. Muul juhul 30 
minutit (ainult režiimis 
RECOND).

13,6V max 7A max 10 
päeva.

Impulss alustab 12,9V 
juures, max pinge 
14,4V.

Märkus: 
(SNOWFLAKE) Lumehelbe 
režiimis järgivad 
MULTI XS 7000 ja 
MULTI XT 4000 sama 
programmi, mis režiim 
NORMAL kuid suurema 
pingega (14,7V).

13.6V max 7A.

Ohusignaal, kui pinge 
langeb 3 minutiks 12V 
peale.

13,6V max 7A max 10 
päeva.

Impulss alustab 12,9V 
juures, max pinge 
14,4V.

Ohusignaal, kui pinge 
langeb 3 minutiks 24V 
peale.

Max 31,4V ja 0,9A 2h 
tugevalt tühjenenud 
akudele. Muul juhul 30 
minutit (ainult režiimis 
RECOND).

27,2V max 4A max  
10 päeva.

Impulss alustab 25,8V 
juures, max pinge 
28,8V.

Ohusignaal, kui pinge 
langeb 3 minutiks 12V 
peale.

Max 15,8V ja 3A 4h 
tugevalt tühjenenud 
akudele. Muul juhul 30 
minutit (ainult režiimis 
RECOND).

13,6V max 15A max 
10 päeva.

Impulss alustab 12,9V 
juures, max pinge 
14,4V.

Märkus: 
(NIGHT) Öörežiimis 
järgivad M200 ja M300 
sama programmi, mis 
seadistusega NORMAL, kuid 
kasutavad vähem energiat 
ning lülitavad ventilaatori 
välja. Laadija lülitub 8 tunni 
pärast automaatselt režiimile 
NORMAL.

Ohusignaal, kui pinge 
langeb 3 minutiks 12V 
peale.

Max 15,8V ja 3A 4h 
tugevalt tühjenenud 
akudele. Muul juhul 30 
minutit (ainult režiimis 
RECOND).

13,6V max 25A max 
10 päeva.

Impulss alustab 12,9V 
juures, max pinge 
14,4V.

Ohusignaal, kui pinge 
langeb 3 minutiks 12V 
peale.

Max 15,8V ja 3A 4h 
tugevalt tühjenenud 
akudele. Muul juhul 30 
minutit (ainult režiimis 
RECOND).

13,6V max 25A max 
10 päeva.

Impulss alustab 12,9V 
juures, max pinge 
14,4V.

13,6V max 25A.

Ohusignaal, kui pinge 
langeb 3 minutiks 12V 
peale.

13,6V max 25A max 
10 päeva.

Impulss alustab 12,9V 
juures, max pinge 14,4V.

Ohusignaal, kui pinge 
langeb 3 minutiks 24V 
peale.

Max 31,6V ja 1,7A 4 h 
tugevalt tühjenenud 
akudele. Muul juhul 30 
minutit (ainult režiimis 
RECOND).

27,2V max 14A max 
10 päeva.

Impulss alustab 25,8V 
juures, max pinge 
28,8V.

27,2V max 14A.

Ohusignaal, kui pinge 
langeb 3 minutiks 24V 
peale.

27,2V max 14A max 
10 päeva.

Impulss alustab 25,8V 
juures, max pinge 
28,8V.
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TEHNILISED NÄITAJAD
Laadija mudel MULTI XS 7000, M100 XS 7000 MULTI XT 4000

Mudeli number 1007 1007 1008

Vahelduvvoolu 
nominaalpinge

220–240VAC, 50–60Hz

Laadimispinge NORMAL 14.4V,    14.7V
SUPPLY 13.6V, RECOND 15.7V

14,4V NORMAL 28.8V,    29.4V
RECOND 31.4V

Minimaalne akupinge 1,5V 1,5V 3,5V

Laadimisvool 7A max 4A max

Vooluvõrguvool 1,2A rms (maksimaalse laadimisvoolu korral)

Tühjenemisvool* < 1Ah/kuus

Voolu pulsatsioon** Max 150mV rms, max 0,3A (=4%) Max 5% rms

Keskkonna  
temperatuur

- 20°C kuni + 50°C, väljundvõimsust vähendatakse automaat
selt kõrgematel temperatuuridel

Jahutus Loomulik konvektsioon

Laadija tüüp Kaheksas aste, täisautomaatne laadimistsükkel

Akutüübid Igat tüüpi 12V plii-happe akud 
(märgakud, VRLA, hooldevabad akud, 

AGM ja geelakud)

Igat tüüpi 24V plii-
happe akud 

(märgakud, VRLA, 
hooldevabad akud, 
AGM ja geelakud)

Aku mahtuvus 14–225Ah 8–120Ah kuni 250Ah 
hoolduslaadimisel

Mõõdud 191 x 89 x 48mm (P x L x K)

Kaitseklass IP65***

Kaal 0,8kg
*) Tühjenemisvool on vool, mida laadija akust ammutab juhul, kui see elektrivõrgust lahti 
ühendatakse. CTEK laadijatel on väga madal tühjenemisvool.
**) Laadimispinge ja laadimisvoolu kvaliteedil on väga suur tähtsus. Kõrge 
pulsatsioonitasemega kaasnevad aku kuumenemine ja plusselektroodi vananemine. Kõrge 
pingepulsatsioon võib kahjustada ka teisi akuga ühendatud seadmeid. CTEK akulaadijad 
toodavad väga kõrge kvaliteediga pinget ja voolu, mille pulsatsioonitase on madal.
***) Kui ühendus võrgutoitega on läbi lameda euro-pistiku, siis on akulaadijal IP63 kaitseklass, 
erinevalt Šveitsist, kus selle kaitseklass on IP65.
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TEHNILISED NÄITAJAD
Laadija mudel M200 M300 MULTI XS 25000,

XS 25000
MULTI XT 14000,

XT 14000

Mudeli number 1012 1013 XS 25000 XT 14000

Vahelduvvoolu 
nominaalpinge

220–240VAC, 50–60Hz

Laadimispinge 14,4V, temperatuurikompensatsiooniga
SUPPLY 13.6V, RECOND 15.8V

28,8V, temperatuurikompen-
satsiooniga  

SUPPLY 27.2V, RECOND 31.6V

Minimaalne 
akupinge

3V 3V 3V 7V

Laadimisvool 15A max 25A max 14A max

Vooluvõrguvool 1,8A rms 2,9A rms (maksimaalse laadimisvoolu korral)

Tühjenemisvool* < 2Ah/kuus

Voolu  
pulsatsioon**

<4%

Keskkonna 
temperatuur

- 20°C kuni + 50°C, väljundvõimsust vähendatakse automaat
selt kõrgematel temperatuuridel

Jahutus Ventilaator

Laadija tüüp Kaheksas aste, täisautomaatne laadimistsükkel

Akutüübid Igat tüüpi 12V plii-happe akud 
(märgakud, VRLA, hooldevabad akud, 

AGM ja geelakud)

Igat tüüpi 24V plii-
happe akud 

(märgakud, VRLA, 
hooldevabad akud, 
AGM ja geelakud)

Aku mahtuvus 28–
300Ah 

kuni 
500Ah 

hooldus-
laadimisel

50–500Ah 28–300Ah kuni  
500Ah

hoolduslaadimisel

Mõõdud 235 x 130 x 65mm (P x L x K)

Kaitseklass IP44 (väliskasutus)***

Kaal 1,4kg 1,4kg  1,9kg
*) Tühjenemisvool on vool, mida laadija akust ammutab juhul, kui see elektrivõrgust lahti 
ühendatakse. CTEK laadijatel on väga madal tühjenemisvool.
**) Laadimispinge ja laadimisvoolu kvaliteedil on väga suur tähtsus. Kõrge pulsatsioonitasemega 
kaasnevad aku kuumenemine ja plusselektroodi vananemine. Kõrge pingepulsatsioon võib 
kahjustada ka teisi akuga ühendatud seadmeid. CTEK akulaadijad toodavad väga kõrge kvaliteediga 
pinget ja voolu, mille pulsatsioonitase on madal.
***) IP44 ei ole tagatud juhul, kui laadija pole paigutatud pikk külg või pealiskülg ülespidi.

EE
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PIIRATUD GARANTII
CTEK SWEDEN AB, Rostugnsv. 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SWEDEN annab 
käesoleva toote esmaostjale järgneva piiratud garantii. Piiratud garantii ei ole ülekantav. 
See garantii kehtib antud toote töö- ja materjalidefektidele ostukuupäevast alates kuni kaks 
aastat (viis aastat mudelitele MULTI XS 7000, XS 7000, M100, M200 ja M300). Ostja peab 
toimetama toote koos ostukviitungiga selle ostmise kohta. Käesolev garantii kaotab kehtivuse 
akulaadija avamise, hooletu kasutuse või remontimise korral mis tahes muu isiku poolt peale 
CTEK SWEDEN AB töötaja või selle volitatud esindaja. CTEK SWEDEN AB ei anna mingeid 
muid garantiisid lisaks käesolevale piiratud garantiile ja välistab selgesõnaliselt vastutuse 
kõigi muude kulude eest peale eelpool mainitud kulude, s.t. ei võta vastutust kaasnevate 
kahjude eest. CTEK SWEDEN AB ei ole kohustatud andma muud garantiid kui see piiratud 
garantii.

VASTAVUSDEKLARATSIOON
CTEK SWEDEN AB, Rostugnsvägen 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SWEDEN kinnitab 
käesolevaga omal vastutusel, et akulaadijad MULTI XS 7000, XS 7000, MULTI XT 4000, 
MULTI XS 25000, XS 25000, M100, M200, M300, MULTI XT 14000 ja XT 14000, mida 
antud deklaratsioon puudutab, vastavad järgnevatele elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 
standarditele: EN60335-1, EN60335-2-29 vastavalt direktiivi 2006/95/EC sätetele. Käesolev 
seade vastab ka järgmistele elektromagnetilise ühilduvuse standarditele: EN55011, EN 
61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 55014-1 ja EN 55014-2 vastavalt direktiivi 2004/108/EC 
sätetele. Akulaadijad vastavad EN 50366:2003 nõuetele.
Laadijad on saadaval suures mudelivalikus ja erinevate toitejuhtmetega. Lameda euro-
pistikuga laadija on mõeldud Šveitsi jaoks.

Vikmanshyttan Sweden 2008-06-30

Börje Maleus, tegevdirektor, CTEK SWEDEN AB
CTEK SWEDEN AB
Rostugnsvagen 3
SE-776 70 VIKMANSHYTTAN
Faks: +46 225 351 95
www.ctek.com


