
CT5 POWERSPORT

• Sopii kaikille moottoripyörille, mönkijöille, 
vesiskoottereille ja moottorikelkoille

• Normal-ohjelma. Optimoitu kaikille 
 lyijyhappo-akuille, mukaanlukien AGM

• Lithium*-ohjelma. Optimoitu litium*akuille

• Recond-ohjelma. Syväpurkautuneiden 
akkujen elvytykseen

• Täysin automaattinen lataussykli, mukaan 
lukien älykäs ylläpitolataus

• Viiden vuoden takuu

Varmista, että olet aina valmiina lähtemään matkaan 
helppokäyttöisen CT5 POWERSPORT -akkulaturin 
avulla. Laitteessa on erilliset ohjelmat lyijyhappo- ja 
litium*akkujen lataamista varten, jotta saat  varmasti 
parhaan tehon irti powersport-akuista niin maalla, 
 merellä kuin hangellakin.

HUIPPULUOKAN LATAUSTULOS
Jotta saat Powersport-ajoneuvostasi parhaan 
 suorituskyvyn, sen on aina oltava  huippukunnossa. 
 Powersport-ajoneuvoja varastoidaan joskus pitkiä 
 aikoja, joten CT5 POWERSPORT -akkulaturi  varmistaa, 
että akuissa on täysi varaus ja ajoneuvo on  valmis 
 käyttöön aina kuin sinäkin. CT5 POWERSPORT on 
 suunniteltu erityisesti powersport-akkujen  lataamiseen 
ja ylläpitoon. Kehittyneen tekniikan  ansiosta 
 käytettävissä on kolme täysin  automaattista  lataus- 
ja ylläpito-ohjelmaa – Normal (normaali  ohjelma): 
 kaikille lyijyhappoakuille, myös AGM-akuille, Lithium* 
( litium*akkuohjelma): kaikille litium*akuille ja Recond 
(elvytysohjelma). Laitteen voi kytkeä suoraan  akkuun 
– tarvittaessa pysyvästi  ilman vaaraa akun  yli- tai 
 alilatautumisesta. Laite on  helppokäyttöinen sekä 
 yhteensopiva kaikentyyppisten 12 V:n powersport- 
akkujen kanssa.

POWERSPORT-AJONEUVOSI HETI 
VALMIINA KÄYTTÖÖN.

*) 12 V litium-akut (LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP)



CT5 POWERSPORT

LATAUSTILAT
CHECK
Testaa akun tilan ja palauttaa sen 
 kapasiteetin poistamalla sulfaattikiteitä.

CHARGE  
Turvallinen, nopea akun lataus täyteen 
kapasiteettiin.

CARE 
Patentoitu ylläpitotoiminto, joka 
 takaa akun parhaan suorituskyvyn ja 
 mahdollisimman pitkän käyttöiän.

LATAUS VAIHE
NORMAL
Latausohjelma keskikokoisia 
 lyijyhappoakkuja varten.

RECOND
Latausohjelma syväpurkautuneiden 
 akkujen elvytykseen.

LITHIUM
Latausohjelma litiumakkuja (12 V LiFePO4) 
varten.

TAATTUA CTEK-LAATUA
CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja 
CTEK-latureihin liittyviin  kysymyksiin. 
 Turvallisuus, yksinkertaisuus ja 
 joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n 
kehittämille ja myymille tuotteille ja 
 ratkaisuille.
CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan 
maailmanlaajuisesti. CTEK on myös 
 luotettava OEM-toimittaja monille 
 maailman arvostetuimmista auto- ja 
moottoripyörävalmistajista.
Lisätietoja on osoitteessa  
WWW.CTEK.COM
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TEKNISET TIEDOT

TULO 220–240VAC, 50–60Hz, 0.3A maks

LÄHTÖ 14.4/15.8/14.2V, 2.3A maks

VUOTOVIRTA* Alle 1.5 Ah / kuukausi

KÄYTTÖLÄMPÖTILA -20°C – +50°C

AKKUTYYPIT 12V: WET, EFB, Ca/Ca, MF, AGM, GEL, LiFePO4

AKUN KAPASITEETTI 5–25Ah

ERISTYSLUOKKA IP65

TAKUU 5 vuotta

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa 
 pistorasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.


