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AUTO

Plně automatizovaná pro optimální nabíjení

Pro všechny olověné 
akumulátory

NOVÝ VÝROBEK 
D250S DUAL
KVALITA S JEDNODUCHÝM NABÍJENÍM TYPU 'CONNECT & FORGET' (ZAPOJIT A ZAPOMENOUT)

Nabíječka D250S DUAL získává svou energii ze stejnosměrných 
zdrojů, jako jsou alternátory, solární panely nebo síly větru a optima-
lizuje tuto energii tak, aby splňovala požadavky na nabíjení různých 
baterií. D250S DUAL si automaticky zvolí nejlepší připojený stejno-
směrný zdroj energie (ze 2) pro daný účel a přepíná mezi těmito 
zdroji energie tak, aby dosáhla vysoké účinnosti vícekrokového na-
bíjení. D250S DUAL je zvláště vhodná pro nabíjení vozidel, která 
nemají přístup k napájení ze sítě. Nabíjení započne automaticky, 
jakmile je do nabíječky dodávána stejnosměrná energie, například 
z alternátorů, když se nastartuje vozidlo, nebo ze solárních pane-
lů, jsou-li připojeny. Díky D250S DUAL budete mít jistotu, že budou 
vaše akumulátory vždy v dobrém stavu, rychle se nabijí a budou mít 
dlouhou životnost.

D250S DUAL je plně automatická 5-kroková nabíječka, která dodá-
vá 20 A pro nabíjení 12 V akumulátorů od 40 do 300 Ah. Nabíječ-
ka má krytí třídy IP65 (chráněna před vodou a prachem a schválena 
pro venkovní použití) a chrání elektroniku vozidla. Je vhodná pro 
všechny typy olověných akumulátorů (mokrý, MF, gelový, AGM). Je 
dodávána s dvouletou zárukou.

TECHNICKÉ ÚDAJE
NABÍJECÍ NAPĚTÍ 14,4 V

NABÍJECÍ PROUD 20 A

TYP NABÍJEČKY 5 krokový, plně automatizovaný nabíjecí cyklus

TYP AKUMULÁTORU 12 V olověné akumulátory

KAPACITA AKUMULÁTORU 40–300 Ah

IZOLACE IP65 (odolné proti stříkající vodě a prachu) 
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VLASTNOSTI
• Vícekrokové nabíjení z alternátorů a solárních panelů
• Přepážka akumulátoru, která eliminuje diody a VSR relé 
• Udržovací dobíjení startovacího akumulátoru
• Regulátor solárního panelu s Maximum Power Point Tracking, synchro-

nizovaný s ostatními zdroji proudu, např. alternátorem nebo větrem 
• Jednodušší instalace dálkových akumulátorů pro vrtuli navijáku kotvy

VÝHODY
• Maximalizovaná životnost akumulátoru díky minimální době nedosta-

tečného nabití 
• Maximalizovaná kapacita akumulátoru, když je akumulátor udržován 

plně nabitý, čímž se zabrání tvoření krystalů sulfátu na olověných 
deskách a stratifi kaci akumulátorové kyseliny.  

• Schopnost nabíjení automaticky z jakéhokoli zdroje energie, který je k 
nabíječce D250S DUAL připojen

• Zkrácená doba nabíjení a snížené náklady omezením nečinnosti mo-
toru a závislosti na suchozemském zdroji střídavého proudu pomocí 
účinného použití alternátoru a solární energie 

• Zmenšený dopad na životní prostředí prostřednictvím prodloužené 
životnosti akumulátoru a zkrácení doby nečinnosti 

• Minimální doba instalace a minimální náklady

VHODNÁ PRO
• Lodě
• Obytné vozy
• Karavany
• Vozidla s pohonem na 4 kola
• Obydlí, která se v dodávce doplňkové elektřiny spoléhají na generá-

tory 

KOMPATIBILNÍ S
CTEK SMARTPASS

 +IN +OUT

+OUT
SMARTPASS12V

RYCHLEJŠÍ NABÍJENÍ
D250S DUAL je 5-kroková nabíječka, která automaticky upraví nabíjecí 
napětí a proud podle stavu nabíjení akumulátoru a teploty, čímž se snižu-
je doba nabíjení akumulátoru.
Snímač na nabíječce CTEK snímá teplotu akumulátoru a upravuje poža-
dované nabíjení zvýšením napětí v chladném počasí, čímž je zajištěno 
plné nabití akumulátoru, a snížením napětí v horkém počasí, čímž se pře-
dejde problémům z přebíjení. 
S nabíječkou D250S DUAL si mohou být majitelé vozidel jisti, že jejich 
akumulátor vždy získá optimální nabíjecí napětí při zkrácené době nabí-
jení a při zajištění 100 % dokončení nabíjení.

SOLÁRNÍ PŘIPOJENÍ
D250S DUAL má další výhodu pomocného vstupu, ke kterému lze přímo 
připojit solární panely bez potřeby použití regulátoru, což nabízí volné 
využití sluneční energie. 
D250S DUAL má vestavěný Maximum Power Point Tracker (MPPT), který 
napomáhá solárním článkům vytvářet energii co nejúčinněji automatickým 
zvolením nejúčinnějšího zdroje energie ze solárních panelů a následně 
použít energii pro dobíjení akumulátoru.
MPPT vyhledá neúčinnější kombinaci napětí a proudu solárního článku, 
čímž se zajistí, že dochází ke kombinaci solární funkce a funkce alternáto-
ru, a tím k maximalizaci výkonu. 

ZARUČENÁ KVALITA S CTEK
Zákaznická podpora CTEK je k dispozici, aby vám zodpověděla ja-
koukoli otázku týkající se nabíjení a nabíječek CTEK. Bezpečnost, jed-
noduchost a fl exibilita charakterizují všechny výrobky a řešení vyvíjená a 
prodávaná společností CTEK. CTEK dodává nabíječky do více než 60 
zemí světa. CTEK je také spolehlivým dodavatelem originálních dílů pro 
mnoho světových prestižních výrobců automobilů a motocyklů. 
Kontaktujte zákaznickou podporu: info@ctek.com

Solární panel +

Akumulátor měniče + Servisní akumulátor +

Zemní/solární panel vozidla –
Kontrolka solární energieKontrolka poruchy

Kontrolka akumulátoru měniče

Kontrolka servisního 
akumulátoru

Kontrolka napájení


