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PROFESIONÁLNÍ PÉČE 
O AKUMULÁTORY
CTEK MXS 25
MXS 25 je profesionální 12 V nabíječka. Nabízí účinné a rychlé 
nabíjení a je ideální pro dílny, karavany, obytné vozy a lodě. MXS 
25 je vybavena všemi nezbytnými vlastnostmi a funkcemi, a snadno 
si proto poradí s každým akumulátorem. Nabízí funkce, jako je di-
agnostika akumulátoru, která ukáže, zda může akumulátor přijímat 
a udržet nabíjení, zvláštní regenerační funkci, která obnovuje silně 
vybité akumulátory a akumulátory s nerovnoměrnou hustotou elek-
trolytu, jedinečné udržovací dobíjení a snímač teploty pro optima-
lizované dobíjení bez ohledu na povětrnostní podmínky. Dokáže 
rovněž fungovat v režimu napájecího zdroje, což umožňuje odpojit 
akumulátor od vozidla, aniž by došlo ke ztrátě důležitých dat a na-
stavení. 
MXS 25 je plně automatická osmikroková nabíječka, která dodává 
25 A pro nabíjení 12 V akumulátorů s kapacitou od 40 do 500 Ah. 
Nabíječka má krytí třídy IP44 (venkovní použití), je navržená pro 
ochranu elektroniky vozidla, je nejiskřivá, obsahuje ochranu proti pře-
pólování a je odolná vůči zkratu. Vztahuje se na ni dvouletá záruka.

TECHNICKÉ ÚDAJE
NABÍJECÍ NAPĚTÍ 14.4/15.8/13.6 V

NABÍJECÍ PROUD Max. 25 A

TYP NABÍJEČKY 8 kroků, plně automatizovaný nabíjecí cyklus

TYP AKUMULÁTORU 12 V olověné akumulátory

KAPACITA AKUMULÁTORU 40–500 Ah, při udržovacím dobíjení až 500 Ah

IZOLACE IP44 (venkovní použití) 

AUTO

Plně automatická pro optimální nabíjení

Pro všechny olověné akumulátory

PLNĚ NABITÝ AKUMULÁTOR 
UDRŽOVACÍ (KONZERVAČNÍ) DOBÍJENÍ

Snímač teploty

Regenerace silně vybitých akumulátorů

Možnost použít nabíječku jako napájecí zdroj
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• Teplotně kompenzované, plně automatické nabíjení a udržovací 
dobíjení v 8 krocích maximalizuje životnost a výkonnost akumulátoru.

• Použití v režimu napájecího zdroje, který umožňuje výměnu akumulá-
toru bez vymazání paměti vozidla.

• Patentované udržovací dobíjení pro jedinečnou kombinaci maximální 
životnosti a výkonnosti.

• Regenerace silně vybitých akumulátorů.
• Patentovaná desulfatace, která prodlužuje životnost akumulátoru.
• Žádné jiskry, odolnost vůči zkratu a ochrana proti přepólování pro 

bezproblémové používání.
• Automatická detekce konce životnosti akumulátoru pomáhá předchá-

zet nepříjemným překvapením.
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Tabulka zobrazuje odhad času nutného k nabití vybitého akumulátoru 
na 80 % kapacity. 

KAPACITA AKUMULÁTORU (Ah) ČAS DO 80 % NABITÍ

40 1,5 h

100 3 h

200 6 h

350 16 h
ZARUČENÁ KVALITA DÍKY CTEK
Zákaznická podpora CTEK je k dispozici, aby vám zodpověděla jakýkoli 
dotaz týkající se nabíjení a nabíječek CTEK. Bezpečnost, jednoduchost 
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 světo-
vých prestižních výrobců automobilů a motocyklů. 
Kontaktujte zákaznickou podporu: info@ctek.com

PROGRAMY

DESULPHATION 
SOFT START

BULK

ABSORPTION, PŘIPRAVENO K POUŽITÍ
ANALYSE

FLOAT, PLNĚ NABITO 
PULSE, UDRŽOVACÍ DOBÍJENÍ

NAPÁJENÍ 

RECOND

NABÍJENÍ CTEK

PŘIPOJTE A NABÍJEJTE
PŘIPOJTE NABÍJEČKU K 
AKUMULÁTORU

ZAPOJTE NABÍJEČKU DO 
ZÁSUVKY

STISKNĚTE TLAČÍTKO MODE A 
VYBERTE PROGRAM NABÍJENÍ 

SVORKY CTEK

SNÍMAČ TEPLOTY
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