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CTEK „Comfort Indicator“ töltöttségi állapot kijelzők
Az akkumulátorok kielégítő töltöttségi állapottal kell hogy rendelkezzenek, hogy biztonságosan tudjanak indítani, és hosszú
legyen az élettartamuk. A CTEK új Comfort Indicator töltöttségi állapot kijelzőjének a feladata megállapítani a töltöttségi
állapotot, és azt felismerhetővé tenni a felhasználó számára. Egyszerű és azonnal jól látható a
jelzőlámpa funkció által, hogy mennyire jól van feltöltve az akkumulátor. Optimális az a tény, hogy a Comfort Indikator
egyszerűen közvetlenül csatlakoztatható az XS 800, Multi XS 3600 vagy Multi XS 7000 akkumulátortöltőhöz, hogy az
akkumulátor ismét optimális töltöttségi állapotára legyen feltöltve.
A következő típusok közül választhat:
56382 - Comfort Indicator zárt kábelsaruval:
• 8,4 mm-es szemes kábelsaru
• 550 mm hosszú kábel
• 15 A-es biztosíték

Rend. sz.: 856456

56384 – Comfort Indicator akkumulátorcsipeszekkel
• eredeti CTEK akkumulátorcsipeszek
• 1500 mm hosszú kábel
• 15 A-es biztosíték

Rend. sz.: 856458

56380 – Comfort Indicator beszerelésre
• 8,4 mm-es szemes kábelsaru
• 1500 mm hosszú kábel
• 15 A-es biztosíték
• jelzőlámpa ( méretek mm-ben: 35 x 21 x 50)
Megjegyzés:
A jelzőlámpa zöld, ha a töltöttségi állapot >12,85 Volt-nál, és piros, ha <12,4 V-nál. Ezáltal azt a tényt veszi figyelembe, hogy
12,4 V alatt az akkumulátorok elszulfátosodnak.
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Töltöttségi állapot fenntartása kiállítási termekben és a használt gépkocsiknál
A nyugalmi áramok és a nagy áramfelvétel a kiállítási gépkocsik esetében gondot jelent eladáskor. Manapság a gépkocsik
gyakran nagyon sokáig állnak a csarnokban vagy az udvaron, amíg megfelelő vevőre találnak.
Ez idő alatt a gépkocsiakkumulátor igazi tortúrát él át. Rendszeres ápoláshiány mellett minden felhasználót illedelmesen ki
kell szolgálniuk, és a rövid próbaútakhoz szolgáltatniuk kell az indítóáramot. Amíg a gépkocsi új tulajdonosa számára
készenlétben áll, az akkumulátor töltöttségi állapota egyre rosszabb. A végén a töltéstározó felmondja a szolgálatot éppen
akkor, amikor a vevő megvásárolta.
Az is kínos, amikor a próbaút csak idegen indítás után kezdődhet el. Az elszulfátosodott akkumulátorok nem sokáig élnek,
ezért a gépkocsivásárlók útja gyakran nagyon hamar visszavezet az autószalonba. A garanciális akkumulátorcsere sem
okoz aztán igazán nagy örömet.
Mindezeket a gondokat egyszerűen és gyorsan megoldja a jó felszerelés.
Az elektronikus akkumulátortöltő készülékeiről híres svéd CTEK cég erre az alkalmazásra egy új, beépített töltöttségi
állapotjelző lámpával ellátott csatlakozókábelt fejlesztett ki; egy gépkocsiba előre beszerelve figyelmeztet arra, hogy mikor
van szükség töltésre. A Multi XS 7000 akkutöltővel együtt minden gépkocsiakkumulátor egy éjszaka alatt teljesen feltöltődik.
Ez a kis befektetés hamar megtérül.. A töltőkészülék 119,- Euro ára, és a csatlakozókábel mintegy 10,- Euro ára már a
második megmentett akkumulátornál megérte az árát!
Egyet még meg kell jegyezni. Egyetlen töltőkészülék se működik úgy, hogy nincs csatlakoztatva az akkumulátorra. Csak a
rendszeres használata űzi el a gondokat! A CTEK készülékek jól néznek ki, és az új csatlakozókábelekkel mindig tiszta, profi
csatlakozási lehetőséghez jut.

… éjszaka egy gonddal kevesebb

