
DET PERFEKTE VALG 
TIL STØRRE MARITIME 
BATTERIER

M25

M25 anbefales for bådejere, som har brug for hurtig 
og effektiv opladning af større servicebatterier.
M25 er en perfekt 25A-batterioplader for alle 
 bådejere. Den har en række funktioner, inklusive 
Recond-modus til reparation af dybt afladede våde 
og Ca/Ca batterier og en temperatursensor, som 
 optimerer opladningen, hvis temperaturen afviger 
fra +25°C. Den har også lithium*-mode for lithium*- 
batterier. M25 leveres med et langt 4m kabel med M10 
øje for let installation i din båd.

•  Særligt lithium* ladeprogram
•  Passer til batterier fra 40Ah til 500Ah  

(30Ah-450 Ah  12V lithium*).
•  Fuldautomatisk og nem at anvende. Enkel at tilslutte, 

 gnistfri og beskyttet mod omvendt polaritet.
•  Recond-program til dybt afladede batterier
•  AGM-program til AGM batterier
•  Fuldautomatisk og nem at anvende. Enkel at tilslutte, 

 gnistfri og beskyttet mod omvendt polaritet.
•  Kompakt, robust design
•  IP44 klassificeret, hvad der gør den egnet til udendørs brug
•  5-års garanti

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



M25

MED CTEK ER DER GARANTI FOR 
 KVALITETEN
Der er mulighed for CTEK-kundesupport, 
som kan besvare eventuelle  spørgsmål 
i forbindelse med opladning og CTEK- 
opladere. Sikkerhed, enkelthed og 
fleksibilitet kendetegner alle produkter 
og løsninger, som er udviklet og solgt af 
CTEK. 
CTEK leverer opladere til over 70 
lande i hele verden. CTEK er også en 
pålidelig OEM-leverandør til mange af 
verdens mest prestigefyldte bil- og 
 motorcykelproducenter. 
Få flere oplysninger på WWW.CTEK.COM

TEKNISKE DATA

INDGANGSEFFEKT 220–240VAC, 50–60Hz, 2.9A maks

UDGANGSEFFEKT 14.4/14.7/13.8/15.8V, 25A maks

TILBAGEFØRINGSSTRØM* Mindre end 2 Ah/måned

OMGIVELSESTEMPERATUR -20 °C til +50 °C

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

BATTERIKAPACITET 40–500 Ah, bly/syre-batterier.
30–450 Ah, LiFePO4.

ISOLERINGSKLASSE IP44

GARANTI 5 år

*) Tilbageføringsstrøm er den strøm, der tapper batteriet, hvis laderen ikke er tilsluttet lysnettet. 
CTEK-opladere har en meget lav tilbageføringsstrøm.
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