
PRO120 
ULTIEM ACCUMANAGEMENT
De CTEK PRO120 is een innovatieve en uiterst efficiënte 120 A acculader en voeding die 
ontworpen is om te voldoen aan de eisen van de moderne werkplaats. Met strak design, 
unieke features en geavanceerde technologie is de PRO120 de perfecte oplossing als het 
gaat om opladen en onderhouden van de accu en gebruik als externe voedingsbron.

FEATURES
• 12 V/120 A output
• Variabele output in voedingsmodus  

(12,6 V-14,8 V)
• Compatibel met alle soorten 12 V-accu’s, 

inclusief lithium (LiFePO4)
• Geschikt voor accu’s van 10 Ah-3000 Ah  

(15 Ah-1200 Ah LiFePO4)
• Resonantietransformatortechnologie voor 

snel en efficiënt opladen
• Gebruiksvriendelijk dankzij het duidelijke  

LCD-display
• Unieke adaptieve oplaadmodus, waarvoor 

een patent is aangevraagd, detecteert 
automatisch de grootte en het type van de 
accu

• Ingebouwde temperatuurcompensatie
• Robuuste, stootbestendige polycarbonaat 

behuizing
• 5 m-kabels en klemmen voor zwaar gebruik
• IP40-classificatie (binnengebruik)
• Veilige vonkvrije werking
• Beveiligd tegen omgekeerde polariteit
• Beveiligd tegen kortsluiting
• 2 jaar garantie



PRO60
KEY PRODUCT  
FEATURES

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ingangsspanning 220-240 V, 50-60 Hz, 4,6 A

Uitgangsspanning 12 V, 120 A

Startspanning (minimale spanning 
voor detectie van aangesloten 
accu)

0,8 V

Tegenstroomafname Minder dan 2 Ah/maand

Rimpelstroom Minder dan 4%

Rimpelspanning Minder dan 4%

Temperatuurbereik -20 °C tot +50 °C

Accusoorten
Loodzuur: Nat, Ca/Ca, AGM, EFB 
(start-stoptypen) en gel 
Lithium: LiFePO4

Accucapaciteit Loodzuur: 10-3000 Ah 
Lithium: 15-1200 Ah

Isolatieklasse IP40 (binnengebruik)

Lengte laadkabels 5000 mm (DC-kabel)

Lengte netsnoer 2500 mm (AC-kabel)

Temperatuurcompensatie Ingebouwde temperatuursensor

USB Type B USB-poort voor software-
updates en service

Garantie 2 jaar

Nettogewicht kg (eenheid met 
kabels) 13,77 kg

Brutogewicht kg (eenheid in doos) 16,02 kg

Afmetingen mm (HxLxB) 408x226x284 mm
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ULTIEM ACCUMANAGEMENT

©
 C

TE
K 

S
w

ed
en

 A
B

, 2
0

17
  |

  2
0

0
23

39
2A

-N
L

GEGARANDEERDE 
 KWALITEIT MET CTEK
CTEK-klantenondersteuning 
staat voor u klaar om al uw 
vragen te beantwoorden met 
betrekking tot laden en CTEK-
laders. Veiligheid, eenvoud 
en flexibiliteit kenmerken alle 
producten en oplossingen die 
worden ontwikkeld en verkocht 
door CTEK. 

CTEK levert laders aan 
meer dan 70 landen over 
de hele wereld. CTEK is ook 
een betrouwbare OEM-
leverancier voor vele van de 
meest prestigieuze auto- en 
motorfietsfabrikanten ter 
wereld. 

Ga naar WWW.CTEK.COM voor 
meer informatie


