
SMARTPASS 120S

Smartpass 120S lader og forsyner driftsbatteriet 
og utstyret med 120A, separerer kritisk utstyr 
fra ikke-kritisk utstyr og sikrer at radio, nødlys og 
navigasjonssystemer alltid fungerer.

SEPARERER, PRIORITERER OG KRAFTFORSYNER  
BATTERIER OG UTSTYR 
Smartpass 120S er en 120 A 
strømadministrasjonsløsning som fordeler, styrer 
og maksimerer den tilgjengelige energien fra 
generatoren for å forsyne driftsbatteriene og 
forbrukerne. SMARTPASS 120S håndterer alle 12V 
batterier mellom 28-800Ah. Smartpasss 120Ss 
Battery Guard-funksjon ser til at kritisk utstyr, slik som 
radioer, nødlys og kommunikasjonssystemer alltid 
har den energien de har behov for og har prioritet 
når spenningen på driftsbatteriet er lavt og frakobler 
ikke-kritiske forbrukere. Enhetens Battery Guard 
vil beskytte driftsbatteriet fra total utladning,og 
integrert overtemperaturvern reduserer ladestrøm før 
batteritemperaturen blir for høy. SMARTPASS 120S 
er kompatibel med de integrerte laderne D250SA og 
D250SE 20 A.

KEY FEATURES

• Smart generator-kompatibel
• Leverer 120A for hurtig gjenlading av batterier 28-500Ah
• Kompatibel med D250SA og D250SE for den ultimate 

140 A strømstyringsløsningen
• Prioriterer kritiske konsumenter og forsyner forbrukere 

direkte fra dynamoen
• Startassistansefunksjon
• Batteriseparering eliminerer dioder og VSR-releer
• Helautomatisk
• Maksimerer batteriets levetid
• Battery Guard for å beskytte det sekundære batteriet mot 

total utladning
• Dynamisk overstrømsvern for å håndtere midlertidige 

innmatinger og utmatinger av opptil 350A for hurtig lading
• Batteritemperaturvern for ekstra sikkerhet
• Sprut- og støvsikker (IP65)
• 2 års garanti

STRØMSTYRINGSSYSTEM 
FOR STARTBATTERIER OG 
TJENESTEBATTERIER



SMARTPASS 120S

GARANTERT KVALITET FRA CTEK
CTEKs kundestøtte gir svar på alle 
spørsmål i forbindelse med lading og 
CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og 
fleksibilitet kjennetegner alle produk-
tene og løsningene som selges av CTEK. 
CTEK leverer ladere til over 70 land i 
hele verden. CTEK er også en pålitelig 
OEM-leverandør til mange av verdens 
mest prestisjefylte bil- og motorsykkel-
produsenter. For mer informasjon, besøk 
WWW.CTEK.COM
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INN 11,5–23V, maks. 120A (350A midlertidig i 10 
sekunder)

UT Maks. 120 A (350 A midlertidig i 10 sekunder)
RETURSTRØM Mindre enn 7 Ah/måned
OMGIVELSESTEMPERATUR -20°C til +50°C (-4°F til +122°F)
BATTERITYPER 12 V: VÅTE, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4

BATTERIKAPASITET 28–800 Ah
ISOLASJONSKLASSE IP65
GARANTI 2 år
NETTOVEKT (ENHET MED KABLER) 0.7 kg
BRUTTOVEKT (ENHET I ESKE) 0.9 kg
DIMENSJON MM (LXBXH) 192x110x65

*) Returstrømtapping er strømmen som tapper batteriet hvis laderen ikke er koplet til strømnettet. 
Ctek-ladere har svært lav returstrøm.


