
 

SMARTPASS 120S

120 A DC/DC-
ENERGIHANTERINGSLÖSNING

SMARTPASS 120S laddar och levererar servicebatterier 
och utrustning med 120 A, separerar kritisk utrustning 
från icke-kritisk utrustning och säkerställer att radio, 
nödbelysning och navigationssystem alltid har ström.

SEPARERAR, PRIORITERAR OCH FÖRBÄTTRAR 
 BATTERIER OCH UTRUSTNING 
SMARTPASS 120S är en 120 A energihanteringslödning 
som distribuerar, styr och maximerar den tillgängliga 
energin från generatorn för att driva  servicebatterier 
och förbrukare. SMARTPASS 120S hanterar alla 
12 V-batterier mellan 28 – 800 Ah. Batteriskydds-
funktionen för Smartpass 120S säkerställer att kritisk 
utrustning som till exempel radio, nödbelysning och 
 navigationssystem alltid har ström och prioriteras 
när servicebatteriets spänning är lågt och kopplar 
från icke-kritiska förbrukare. Enhetens batteriskydd 
 skyddar ditt servicebatteri från total urladdning och det 
inbyggda överhettningsskyddet minskar laddnings-
strömmen innan batteriets temperatur blir för hög. 
 SMARTPASS 120S är kompatibel med D250SA och 
D250SE 20 A för laddning på resande fot.

•  Kompatibel med smart generator  
•  Levererar 120 A för snabb laddning av 

batterier på 28 – 500 Ah
•  Kompatibel med D250SA och D250SE för 

den ultimata 140 A laddningslösningen
•  Prioriterar kritiska förbrukare och levererar 

direkt från generatorn till förbrukarna
•  Starthjälp-funktion



SMARTPASS 120S

GARANTERAD KVALITET MED CTEK
CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om 
laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, 
enkelhet och flexibilitet är utmärkande 
för alla produkter och lösningar som 
utvecklats och säljs av CTEK. CTEK lev-
ererar laddare till mer än 70 länder över 
hela världen. CTEK är också en pålitlig 
underleverantör till många av världens 
högst aktade bil- och motorcykeltillver-
kare. För mer information besök WWW.
CTEK.COM
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TEKNISKA DATA

INEFFEKT 11,5–23V, max 120A (350A tillfälligt i 10 s)

UTEFFEKT Max. 120A (350 A tillfälligt i 10 s)

BACKSTRÖM* Mindre än 7Ah/månad

OMGIVNINGSTEMPERATUR -20°C till +50°C

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

BATTERIKAPACITET 28–800Ah

KAPSLINGSKLASS IP65 (stänk- och dammtålig)

GARANTI 2 år

*) Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till nätet.  
Laddare från CTEK har mycket låg backström.


