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1. ΜΕΓΆΛΗ 
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΊΟ: 
ΛΌΓΩ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΜΈΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ 

2. ΔΙΑΣΤΡΩΜΆΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΞΈΟΣ: 
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3. ΑΦΥΔΆΤΩΣΗ:  
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ΜΕΓΆΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ 
ΣΕ ΘΕΊΟ: 
Όταν οι μπαταρίες αποφορτίζο-
νται, σχηματίζονται κρύσταλλοι 
από θειικό μόλυβδο. Αν η μπα-
ταρία δεν φορτιστεί αμέσως, οι 
κρύσταλλοι μεγαλώνουν και η 
μπαταρία χάνει σε χωρητικότητα.

ΥπερφορτισμένηΦορτισμένη

Φορτισμένη

Αποφορτισμένη

Οι φορτιστές της CTEK αποθει-
ώνουν τις πλάκες μολύβδου, 
διαλύοντας τους μεγάλους κρυ-
στάλλους από θειικό μόλυβδο. 
Η μπαταρία ανακτά τη μερική 
ή την αρχική της χωρητικότητα 
μετά από την αποθείωση.

ΑΠΟΘΕΙΩΣΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΙΟ

Αν η μπαταρία δεν αποθειωθεί, σχηματίζονται κρύσταλλοι από 
θειικό μόλυβδο στις πλάκες μολύβδου και η μπαταρία αρχίζει βαθμιαία 
να χάνει σε χωρητικότητα, με αποτέλεσμα να υφίσταται πρόωρη βλάβη.
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ΥπερφορτισμένηΦορτισμένηΑποφορτισμένη

Αν οι κανονικές μπαταρίες ασβε-
στίου/ασβεστίου (Ca/Ca) απο-
φορτιστούν περισσότερο από 
40–50%, το οξύ στρωματοποιεί-
ται, γεγονός που σημαίνει ότι οξύ 
και νερό σχηματίζουν ξεχωριστά 
στρώματα. Η χωρητικότητα της 
μπαταρίας και η διάρκεια του 
ωφέλιμου χρόνου μειώνονται δρα-
ματικά. 

Η λειτουργία RECOND (Αναπλή-
ρωση) της CTEK αναμειγνύει το 
οξύ της μπαταρίας έτσι ώστε η 
μπαταρία να ανακτήσει μια ομοι-
ογενή πυκνότητα οξέος. Μια 
ομοιογενής πυκνότητα οξέος δίνει 
στην μπαταρία τη δυνατότητα να 
διατηρήσει μια καλύτερη φόρτιση, 
αλλά παράλληλα “την αναζωο-
γονεί και την φρεσκά-
ρει”, γεγονός που 
επεκτείνει τη διάρκεια 
ζωής της μπαταρίας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

Η ειδική λειτουργία αναπλήρωσης της CTEK σχεδιάστηκε ακριβώς 
για να αποκαθιστά τις μπαταρίες στις οποίες το οξύ έχει στρωματοποιηθεί 
έτσι ώστε να ανακτούν την αρχική τους χωρητικότητα και να επιμηκύνουν 
τη διάρκεια ζωής τους.

ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΞΕΟΣ
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ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ:
Αν η μπαταρία φορτιστεί με τάση 
που είναι πάρα πολύ υψηλή, τότε 
υπερφορτίζεται και χάνει νερό 
λόγω της εξάτμισης. Το άνω τμή-
μα των πλακών της μπαταρίας 
στεγνώνει και αυτό προκαλεί μό-
νιμη βλάβη. 

Οι φορτιστές CTEK αυξάνουν το ρεύμα έως τη μέγιστη τάση και 
κατόπιν μειώνουν αυτόματα την τιμή για να αποτρέψουν υπερβολική 
φόρτιση. 

Αν χρησιμοποιείτε φορτιστές κατώτερης τεχνολογίας, η αφυδάτωση 
επιταχύνεται και οι μπαταρίες υπερφορτίζονται πολύ ευκολότερα.

ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ CTEK

Καμπύλη φόρτισης για κανονικό φορτιστή

Όριο υπερφόρτισης

Καμπύλη φόρτισης για φορτιστές CTEK

ΥπερφορτισμένηΦορτισμένηΑποφορτισμένη


