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CTEK COMFORT INDICATOR 
COMFORT INDICATOR i CTEK:s ADD-ON-serie har ut-
formats för att indikera när batterinivån sjunker och bat-
teriet behöver laddas. Det är en serie tilläggsprodukter 
för CTEK:s kommersiella 12V-laddare med Comfort Con-
nectors. CTEK:s ADD-ON-produkter gör laddningen ännu 
enklare. På CTEK strävar vi efter att reducera antalet bat-
terirelaterade problem. När vi utformar våra produkter har 
vi alltid enkelhet, flexibilitet och säkerhet i åtanke.

ENKELHET – SÄKERHET – FLEXIBILITET

≤ 40%

STATUS-
INDIKATOR

>90%

FÖR CTEK-
MODELLER

XS 800
MXS 3600
MXS 7000

• CTEK COMFORT INDICATOR
Cirka 70% av alla batterireturer som sker innan garantin har löpt 
ut beror inte på fabrikationsfel. De beror på att batterierna inte har 
laddats och underhållits på rätt sätt. Detta är ett stort problem och 
CTEK ADD-ON COMFORT INDICATOR är lösningen. COMFORT 
INDICATOR indikerar när spänningen sjunker och batteriet behöver 

laddas.

• Lätt att använda
COMFORT INDICATOR är lätt att använda 
och precis vad du behöver för att hålla bat-
terierna färska och förlänga deras livslängd. 
När batteriet har använts tar det ca 30-60 
minuter innan det återgår till sitt faktiska tillstånd 
och spänningen kan anges korrekt. (Då bat-
teriet används visar indikatorn inte det faktiska 
tillståndet.). 
•Grön lampa betyder att batteriet är  
 OK och att det inte behöver laddas
•Gul lampa betyder att batteriet bör  
 laddas för att undvika syraskiktning
•Röd lampa betyder att batteriet   
 måste laddas för att fordonet över-
 huvudtaget ska starta
 
 •Förhindra syraskiktning
En anledning till dessa nya produkter är den 
skadliga skiktningsprocess som startar inuti bat-
teriet när spänningen sjunker till 90% av batteri-
ets fulla kapacitet. När batteriet är underladdat 
förlorar det sin kapacitet i förtid och livslängden 
förkortas. Med kontinuerliga kontroller av batte-
rinivån och laddning när det behövs kan livsläng-
den förlängas.

• Förläng batteriets livslängd 
Det ultimata vore att alltid låta en laddare underhålla batteriet. Detta 
är dock inte alltid möjligt. I bilen hos återförsäljaren, i båten, praktiskt 
taget i alla fordon som inte används under vissa perioder, borde bat-
terierna övervakas. Då kan batteriet alltid laddas när det behövs och 
livslängden kan därmed förlängas. 

• Teknisk information
COMFORT INDICATOR ‒ eyelet, clamp och panel har tagits fram för 
CTEK:s 12V-laddare med Comfort Connect. ADD-ON-produkterna klarar 
en strömstyrka på upp till 10A och temperaturer från -20 °C till +50 °C.  
Backströmmen är bara 1,5mA, vilket är mycket lågt.

≥ 40%
<90%



•8,4mm eyelets
•1500mm kabel
•15A säkring
•Ljusindikering (Storlek: 35mm x 21mm x 50mm)

CT 56384 COMFORT INDICATOR – clamp
Bilhandlare
Ska hindra att batterierna dör när bilen står hos bilhandlaren. För-
hindrar pinsamma situationer som till exempel att bilen inte startar 
efter försäljningen. Minska antalet återlämnade batterier genom att 
hålla koll på batterinivån.

•CTEK original clamps
•1500mm kabel
•15Asäkring
•Ljusindikering
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CT 56382 COMFORT INDICATOR – eyelet 
Små batterier
Perfekt för motorcykeln, gräsklipparen, jet skin etc. Den kan monte-
ras permanent så att du enkelt kan se när batteriet behöver laddas. 
Prewired by CTEK!

•8,4mm eyelets
•550mm kabel
•15A säkring
•Ljusindikering

CT 56380 COMFORT INDICATOR – panel
Större fordon och båtar
För professionella användare som behöver hålla koll på batterinivån 
även när det är svårt att komma åt batteriet. Med Comfort Indicator 
– panel är det enkelt att se batteriets status, från en standardpanel 
på en båt, i en lastbil eller i verkstaden.


