
 

FIELD TEST 
DC/DC charging at 
service fleets 

 
 

BUSINESS CASE 
 
 
 

CHARGER  TESTED:  D250S DUAL 
 

Volt:   12V 

Charging current:   20A 

Charger type:   5--step fully automatic charging 

Battery capacity:  40²300Ah 

Energy:  DC sources (alternator, solar panel) 

 
 
 
 

Major  Global  Communications  Company   
    

BUSINESS CASE:  Field test for improved efficiency 
and useful life of auxiliary batteries in service vehicles 
 
Company:   The test was performed in the United 
States at a Global Telecommunications 
 

Number of vehicles tested:   3 vehicles 
 

Period of field test:   60 days 
 

Test concept:   Comparison SOC* in 24--hour--cycles  
of auxiliary batteries in service vehicles 
 

Battery type:    Exide Gel  75Ah 
 
 

 

 
Företaget är en global leverantör av Internet,  

        TV och bredband med fler än 20.000 fordon. 
Många av fordonen är utrustade med skylift  
och andra arbetsstationer, som kräver ett extra 
batteri. 
Idag måste batterierna bytas ut minst en gång 
per år trots att en normal livsläng är mellan  
5 och 10 år. 
Detta är såväl ett ekonomiskt som ett 
miljöproblem. 
Det är ett ekonomiskt slöseri och dessutom följer 
indirekta kostnader för att ladda batterierna 
innan fordonet kan börja arbeta. Ytterligare 
kostnader tillkommer dessutom för att hantera  
nya och förbrukade batterier. 
Den negativa påverkan på miljön, genom att 
kassera förbrukade batterier i förtid,  
är betydande. 
Dessa kostnader reduceras avsevärt med 
lösningen från CTEK. 

                                                                      * State of Charge 
 

Kostnaden för att byta batteri en gång per år  
är 1000 kr per fordon eller 3000 kr under en  
treårsperiod. 
Installation av en D250S DUAL i varje fordon  
sparar direkt kostnaderna för byte av 2 nya  
batterier. Multiplicera ovanstående summa med 
antalet fordon i ditt företag och du ser  
omedelbart hur mycket du sparar. 
Förutom det kan varje företag lägga till sina 
indirekta kostnader genom för tidiga byten av  
batterier samt inverkan på företagets 
hållbarhetsarbete. 

 
 
 
 
 
 
 

Varför är det extra batteriet slut efter ett år?  
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CTEK installerade DC/DC laddarna D250S DUAL i tre service-fordon 
med skyliftar och arbetsbänkar under en testperiod av 60 dagar. 
Energikällan för att ladda D250S DUAL var generatorn (och i vissa fall 
en solcell om en sådan var monterad). Laddarna monterades 
permanent. Laddningen aktiveras automatisk och säkerställer att 
inga spänningsfall inträffar före eller under ett arbetspass. 
 
Syftet med testet var att under 24-timmar jämföra laddningsstatusen 
”SOC” (state of charge) hos fordonet med den normala 
laddarlösningen med resultatet, när CTEK’s D250S DUAL var 
monterad. 
Testresultatet visade tydligt att en korrekt laddning verkligen gör 
skillnad. Inte bara i form av direkta och indirekta besparingar. 
Faktorer som fordonets och arbetets tillförlitlighet säkerställs 
dessutom. 
Batterier kan bara djupurladdas ett visst antal gånger under deras 
livscykel. 
I de testade fordonen uppnåddes antalet djupurladdningar redan 
under första året. 
 
Diagrammet nedan visar testresultatet under 24-timmarstestet. 
Fordonen har används under nattshift (se tidsaxeln längs ner i 
diagrammet). 
Dom röda kurvorna visar laddningsstatusen med företagets normala 
laddningsinstallation. Efter varje shift är batterierna totalt urladdade 
och förkortar batteriets livsläng avsevärt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standard system 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTEK Solution 

 
 

 
 
 

Original charger Voltage = 13.59V 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DC/DC Voltage =  
Batteries discharged after every shift 
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