
•	Volautomatisch	–	voor	
				opladen	en	onderhoud
U hoeft geen specifieke kennis van accu’s of op-
laadmethodes te hebben, de MULTI XS 3600 heeft 
dat voor u. Eens u overgeschakeld bent naar de 
gewenste modus, zal de lader analyseren en ver-
volgens beginnen met opladen. Als het opladen 
voltooid is, schakelt de lader automatisch over 
naar de onderhoudsfase – pulsladen – aantoon-
baar de meest zorgzame modus voor een accu die 
voor een lange tijd aan gekoppeld is – (gepaten-
teerd systeem van CTEK) De MULTI SX 3600 kan 
maandenlang aangekoppeld blijven, wat ideaal is 
voor seizoensvoertuigen.

•	Flexibel	voor
				verschillende	accu	behoeften
De MULTI XS 3600 is speciaal ontwikkeld voor 
verschillende behoeften, voertuigen en accu’s. De 
lader biedt u de mogelijkheid te kiezen tussen drie 
verschillende modi. Het pictogram met de motorfi-
ets is perfect voor kleinere 12V accu’s zoals mo-
torfietsen, grasmachines, jet ski’s, sneeuwscooters, 
enz. Het pictogram met de auto is voor automo-
biele of marine toepassingen met grotere accu’s. 
Tot slot een extra wintermodus (de sneeuwvlok), 
met een hogere spanning dan de andere modi, die 
speciaal bedoeld is voor het opladen en onder-
houden bij koud weer en voor accu’s met speciale 
vereisten.

•	Gepatenteerde
				desulfatiefunctie		
Ongebruikte accu’s verliezen hun kracht en hun 
levensduur wordt verkort door sulfatie. Het is ook 
moeilijker om gesulfateerde accu’s op te laden. De 
MULTI XS 3600 heeft een gepatenteerde methode 
om gesulfateerde accu’s te herstellen. De lader 
analyseert de status van de accu en herstelt, indien 
mogelijk, de accu en zijn kracht.

EEN GEWELDIG 
ALL-ROUND
LADER

12V	
3.6A	
45W

1.2–75Ah (charging)
1.2–120Ah	(maintenance)

IP65

CTEK	MULTI	XS	3600
is een volautomatische switch mode acculader. Praktisch 
en efficiënt in een compact formaat, perfect voor elk huis-
houden met verschillende voertuigen en boten die zorg 
vereisen voor de accu.

•	Compatibel	met	andere	
					elektronische	apparatuur	
De meeste hedendaagse voertuigen zijn uitgerust met 
gevoelige elektrische systemen. In tegenstelling tot 
minder gesofistikeerde laders, moet u de accu hier 
niet ontkoppelen. De MULTI XS 3600 is speciaal ont-
worpen om geen elektronische systemen te bescha-
digen.

•	Gemaakt	voor	alle	
				weersomstandigheden
				ensituaties
De MULTI XS 3600 kan accu’s opladen en onder-
houden, ongeacht het weer, de temperatuur of de 
situatie. De MULTI XS 3600 is zeer robuust evenals 
water- en stof bestendig (IP65 classificatie). De MULTI 
XS 3600 is gecertificeerd voor gebruik tussen -20°C 
en +50°C. Om laden gemakkelijker en handiger te 
maken, kan de bijgevoegde “Comfort Connect” per-
manent gekoppeld blijven aan de auto accu..

•	Ontworpen	voor	veiligheid
Alle CTEK modellen zijn ontworpen met inachtneming 
van de gebruikersveiligheid. Ze zijn vonkvrij, wat de 
verbinding veel gemakkelijker en veiliger maakt als 
men kijkt naar de gassen die accu’s normaal gezien 
veroorzaken. De MULTI XS 3600 is ook beschermd 
tegen omgekeerde polariteit en bestand tegen kortslu-
iting. Een rood lampje op de lader zal aanduiden dat 
het laden niet kan starten totdat de gebruiker de lader 
juist heeft aangesloten.
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This limited warranty is only valid for non commercial use.

CTEK SWEDEN AB warrants this unit for five years from the date of purchase 
against defect workmanship or material.

GEMAK	–	VEILIGHEID	-	FLEXILIBITEIT
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Ingangsspanning

Uitgangsspanning

Efficiëntie

Laad voltage

Laadspanning

Tegenstroomverlies*

Rimpelspanning**

Omgevingstemperatuur

Laadkarakteristiek

Accu types

Accucapaciteit

Afmetingen (L x B x H):

Classificatie

Gewicht

Technische gegevens – MXS 3600 

MULTI XS 3600 
4 step

170-260V AC, 50-60Hz

Nominaal: 12V

Hoog (85%)

14.4V/0.8A, 14.4V/3.6A, 14.7V/3.6A

3.6A max

<1Ah per maand

-2%

-20°C tot +50°C, automatische stroombegrenzing bij stijgende 

omgevingstemperatuur

4 staps, volautomatische schakelmodus met pulsonderhoud

12V loodzuur accu’s (Nat, onderhoudsvrij, VRLA, AGM en GEL)

1.2-75Ah (laden) 1.2-120Ah (onderhoud)

165x61x38mm

IP 65 (spatwaterbestendig en stofdicht), gebruik buitenshuis

0.5kg

*) Het tegenstroomverlies is de stroom die de acculader aan de accu onttrekt als die niet op het stroomnet is aangesloten. 
**) De rimpelspanning bepaalt de kwaliteit van de stroomsterkte en de spanning. Een hoge rimpelspanning verhit de accu en verkort zijn levensduur. Een lineaire 
lader heeft een rimpelspanning van 70 - 400 %, aanzienlijk meer dan het maximum van 5% voor een moderne gesealde accu. Een hoge rimpelspanning kan ook 
andere apparatuur beschadigen die op de accu is aangesloten. De MULTI XS 3600  produceert een stroom van hoge kwaliteit met een hele lage rimpelspanning. U 
hoeft de accu dus niet los te koppelen.
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