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GX2440

�كن توصيل الشاحن، الذي يتميز بالدمج العا� والصبة ومقاومة الحرارة ومقاومة ا�اء، بشكل مبا� 	جموعة متنوعة من ا�سطح وا�عدات. يتميز 

بتقنية منع ال�ر والح�ية من القطبية العكسية. يشحن 	عدل الضعف من الشواحن العادية. يظل متصً ع� مدار الساعة بدون وجود شحن زائد.

الصيانة ا¡ضافية.
يحافظ ع� البطارية مشحونة بشكل 

كامل دون الحاجة إ¨ الشحن الزائد لف¦ة غ¤ 

محدودة.

توف¤ الطاقة.
يعمل ع� تقليل استهك الطاقة عندما 

± تكون هناك حاجة لكامل الطاقة.

آمن.
يوفر الح�ية من القطبية العكسية وال�ر 

والشحن الزائد والتيار الزائد والدوائر 

ا�فتوحة والدوائر القص¤ة والتسخ³ الزائد.

عوامل ا�مان.

التفاعلية.
يصدر تنبيًها بعملية الشحن القاµة ع� 

التغذية الراجعة للبطارية العضوية.

الصبة.
مقاوم ل¸تربة وا�اء وا�شعة فوق 

البنفسجية وا±رتطام والتصادم.

إمكانية ا±ستعادة.
يستخدم ¼ط الشحن النابض عا� الجهد 

عندما يكتشف وجود جهد منخفض أو 

ك¿تة أو فقد ¾ الطاقة.

ا±ستخدام ا�مثل.
يعمل ع� استقرار ال¦كيب الكيمياÂ داخل 

.Äالبطارية من أجل رفع مستوى أدائها والعمر التشغي

تعمل حواجز السمة متعددة ا�ستويات ع� 

منع ا�وضاع غ¤ اÆمنة وغ¤ الطبيعية.

يعت¿ مثاليًا �ركبات ا�غراض الصناعية وا�دوات التي تدار بطاقة عالية ومركبات ا±ستخدام اليومي وغ¤ها.
يشحن البطاريات ا�فرغة بالكامل حتى ٤٢٥ أمب¤/ساعة. مقاومة ا�اء والحرارة.

1.800.456.6626

TM

Industrial ChargerUltraSafe

Îعة الشحن.
مصمم من أجل شحن البطاريات بÏعة ¾ 

ا±ستخدامات التي يكون الشحن فيها متقطع 

بسبب ا±ستخدام. 

24V 40A
ةيضماحلا صاصرلا

Wet Gel MF EFB AGM Li-Ion

مويثيللا

Industrial

يشحن بطارية بقدرة ٢٤ فولت 	ا يصل إ¨ ٤٢٥ أمب¤ ساعة.

ا�ركبات ا�ائية وا�ركبات الصناعية ا�ستخدمة ¾ ا�نشطة العنيفة.



no.coThe NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

:Õالرئي Öالصندوق الكرتو

ا�بعاد: 
18.32”x13.00”x11.75”

الوزن: ٢٨٫٩٩l رطل

الكمية: ٢
 10046221150039 :UCC

الوحدات ¾ كل حاوية ٨٠ وحدة

التيار ا�¦دد لجهد ا¡دخال:

التيار ا�¦دد لجهد التشغيل:

١٠٠-٢٤٠ تيار م¦دد الجهد ٥٠-٦٠ هرتز

٨٥-٢٤٠ تيار م¦دد الجهد ٥٠-٦٠ هرتز

جهد الشحن:

<٥ مÄ أمب¤تßيف التيار ا�عاكس:

٩ خطوات، آ� بشكل كامل، ¼ط تحويلنوعية الشاحن:

بطاريات الرصاص الحامضية ٢٤ فولت والليثيومنوع البطاريات:

  "Wet" و"Gel" و"MF" و"AGM" و"EFB" و"LIB"كيمياء البطارية:

حتى أمب¤ ٤٢٥ ساعة، وتبقي البطاريات من قدرة البطارية:

جميع أنواع

 ١٢ * ٨٫٥ * ٣٫٩ بوصةا�بعاد (الطول *العرض *ا±رتفاع)  
١٣٫٢ رطلالوزن: 

ا�واصفات الفنية

الحمل الحراري الطبيعيالت¿يد:

IP66ح�ية ا�بيت التصنيف: ٢٨٫٨ فولت

 "Gel Cell"بقوة ٢٤ فولت و "Wet Cell" لشحن البطاريات بتقنيات

و"Enhanced Flooded" و"Maintenance-Free" و"Calcium". يáء مصباح 

"LED" ا�بيض عند ا±ختيار.

لشحن البطاريات بقوة ٢٤ فولت ¾ درجة حرارة باردة أقل من ٥٠º فهرنهايت 

(١٠º مئوية) أو بطاريات بتقنية "AGM". يáء مصباح "LED" ا�زرق عند ا±ختيار.

لشحن البطاريات الحديثة بتقنية "AGM". يáء مصباح 

"LED" ا�زرق عند ا±ختيار.

لشحن بطاريات الليثيوم أيون، 	ا ¾ ذلك بطاريات الليثيوم 

حديد فوسفات. يáء مصباح "LED" ا�زرق عند ا±ختيار.

AGM+

¼ط استعادة متقدم للبطارية من أجل إصح البطاريات القد�ة أو ا�عطلة أو التالفة 

أو الطبقية أو ا�ك¿تة والحفاظ عليها. يáء مصباح "LED" ا�حمر عند ا±ختيار. Repair

�حطريقة

أ¼اط الشحن

•  "GX2440 Smart Industrial Charger" نحاش 
•  "DC Cable W/ HD Eyelets" رمتسم رايت لباكو "AC Cable Plug Type B" ددرتم رايت لباك

• نامضلاو تامولعم ليلدو مدختسملا ليلد 

محتويات الصندوق

كابل التيار ا�¦دد:  ٧٦ بوصةخطوات الشحن   

كابل التيار ا�ستمر: ٧٦ بوصة

24V
NORM

24V 
Cold/
AGM

LI-ION

الكفاءة:  حوا� ٩٢٪

¾ وضع ا±ستعداد ± يقم الشاحن بعملية الشحن أو تزويد البطارية بأي طاقة. يتم تفعيل 

خاصية توف¤ الطاقة أثناء هذا النمط، حيث يقوم بسحب كميات صغ¤ة جًدا من ا�خرج 

الكهرباÂ. يáء مصباح "LED" ال¿تقا� عند ا±ختيار.

Standby

± توجد طاقة

٢٨٫٨ فولت | ٤٠ أمب¤ | ما يصل ا¨ ٤٢٥ أمب¤ ساعة

٢٩٫٤ فولت | ٤٠ أمب¤ | ما يصل ا¨ ٤٢٥ أمب¤ ساعة

٣١٫٢ فولت | ٤٠ أمب¤ | ما يصل ا¨ ٤٢٥ أمب¤ ساعة

٢٩٫٢ فولت | ٤٠ أمب¤ | ما يصل ا¨ ٤٢٥ أمب¤ ساعة

٣٢ فولت | ٥ أمب¤ | بأي قدرة

يقو بالتحويل إ¨ مصدر طاقة لتيار مستمر. يáء مصباح "LED" ا�حمر عند 

ا±ختيار.
Supply

٢٧٫٢ فولت | ٢٠ أمب¤

ó٩٦٠ وات بحد أق الطاقة:

 -٢٠° مئوية إ¨ +٥٠° مئويةدرجة حرارة التشغيل:

 يلخادلا ينوتركلا قودنصلا:
 :داعبألا

17.72”x11.14”x6.14”

الوزن: ١٤٫٥٠l رطل
 0-46221-15003-2 : UPC

منفذ توصيل مخرج التيار ا�ستمر

منفذ "Remote LEDs Port" (اختياري بالنسبة للتشغيل)
�كن استخدام منفذ "Remote LEDs Port" لتوصيل مصابيح "LED" من أجل سهولة الرقابة ¾ حالة عدم إمكانية 

الوصول إ¨ مصابيح "LED" الخاصة بالشاحن. يدعم ا�نفذ مصباحLED" ³"، حيث يقوم بعكس القطبية للتغي¤ من 

حالة "الشحن" إ¨ حالة "مشحون".

منفذ كبح (اختياري بالنسبة للتشغيل)
يحتوي منفذ الكبح يحتوي ع� مرحل عند مستوى ٢٠ أمب¤. عندما يكون بالشاحن مصدر طاقة تيار م¦رد، فسوف 

يقوم ا�رحل بالغلق للس�ح بتدفق التيار. عند إزالة الشاحن من مصدر طاقة تيار م¦رد، فسوف تحتاج ا�كثفات ١٥ 

ثانية تقريبًا من أجل التفريغ وفتح ا�رحل.

منفذ كبح مزود 	صابيح "LED" بالتحكم عن بعد

موجب  سالب

øالجهد االكهر

تيار
مرحلة

التحليل

ص
التشخي

ا±ستعادة

التجهيز

ا¡مكانية

الحجم
ص

ا±متصا

تحقيق ا�ثالية

الصيانة

3.9”
(100mm) 

12.0”
  (304mm) 

10.8”
(275mm)

8.5”
(215mm) 

6.3”
(160mm) 

8.6”
(218mm) 


