
GENIUS5

OPLADER ALT.

6V & 12V 5A
TM

BATTERY CHARGER
MAINTAINER+

Gør mere med Genius. Multi-spændinger, kemi og typer.
Tag et kik på GENIUS5 - den svarer til vores G3500, bare bedre. Den er 34 % mindre og leverer 65 % mere strøm. Og den er mere 
simpel og nemmere at bruge nogensinde før. Sæt den i stikkontakten, tilslut til batteriet, vælg en opladningstilstand og begynd at 
oplade dit batteri. En fuldautomatisk og problemfri batterioplader til helårsbrug. Designet til 6- og 12-volts blysyrebatterier til køretøjer, 
marinefartøjer og sådanne batterier med høj afladningsgrad.

24/7V

Giver opladning hele året og i alt slags 
vejr, så batteriet holdes sundt. Den kan 
være tilsluttet 24/7 uden at overoplade. 
Vender automatisk tilbage til dets sidst 
valgte tilstand.

En indbygget varmesensor detekterer 
den omgivende temperatur og ændrer 
opladningen for at undgå over-opladning 
i varme omgivelser og under-opladning i 
kolde omgivelser.

Oplad døde batterier, der er helt nede 
på 1 volt. Eller brug den helt nye Force-
tilstand, så du får kontrol over og manuelt 
kan begynde at oplade døde batterier, 
der er helt nede på nul volt.

TERMISK 
KOMPENSATION.

PROBLEMLØS 
OPLADNING.

GENOPLIV DØDE 
BATTERIER.

Indbygget afsulfationstilstand til 
de mest korroderede batterier. 
Automatisk detektion med smarte 
diagnosticeringsindikatorer påbegynder 
en reparationstilstand, der er indbygget i 
en 9-trins opladningsprofil.

OPLAD HELT DØDE 
BATTERIER.

Auto  |  Marine  |  Autocamper  |  Powersport  |  Plæne & Have

Blysyre

Li-Ion

Litium



21" 
(55cm)

85" (217cm)
56" (142,24cm)

Emballage:
Dimensioner: 4,61” x 3,43” x 7,95”
Vægt: 1,59lbs
UPC: 0-46221-19004-5

Inderkasse:
Dimensioner: 4,84" x 3,70” x 8,19”
Vægt: 1,75lbs

Forsendelseskasse:
Dimensioner: 17,10” x 11,97” x 5,51"
Vægt: 11,31lbs
Antal: 6
UCC: 10046221190042

Enheder pr. palet:
NA - 336 Antal:
International - 252Antal:

HVAD ER DER 
I KASSEN.Batteristørrelse

6V

(til orientering, resultater kan 
variere)

80Ah

40Ah

20Ah

12 12

6 6

3

Omtrentlig opladningstid i timer

3

100Ah 15 15

120Ah 18 18

• GENIUS5 batterioplader med 
udskiftelige forbindelsesklemmer
• Klemmer med indbyggede 
ringklemmer
• Monteringskonsol med strop
• (2) selvskærende skruer
• Vejledning og garanti

Opladningstider

12V

Forsyningsspænding AC 120-240 VAC, 50-60Hz

<0,5mAStrømstyrke af drænstrøm:

Opbevaringstemperatur: -22° F to 140° F (-30° C to +60° C)

4,6 x 2,9 x 1,9 TommerDimensioner:

1,5 lbs

Naturlig konvektion

Op til 120 Ah, understøtter alle batteristørrelser

IP65

Enhedsvægt:

Køling:

Batterikapacitet:

Beskyttende svøb/hus:

Udgangseffekt

Ladespænding

Kemi:

Driftstemperatur:

75 Watt maks.

Diverse

Blysyre og litium

-4° F to 104° F (-20° C to +40° C)

Ladestrøm 5A (12V), 5A (6V)

Patenteret teknologi
Patenteret: se no.co/patents

1,9in

6,34in

2,9in

4,6in

(48mm)

(161mm)

(74mm)

(117mm)

Tekniske specifikationer

1V (12V), 1V (6V)Detektion af lav spænding:

71,7 TommerAC-kabellængde:

DC-kabellængde: 77,6 Tommer

Vejledning

(2) #8x1” 
selvskærende skruer

Oplader + udskiftelige 
forbindelsesklemmer

Batteriklemmer 
+ indbyggede 
ringklemmer

Monteringskonsol + strop

Indbygget ringklemme.
Tilslut direkte til klemmer 
eller til batteriterminaler.

3,2cm

M6 
6 mm dia.

HVAD ER DER I KASSEN.
Maksimal anvendelighed.
Genius-klemmer er lavet med spidse ender for nemmere 
tilslutning til terminalerne samt aftagelige indbyggede 
ringklemmer til permanent tilslutning af udstyret til 
batteriet.


