
GENIUSPRO2512V 24V6V   

  

WET GEL MF EFB AGM LI-ION

A teljesen lemerült, 1 voltnál alacsonyabb töltöttségű 
akkumulátorok esetében kézzel kapcsolja be a kényszerített 
módot, amellyel először a készülék észleli az akkumulátort, 
majd akár nulla voltra lemerült akkumulátorokat is tölteni tud.

KÉNYSZER ÜZEMMÓD.0,0V
Biztonsággal tölthet akkumulátorokat egész évben. 
A folyamatos töltés nem igényel felhasználói 
beavatkozást, továbbá nem kell aggódnia, hogy 
túltölti akkumulátorát.

NULLA TÚL.24/7

-40ºC Az ultrarugalmas szilikon kábeleket akár -40ºC fokban is 
használhatja, a nejlonnal erősített árnyékolás maximális 
védelmet nyújt a kidörzsölődés ellen.

ULTRARUGALMAS KÁBELEK.

no.co

6V, 12V, & 24V.TÖBBFES
ZÜLTSÉGŰ

6 voltos (50 amperes), 12 voltos (50 amperes) és 24 voltos 
(25 amperes) - ólomsavas autós, hajós, és mélyciklusos 
akkumulátorok, beleértve az elárasztott, zselés, AGM és 
karbantartásmentes, valamint lítium-ion akkumulátorokat is.

TÖBB FESZÜLTSÉGSZINTTEL HASZNÁLHATÓ 
PROFESSZIONÁLIS AKKUMULÁTORTÖLTŐ.

ÓLOMSAVAS

AUTÓ  |  HAJÓZÁS  |  LAKÓAUTÓ  |  SPORTMOTOR  |  GYEP ÉS KERT



10 FT
3M

A típus - NA A típus - NA A típus - NA A típus - NA

30 ANL Biztosíték

5,4 FT
1,6 M

EVA eset

Használati 
utasítás

(2) 
menetvágó 

csavar

(1) GENIUSPRO 
kapcsok, megfordítható 
csatlakozásokkal

*A GENIUSPRO25 készülékkel nem használható tartozék

23.6 x13 x 7.6 cm (9.3" x 5.1" x 3.0")

8AWG

no.co

6V, 12V és 24V AGM vagy 
karbantartásmentes akkumulátorokhoz.

AGM

LITHIUM

ÁRAMFORRÁS

5A MÓD

6V, 12V és 24V lítium-ion akkumulátorokhoz 
(ideértvé a lítium-vas-foszfát akkumulátorokat 
is). Csak Akkumulátorkezelő rendszerrel 
(BMS) szerelt akkumulátorokhoz.

DC tápforrásként szolgál 12V vagy 24V DC 
eszközökhöz, vagy memóriamegtartó funkció 
akkumulátorcsere esetén.

A készülék alacsonyabb töltési módban is használható 
kisebb akkumulátorokhoz vagy karbantartáshoz.

Régi, nem használt, sérült, rétegezett vagy 
szulfátosodott akkumulátorok javításához.

1V alatti töltésű akkumulátorok töltéséhez. 
A LED-ek minden töltési módban villognak, 
a kiválasztott módhoz tartozó LED pedig 
folyamatosan világít.

JAVÍTÁS

KÉNYSZERÍTÉS

6V, 12V és 24V nedves cellás, 
zselés, továbbfejlesztett elárasztott, 
karbantartásmentes és kalciumos 
akkumulátorokhoz.

TÖLTÉSI MÓDOK

A DOBOZ TARTALMA

ÓLOMSAVAS

A töltő fordítva van az 
akkumulátorhoz csatlakoztatva. 
Fordítsa meg a csatlakozást.

FORDÍTOTT 
POLARITÁS

A töltő készenléti módban van, vagy az 
akkumulátor feszültsége túl alacsony 
ahhoz, hogy a készülék érzékelje.

MAGASFESZÜLTSÉG

25A (6V, 12V), 12,5A (24V) DC

375W

6V, 12V, 24V

1,22kg (2,7lbs)

Különböző

100-240 VAC, 50-60Hz

1V (6V, 12V, 24V)

<0,5mA

-20°C ... +50°C (-4°F ... +122°F)

IP20

Levegőfúvás

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

AKKUMULÁTORTÍPUSOK:

KIMENETI  
TELJESÍTMÉNY:

TÖLTÉSI FESZÜLTSÉG:

TÖLTŐÁRAM:

TÖMEG:

VOLUMETRICS:

BEMENETI/ÜZEMI 
FESZÜLTSÉG - AC:

KISFESZÜLTSÉG- 
ÉSZLELÉS:

ELLENÁRAM  
LEMERÜLÉS:

KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET:

BURKOLAT VÉDELMI 
OSZTÁLY:

HŰTÉS:

A töltő belső hőmérséklete túl 
magas. A töltő működése folytatódik, 
amint a hőmérséklet megfelelő és 
visszatér az üzemi tartományba.

HŐFOK

25Ah

50Ah

100Ah

200Ah

500Ah

0,75hr
1,5hr

3hr
6hr

15hr

TÖLTÉSI IDŐKAz akkumulátor 
mérete

*Becsült töltési idők 50%-os 
lemerülés mellett.

Az akkumulátor zárlatos, vagy 
nem tartja meg a töltést. Forduljon 
szakemberhez.

HIBÁS 
AKKUMULÁTOR

HALADÓ DIAGNOSZTIKA

A töltő készenléti módban van, vagy az 
akkumulátor feszültsége túl alacsony 
ahhoz, hogy a készülék érzékelje.

KÉSZENLÉT

T 6.3A
5018876

GMA-508657-EA

Belső karton:
Kiterjedés: 
40 x 25,5 x 22,2 cm
Tömeg: 5,02kg
UPC: 0-46221-19051-9

Fő karton:
Kiterjedés: 
53,2 x 42,2 x 24,4 cm
Tömeg: 11,74kg
Mennyiség: 2
UCC: 10046221190516

Raklaponkénti darab:
32 Darab

6 FT
1,8 M

Az újonnan integrált hőmérséklet-érzékelő a külső hőmérséklet 
változása alapján automatikusan ellenőrzi és beállítja a töltési 

ciklust. Kerülje a túl alacsony töltöttséget -4F° alatt (-20C°) és a 
túltöltést 122F° (50C°) fölött.

HŐKIEGYENLÍTÉS.

(6V / 12V  
módok alapján)

11,1 cm


