
GENIUS10 6V & 12V 10A
TM

BATTERY CHARGER
MAINTAINER+

Maak kennis met de GENIUS10 - Vergelijkbaar met onze G7200, maar dan beter. Hij is 17% kleiner en levert meer dan 115% extra 
stroom. Bovendien is hij eenvoudiger en gemakkelijker in gebruik dan voordien. Sluit hem aan, verbind hem met de accu, kies een 
laadmodus en begin uw accu te laden. Een volautomatische, zorgeloze acculader om het hele jaar door te gebruiken. Hij is ontworpen 
voor loodzuuraccu's van 6 volt en 12 volt in de autosector, maritieme sector en voor zware belasting, waaronder natte accu's, gelaccu's, 
AGM-accu's, onderhoudsvrije en lithium-ionaccu's.

LADER VOOR ALLES.
Doe meer met Genius. Verschillende voltages, verbindingen en types.

24/7V

Maakt laden mogelijk in alle seizoenen 
en in alle weersomstandigheden, voor 
een accu in topvorm. Uw accu’s mogen 
24/24u en 7/7d laden zonder dat ze 
overbelast raken. Keert automatisch terug 
naar de laatst geselecteerde modus.

Een geïntegreerde thermische sensor 
detecteert de omgevingstemperatuur 
en past de lading aan om overladen in 
warme klimaten en onderladen in koude 
klimaten te voorkomen.

Laad lege accu’s met een spanning 
van slechts 1 volt op of gebruik de 
gloednieuwe “Force”-modus. Hiermee 
neemt u de controle over en kunt u lege 
accu’s van nul volt manueel beginnen 
laden.

THERMISCHE 
COMPENSATIE.

ZORGELOOS 
LADEN.

BRENG ACCU’S 
WEER TOT LEVEN.

Ingebouwde desulfatiemodus voor 
de meest gecorrodeerde accu’s. 
Automatische detectie met slimme 
diagnose-indicatoren activeert een 
reparatiemodus in combinatie met een 
9-stapslaadprofiel.

LAAD LEGE ACCU’S 
VAN NUL VOLT OP.
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Loodzuur

Li-Ion

Lithium



Retailverpakking:
Afmetingen: 4,41” x 4,76” x 9,10” 
Gewicht: 3,99 pond
UPC: 0-46221-19005-2

Binnendoos:
Afmetingen: 4,60” x 4,76” x 9,21"
Gewicht: 4,17 pond 

Hoofddoos:
Afmetingen: 19,02” x 9,84” x 5,71”
Gewicht: 17,42 pond
Hoeveelheid: 4
UCC: 10046221190059

Eenheden per pallet:
NA - 280 Eenheden
Internationaal - 224 Eenheden

WAT ZIT ER IN DE DOOS.
Accuformaat

6V

(ter referentie, resultaten 
kunnen variëren)

80Ah

40Ah

20Ah

6 6

3 3

1,5

Laadtijd bij benadering in uur

1,5

100Ah 7 7

230Ah 17,3 17,3

• GENIUS10 acculader met 
uitwisselbare connector
• Klemmen met geïntegreerde oogjes
• Bevestigingsbeugel met riem
• (2) plaatschroeven
• Handleiding en garantie-informatie

Laadtijden

12V

Netspanning AC: 120-240 VAC, 50-60Hz

1V (12V), 1V (6V)Laagspanningsdetectie:

<0,5 mATerugstroomafvoer:

Opslagtemperatuur: -30 °C tot 60 °C (-22 °F tot 140 °F)

7,1 x 3,6 x 2,3 InchAfmetingen (l x b x h):

3,33 pond

Natuurlijke convectie

Tot 230 Ah, identiek voor alle accuformaten

IP65

Gewicht eenheid:

Koeling:

Accuvermogen:

Behuizing:

Uitgangsvermogen:

Laadspanning:

Verbinding:

Bedrijfstemperatuur:

Max. 150 watt

Varieert

Loodzuur en lithium

-20 °C tot 40 °C (-4 °F tot 104 °F)

Laadstroom: 10A (12V), 10A (6V)

71,7 InchLengte AC-kabel:

Lengte DC-kabel: 77,6 Inch

2,3in
(59mm)

8,2in
(208mm)

7,1in
(180mm)

3,6in
(92mm)

Technische specificaties

Gepatenteerde technologie
Gepatenteerd: ga naar no.co/patents

3,8 cm

M10
Diam. van 6 

mm

Bevestigingsbeugel + riem (2) plaatschroeven 
#8x1”

21" (55cm)

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

Handleiding

Lader + 
uitwisselbare 
connector

Accuklemmen + 
geïntegreerde oogjes

Geïntegreerd oogje. 
Bevestig rechtstreeks aan 

de klem of de accupool.

Maximale veelzijdigheid.
Genius-klemmen zijn gebouwd met nijpprofielen voor 
toepassingen op kleinere polen en verwijderbare 
geïntegreerde oogjes om het accessoire permanent aan 
de accu te bevestigen. 

WAT ZIT ER IN DE DOOS.


