
GENIUS5

ALT-LADER.

6V & 12V 5A
TM

BATTERY CHARGER
MAINTAINER+

Få mer unnagjort med Genius. Ulike spenninger, kjemikalier og typer.
Sjekk ut GENIUS5 – lik på G3500, bare enda bedre. Den er 34 % mindre, men gir deg minst 65 % mer kraft. Og den er enklere å bruke 
enn noensinne før. Sett i kontakten, koble til batteriet, velg en lademodus og lad opp batteriet ditt. En helautomatisk, stressfri batterilader 
til helårsbruk. Utviklet for 6- og 12-volts blysyre-, maritime-, og dyputladningsbatterier; samt oversvømte batteier, og gel-, AGM- og 
litium-ion-batterier.

Auto  |  Maritim  |  RV  |  Motorsport  |  Plen og hage

Blysyre

Li-Ion

Litium

24/7V

Lader batterier optimalt i all slags 
vær, året rundt. La den stå tilkoblet 
hele døgnet uten å bekymre deg for 
overladning. Åpner automatisk sist valgte 
modus.

En innebygd temperatursensor måler 
lufttemperaturen og justerer ladingen for 
å eliminere overladning i varme klima og 
underlading i kalde klima.

Lad opp flate batterier med så lite som 
1 volt. Du kan også bruke flunkende nye 
Force-modus hvor du kan ta styringen 
og manuelt lade opp flate batterier med 
null volt.

TERMISK 
KOMPENSERING.

STRESSFRI 
OPPLADING.

GJENVINN OPPBRUKTE 
BATTERIER.

Innebygd desulfateringsmodus 
for de mest korroderte batteriene. 
Automatisk identifisering med smarte 
diagnostikkindikatorer setter i gang 
reparasjonsmodus som er integrert i et 
9-trinns ladeprogram.

LAD HELT UT TIL 
NULL VOLT.



21" 
(55cm)

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

Utsalgsemballasje:
Dimensjoner: 4,61” x 3,43” x 7.95”
Vekt: 1,59lbs
UPC: 0-46221-19004-5

Indre eske:
Dimensjoner: 4,84" x 3,70” x 8,19”
Vekt: 1,75lbs

Hovedeske:
Dimensjoner: 17,10” x 11,97” x 5,51"
Vekt: 11,31lbs
Antall: 6
UCC: 10046221190042

Enheter per palle:
NA - 336 Enheter
Internasjonal - 252Enheter

ESKEN INNEHOLDER.
Batteristørrelse

6V

(som referanse – resultater 
kan variere)

80Ah

40Ah

20Ah

12 12

6 6

3

Omtrentlig ladetid i timer

3

100Ah 15 15

120Ah 18 18

• GENIUS5-batterilader m/flere 
koblingsmuligheter
• Klemmer m/integrerte øyefester
• Festebrakett m/stropp
• (2) Selvskjærende skruer
• Brukerveiledning og 
garantiinformasjon

Ladetid

12V

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

<0,5 mATappet tilbakeslagsspenning:

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

4,6 x 2,9 x 1,9 TommerDimensjoner (LxBxH):

1,5 lbs

Naturlig konveksjon

Opptil 120 Ah – kompatibel med alle batteristørrelser

IP65

Enhetens vekt:

Nedkjøling:

Batterikapasitet:

Dekselhus:

Utgangseffekt:

Ladespenning:

Kjemisk:

Brukstemperatur:

Maks 75 watt

Variabelt

Blysyre og litium

-20° to +40° C (-4° til 104° F)

Ladespenning: 5A (12V), 5A (6V)

1,9in

6,34in

2,9in

4,6in

(48mm)

(161mm)

(74mm)

(117mm)

Tekniske spesifikasjoner

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

71,7 TommerAC-kabellengde:

DC-kabellengde: 77,6 Tommer

Brukerveiledning

(2) #8x1” 
Selvskjærende skruer

Lader + utskiftbar 
kobling

Batteriklemmer + 
integrerte øyefester

Festebrakett + stropp

Integrert øyefeste. Koble 
direkte til klemmen eller 

batteriterminalen.

3,2cm

M6 
6 mm dia.

ESKEN INNEHOLDER.
Maksimal allsidighet.
Genius-klemmene er utformet i et tynt «needle nose»-
design for bruksområder med mindre kontakter, og følger 
med integrerte øyefester som lar deg koble til batteriet 
permanent. 

Patentert teknologi
Patentert: besøk no.co/patents


