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מטען מצברים 
+משקם מצברים

מטען אוניברסלי.
עשה יותר עם מטען GENIUS. מתאים למתחים, הרכבים כימיים וסוגי מצברים שונים.

הכירו את GENIUS5 - דומה ל-GB3500 מבית NOCO רק טוב יותר. קטן יותר ב-34% ומספק עוצמה גדולה ב-65%. 

ה-GENIUS5 קל יותר לשימוש מבעבר. חבר את המטען לרשת החשמל, חבר את המטען למצבר, בחר מצב טעינה והתחל 

בטעינת המצבר. ה-GENIUS הינו מטען אוטומטי לגמרי, ללא דאגות וניתן להשתמש בו בכל עונות השנה.

המטען מיועד למצברי חומצה-עופרת עם מתחי 6V / 12V, מצברים לתחום הימי, מצברי פריקה עמוקה, מצברי ג’ל, מצברי 

AGM,  מצברי תחזוקה נמוכה ומצברי ליתיום-יון.

טעינת מצברים עם 
מתח נמוך.

טעינת מצברים מתים עם 

מתח נמוך עד 1V. ניתן גם 

 FORCE להשתמש במצב

החדש המאפשר שליטה 

על הטעינה ולהתחיל ידנית 

טעינה של מצברים מתים 

.0V עם מתח נמוך עד

מחייה מצברים.

מצב טעינה מיוחד למצברים 

מתים / בעלי קורוזיה קשה. 

המטען מזהה את מצב 

הטעינה הנדרש ומתחיל 

בפרופיל טעינה בעל 9 

שלבים לתיקון המצבר.

פיצוי תרמי.

בתוך המטען ישנו חיישן 

תרמי המנטר את טמפ’ 

הסביבה, החיישן מווסת 

את הטעינה בכדי להימנע 

מטעינת יתר בתנאי חום 

וטעינה לא 

מספקת בתנאי קור.

טעינה ללא דאגות.

טעינה בכל עונה, בכל מז”א 

למצבר בריא יותר.

ניתן להשאיר את המטען 

מחובר לרשת החשמל 24/7 

ללא דאגות של טעינת יתר. 

המטען חוזר אוטומטית 

למצב שנבחר אחרון.
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Patented Technologyתכולת האריזה
Patented: visit no.co/patents

מקסימום אפשרויות
המלחצים של מטען ה-GENIUS מגיעים בצורת תנינים 

לגישה נוחה יותר במקרה של טרמינלים קטנים וצפופים, 
ניתן לנתק את המלחצים ולהשתמש בכבלים עם סופית עין 

לטובת חיבור קבוע למצבר.
מטען וכבלים מתחלפים

217 ס"מ

55 ס"מ

142.24 ס"מ

מלחצי מצבר + 
כבלים עם סופית עין

הוראות למשתמש

M6
קוטר 6 מ”מ

כבלים עם סופית עין
ניתן לחבר ישירות 

למצבר או למלחצי תנין

3.2 ס"מ

120-240VAC, 50-60Hzמתח כניסה:

מקסימום 75Wהספק ביציאה:

משתנהמתח טעינה:

 5A (12V), 5A (6V)זרם טעינה:

עופרת-חומצה, ליתיוםהרכב כימי:

C 40° - 20°-טווח טמפ' הפעלה:

C 60° - 30°-טווח טמפ' אחסון:

1V (12V), 1V (6V)גילוי מתח נמוך:

:DC 197.1 ס"מאורך כבל חשמל

:AC 182.1 ס"מאורך כבל חשמל

>0.5mAהפסד זרם חוזר:

עד 120Ah, תחזוקה לכול מתאים למצברים:
הסוגים

IP65הגנת מעטפת לפי תקן:

11.7*7.4*4.8 ס”ממידות )אורך*רוחב*גובה(:

0.68 ק”גמשקל יחידה:

אווירקירור:

מתח מצבר:
זמן טעינה משוער בשעות:

:20Ah33

:40Ah66

:80Ah1212

:100Ah1515

:120Ah1818

6V12V

תכולת האריזה:
• מטען GENIUS5 עם 

מחברים מתחלפים
• מלחצי תנין המתחברים 

לכבלים עם סופית עין
• מתלה למטען ורצועה

• 2 ברגים להתקנה
• הוראות הפעלה ואחריות

161
מ"מ

117
מ"מ

48
מ"מ

74
מ"מ
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מתלה + רצועה 2* ברגים


