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u Sạc đồng thời tối đa 5 Bộ Pin

u Chỉ số dung lượng sạc của từng Bộ Pin một

u Mất chưa đến 3 giờ để sạc từ trạng thái hết pin

u Nguồn điện điều biến tự động, 100-240 Vac

u Đầu kết nối nguồn điện chính nối tiếp

Bộ sạc này có thể sạc liên tục tối đa 5 Bộ Pin
(DCNM‑WLIION). Trạng thái sạc của từng Bộ Pin được
hiển thị trên đèn LED chỉ báo dung lượng sạc riêng rẽ.
Có thể để Bộ Pin trong Bộ sạc khi đã sạc đầy. Điều này
sẽ không có tác động đối với mức sạc và tuổi thọ của các
Bộ Pin. Bộ sạc để gắn lên tường.
Ổ cắm nối tiếp nguồn điện chính cho phép tối đa số bộ
sạc được kết nối thành chuỗi để có thể chia sẻ từ cùng
một ngõ ra nguồn điện chính giống nhau:

• Có thể lắp thành chuỗi tối đa 2 bộ sạc cho các khu vực
100-127 Vac, 50-60 Hertz tại 10A.

• Có thể lắp tối đa 5 bộ sạc theo kiểu nối tiếp cho các
khu vực dùng điện 220-240 Vac, 50-60 Hertz tại 10A.

Chức năng

Nút điều khiển và Đèn báo
• Năm đèn LED chỉ báo dung lượng sạc của từng Bộ Pin.
• Đèn chỉ báo LED bật/tắt nguồn điện chính.

Nối liên thông
• Ổ cắm của nguồn điện chính.
• Ổ cắm nguồn điện chính nối tiếp.
• Đầu nối sạc bộ pin.

Chứng chỉ và phê duyệt

EU CE, WEEE

US UL, FCC

CA CSA, ICES‑003

KR KC

AU/NZ RCM

JP PSE

CN RoHS Trung Quốc

SA SASO

Khu vực Dấu chất lượng/tuân thủ quy định

Châu Âu CE DCNM-WCH05

Thông số kỹ thuật

Điện

Điện Áp Nguồn 100-240 Vac +/- 10 %
50/60 Hz

Tiêu hao điện tối đa 300 W



Đặc tính cơ học

Kích thước (C x R x S) 340 x 195 x 82 mm
(13,4 x 7,6 x 3,2 in)

Trọng lượng (không có pin) 1,8 kg (3,97 lb)

Màu Đen (RAL 9017)

Đặc tính môi trường

Nhiệt độ vận hành Từ 5 ºC đến +45 ºC
(41 ºF đến +113 ºF)

Nhiệt độ bảo quản và vận
chuyển

Từ -20 ºC đến +70 ºC
(-4 ºF đến +158 ºF)

Độ ẩm tương đối < 95 %, > 5 %

Thông tin đặt hàng

Bộ sạc DICENTIS cho 5 pin
Bộ sạc cho sạc tối đa 5 Bộ Pin (DCNM‑WLIION). Màu
đen: RAL 9017.
Mã đơn hàng DCNM-WCH05

Bộ sạc DICENTIS cho 5 Pin (JP)
Bộ sạc (phiên bản Nhật Bản) cho sạc tối đa 5 Bộ Pin
(DCNM‑WLIION). Màu đen: RAL 9017.
Mã đơn hàng F.01U.311.906
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