
Angel Tablet Charger

1. ตสู้ามารถชารจ์ไฟ Tablet ไดต้งั� แต ่10, 20, 30, 45 และ 60 เครอ�ื ง

2. ตผู้ลติจากโลหะหนา 1.6 mm. เคลอื บส ีPower Coating ตดิทนนาน

3. ฝาหนา้มีชอ่งตดิแผน่อะคริคิใส  สามารถมองเหน็ภายในตไู้ดง้า่ย

4. มือจบัสแตนเลสอยา่งดี หนา 3 mm. สาํหรบัใชเ้คล�อื นยา้ยเครอ�ื งไดอ้ยา่งสะดวก (ยกเวน้ Model T-10)

5. ลอ้หมนุได ้360 องศา สามารถลอ็คลอ้ได ้และรบันา�ํ หนกัไดเ้ป็นอยา่งดี

6. ฝาต ู้เปิด-ปิด ดา้นหนา้-ดา้นหลงั พรอ้มกญุแจลอ็คเพ�ือความปลอดภยั

7. ผนงัตมีู้ชอ่งระบายอากาศ และพดัลมระบายความรอ้นพรอ้มตะแกรงปอ้งกนัอนัตรายจากใบพดัลมทงั�  2 ดา้น

8. ตะแกรงชอ่งเสยี บชบุพลาสตกิ PPE ปอ้งกนัการขดูขีดเครอ�ื ง Tablet

9. ท�ีเก็บสายไฟดา้นขา้งต ู้เพ�ือความเรยีบรอ้ย และสะดวกในการเคล�อื นยา้ยตู้

10. แผงวงจรควบคมุ ใชร้ะบบเทอรมิ์นอลแบบเสยีบ งา่ยในการถอดประกอบและซอ่มบาํรุง

11. ตวัเครอ�ื งออกแบบโดยเนน้ความปลอดภยัของผใู้ชเ้ป็นหลกั โดยเฉพาะเดก็นกัเรยีน นกัศกึษา

12. อปุกรณท์�ีใชไ้ดม้าตราฐานอตุสาหกรรม และโรงงานผผู้ลติไดม้าตรฐาน ISO9001 

�คุณสมบตัขิองเครือง

  ไมโครคอนโทรลเลอร ์ใหค้วามแมน่ยาํ

 ในการชารจ์ไฟ และลดการกระชากของ

  กระแสไฟ มีตวัเลขบอกเวลาชารจ์ไฟ ปล�กัไฟมาตรฐานความปลอดภยั
      มีฟิวสป์อ้งกนักระแสเกิน

  ลอ้ขนาดใหญ่รบันา�ํ หนกัไดม้าก

มีเบรกลอ็กลอ้ปอ้งกนัการล�นื ไหล

   ลอ้หมนุไดร้อบตวั 360 องศา

มือจบัสแตนเลสชว่ยใหเ้ข็นเคล�อื นยา้ย
สะดวก พดัลมและชอ่งระบายอากาศ
      กญุแจลอ็กตหู้นา้-หลงั
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    เพ�ือใหเ้ครอ�ื ง Tablet มีความพรอ้มในการใชง้าน

อยา่งตอ่เน�ือง  และเพ�ือความปลอดภยัของผใู้ช ้ 

ต ู้Angel Charger เป็นผลติภณัฑค์ณุภาพสงู แข็งแรง

ทนทาน  ผลติจากโรงงานท�ีไดม้าตราฐาน  ISO9001  

ควบคมุการชารจ์ไฟดว้ยระบบอตัโนมตั ิเพ�ืออายกุาร

ใชง้านท�ียาวนานของตวัเครอ�ื งและแบตเตอรร์ � ี มีระบบ

ปอ้งกนัเพ�ือความปลอดภยัในขณะทาํการชารจ์ไฟ

ชว่ยใหส้ะดวกในการเก็บรกัษาและปอ้งการการสญูหาย

ตะแกรงชบุพลาสตกิ PPE 
ทาํจากโลหะหนา 1.6 mm.
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1. ควบคมุการชารจ์ไฟดว้ยระบบไมโครคอนโทรลเลอร ์ใหค้วามแมน่ยาํและเท�ียงตรงสงู
2. แสดงเวลาดว้ยตวัเลขดจิิตอล สามารถตงั� เวลาการชารจ์ไดต้งั� แต ่10 นาที ถงึ 24 ช�วัโมง 
    สามารถตงั� ไดส้เตป็ละ 10 นาที และตวัเลขดจิิตอลเวลาขณะกาํลงัชารจ์ไฟและเม�ือชารจ์ไฟเสรจ็แลว้
3. ระบบชดเชยเวลาในการชารจ์ไฟในกรณีท�ีไฟฟา้ขดัขอ้ง เม�ือไฟมาตามปกตเิครอ�ื งจะทาํงานตอ่
    ตามเวลาท�ีเหลอื อยเู่พ�ือชารท์ไฟใหเ้ตม็ 100%  และตดัไฟเม�ือครบเวลาท�ีตงั� ไวเ้พ�ือชว่ยปอ้งกนั
    การเกิด Over Charge และชว่ยลดอนัตรายจากอคัคีภยัในกรณีเปิดตใู้ชง้านตอนกลางคืน 
4. มีระบบลดการกระชากกระแสไฟฟา้ในตอนแรกของการเปิดชารจ์ โดยใช ้Solid State Relay
    แบบ Zero Voltage Crossing และแยกการเปิดชารจ์ ทีละชดุ ชดุละ 10 - 20 เครอ�ื งแลว้แตรุ่น่
5. ระบบควบคมุพดัลมระบายความรอ้นในขณะชารท์ไฟ และหลงัจากการชารจ์ไฟเสรจ็ 
    เพ�ือระบายความรอ้นท�ีสะสมอยใู่หล้ดลง
6. แผงวงจรควบคมุอิเลก็ทรอนิกสพ์น่เคลอื บดว้ย Plastic Coating เพ�ือปอ้งกนัการกดักรอ่นของ
    สารเคมี ความชืน�  และแมลงตา่งๆ
7. รางปล�กัไฟแข็งแรงไดม้าตรฐาน มีไฟแสดงสถานะการจา่ยไฟและแผงวงจรปอ้งกนัฟา้ผา่ 
8. ระบบปอ้งกนัไฟร�วั ไฟช๊อต ไฟดดู ELCB : Earth Leakage Circuit Breaker ( Option )
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รุ่น ช่องเสยีบ ขนาดช่องเสยีบ ขนาด Tablet

2.7-3.7 cm.

7-25 cm.

14-31 

  cm.
TABLET

Angel Tablet Charger

www.angeltablet.com

www.angeladvance.com

ขนาดต ู้(กxสxล)

      2.7 cm.

3.7 cm.

3.0 cm.
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