Angel Tablet Charger
เพือใหเ้ครอื ง Tablet มีความพรอ้มในการใชง้าน
อยา่งตอ่เนือง และเพือความปลอดภยัของผใู้ช ้
ตู้ Angel Charger เป็ นผลติภณ
ั ฑค์ณ
ุ ภาพสงู แข็งแรง
ทนทาน ผลติจากโรงงานทีไดม้าตราฐาน ISO9001
ควบคมุการชารจ์ไฟดว้ยระบบอตัโนมตัิ เพืออายกุาร
ใชง้านทียาวนานของตวัเครอื งและแบตเตอรร์ี มีระบบ
ปอ้งกนัเพือความปลอดภยัในขณะทาํการชารจ์ไฟ
ชว่ยใหส้ะดวกในการเก็บรกัษาและปอ้งการการสญ
ู หาย

คุณสมบต
ั ข
ิ องเครือง
1. ตสู้ามารถชารจ์ไฟ Tablet ไดต้งัแต่ 10, 20, 30, 45 และ 60 เครอื ง
2. ตผู้ลติจากโลหะหนา 1.6 mm. เคลอืบสี Power Coating ตดิทนนาน
3. ฝาหนา้มีชอ่งตดิแผน่อะคริคิใส สามารถมองเหน็ภายในตไู้ดง้า่ย
4. มือจบัสแตนเลสอยา่งดี หนา 3 mm. สาํหรบัใชเ้คลอืนยา้ยเครอื งไดอ้ยา่งสะดวก (ยกเวน้ Model T-10)
5. ลอ้หมนุได ้ 360 องศา สามารถลอ็คลอ้ได ้ และรบันาํ หนกัไดเ้ป็ นอยา่งดี
6. ฝาตู้ เปิ ด-ปิ ด ดา้นหนา้-ดา้นหลงั พรอ้มกญ
ุ แจลอ็คเพือความปลอดภยั
7. ผนงัตมู้ีชอ่งระบายอากาศ และพดัลมระบายความรอ้นพรอ้มตะแกรงปอ้งกนัอนัตรายจากใบพดัลมทงั 2 ดา้น
8. ตะแกรงชอ่งเสยีบชบุพลาสตกิ PPE ปอ้งกนัการขดูขีดเครอื ง Tablet
9. ทีเก็บสายไฟดา้นขา้งตู้ เพือความเรยีบรอ้ย และสะดวกในการเคลอืนยา้ยตู้
10. แผงวงจรควบคมุ ใชร้ะบบเทอรม์ินอลแบบเสยีบ งา่ยในการถอดประกอบและซอ่มบาํรุง
11. ตวัเครอื งออกแบบโดยเนน้ความปลอดภยัของผใู้ชเ้ป็ นหลกั โดยเฉพาะเดก็นกัเรยีน นกัศกึษา
12. อปุกรณท์ีใชไ้ดม้าตราฐานอตุสาหกรรม และโรงงานผผู้ลติไดม้าตรฐาน ISO9001

ไมโครคอนโทรลเลอร ์ ใหค้วามแมน่ยาํ
ในการชารจ์ไฟ และลดการกระชากของ
กระแสไฟ มีตวัเลขบอกเวลาชารจ์ไฟ

ตะแกรงชบุพลาสตกิ PPE
ทาํจากโลหะหนา 1.6 mm.

ปลกัไฟมาตรฐานความปลอดภยั
มีฟิวสป์อ้งกนักระแสเกิน

ลอ้ขนาดใหญ่รบันาํ หนกัไดม้าก
มีเบรกลอ็กลอ้ปอ้งกนัการลนืไหล
ลอ้หมนุไดร้อบตวั 360 องศา

มือจบัสแตนเลสชว่ยใหเ้ข็นเคลอืนยา้ย
สะดวก พดัลมและชอ่งระบายอากาศ
กญ
ุ แจลอ็กตหู้นา้-หลงั
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Angel Tablet Charger

คุณสมบต
ั ท
ิ างเทคนิค
1. ควบคมุการชารจ์ไฟดว้ยระบบไมโครคอนโทรลเลอร ์ ใหค้วามแมน่ยาํและเทียงตรงสงู
2. แสดงเวลาดว้ยตวัเลขดจิิตอล สามารถตงัเวลาการชารจ์ไดต้งัแต่ 10 นาที ถงึ 24 ชวัโมง
สามารถตงัไดส้เตป็ละ 10 นาที และตวัเลขดจิิตอลเวลาขณะกาํลงัชารจ์ไฟและเมือชารจ์ไฟเสรจ็แลว้
3. ระบบชดเชยเวลาในการชารจ์ไฟในกรณีทีไฟฟา้ขดัขอ้ง เมือไฟมาตามปกตเิครอื งจะทาํงานตอ่
ตามเวลาทีเหลอือยเู่พือชารท์ไฟใหเ้ตม็ 100% และตดัไฟเมือครบเวลาทีตงัไวเ้พือชว่ยปอ้งกนั
การเกิด Over Charge และชว่ยลดอนัตรายจากอคัคีภยัในกรณีเปิ ดตใู้ชง้านตอนกลางคืน
4. มีระบบลดการกระชากกระแสไฟฟา้ในตอนแรกของการเปิ ดชารจ์ โดยใช ้ Solid State Relay
แบบ Zero Voltage Crossing และแยกการเปิ ดชารจ์ ทีละชดุ ชดุละ 10 - 20 เครอื งแลว้แตรุ่น่
5. ระบบควบคมุพดัลมระบายความรอ้นในขณะชารท์ไฟ และหลงัจากการชารจ์ไฟเสรจ็
เพือระบายความรอ้นทีสะสมอยใู่หล้ดลง
6. แผงวงจรควบคมุอิเลก็ทรอนิกสพ์น่เคลอืบดว้ย Plastic Coating เพือปอ้งกนัการกดักรอ่นของ
สารเคมี ความชืน และแมลงตา่งๆ
7. รางปลกัไฟแข็งแรงไดม้าตรฐาน มีไฟแสดงสถานะการจา่ยไฟและแผงวงจรปอ้งกนัฟา้ผา่
8. ระบบปอ้งกนัไฟรวั ไฟช๊อต ไฟดดู ELCB : Earth Leakage Circuit Breaker ( Option )
รุ ่น

ช่องเสยีบ

ขนาดช่องเสยีบ

T-60

60

2.7 cm.

T-45

45

3.7 cm.

T-30

30

T-20

20

T-10

10

ขนาด Tablet

ขนาดตู้ (กxสxล)

7-25 cm.

80 x 87 x 60 cm.
50 x 87 x 56 cm.
3.0 cm.

TABLET

50 x 70 x 56 cm.
50 x 53 x 56 cm.

14-31
cm.

2.7-3.7 cm.
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