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Geachte lezer,

Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en feliciteren u met uw technisch

hoogwaardige Fronius product. De onderhavige handleiding helpt u erbij zich met dit

product vertrouwd te maken. Als u de handleiding zorgvuldig leest, zult u de veelzijdige

mogelijkheden van uw Fronius-product leren kennen. Alleen op deze wijze kunt u de

voordelen ervan optimaal benutten.

Neem a.u.b. nota van de veiligheidsvoorschriften en zorg hierdoor voor meer veiligheid

op de plaats waar het product wordt toegepast. De zorgvuldige behandeling van het

product waarborgt een lange levensduur, hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit zijn

essentiële voorwaarden voor uitstekende resultaten.

Inleiding
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Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHU-
WING!

VOORZICHTIG!

„ATTENTIE!“ duidt op het gevaar van minder goede resultaten en mogelijke
beschadiging van de uitrusting.

ATTENTIE!

Het apparaat is volgens de laatste stand der techniek volgens de officiële
veiligheidseisen vervaardigd. Bij onjuiste bediening of misbruik bestaat
echter het gevaar voor
- het leven van de gebruiker of dat van derden,
- het apparaat en ander materiaal van de exploitant,
- het efficiënt werken met het apparaat.

Alle personen, die met de ingebruikneming, de bediening, het onderhoud en
reparatie van het apparaat te maken hebben, moeten
- overeenkomstig gekwalificeerd zijn,
- over kennis beschikken met betrekking tot de omgang met laadappara-

ten en accu’s en
- deze gebruiksaanwijzing volledig lezen en exact opvolgen.

De gebruiksaanwijzing moet op de plaats waar het apparaat wordt gebruikt
worden bewaard. Naast de gebruiksaanwijzing moeten bovendien de alge-
meen geldende, evenals de lokale regelgeving ter voorkoming van ongeval-
len en ter bescherming van het milieu worden nageleefd.

Alle aanwijzingen met betrekking tot veiligheid en gevaren op het apparaat
- in leesbare toestand houden,
- niet beschadigen,
- niet verwijderen,
- niet afdekken, afplakken of overschilderen.

De plaatsen, waar de aanwijzingen met betrekking tot veiligheid en gevaren
op het apparaat zijn aangebracht, vindt u in het hoofdstuk „Algemeen“ in de
gebruiksaanwijzing van het apparaat.

Storingen, die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, voor het inschakelen
van het apparaat verhelpen.

Het gaat om uw veiligheid!

Algemeen

Belangrijk!

„WAARSCHUWING!“ Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. Wanneer
deze niet wordt vermeden, kan dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot
gevolg hebben.

„VOORZICHTIG!“ Duidt op een situatie die mogelijk schade tot gevolg kan
hebben. Wanneer deze niet wordt vermeden, kan dit lichte of geringe
verwondingen evenals materiële schade tot gevolg hebben.

„Belangrijk!“ duidt op tips voor het gebruik en andere bijzonder nuttige
informatie. Het duidt niet op een schadelijke of gevaarlijke situatie.

Wanneer u een symbool ziet dat in het hoofdstuk „Veiligheidsvoorschriften“ is
afgebeeld, is verhoogde opmerkzaamheid vereist.
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Het apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik overeenkomstig de bedoe-
ling.  Ieder ander of afwijkend gebruik geldt als niet overeenkomstig de
bedoeling. Voor hieruit voortvloeiende schade, evenals voor gebrekkige of
onjuiste resultaten aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid.

Tot gebruik overeenkomstig de bedoeling behoort ook
- het volledig lezen en opvolgen van de gebruiksaanwijzing en alle aanwij-

zingen met betrekking tot veiligheid en gevaren,
- het naleven van de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden,
- het naleven van alle tips van de fabrikanten van de accu en de auto.

Gebruik overeen-
komstig de
bedoeling

Accu’s bevatten zuren die de ogen en huid aantasten. Bovendien ontstaan bij
het laden van accu’s gassen en dampen, die schadelijk voor de gezondheid
kunnen zijn en onder bepaalde omstandigheden bijzonder explosief zijn.
- Mogelijke ontstekingsbronnen, zoals vuur en open licht uit de omgeving

van de accu verwijderd houden,
- De verbinding met de accu (bijv. accuklemmen) in geen geval tijdens het

laden loskoppelen,
- Vrijgekomen gassen en dampen in geen geval inademen,
- Voor voldoende toevoer van frisse lucht zorgen,
- Geen gereedschap of elektrisch geleidende metalen op de accu leggen

om kortsluiting te vermijden,
- Accuzuur mag in geen geval in de ogen, op de huid of op de kleding

komen. Veiligheidsbril en geschikte veiligheidskleding dragen. Druppels
accuzuur direct en grondig met schoon water afspoelen, in geval van
nood een arts raadplegen.

Gevaar door
zuren, gassen en
dampen

Gevaren door
net- en laadstro-
om

Bij het werken met laadapparaten staat u aan talrijke gevaren bloot, zoals
bijvoorbeeld:
- elektrisch gevaar door net- en laadstroom,
- schadelijke elektromagnetische velden, die voor dragers van een pace-

maker levensgevaarlijk kunnen zijn.

Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Elke elektrische schok is in principe
levensgevaarlijk. Om elektrische schokken tijdens het werk te vermijden:
- geen spanningvoerende delen binnen en buiten het apparaat aanraken,
- in geen geval de accupolen aanraken,
- laadkabel resp. accuklemmen niet kortsluiten.

Alle kabels en leidingen moeten vast zitten, onbeschadigd en geïsoleerd zijn
en een voldoende dikke kern hebben. Loszittende verbindingen, door hitte
aangetaste of beschadigde kabels of kabels en leidingen met een te dunne
kern direct door een geautoriseerd bedrijf laten herstellen.

Het gebruik respectievelijk het opslaan van het apparaat buiten de aangege-
ven voorwaarden geldt niet als gebruik overeenkomstig de bedoeling. De
fabrikant is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

Precieze informatie over de toelaatbare omgevingsvoorwaarden kunt u
vinden in de technische gegevens in de gebruiksaanwijzing.

Omgevingsvoor-
waarden
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Bescherming van
uzelf en derden

Personen, vooral kinderen, tijdens het gebruik van het apparaat en van de
werkplek weghouden. Bevinden zich echter nog personen in de omgeving
- deze op de hoogte brengen van alle gevaren (voor de gezondheid

schadelijke zuren en gassen, gevaar door net- en laadstroom, ...),
- geschikte veiligheidsmiddelen ter beschikking stellen.

Controleer voordat u de werkplek verlaat, of tijdens uw afwezigheid geen
persoonlijk letsel of materiële schade kan ontstaan.

- Apparaten met een randaardedraad alleen op een net met randaarde en
een wandcontactdoos met randaardecontact aansluiten. Wordt het
apparaat op een net zonder randaarde of een wandcontactdoos zonder
randaardecontact aangesloten, dan geldt dit als ernstig nalatig. De
fabrikant is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

- Het apparaat uitsluitend volgens de op het kenplaatje aangeduide be-
schermingsgraad gebruiken.

- Het apparaat nooit in gebruik nemen, wanneer het is beschadigd.
- Controleer of koellucht onbelemmerd via de luchtsleuven het apparaat

kan in- en uitstromen.
- De staat van de net- en apparaatkabels regelmatig door een elektromon-

teur laten controleren.
- Niet in goede staat verkerende veiligheidsvoorzieningen en onderdelen

die niet in onberispelijke staat verkeren, vóór het inschakelen van het
apparaat door een geautoriseerd bedrijf laten herstellen.

- Veiligheidsvoorzieningen nooit omzeilen of buiten werking stellen.

Veiligheidsmaat-
regelen bij
normaalgebruik

De gebruiker heeft de verantwoording ervoor te zorgen dat geen elektromag-
netische storingen aan elektrische en elektronische systemen optreden.
Apparaten van klasse A kunnen in woonwijken radiografische storingen
veroorzaken. In dit geval kan van gebruikers worden verlangd, passende
maatregelen te treffen.

EMV- en EMF-
maatregelen

Voor de gegevensbescherming van wijzigingen ten aanzien van fabrieksins-
tellingen is de gebruiker verantwoordelijk. In geval van gewiste persoonlijke
instellingen is de fabrikant niet aansprakelijk.

Gegevensbe-
scherming

Algemene aanwij-
zingen bij de
omgang met
accu’s

- Accu’s beschermen tegen vuil en mechanische beschadiging.
- Geladen accu’s in een koele ruimte opslaan. Bij ca. +2 °C (35,6 °F) vindt

de minste zelfontlading plaats.
- Door middel van een wekelijkse visuele controle vaststellen dat de accu

tot het MAX-merkteken met zuur (elektrolyt) is gevuld.
- Werking van het apparaat niet starten resp. direct stoppen en de accu in

een geautoriseerde werkplaats laten controleren bij:
- ongelijkmatig zuurpeil resp. hoog waterverbruik in afzonderlijke cellen,

verzoorzaakt door een mogelijk defect.
- ontoelaatbare verwarming van de accu tot boven 55 °C (131 °F).

Het apparaat heeft onder normale bedrijfsomstandigheden slechts minimale
verzorging en onderhoud nodig. Enkele punten verdienen echter absoluut
aandacht, om het apparaat jarenlang gebruiksklaar te houden.
- Telkens voor gebruik de netstekker en de netkabel evenals de laadka-

bels resp. accuklemmen op beschadiging controleren.
- Bij vervuiling de kast van het apparaat met een zachte doek en alleen

met reinigingsproducten zonder oplosmiddelen reinigen.

Onderhoud en
reparatie
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Reparaties en herstelwerkzaamheden mogen uitsluitend door een geautori-
seerd bedrijf plaatsvinden. Alleen originele vervangingsonderdelen gebruiken
(geldt ook voor genormeerde onderdelen). Bij niet originele onderdelen is niet
gewaarborgd, dat deze voldoende robuust en veilig zijn geconstrueerd en
geproduceerd.

Zonder toestemming van de fabrikant geen wijzigingen aan het apparaat
aanbrengen.

Het afvoeren mag uitsluitend volgens de nationale en regionale bepalingen
plaatsvinden.

De garantieperiode voor dit apparaat bedraagt twee jaar na factuurdatum. De
fabrikant aanvaardt echter geen aansprakelijkheid, wanneer de schade is toe
te schrijven aan een of meerdere volgende oorzaken:
- Gebruik niet overeenkomstig de bedoeling,
- Ondeskundig aansluiten en bedienen,
- Gebruik van het apparaat bij defecte beveiligingssystemen,
- Niet opvolgen van richtlijnen in de gebruiksaanwijzing,
- Eigenmachtig aangebrachte veranderingen aan het apparaat,
- Schades door invloed van vreemde voorwerpen of overmacht.

Vrijwaring en
aansprakelijkheid

Gooi dit apparaat niet bij het huishoudelijk afval!
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG met betrekking tot elektrische en
elektronische apparatuur en omgezet in nationaal recht moeten afgedankte
elektrische gereedschappen gescheiden worden ingezameld en gerecycled
om het milieu te ontzien. Lever daarom uw afgedankte apparaat bij uw
leverancier in of vraag informatie over een lokaal, geautoriseerd inzamelpunt
resp. afvalverwerkingssysteem.
Het negeren van deze EU-richtlijn kan negatieve gevolgen hebben voor het
milieu en uw gezondheid!

Afvoeren als
afval

Onderhoud en
reparatie
(vervolg)

De gebruiker is verplicht minstens eenmaal per 12 maanden een veilig-
heidscontrole aan het apparaat uit te laten voeren.

De fabrikant raadt ook een kalibratie van de stroombronnen aan, eveneens
om de 12 maanden.

Een veiligheidscontrole door een gekwalificeerde elektromonteur dient te
worden uitgevoerd:
- na het aanbrengen van veranderingen;
- na installatie of ombouw;
- na het uitvoeren van reparaties en onderhoud;
- na elke periode van maximaal twaalf maanden.

Voor de veiligheidscontrole dient u zich te houden aan de van kracht zijnde
nationale en internationale normen en richtlijnen.

Voor meer informatie over het uitvoeren van veiligheidscontroles en kalibra-
ties kunt u terecht bij de servicedienst. Deze verstrekt u op verzoek de
noodzakelijke documentatie.

Veiligheidscont-
role
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Het auteursrecht op deze gebruiksaanwijzing behoort toe aan de fabrikant.

Teksten en afbeeldingen komen overeen met de stand der techniek bij het
ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze gebruik-
saanwijzing kan de gebruiker geen rechten ontlenen. Voor voorstellen voor
verbeteringen en het attenderen op fouten in deze gebruiksaanwijzing zijn wij
u dankbaar.

Auteursrecht

Apparaten met CE-aanduiding voldoen aan de eisen, die in de richtlijn voor
laagspanningsverdraagzaamheid en elektromagnetische verdraagzaamheid
worden gesteld.

Veiligheidsken-
merking

Apparaten die zijn voorzien van dit TÜV-testsymbool voldoen aan de eisen
van de voor Canada en de Verenigde Staten geldende normen.

Apparaten die zijn voorzien van dit TÜV-testsymbool voldoen aan de eisen
van de voor Japan geldende normen.

Apparaten die zijn voorzien van dit TÜV-testsymbool en deze op het ken-
plaatje aangeduide identificatietekens voldoen aan de eisen van de relevante
normen voor Australië.
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Algemeen

Het belangrijkste kenmerk van de nieuwe
Actieve Inverter Technologie is het intelli-
gent laden. Daarbij past het laadproces
zich automatisch aan de leeftijd en de
laadtoestand van de accu aan. Van deze
innovatie profiteren zowel de levensduur
en de onderhoudsvrijheid van de accu als
ook de rendabiliteit.

De Actieve Inverter Technologie is geba-
seerd op een inverter met actieve gelij-
krichting en een intelligente veiligheidsuit-
schakeling. Onafhankelijk van mogelijke
schommelingen in de netspanning houdt
een digitale regeling de laadstroom en -
spanning constant.

Principe

Door de compacte constructie neemt het apparaat minder ruimte in en wordt het mobiele
gebruik ervan aanzienlijk vereenvoudigd. Daarbij komt dat de actieve inverter „On-
Board“ kan worden gebruikt. Hoewel het laadapparaat over een omvangrijke uitrusting
beschikt kan deze modulair worden uitgebreid en is daardoor perfect op de toekomst
voorbereid. Hiervoor staat een groot aantal opties ter beschikking.

Concept

Afb.1 Laadapparaat Selectiva Active Inverter

Het laadapparaat is voorzien van veiligheidssymbolen op het typeplaatje. De veiligheids-
symbolen mogen noch worden verwijderd noch worden overgeschilderd.

Waarschuwingen
op het apparaat

Afb. 2 Typeplaatje

Pas de functies pas toe nadat u de gebruiksaanwijzing volledig hebt gelezen.

Mogelijke ontstekingsbronnen, zoals vuur, vonken en open licht uit de omgeving van de accu
verwijderd houden.

Explosiegevaar! Door het laden ontstaat in de accu knalgas.

Accuzuur is etsend en mag in geen geval in aanraking komen met de ogen, de huid of kleding.

Voor binnengebruik. Niet aan regen blootstellen.

Afgedankte apparaten niet met het huisvuil, maar volgens de veiligheidsvoorschriften afvoeren.

Tijdens het laden voor voldoende toevoer van buitenlucht zorgen. Apparaat minimaal 50 cm
boven de vloer monteren.
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Voor de ingebruikname

WAARSCHUWING! Onjuiste bediening kan ernstig lichamelijk letsel en
omvangrijke materiële schade veroorzaken. Beschreven functies pas gebrui-
ken nadat de volgende documenten volledig zijn gelezen en begrepen:
- Gebruiksaanwijzing
- Alle gebruiksaanwijzingen van de systeemcomponenten, in het bijzonder

de veiligheidsvoorschriften
- Gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van de

accu en het voertuig.

Netaansluiting Op het huis vindt u het typeplaatje met vermelding van de toelaatbare netspanning. Het
apparaat is uitsluitend voor deze netspanning geschikt. De benodigde zekering van de
netvoedingskabel vindt u in het bijgevoegde gegevensblad laadkarakteristiek. Is de
netkabel of de netstekker bij uw apparaat niet aangebracht, dan netkabel of netstekker
volgens de nationale normen monteren.

OPMERKING! Een elektrische installatie met onvoldoende capaciteit kan
ernstige materiële schade tot gevolg hebben. De netvoedingskabel en de
zekering ervan moeten overeenkomstig de bestaande elektriciteitsvoorziening
worden aangelegd. De technische gegevens op het typeplaatje zijn van kracht.

Het laadapparaat dient uitsluitend voor het laden van accu’s volgens het bijgevoegde
gegevensblad laadkarakteristiek. Ieder ander of afwijkend gebruik geldt als niet overeen-
komstig de bedoeling. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende
schade. Tot gebruik overeenkomstig de bedoeling behoort ook
- het naleven van alle aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing
- het regelmatig controleren van de net- en laadkabel

Gebruik overeen-
komstig de
bedoeling

WAARSCHUWING! Het laden van een droge accu (primaire elementen) en
niet weer oplaadbare accu’s kan ernstig lichamelijk letsel en grote materiële
schade veroorzaken en is daarom verboden.

Veiligheid
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WAARSCHUWING! Onjuiste bediening kan ernstig lichamelijk letsel en
omvangrijke materiële schade veroorzaken. Beschreven functies pas gebrui-
ken nadat de volgende documenten volledig zijn gelezen en begrepen:
- deze gebruiksaanwijzing
- alle gebruiksaanwijzingen van de systeemcomponenten, in het bijzonder

de veiligheidsvoorschriften

OPMERKING! Naar aanleiding van actualiseringen kunnen functies op uw
apparaat beschikbaar zijn, die in deze gebruiksaanwijzing niet zijn beschreven
of omgekeerd. Bovendien kunnen enkele afbeeldingen in geringe mate afwijken
van de bedieningselementen op uw apparaat. De werking van deze bedienings-
elementen is echter gelijk.

Nr. Functie - standaardvariant
(1) Aanduiding laadtoestand 25%
(2) Aanduiding laadtoestand 50%
(3) Aanduiding laadtoestand 75%

Afb. 3 Bedieningspaneel

Belangrijk! Hierna wordt het bedieningspaneel in LED-uitvoering toegelicht.

(1)
(2)
(3)
(4)

Nr. Functie - omschakelvariant
(1) Aanduiding laadtoestand 25%
(2) Aanduiding laadtoestand 50%
(3) Aanduiding laadtoestand 75%

(7)

(5)
(6)

(8)

Standaardvariant Omschakelvariant

De competentie van de nieuwe laadapparaten houdt niet op bij de functionele uitrus-
tingskenmerken, ook op het terrein van veiligheid blijken de actieve inverters het best te
zijn toegerust. De volgende veiligheidskenmerken zijn standaard:
- Spannings- en vonkvrije klemmen sluiten het gevaar van explosies uit
- De beveiliging tegen ompolen voorkomt beschadiging of vernieling van de accu of

het laadapparaat
- Een effectieve beveiliging van het laadapparaat biedt bescherming tegen kortslui-

ting. Bij kortsluiting hoeft geen zekering te worden vervangen.
- Een bewaking van de laadtijd biedt een effectieve bescherming tegen het overladen

en vernielen van de accu.
- Dankzij de uitgebreide beveiliging ontstaat onder ongunstige omstandigheden een

gereduceerd vervuilingspercentage. Daarvan profiteert de betrouwbaarheid van het
laadapparaat.

- Beveiliging tegen te hoge temperatuur door middel van derating (reductie van de
laadstroom bij het toenemen van de temperatuur boven de grenswaarde)

Veiligheidscon-
cept - standaard
veiligheidsvoor-
zieningen

Bedieningselementen en aansluitingen

Algemeen

Bedieningspa-
neel
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(4) Aanduiding laadtoestand 100%
(5) Lampje ‘Bedrijfsklaar’

(6) -

(7) Toets Start/Stop en Setup
- voor het onderbreken en weer voort-

zetten van het laadproces
- voor de toegang tot het Setup-menu

en het kiezen van de laadkarakteris-
tiek (10 s indrukken)

(8) Lampje ‘Storing’

(4) Aanduiding laadtoestand 100%
(5) Lampje ‘Bedrijfsklaar’,

laadspanning 12 V
(6) Lampje ‘Bedrijfsklaar’,

laadspanning 24 V
(7) Toets Start/Stop, spanningskeuze

en Setup
- voor het onderbreken en weer voort-

zetten van het laadproces
- Keuze laadspanning 12 V / 24 V
- voor de toegang tot het Setup-menu

en het kiezen van de laadkarakteris-
tiek (10 s indrukken)

(8) Lampje ‘Storing’

Bedieningspa-
neel standaard-
variant
(vervolg)

Afb. 5 Bovenzijde huis

Afb. 4 Onderzijde huis

Nr. Functie
(9) AC Input - netbus
(10) Bevestigingsbeugel netkabel

monteren
(11) Aansluiting P2 - I/O-poort

voor opties op de I/O-poort
(12) Aansluiting P1 - bus laadkabel

bovendien ook voor opties externe
stop, temperatuurgestuurd laden

Nr. Functie
(13) Verbindingskabel
(14) Afneembaar display
(15) Aansluiting P3 - visuele poort

Aansluiting intern of extern display
(16) Aansluiting P4 - multipoort

voor het aansluiten van statuslampen,
datacommunicatie, ...

(9) (11) (12)

Aansluitingen
aan de onderzijde

Aansluitingen
aan de bovenzij-
de

(14) (15) (16)

(10)

(13)

Aansluiten van
opties

OPMERKING! Gevaar van beschadiging van het apparaat en toebehoren.
Opties en systeemuitbreidingen alleen aansluiten bij losgenomen netstekker en
wanneer de laadkabel van de accu is losgekoppeld.
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Gebruik bij montage van het laadapparaat aan een vaste ondergrond de in de verpak-
king geïntegreerde boorsjabloon.

OPMERKING! Alleen bij verticaal rechtopstaande stand is beschermingsklasse
IP44 gegarandeerd.

Bij montage van het laadapparaat in een schakelkast (of vergelijkbare
afgesloten ruimten) door ventilatie voor voldoende
warmteafvoer zorgen. De afstand rondom het apparaat moet 10 cm (3,94 inch)
bedragen.

Om ook de toegankelijkheid van de stekkers te waarborgen, is voor de montage de
volgende ruimte in mm (inch) nodig:

Afb. 7 Benodigde ruimte

140
(5.51)

233 (9.17)

247 (9.72)
88 (3.46)

6,5 (.26)

Afb. 6 Display en kappen verwijderen

Zo nodig met een schroevendraaier
verwijderen:
- Display (14)
- Kap (17) aansluiting P3

Visuele poort
- Kap (18) aansluiting P4

Multipoort
- Kap (19) aansluiting P2

I/O-poort

(17)(14) (18)Kap verwijderen

Montage

11

70
(2.76)

20 (.79)

221 (8.7)

5 (0.2)

(19)
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1

2

3

4

Belangrijk! Het aanhaalmoment voor alle
schroeven bedraagt 2,4 Nm.

1. Drie schroeven (21) losdraaien
2. Bevestigingsbeugel (22) met de

eerder losgedraaide schroeven (21)
monteren

3. Schroeven (21) losdraaien
4. Trekontlasting laadstekker (22) met

de eerder losgedraaide schroeven
(21) monteren

Bevestigingsbeu-
gel monteren
(optie)

Afb. 8 Bevestigingsbeugel en trekontlas
ting monteren

1. Netkabel op het laadapparaat aansluiten en in het stopcontact steken.
2. Laadapparaat bevindt zich in onbelaste toestand - het lampje ‘Bedrijfsklaar’ brandt:

VOORZICHTIG! Gevaar van materiële schade bij het laden van een defecte
accu of een onjuiste laadspanning. Voor het begin van het laadproces vast-
stellen of de te laden accu volledig functioneert en of de laadspanning van het
apparaat overeenkomt met de accuspanning.

3. Bij de omschakelvariant de accuspanning met behulp van de Start/Stop toets kiezen
4. Laadkarakteristiek in overeenstemming met de te laden accu kiezen

Belangrijk! Het type laadkarakteristiek kunt u vinden in het hoofdstuk „Het Setup-menu“
of op het bijgevoegde blad met gegevens.

Accu laden

Laadproces
starten

5. Bij boordnetten van voertuigen het contact en alle overige stroomverbruikers uit-
schakelen

6. Laadkabel (rood) met de pluspool (+) van de accu verbinden.
7. Laadkabel (zwart) met de minpool (-) van de accu verbinden.

WAARSCHUWING! Gevaar van ernstig lichamelijk letsel en materiële schade
door onjuist aangesloten laadklemmen. Laadklemmen op de juiste polen
aansluiten en op correcte elektrische verbinding met de accupolen letten.

12 V24 V

Omschakel

(21)
(21) (22)(22)

Standaard



8

10. Op de Start/Stop toets drukken om het laadproces af te sluiten

11. Laadkabel (zwart) van de minpool (-) van de accu losmaken
12. Laadkabel (rood) van de pluspool (+) van de accu losmaken

VOORZICHTIG! Gevaar van vonkvorming bij het te snel loskoppelen van de
laadklemmen. Laadproces door het indrukken van de Start/Stop-toets beëindi-
gen.

1. Op de Start/Stop toets drukken om het laadproces te stoppen

2. Laadproces gestopt - lampje ‘Bedrijfsklaar’ knippert

Opmerking! Gevaar van beschadiging van de aansluitbussen en aansluitstek-
kers. Laadkabel niet tijdens het laden aansluiten of losmaken.

Laadproces
afsluiten

Laadproces onderbreken

Laadproces
stoppen

Omschakel

12 V24 V

9. Serviceladen: Bij een volle accu schakelt het laadapparaat automatisch over op
serviceladen om de zelfontlading van de accu te compenseren. De accu kan voor
een willekeurige tijd op het laadapparaat aangesloten blijven.

7. Het laadproces start automatisch na ca. 2 s
8. Het aantal brandende LED’s geeft de laadtoestand van de accu weer

25 % 50 % 75 % 100 %

Laadproces

Standaard
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Belangrijk! Het volgende hoofdstuk geldt alleen voor het Standaard bedieningspaneel
met LED’s.

In het Setup-menu kiest u de laadkarakteristiek in overeenstemming met de te laden
accu of de opgave op het bijgevoegde blad met laadkarakteristieken (normaal laden,
voedingsfunctie, reactiveren van een diepontladen accu, bufferladen).

Belangrijk! De laadkabel niet op de accu aansluiten. Bij aangesloten laadklemmen kan
geen laadkarakteristiek worden gekozen.

1. Netkabel op het laadapparaat aansluiten en in het stopcontact steken.

2. Laadapparaat bevindt zich in onbelaste toestand - het lampje ‘Bedrijfsklaar’ brandt

3. De Start/Stop toets ca. 10 s indrukken om het Setup-menu op te roepen

ca. 10 s

4. Het lampje ‘Bedrijfsklaar’ gaat uit
Het laadapparaat bevindt zich in de Setup modus

De ingestelde laadkarakteristiek wordt op het display weergegeven

12 V24 V

Omschakel

12 V24 V

Omschakel

3. Op de Start/Stop toetst drukken om het laadproces voort te zettenLaadproces
opnieuw starten

Setup-menu

Algemeen

Het Setup-menu
binnengaan

Standaard

Standaard
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5. Op de Start/Stop toets drukken op de laadkarakteristiek in overeenstemming met
het gegevensblad te kiezen

6. Wordt binnen de volgende 10 s geen keuze gemaakt, dan wordt de gekozen laad-
karakteristiek in het geheugen opgeslagen.

Belangrijk! Tijdens deze 10 s geen accu aansluiten.

De verdere wijze van handelen kunt u vinden in het hoofdstuk „Accu laden“.

7. Het lampje ‘Bedrijfsklaar’ brandt. Het laadapparaat is met de nieuw gekozen laadka-
rakteristiek automatisch gereed voor het volgende laadproces:

Laadkarakteris-
tiek kiezen

12 V24 V

OmschakelStandaard
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Bij het vervangen van een accu voedt het laadapparaat de boordelektronica. In het geheu-
gen opgeslagen voertuigspecifieke gegevens, instellingen en codes blijven behouden.

Belangrijk! In de voedingsfunctie is de beveiliging tegen ompolen uitgeschakeld.

De betreffende instellingen vindt u in het hoofdstuk „Het Setup-menu“. In tegenstelling
tot de gekozen laadkarakteristiek wordt na het loskoppelen van het net om veiligheidsre-
denen de voedingsfunctie niet in het geheugen opgeslagen.

WAARSCHUWING! Gevaar van ernstige materiële schade door onjuist aan-
gesloten laadklemmen. De beveiliging tegen ompolen is niet actief bij het
handmatig starten van de voedingsfunctie. Laadklemmen op de juiste polen
aansluiten en op correcte elektrische verbinding met de poolaansluitingen van
de auto letten.

In het Setup-menu kiest u de voedingsfunctie in overeenstemming met de boordspan-
ning (12 of 24 V, volgens het bijgevoegde blad met gegevens).

Voedingsfunctie (alleen Acctiva-serie)

Toelichting

12 V24 V

Gereedmaken

3. Voedingsfunctie volgens het bijgevoegde blad met gegevens activeren
4. Bij boordnetten van voertuigen het contact en alle overige stroomverbruikers uit-

schakelen
5. Laadkabel (rood) met de poolklem (+) van het voertuig verbinden
6. Laadkabel (zwart) met de poolklem (-) van het voertuig verbinden

24 V / 12 V

7. Het laadapparaat begint met de voedingsfunctie en neemt de voeding van de
boordelektronica over

8. Accu vervangen
9. Poolklemmen van het voertuig op de juiste wijze op de nieuwe accu aansluiten

Voedingsfunctie

Omschakel

Omschakel

Belangrijk! De laadkabel niet op de accu aansluiten. Bij aangesloten laadklemmen kan
geen laadkarakteristiek worden gekozen.

1. Netkabel op het laadapparaat aansluiten en in het stopcontact steken.
2. Laadapparaat bevindt zich in onbelaste toestand - het lampje ‘Bedrijfsklaar’ brandt

Standaard

Standaard
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12. Netstekker uit het stopcontact trekken
13. Laadklemmen van de poolklemmen in de auto losmaken

Belangrijk! Om de eerder ingestelde laadkarakteristiek automatisch weer in te stellen
de netstekker uit het stopcontact trekken. Wacht met het opnieuw aansluiten van de
netstekker tot de LED’s zijn uitgegaan.

Attentie! Gevaar van beschadiging van de aansluitbussen en aansluitstekkers.
Laadkabel niet tijdens de voedingsfunctie aansluiten of losmaken.

10. Start/Stop toets indrukken om de voedingsfunctie te stoppen of opnieuw te starten

Voedingsfunctie
stoppen

Bij de bufferlading is het inschakelen van stroomverbruikers (autoradio, koelbox, ...)
tijdens het laadproces mogelijk. Let op het volgende:
- de afgenomen stroom moet over langere tijd kleiner zijn dan de laadstroom.
- Is de laadstroom permanent lager dan de afgenomen stroom, dan wordt de accu

ontladen
- De laadduur wordt verlengd op grond van de bufferfunctie en schakelt mogelijk

daardoor de veiligheidsuitschakeling uit

Bufferlading (alleen Acctiva-serie)

Toelichting

Om een diepontladen accu (< 2 V) weer goed functionerend te maken moet u de daar-
voor geschikte laadkarakteristiek volgend het bijgevoegde blad met gegevens kiezen.

Belangrijk! Voor het laadproces de accu van het boordnet of de stroomverbruikers
loskoppelen. Sluit de accu pas weer op het boordnet aan, wanneer:
- het laadproces minstens één uur heeft geduurd
- een laadtoestand van minstens 50% is bereikt

Opnieuw activeren van een diepontladen accu (alle-
en Acctiva-serie)

Toelichting WAARSCHUWING! Bij het reactiveren van diepontladen accu’s vormt zich een
grotere hoeveelheid knalgas. Daarom mag het reactiveren van de accu alleen
buiten het voertuig plaatsvinden. Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte
waarin het reactiveren plaatsvindt.

Omschakel
11. Voedingsfunctie gestopt - lampje ‘Bedrijfsklaar’ knippert

24 V / 12 V

Standaard
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Veiligheidsvoor-
zieningen worden
geactiveerd

Lampje ‘Bedrijfsklaar’ knippert, lampje ‘Storing’ knippert:

Oorzaak: Storing netvoeding - netspanning buiten de tolerantie
Remedie: Netvoeding controleren

Lampje ‘Bedrijfsklaar’ brandt, lampje ‘Storing’ knippert:

Oorzaak: Kortsluiting van de laadklemmen of de laadkabel. Herkenning kortsluiting
actief

Remedie: Laadkabels, contacten en accupolen controleren

Oorzaak: Te hoge of te lage accuspanning
Remedie: Correcte laadkarakteristiek / functie kiezen of onjuiste accuspanning

ingesteld

Lampje ‘Bedrijfsklaar’ brandt, lampje ‘Storing’ brandt:

Oorzaak: Laadkabels omgepoold. Beveiliging tegen ompolen geactiveerd.
Remedie: Accu correct aansluiten.

Apparaat schakelt tijdens het laden uit

Oorzaak: Te hoge omgevingstemperatuur. Beveiliging tegen te hoge temperatuur
geactiveerd.

Remedie: Apparaat laten afkoelen. Het laadproces wordt automatisch voortgezet,
zodra het apparaat is afgekoeld. Zo niet, werkplaats raadplegen.

WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Vóór het openen
van het apparaat
- Apparaat van het net loskoppelen
- Verbinding met accu loskoppelen
- een duidelijk waarschuwingsbord tegen het opnieuw inschakelen aan-

brengen
- met behulp van een geschikte meter vaststellen dat elektrisch geladen

onderdelen (bijv. condensatoren) zijn ontladen

VOORZICHTIG! Een ontoereikende verbinding van de aardedraad kan
ernstig lichamelijk letsel en omvangrijke materiële schade veroorzaken. De
schroeven van het huis zijn een geschikte verbinding voor de draad voor het
aarden van het huis en mogen in geen geval door andere schroeven zonder
betrouwbare aardedraad worden vervangen.

Storingsdiagnose en storingen verhelpen

Veiligheid
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Het lampje ‘Bedrijfsklaar’ brandt, het lampje ‘Storing’ knippert, de aanduiding
laadtoestand 1/2/3/4 knippert

Laadfout

Oorzaak: Tijdoverschrijding in de betreffende laadfase of accucapaciteit te hoog
Remedie: Correcte laadkarakteristiek in overeenstemming met het bijgevoegde blad

met gegevens kiezen en laadproces herhalen

Oorzaak: Accu defect (kortsluiting in de cellen, sterke sulfatering)
Remedie: Accu controleren en zo nodig vervangen

Oorzaak: Optionele externe temperatuursensor is bij een te hoge of te lage tempera-
tuur geactiveerd

Remedie: Accu laten afkoelen of accu in een klimatologisch geschikte ruimte laden

Technische gegevens

De technische gegevens bevinden zich op het blad met gegevens dat bij het apparaat
wordt geleverd.

Toelichting
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