SWITCH MODE ACCULADER

Switch Mode Acculader

Model No.
SEC - 1245E
SEC - 1260E
SEC - 1280E
SEC - 2425E
SEC - 2440E

Gebruikers Handleiding
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw acculader gaat gebruiken
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Aansluiting voor accu(bank) 1
Aansluiting voor accu(bank) 2
Aansluiting voor massa
Laadindicatie LED
DIP schakelaars voor instelling van de werking
van de lader
6. Aansluiting voor afstandsbediening
7. Drukschakelaar voor half vermogen
(“Half Power Mode”)
8. LED voor indicatie half vermogen

9.
10.
11.
12.
13.
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AC ingang aan/uit schakelaar
AC zekeringhouder
Ventilator
Aansluiting voor temperatuursensor
AC voedingskabel ingang
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14. Kabel met connectoren voor afstandsbediening *
15. Afstandsbediening *
(*14 & 15 are optionele accessories)
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16. Temperatuursensor
17. Plug
(* 14,15,16 en 17 zijn optionele accessories)
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BESCHRIJVING VAN LOODZUUR ACCU’S EN LADERS
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UITDRUKKING VAN ACCUCAPACITEIT (Ah)
De accucapaciteit is de hoeveelheid energie die een accu op kan slaan en aan een belasting
kan afgeven. De capaciteit is evenredig met de hoeveelheid stroom die een accu kan leveren
gedurende een vastgestelde hoeveelheid tijd. De accucapaciteit wordt uitgedrukt in Ampère
Uren (Ah). Bijvoorbeeld, als één van de benchmarks (referentiekaders) bepaalt de industrie
hoeveel ampère stoom de accu kan leveren gedurende 20 uur bij 26,7º C totdat de
accuspanning onder de 10,5 volt daalt bij een 12 V en 21 volt bij een 24 V accu. Bijvoorbeeld,
een 100 Ah accu levert 5 ampère gedurende 20 uur. Andere benchmark-metingen zijn een 8uurs ontlading voor UPS accu’s en 10 uur voor telecom accu’s. Accucapaciteit wordt ook wel
uitgedrukt in Reserve Capaciteit (RC) in minuten. RC is de tijd in minuten gedurende welke
de accu 25 ampère kan leveren bij 26,7º C totdat de accuspanning is gedaald tot 10,5 V voor
een 12 V accu en 21 V voor een 24 V accu.
De benaderde relatie tussen de twee eenheden RC en Ah is als volgt:
Capaciteit in Ah = Reserve Capaciteit in RC minuten x 0,6
TYPISCHE BATTERIJ FORMATEN
Hieronder staat een tabel met een aantal batterij formaten voor het voeden van omvormers:
BCI * Groep
Batterij Voltage, V
Batterij Ah
27/31
12
105
4D
12
160
8D
12
225
GC2**
6
220
* Battery Council International
** Golfkarretje
REDUCTIE VAN BRUIKBARE CAPACITEIT BIJ HOGERE ONTLADINGSRATIO’S
Zoals hierboven vermeld wordt de accucapaciteit in Ah gespecificeerd bij een ontladingstijd
van 20 uur. Als de ontladingssnelheid wordt opgevoerd, dan wordt de bruikbare capaciteit
minder vanwege het “Peukert Effect”. Deze relatie is niet lineair maar gaat ongeveer volgens
onderstaande tabel:
Tabel 1. Accu capaciteit versus een ontladingstijd van 20 uur
Uren ontlading
20
10
8
6
5
3
2
1

Bruikbare capaciteit
100%
87%
83%
75%
70%
60%
50%
40%

Het gebruik van bovenstaande tabel laat zien dat een 100 Ah accu 100% van zijn capaciteit
vrijgeeft als hij wordt ontladen met een stroom minder dan 5 ampère gedurende 20 uur. Als
hij wordt ontladen met een stroom van 50 ampère dan kan hij deze stroom theoretisch
gedurende 2 uur leveren. Echter, bovenstaande tabel leert dat als hij binnen 2 uur wordt
ontladen, de beschikbare capaciteit maar 50% is, dus 50 Ah. Daarom zal deze accu bij 50
ampère stroomafname maar 50 Ah : 50 ampère = 1 uur kunnen worden gebruikt en geen
twee uur.
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Ontladingsdiepte en accu levensduur
Hoe meer een accu wordt ontladen bij iedere cyclus, des te minder het aantal mogelijke
ladings-/ontladingscycli. Het gebruik van meerdere accu’s dan het minimale aantal vereiste
zal de levensduur van de accubank verhogen. Een typische levensduur tabel wordt gegeven
in Tabel 2 hieronder:
Tabel 2. – Typische levensduur tabel
Ontladingsdiepte
% van Ah Capaciteit
10
50
80
100

Aantal cycli
Groep 27/31
1000
320
200
150

Aantal cycli
Groep 8D
1500
480
300
225

Aantal cycli
Groep GC2
3800
1100
675
550

Het wordt aangeraden om een maximale ontlading van 50% van de accucapaciteit aan te
houden.
VERLIES VAN ACCUCAPACITEIT BIJ LAGE TEMPERATUREN
Accu’s verliezen capaciteit bij lage temperaturen. Bij 0º C levert een accu ongeveer 70 tot
80% van zijn opgegeven capaciteit bij 26,7 º C. Als de luchttemperatuur om de accubank
lager is dan 26,7 º C, dan zijn extra accu’s nodig voor het behalen van dezelfde bruikbare
capaciteit. In een erg koud klimaat wordt daarom gebruik van een geïsoleerde / verwarmde
accuruimte aanbevolen.
SERIËLE EN PARALLELLE VERBINDING VAN ACCU’S
Seriële verbinding

Figuur 1. Seriële verbinding
Als twee of meer accu’s in serie worden geschakeld, dan kunt u hun spanningen optellen
maar hun Ah capaciteit blijft hetzelfde. Figuur 1 hierboven laat 4 stuks 6 V, 200 Ah accu’s zien
die in serie zijn geschakeld. Ze vormen samen een accubank van 24 V met een capaciteit
van 200 Ah. De positieve pool van accu 4 wordt de positieve aansluiting van de 24 V bank.
De negatieve pool van accu 4 is verbonden met de positieve pool van accu 3. De negatieve
pool van accu 3 is verbonden met de positieve pool van accu 2. De negatieve pool van accu
2 wordt verbonden met de positieve pool van accu 1. De negatieve pool van accu 1 wordt de
negatieve aansluiting van de 24 V accubank.
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laadstroom & 40 A +/- 1 A voor halve laadstroom voor SEC-1280E, 25 A voor normale
laadstroom & 12,5 A +/- 1 A voor halve laadstroom voor SEC-2425E en 40 A voor normale
laadstroom & 20 A +/- 1 A voor halve laadstroom voor SEC-2440E. Zodra de belasting de
stroomlimiet waarde bereikt, dan wordt het stroombegrenzing circuit geactiveerd en de
uitgangsspanning zakt. Sommige belastingen zoals motoren, compressors, gloeilampen,
halogeenlampen, hitte elementen, relais, spoelen, condensatoren etc., trekken een erg hoge
inschakelstroom, die wel kan oplopen tot 10 maal hun normale stroomvraag. Overtuig u
ervan dat de inschakelstroom of de maximale normale stroomvraag van de belasting lager is
dan de stroomlimiet van de lader. Gebruik geen belasting die meer stroom trekt dan 45A &
22,5 A voor halve laadstroom +/- 1 A voor SEC-1245E, 60 A (30 A +/- 1 A voor halve
laadstroom) voor SEC-1260E, 80 A (40 A +/- 1 A voor halve laadstroom) voor SEC-1280E,
25A en 1255 voor halve laadstroom +/- 1A voor SEC-2425 of meer dan 40 A (20 A +/- 1 A
voor halve laadstroom) voor SEC-2440E. Zodra de stroom die wordt getrokken door de
belasting zakt tot onder bovenstaande stroomlimieten, zal de lader naar normale
bedrijfstoestand schakelen.
De accu wordt overbelast / oververhit / verliest water of kookt.

a)

b)

Er is een externe belasting verbonden met de accu als deze wordt geladen. 3-fase
laden wordt aanbevolen voor het laden van alleen accu’s of ongeladen accu’s (er is
geen belasting verbonden met de accu als deze wordt geladen). Als ook een
belasting wordt verbonden met de accu, zal een deel van de uitgangsstroom van de
lader naar deze belasting gaan. Zo kan de lader blijven hangen in fase 2 als de
stroom die wordt getrokken door de belasting hoger is dan de waarde van de
drempelstroom die de overgang bepaalt van fase 2 naar fase 3. Dit leidt tot
overlading, oververhitting en verlies van elektrolyt in de accu.
Voor het opladen van een accu terwijl er ook een belasting op aan is gesloten, moet
fase 2 spanning gelijk zijn aan fase 3 spanning (fase 2 is uitgeschakeld). Selecteer
“belaste accu (Loaded Battery)” met behulp van de DIP schakelaars (5) S1 en S2 –
Zie “Het selecteren van het type accu en laadfasen”.
Twee accubanken worden tegelijk geladen en de accu’s in de twee banken zijn in
ongelijke ontladingstoestand. Als er meer dan één accubank tegelijk wordt
opgeladen met behulp van fase 3 laden, verzeker u er dan van dat de accu’s in de
banken gelijk zijn ontladen. Als één bank volledig ontladen is en de andere is bijna
vol, dan zal de opgeladen bank onderhevig zijn aan overlading gedurende de tijd dat
de lader in fase 2 zit voor het opladen van de volledig ontladen accubank. Als twee
accubanken moeten worden opgeladen en ze zijn ongelijk geladen, selecteer dan “2
fase laden” met behulp van DIP schakelaars (5) S1 en S2 (beide in uit/off toestand) Zie “Het selecteren van het type accu en laadfasen”.

Het duurt uitzonderlijk lang voordat een accu is opgeladen of als de acculader werkt
als DC voeding / UPS, dan zakt de uitgangsspanning bij lagere DC belastingsstroom
Het apparaat staat in “Half Power Mode” (halve laadstroom). Groene LED (8), die zich
linksonder op het voorpaneel bevindt is aan. Als deze toestand wordt geselecteerd, zal de
maximale laadstroom automatisch worden beperkt tot 22,5 A+/- 1 A voor SEC-1245E, 30 A
+/- 1 A voor SEC-1260E, 40 A +/- 1 A voor SEC-1280E, 12,5A +/- 1 A voor SEC-2425E en 20
A +/-1 A voor SEC-2440E. Daarom wordt de laadtijd verhoogd. Schakel de “Half Power
Mode” uit als volledige laadstroom is vereist.
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HET OPLADEN VAN ACCU’S
Accu’s kunnen worden geladen met behulp van een goede kwaliteit AC gevoede acculader of
via alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen, wind of hydro systemen. Zorg ervoor
dat een goede kwaliteit laadregelaar wordt gebruikt. Het wordt aanbevolen om de accu’s niet
te laden met een stroom groter dan C/5 (waarbij C de capaciteit (Ah) van de accu is bij 20 uur
ontladingstijd). Of raadpleeg de technische gegevens van de accu.
Verder, voor het volledige opladen (tot 100% van de capaciteit), wordt het aanbevolen om
een 3 traps temperatuurgecompenseerde lader te gebruiken (constante bulk laadstroom
gevolgd door constante boost/absorptie laadspanning gevolgd door constante druppel
laadspanning).
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Spanning, V

LAADFASEN

Fase 1
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Uo

Fase 2
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Timed for 4/8
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Fase 3
U Fase
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80% van lader
stroomcapaciteit lader

10% van lader
stroomcapaciteit van lader
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DE LADER IN GEBRUIK NEMEN-VOORBEREIDING
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Als de lader wordt gebruikt om een accu te laden en tegelijkertijd een belasting te voeden,
dan is het nodig om het spanningsniveau van fase 2 op hetzelfde niveau in te stellen als fase
3 om overlading te voorkomen. Als gevolg hiervan zal de accu in slechts 2 fasen worden
geladen – fase 1 en fase 3. Dit geldt ook als 2 accubanken tegelijk moeten worden geladen
en deze in een verschillende ontladingstoestand zijn.
Een paar schakelaars S1 en S2 van de DIP schakelaars (5) wordt gebruikt om het accutype
in te stellen en voor het aanpassen van de Boost fase 2 als er accu’s / twee accubanken
moeten worden geladen met verschillende ontladingstoestanden. De volgende instellingen
kunnen worden gedaan met behulp van de DIP schakelaars S1 en S2:
WAARSCHUWING! Verander de DIP instellingen niet als de acculader operationeel is.
Verander alleen de DIP instellingen als de lader uit staat, dus nadat de lader is uitgeschakeld.
OPMERKING: De spanningen gelden voor een accutemperatuur van 26,7º C
DIP schakelaar instellingen voor SEC-1245E, SEC-1260E & SEC-1280E
S1

S2

Alleen laden
UIT*
AAN*
AAN
UIT

Float

Boost

Accutype
/toepassing

13,8 V* 14,8 V* Fleece / AGM*
13,8 V 14,4 V Nat / Gel

Laadfasen
3 fasen (fase 1, 2, 3)
3 fasen (fase 1, 2, 3)

Laden van een belaste accu
Of
Het laden van twee accubanken en de accu’s in de twee banken zijn ongelijk geladen
UIT
UIT
13,8 V 13,8 V Belaste accu
2 fasen (fase 1,3)
(kunnen zowel nat,
gel als AGM zijn)
* Fabrieksinstelling
DIP schakelaar instellingen voor SEC-2425E, SEC-2440E S1 S2
Alleen laden
UIT*
AAN*
AAN
UIT

27,6 V* 29,6 V* Fleece / AGM*
27,6 V 28,8 V Nat / Gel

3 fasen (fase 1, 2, 3)
3 fasen (fase 1, 2, 3)

Laden van een belaste accu
Of
Het laden van twee accubanken en de accu’s in de twee banken zijn ongelijk geladen
UIT
UIT
27,6 V 27,6 V Belaste accu
2 fasen (fase 1,3)
(kunnen zowel nat,
gel als AGM zijn)
* Fabrieksinstelling
WAARSCHUWING!
Controleer dat de instelling S1-AAN en S2-AAN nooit wordt geselecteerd
SELECTIE VAN DE TIJD VOOR FASE 2 – CONSTANTE OVERSPANNING, GETIMEDE
ABSORPTIE / BOOST LAADTOESTAND (“Uo” FASE)
Fase 2 – constante overspanning, getimede absorptie/boost laadtoestand wordt bestuurd
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26,7 º C. Dus, als de accutemperatuur aanzienlijk hoger of lager is dan 26,7 º C, dan wordt hij
te weinig of teveel geladen tenzij de acculader voorzien is van temperatuurcompensatie.
TEMPERATUUR SENSOR PROBE TF-500
Deze lader heeft een voorziening voor temperatuurcompensatie. Een temperatuursensor –
model no. TF-500 (16,17), is optioneel beschikbaar.
WAARSCHUWING! Deze temperatuursensor is gematched en gekalibreerd voor iedere
acculader en mag niet worden verwisseld met een andere sensor.
De temperatuursensor wordt geleverd met 5 meter kabel. Er zit een plug (17) aan één zijde. Steek deze plug in de
aansluiting die is aangeduid met TS (12) aan de achterkant van de lader. Aan de andere zijde zit het sensorelement
(16). Monteer deze sensor op gelijke hoogte vast aan de bovenzijde van de accu zodat goede warmtegeleiding mogelijk
is. Als de sensor aangesloten is, dan zullen de spanningen gedurende fase 2 en fase 3 automatisch worden aangepast
afhankelijk van de accutemperatuur en de bovengenoemde temperatuurs coëfficiënt.
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Interruptible Power Supply). Voor beide toepassingen schakel de DIP schakelaars (5) S1 en
S2 naar uit (off) positie zodat de lader werkt in fase 2 laadtoestand (Zie verder “Het
selecteren van het type accu en laadfasen”)
GEBRUIK VAN DE LADER ALS GELIJKSPANNINGSVOEDING
Om de lader te gebruiken als voeding, schakel eerst de DC belasting (verbruikers) uit.
Verbind de belasting met de massa aansluiting en één van de twee positieve aansluitingen (1
of 2). Overtuig u ervan dat de maximale hoeveelheid stroom die wordt gevraagd door de
belasting niet groter is dan de maximale stroomcapaciteit van de lader. Schakel vervolgens
de lader aan en vervolgens de verbruikers.
GEBRUIK VAN DE LADER ALS EEN DC UPS
In een DC UPS (Un-Interruptible Power Supply) voedt de lader tegelijkertijd de DC belasting
en de accu. Zolang de wisselspanning (AC) beschikbaar is voor de lader en de lader normaal
werkt, zal de lader zowel de DC belasting voeden en de accu laden / druppelladen. Als de AC
stroom uitvalt of de lader stopt met werken, zal de accu automatisch de DC belasting gaan
voeden. Zodra er weer AC stroom beschikbaar komt zullen de verbruikers automatisch weer
worden gevoed door de lader en tegelijkertijd wordt de accu weer bijgeladen.
WAARSCHUWING! Wees er zeker van de som van de stroom zoals gevraagd door de
verbruikers (DC belasting) en de stroom vereist voor het laden van de accu niet hoger zijn
dan de maximale stroomcapaciteit van de lader.
Om de lader als UPS te gebruiken, schakel eerst de DC belasting uit en verbind deze met de
accu. Verbind vervolgens de accu met de lader zoals hierboven beschreven in “Het opladen
van een accu buiten het voertuig”.
Zet de lader aan en dan de verbruikers.
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laadstroom & 40 A +/- 1 A voor halve laadstroom voor SEC-1280E, 25 A voor normale
laadstroom & 12,5 A +/- 1 A voor halve laadstroom voor SEC-2425E en 40 A voor normale
laadstroom & 20 A +/- 1 A voor halve laadstroom voor SEC-2440E. Zodra de belasting de
stroomlimiet waarde bereikt, dan wordt het stroombegrenzing circuit geactiveerd en de
uitgangsspanning zakt. Sommige belastingen zoals motoren, compressors, gloeilampen,
halogeenlampen, hitte elementen, relais, spoelen, condensatoren etc., trekken een erg hoge
inschakelstroom, die wel kan oplopen tot 10 maal hun normale stroomvraag. Overtuig u
ervan dat de inschakelstroom of de maximale normale stroomvraag van de belasting lager is
dan de stroomlimiet van de lader. Gebruik geen belasting die meer stroom trekt dan 45A &
22,5 A voor halve laadstroom +/- 1 A voor SEC-1245E, 60 A (30 A +/- 1 A voor halve
laadstroom) voor SEC-1260E, 80 A (40 A +/- 1 A voor halve laadstroom) voor SEC-1280E,
25A en 1255 voor halve laadstroom +/- 1A voor SEC-2425 of meer dan 40 A (20 A +/- 1 A
voor halve laadstroom) voor SEC-2440E. Zodra de stroom die wordt getrokken door de
belasting zakt tot onder bovenstaande stroomlimieten, zal de lader naar normale
bedrijfstoestand schakelen.
De accu wordt overbelast / oververhit / verliest water of kookt.

a)

b)

Er is een externe belasting verbonden met de accu als deze wordt geladen. 3-fase
laden wordt aanbevolen voor het laden van alleen accu’s of ongeladen accu’s (er is
geen belasting verbonden met de accu als deze wordt geladen). Als ook een
belasting wordt verbonden met de accu, zal een deel van de uitgangsstroom van de
lader naar deze belasting gaan. Zo kan de lader blijven hangen in fase 2 als de
stroom die wordt getrokken door de belasting hoger is dan de waarde van de
drempelstroom die de overgang bepaalt van fase 2 naar fase 3. Dit leidt tot
overlading, oververhitting en verlies van elektrolyt in de accu.
Voor het opladen van een accu terwijl er ook een belasting op aan is gesloten, moet
fase 2 spanning gelijk zijn aan fase 3 spanning (fase 2 is uitgeschakeld). Selecteer
“belaste accu (Loaded Battery)” met behulp van de DIP schakelaars (5) S1 en S2 –
Zie “Het selecteren van het type accu en laadfasen”.
Twee accubanken worden tegelijk geladen en de accu’s in de twee banken zijn in
ongelijke ontladingstoestand. Als er meer dan één accubank tegelijk wordt
opgeladen met behulp van fase 3 laden, verzeker u er dan van dat de accu’s in de
banken gelijk zijn ontladen. Als één bank volledig ontladen is en de andere is bijna
vol, dan zal de opgeladen bank onderhevig zijn aan overlading gedurende de tijd dat
de lader in fase 2 zit voor het opladen van de volledig ontladen accubank. Als twee
accubanken moeten worden opgeladen en ze zijn ongelijk geladen, selecteer dan “2
fase laden” met behulp van DIP schakelaars (5) S1 en S2 (beide in uit/off toestand) Zie “Het selecteren van het type accu en laadfasen”.

Het duurt uitzonderlijk lang voordat een accu is opgeladen of als de acculader werkt
als DC voeding / UPS, dan zakt de uitgangsspanning bij lagere DC belastingsstroom
Het apparaat staat in “Half Power Mode” (halve laadstroom). Groene LED (8), die zich
linksonder op het voorpaneel bevindt is aan. Als deze toestand wordt geselecteerd, zal de
maximale laadstroom automatisch worden beperkt tot 22,5 A+/- 1 A voor SEC-1245E, 30 A
+/- 1 A voor SEC-1260E, 40 A +/- 1 A voor SEC-1280E, 12,5A +/- 1 A voor SEC-2425E en 20
A +/-1 A voor SEC-2440E. Daarom wordt de laadtijd verhoogd. Schakel de “Half Power
Mode” uit als volledige laadstroom is vereist.
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INTERNE / EXTERNE ZEKERINGSWAARDEN
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