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WERKPLAATS ’98
Trends en aanbod acculaders en -conditiemeters

Tegenwoordig wordt er nogal wat
geëist van een startbatterij. Starten,
onder alle omstandigheden dat is
duidelijk, maar een moderne auto
is tegenwoordig volgepropt met al-
lerlei accessoires die de klok rond
energie (soms veel!) vragen. Daar-
naast vindt er in de accu een zelf-
ontladingsproces plaats. Heel ver-
velend als er net een klant geïnte-
resseerd is in die auto die al 3
maanden in de showroom staat.
Die is voor de klant bij voorbaat
besmet. Ook de accu en boordelek-
tronica zijn niet blij met een lang-
durig zelfontladingsproces.

Ladinggebrek is voor loodaccu’s
niet bepaald bevorderlijk; bij een
rustspanning onder de 12,3 V is er
al kans op sulfatatie en onder de
11,7 V is dit proces niet meer te
keren. Gevolg: de inactieve batterij
sterft een langzame dood.

Daarnaast kan een lege accu het
verlies betekenen van gegevens in
de boordelektronica. Dit geldt ui-
teraard ook indien u de accu in de
auto loskoppelt. En door piekspan-
ningen bij het weer aankoppelen
kunnen elektronisch geregelde sys-
temen danig in de war raken. Er
zijn gevallen bekend waarbij onge-
wild de airbag naar buiten kwam.

Serieuze zaak
Voldoende reden dus om de batte-
rij zelf, het laden en het testen als
een serieus onderwerp te behande-
len. Want, zeg nu zelf, hoe verkoop
je het een klant die in oktober voor
een onderhoudsbeurt is geweest en
die in december, na één nacht-
vorstje, blijft staan met zijn auto.

En misschien is het dan ook wel
niet zo vreemd dat hij vervolgens
de loop neemt (en misschien wel
krijgt) naar die fitter waar we alle-
maal zo over klagen.

Bij gebruik van accu’s is een
juiste lading dus van het grootste
belang. Laden met een lader die te
weinig capaciteit heeft en de accu
niet volledig laadt, leidt op den
duur tot capaciteitsverlies. En, een
lader met een te grote capaciteit,
dus dóórladen als de accu al vol is,
heeft eveneens negatieve gevolgen;
het leidt tot corrosie op de roosters
van de positieve accuplaten. Overi-
gens is het bovenstaande niet al-
leen van toepassing bij extern la-
den, ook indien de spannings-
regelaar verkeerd is afgesteld, zien
we dergelijke problemen.

Vraag is dus waar we op moeten
letten indien er een lader wordt
aangesloten om de batterij op peil
te brengen. De meeste leveranciers
geven aan voor welke Ah-range
hun lader geschikt is. Norm is dat
de normale laadtijd tussen de 8 à
15 uur ligt of de laadstroom in
ampères moet liggen tussen 1/20
en 1/10 van de nominale capaci-
teit. Met die laatste norm kan men
soms iets te positief voor de dag

willen komen door de effectieve
laadstroom te vermelden. Doordat
de meeste laders geen 100 procent
zuivere gelijkstroom leveren, maar
met het net iets mee pulseren ligt
de werkelijke laadstroom iets la-
ger. Rekenkundig gezien betreft
het een factor 0,66.

Snel of langzaam?
We hebben al geconstateerd dat
een normale laadtijd een nacht in
beslag neemt. Toch worden er le-
gio snelladers aangeboden die be-
loven de accu in een zucht (3 tot 5
keer zo snel) weer nieuw leven in
te blazen. Wees voorzichtig met dit
soort praktijken omdat deze appa-
raten de accu zeer snel in de gas-
ontwikkelingsfase (accu begint te
borrelen) brengen. Dan dient auto-
matisch of handmatig de laad-
stroom te worden verlaagd en bij
het bereiken van de laadspanning
moet de laadstroom nog verder
worden verlaagd. Dit gaat handma-
tig hooguit een paar keer goed
daarna, kost het u geheid een accu.

Sommige snelladers zijn voor-
zien van een starthulp. Bij een
‘lege’ batterij kunnen ze kortston-
dig een piekstroom leveren om te
starten. Ook hier is voorzichtig-
heid geboden want dergelijke piek-
spanningen kunnen een rare uit-
werking hebben op de auto-
elektronica. Het is beter is de auto
een kwartiertje aan de snellader te
zetten (u blijft dan wat de accu be-
treft in het veilige gebied) en daar-
na op eigen kracht te starten.
Naast genoemde laders bestaan er
ook druppelladers. Deze heffen de

zelfontlading van de accu geduren-
de opslag op. Van enige regeling is
hier weinig sprake, zodra een be-
paalde spanning is bereikt, wordt er
pulsgewijs geladen. Idealer is een
elektronisch geregelde bufferlader.
Deze laadt de accu op, schakelt uit
en komt daarna automatisch weer in
zodra de spanning onder een be-
paald niveau komt. Dit is een oplos-
sing voor showroom-auto’s. Derge-
lijke laders kunnen ook worden
gebruikt als 12 V spanningsbron op
bijvoorbeeld beurzen.

Laden met karakter
Tijdens het laadproces stijgt de cel-
spanning van de accu. Deze stijging

Testen en laden van accu’s ondergeschoven kindjes

Laden met beleid
Een goede accu is de spil van de moderne auto. Vreemd genoeg besteedt de

werkplaats nauwelijks aandacht aan deze belangrijke energiedrager. En dat

geldt óók voor de laad- en testapparatuur. De hoogste tijd om uw kennis bij te la-

den, zodat de accu in het vervolg beter in conditie blijft.

Ferm heeft een breed aanbod
laders in zijn programma die varië-
ren in mogelijkheden.De kleine
reeks vindt,vanwege de aantrek-
kelijke prijs,veel aftrek in de hob-
by-sfeer.Daarnaast heeft men ook
gecombineerde laders/start-
hulpen.
FOTO:FERM
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accu behoort tot het verleden dus
onnodig borrelen betekent het ein-
de van de accu.

Het voorgaande vraagt om een
gecontroleerd laadprincipe, in de
accumond ‘laadkarakteristiek’ ge-
noemd. Deze geeft de relatie tus-
sen de laadstroom van het laadap-
paraat, de laadspanning en de
laadtijd. Om het niet te ingewik-
keld te maken, geven we een voor-
beeld van de meest simpele rege-
ling, de W-karakteristiek. Bij een
dergelijk apparaat daalt de laad-
stroom bij het oplopen van de
spanning. Voordeel is dat het goed-
koop is, nadeel is dat het toestel
handmatig moet worden uitgezet.

Dit wordt ondervangen door een
WA-lader. De karakteristiek is ge-
lijk aan de eerstgenoemde, maar
bij het bereiken van de gasspan-
ning wordt een timer geactiveerd
die de lader uitschakelt. Daarnaast
zijn er laders met een elektronisch
werkend controlesysteem.
De snelle laders werken volgens

het WoWa-principe. In het begin
een hoge laadstroom, bij het berei-
ken van de gasspanning wordt een
lagere laadstroom ingesteld en de
definitieve uitschakeling is vervol-
gens automatisch.

In de auto wordt de accu door de
dynamo met bijbehorende regelaar
geladen volgens de IU-karakteris-
tiek. In concreto betekent dit dat er
wordt geladen met een constante
laadstroom. Vanaf het bereiken van
de gasspanning wordt eveneens de
spanning automatisch begrensd. U
begrijpt dat hier de laadstroom na-
dat de regelspanning is begrensd
weliswaar sterk terugloopt, maar
niet wordt uitgeschakeld. 

Met de Sun SBC-300 wordt uw
accu automatisch geladen:zodra
de cel(gas)spanning is bereikt
neemt de stroom af.En als de accu
vol is,wordt de lader uitgescha-
keld. Indien de spanning onder
een ingestelde waarde daalt,scha-
kelt het apparaat weer in.
FOTO:SUN ELECTRIC

Handig als het apparaat,naast een
laadmogelijkheid,een voorzie-
ning heeft om als starthulp te fun-
geren.Het is echter raadzaam om
hier heel gecontroleerd mee om te
gaan en te allen tijde piekspannin-
gen op het boordnet te voorko-
men.
FOTO:KÜHNE AUTOMOTIVE

Bosch heeft overwegend geregelde la-
ders in de lijst staan.Hiermee kunt u
zonder bezwaar automatisch een accu
opladen.
FOTO:BOSCH

Trends bij accu-
laden en -testen
● Voorkom piekspanning 

bij laden en testen

● Automatische laders hou-

den accu echt op conditie

● Starten en laden met 

hetzelfde apparaat

● Razendsnel en betrouw-

baar testen dankzij ‘conduc-

tance’ technologie

● Naast accuconditie ook

analyse dynamo en span-

ningsregelaar van groot 

belang

Een goede,geregelde acculader
haalt al het mogelijke uit de ener-
giedrager en is om die reden van
groot belang voor de actieve le-
vensduur.

FOTO: BOSCH

is afhankelijk van de toegepaste
laadstroom en de temperatuur.
Normaal gesproken begint de cel-
spanning bij zo’n 2,0 V en zal op-
lopen tot circa 2,65 V. Tijdens dit
proces zult u merken dat bij zo’n
2,4 V (de accu is dan voor 80 pro-
cent geladen) de inhoud begint te
borrelen, men spreekt dan van de
gasspanning. Tot aan het begin van
de gasspanning mogen loodaccu’s

met een relatief hoge stroomsterkte
worden geladen. Het naladen moet
echter wel met een lage stroom-
sterkte gebeuren omdat er anders
waterverlies optreedt en de tempe-
ratuur van de accu te hoog oploopt.
Even het belang hiervan: het bij-
vullen van de ‘onderhoudsvrije’

Een accu kan nog zo goed zijn,als
het interne of externe laadsys-
teem te kort schiet,zal het nooit
zijn top bereiken.Een goede lader
is dus erg belangrijk!
FOTO:TELWIN
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WERKPLAATS ’98
Trends en aanbod acculaders en -conditiemeters

Merk en type Toepassing Laadstroom/starthulp Laadkarakteristiek Uitvoering* Afmeting (mm) Batterijcapaciteit Prijs Leverancier

AC Delco Parts Center Holland
079-85 12V 15 A IU 1,2,3,4,5,7 300x220x250 n.v.t. ƒ 670 Postbus 54005

3008 JA
Rotterdam
☎ (010) 428 63 00
Fax: (010) 495 18 40

Bosch Robert Bosch bv
W 15 E 12/24V 10/5 A IWU 1,2,3,4,5,7,8 180x265x140 12-150 Ah ƒ 325 Postbus 502
W 20 E 12/24V 15/7,5 A IWU 1,2,3,4,5,7,8 220x265x140 12-180 Ah ƒ 400 2130 AM Hoofddorp
W 400 S 12/24V 30/15 A-220/250 A g.o. 1,2,5,7,10,11 250x400x590 36-300 Ah ƒ 1100 ☎ (023) 565 60 00
SL2470 E 6/12/24V 18/18/7 A-350/350/320 Ag.o. 1,2,3,5,7,10,11 242x390x890 12-400 Ah ƒ 2375 Fax: (023) 565 61 11

Deca Havam Automotive bv
Matic 6A 12V 4 A W 1,2,3,4,5,8 110x170x190 60 Ah ƒ 149 Postbus 3133
Class 5-10A 12V 1,5-6 A W 1,2,5 110x170x90 40-100 Ah vanaf ƒ 55 5902 RC Venlo
Class 12-50A 12/24V 6-35 A W 1,2,3,5 200x190x270 140-500 Ah ƒ 119-ƒ 223 ☎ (077) 387 95 14
Class Booster 150 12V 12 A/ 100 A W 1,2,3,5,10 200x190x270 200 Ah ƒ 215 Fax: (077) 387 28 16
Class Booster 220 12/24V 14 A/ 150 A W 1,2,3,5,10 340x300x160 300 Ah ƒ 272
Class Booster 300 12/24V 14 A/ 160 A W 1,2,3,5,10,11 400x300x64 350 Ah ƒ 324
Class Booster 500 12/24V 30 A/ 460 A W 1,2,3,4,5,10,11 450x320x700 600 Ah ƒ 782

Elektron Varta Autobatterijen 
IWU 12/8 12V 8 A IWU 1,2,3,4,7,9 270x175x150 vanaf 5 Ah ƒ 440 Bovendijk 137
IWU 24/8 24V 8 A IWU 1,2,3,4,7,9 270x175x150 vanaf 5 Ah ƒ 485 3045 PC Rotterdam
WLG 4-8-16 6-48V 2-12 A W 1,2,3,5,7 365x230x210 vanaf 11 Ah vanaf ƒ 650 ☎ (010) 461 56 15
HS 12/24-30 12/24V 30/15 A IUoU 1,2,3,4,5,7,9 220x320x135 vanaf 11 Ah ƒ 1335,- Fax: (010) 285 00 24

Ferm Ferm bv
160350 12V 4 A W 1,2,5,7,8 225x170x100 14,5-58 Ah ƒ 50 Postbus 134
160400 12V 9 A W 1,2,5,7,9, 225x170x100 25-100 Ah ƒ 60 8280 AC Genemuiden
160420 12V 15 A/ 180 A W 1,2,5,7,9,10 360x230x155 30-180 Ah ƒ 159 ☎ (038) 385 25 25
160440 12V 20 A W 1,2,5,7,9,10 360x230x155 50-350 Ah ƒ 185 Fax: (038) 385 50 77
161140 12/24V 17 A/ 250 A W 1,2,5,7,9,10,11 330x325x650 20-250 Ah ƒ 289
161150 12/24V 20 A/ 300 A W 1,2,5,7,9,10,11 330x325x650 20-300 Ah ƒ 309
161170 12/24V 33 A/ 480 A W 1,2,3,5,7,9,10,11 465x325x730 20-500 Ah ƒ 559
161180 12/24V 46 A/ 570 A W 1,2,3,5,7,9,10,11 465x325x730 20-700 Ah ƒ 639

Ferve Harrems Tools bv
F-204 12V 3 A W 1,2,5,7 110x70x120 24-50 Ah ƒ 90 Postbus 9600
F-705 6/12V 3/1,5 A W 1,2,5,7 150x90x130 10-50 Ah ƒ 105 3505 GP Utrecht
F-805 12V 5 A W 1,2,5,7 210x125x160 32-60 Ah ƒ 119 ☎ (030) 265 03 11
F-807 12/24V 8/4 A W 1,2,5,7,9 210x125x160 24-120 Ah ƒ 198 Fax: (030) 262 64 24
F-812 12/24V 12/6 A W 1,2,5,6,7,9 290x170x240 45-180 Ah ƒ 461
F-918 12/24V 20/10 A W 1,2,5,6,7,9 290x170x240 92-250 Ah ƒ 590
F-66 E 12V 3 A W 1,2,3,4,5,7 150x90x130 24-50 Ah ƒ 119
F-909 12/24V 8/4 A W 1,2,3,4,5,7,9 210x125x160 24-120 Ah ƒ 254
F-925 6/12/24V 55 A/ 250 A W 1,2,5,6,7,9,10,11 300x580x180 onbegrensd ƒ 1332
F-970 6/12/24V 70/ 450 A W 1,2,5,6,7,9,10,11 300x580x180 onbegrensd ƒ 2210

Fronius Wetac Automat. Imp
ST-Class 6/12V 8/3 A IWUoU 1,2,3,4,7,8,9 185x75x144 5-250 Ah/20h ƒ 480 Postbus 207
ST 12/10 12V 10 A IWUoU 1,2,3,4,7,8,9 185x75x144 5-500 Ah/20h ƒ 480 6710 BE Ede
ST 12/20 12V 20 A IUoU 1,2,3,4,7,8,9 240x75x144 10-1000 Ah/20h ƒ 960 ☎ (0318) 63 32 31
ST 24/5 12V 5 A IWUoU 1,2,3,4,7,8,9 240x75x144 5-250 Ah/20h ƒ 480 Fax: (0318) 63 36 60
ST 24/20 12/24V 20 A IUoU 1,2,3,4,7,8,9 240x75x144 10-1000 Ah/20h ƒ 1280
Krijnen
F10ES-12 12V 10 A W 1,2,3,4,5,8,9 200x110x150 50-85 Ah ƒ 228
F15ES-12/24 12/24V 15/8 A W 1,2,3,4,5,8,9 250x125x160 60-100 Ah ƒ 410
F25ES-12/24 12/24V 25/13 A W 1,2,3,4,5,8,9 330x160x190 100-180 Ah ƒ 598
F25EBDS-12/24 12/24V 25/13 A W 1,2,3,4,5,8,9 330x160x190 100-180 Ah ƒ 858
Telwin
Nevada 14 12V 6 A W 1,2,5 190x90x180 36-108 Ah ƒ 105
Nevada 15 12/24V 6/3 A W 1,2,5 190x90x180 36-108 Ah ƒ 122
Nevatronic 12 12V 4 A W 1,2,3,4,5,8,9 190x90x180 min 40 Ah ƒ 132
Leader 150 12 V 16 A W 1,2,5,9 280x220x205 36-210 Ah ƒ 264
Leader 210 12/24V 30 A/ 135 A W 1,2,5,9,10 280x220x205 36-205 Ah ƒ 356
Leader 400 12/24V 35 A/ 180 A W 1,2,5,9,10 340x260x230 32-300 Ah ƒ 432
Computer 6-48V 14 A g.o. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 395x290x270 20-250 Ah ƒ 900
Dynamic 210 12/24V 30 A/ 140A W 1,2,5,6,9,10 330x325x650 36-230 Ah ƒ 410
Dynamic 420 12/24V 60 A/ 260 A W 1,2,5,6,9,10 330x325x650 36-380 Ah ƒ 580
Dynamic 3000 12/24V 35 A/ 180 A W 1,2,5,6,9,10 350x260x750 30-300 Ah ƒ 614

Gys SP Benelux nv
CT 120 12V 5,5-8 A WU 1,2,5,11 290x260x110 120 Ah ƒ 205 B-9940 Evergem (Gent)
CT 150 E 6/12/24V 1-10 A WU 1,2,5,9,11 290x260x110 20-150 Ah ƒ 375 België
CA 130 6/12V 8 A WU 1,2,3,4,5,7,8 290x200x110 35-130 Ah ƒ 360 ☎ (00-32)92 58 00 08
CA 220 12V 10-15 A WU 1,2,3,4,5,7,8,11 290x200x110 45-220 Ah ƒ 485 Fax: (00-32)92 58 00 11
CA 180 E 6/12/24V 9-12 A WU 1,2,3,4,5,7,8,9,11 360x260x110 15-180 Ah ƒ 795
CA 350 E 6/12/24V 20-25 A WU 1,2,3,4,5,7,8,9,11 360x260x140 35-350 Ah ƒ 990
Starter 360 12V 20-25 A/ 140 A WU 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 360x260x140 35-360 Ah ƒ 795
Energys 900 12/24V 60 A/ 600 A WU 1,2,5,9,10,11 450x880x300 50-350 AH ƒ 2570
Energys 424 M 6/12/24V 30 A/ 300 A WU 1,2,5,9,10,11 450x780x300 50-125 Ah ƒ 1755

Overzicht aanbod acculaders
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Overzicht aanbod acculaders
Merk en type Toepassing Laadstroom/starthulp Laadkarakteristiek Uitvoering* Afmeting (mm) Batterijcapaciteit Prijs Leverancier

Helvi Kühne Automotive bv 
Progress 20 6/12/24V 20 A W 1,2,3,5,9,11 250x245x470 140 Ah ƒ 355 Postbus 19
Progress 5 6/12V 5 A W 1,2,3,5,9,11 200x155x118 30 Ah ƒ 67 3870 CA Hoevelaken
Progress 11 12/24V 11 A W 1,2,3,5,9,11 250x200x165 80 Ah ƒ 159 ☎ (033) 254 22 11
Progress 13 12/24V 13 A W 1,2,3,5,9,11 250x200x165 100 Ah ƒ 189 Fax: (033) 253 58 82
Rapid 410 12/24V 30 A/ 250 A W 1,2,3,5,9,10,11 250x245x435 250 Ah ƒ 840
Blitz 320 12/24V 30 A/ 300 W 1,2,3,5,9,10,11 415x260x650 220 Ah ƒ 479
Blitz 520 12/24V 50 A/ 500 A W 1,2,3,5,9,10,11 485x320x745 350 Ah ƒ 895
Blitz 610 12/24V 60 A/ 610 A W 1,2,3,5,9,10,11 485x320x745 400 Ah ƒ 1295
Starter 450 12/24V 80 A/ 450 A W 1,2,3,5,9,10,11 540x320x715 600 Ah ƒ 1599
Starter 600 12/24V 110 A/ 600 A W 1,2,3,5,6,9,10,11 568x330x770 600 Ah ƒ 2495

Sun Sun Electric Nederland 
SBC 300 12/24V elektronisch geregeld IUoU 1,2,3,4,5,7,8 320x135x220 vanaf 11 Ah ƒ 1250 Postbus 94041

1090 GA Amsterdam
☎ (020) 568 26 11
Fax: (020) 694 79 62

Telwin Daniel Doyen
Nevada 14 12V 6 A W 1,2,5 190x90x180 36-108 Ah g.o. Stephonseweg 14
Nevada 15 12/24V 6/3 A W 1,2,5 190x90x180 36-108 Ah ƒ 72 4207 HB Gorinchem
Nevatronic 12 12V 4 A W 1,2,3,4,5,8,9 190x90x180 min 40 Ah ƒ 101 ☎ (0183) 62 84 91
Leader 150 12 V 16 A W 1,2,5,9 280x220x205 36-210 Ah ƒ 159 Fax: (0183) 62 85 30
Leader 210 12/24V 30 A/ 135 A W 1,2,5,9,10 280x220x205 36-205 Ah ƒ 205
Leader 400 12/24V 35 A/ 180 A W 1,2,5,9,10 340x260x230 32-300 Ah ƒ 275
Computer 6-48 V 14 A g.o. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 395x290x270 20-250 Ah ƒ 605
Dynamic 210 12/24V 30 A/ 140 A W 1,2,5,6,9,10 330x325x650 36-230 Ah ƒ 250
Dynamic 420 12/24V 60A/ 260 A W 1,2,5,6,9,10 330x325x650 36-380 Ah ƒ 326
Dynamic 3000 12/24V 35A/ 180 A W 1,2,5,6,9,10 350x260x750 30-300 Ah ƒ 367

Tridon Climco bv
8830 100 12V 7 A IU 1,2,3,4,5,8 205x165x120 35-100 Ah ƒ 385 ‘s-Gravenlandseweg 402
8830 160 12/24V 10/5 A IU 1,2,3,4,5,8, 265x180x140 40-150/25-75 Ah ƒ 672 3125 BK Schiedam
8840 130 12/24V 14/7A g.o. 1,2,5,9,10,11 185x165x350 50-280 Ah ƒ 693 ☎ (010) 437 20 99
8840 400 12/24V 30/15A g.o. 1,2,3,4,5,8,9,10,11 400x250x590 40-400 Ah ƒ 2240 Fax: (010) 415 79 11

Victron TOP Systems bv
Pallas 12/5 12V 25 A IUoUo 1,2,3,4,5,6,7,8,9 180x200x280 70-300 Ah ƒ 795 Duitslandweg 13
Skylla 24/50 24V 50 A IUoUo 1,2,3,4,5,6,7,8,9 148x250x365 100-500 Ah ƒ 1595 2411 NT Bodegraven

☎ (0172) 65 07 37
Fax: (0172) 61 93 29

De W-lader is de meest eenvoudi-
ge. Het omlaag gaan van de stroom
bij verhoogde celspanning is geen
ingebouwde regeling maar een na-
tuurkundig gegeven. Mits de no-
minale laadstroom past bij het type
accu is dit een eenvoudige en
goedkope manier om de accu weer
in conditie te brengen. Het auto-
matisch uitschakelen van de lader
is echter absoluut een vereiste.

De oudere (W) laders zijn nog
niet voorzien van een netspan-
ningscompensatie. De laatste jaren
is het voltage van het net in de
meeste regio’s verhoogd en loopt
het soms al naar de 240V. De ou-
dere laders laden daardoor na het
bereiken van de gasspanning met
een te hoge laadstroom waardoor
ze als het ware overladen. 

De regeling van de IU- of IWU-
lader is in de praktijk verfijnder en
zal minder waterverbruik tot ge-
volg hebben. Deze laders zijn over
het algemeen voorzien van de al
eerder genoemde netspannnings-
compensatie. Dergelijke laders
voorkomen ook dat er spanning-

van het elektrolyt of te wel u be-
paalt de hoeveelheid zwavelzuur.
De waarde ligt globaal gesproken
tussen de 1.15 en 1.28. Een juiste
interpretatie van de gegevens kan

alleen indien de batterij op kamer-
temperatuur is, 2 uur niet geladen
is en niet ontladen is.

Er bestaat een duidelijk verband
tussen de gemeten waarde en de
ladingstoestand van de accu. Maar
in feite bent u veel meer geïnteres-
seerd in hetgeen de batterij nog
kan leveren en dan schiet de zuur-
weger te kort. Een zuurweger is
een ideaal hulpmiddel om onder-

spieken optreden en zijn dus vol-
komen veilig te gebruiken.

Ook de onderhoudsvrije accu’s
met vloeibaar elektrolyt en met
vaste elektrolyt kunnen zonder be-
zwaar met dit soort laders op capa-
citeit worden gebracht. Voorwaar-
de is dat er voor dergelijke accu’s
een speciale inschakelknop aan-
wezig is. 

Meten en testen
Het meten en testen van accu’s ge-
beurt in de praktijk alleen nog
maar ingeval van garantie. Op zich
niet zo verwonderlijk omdat het
gros van de problemen optreedt na
het eerste nachtje vorst. Als de
accu dan een volwassen levens-
duur heeft, is de conclusie snel ge-
trokken: vervangen.

Toch zou het goed zijn het elek-
trische energiesysteem ook tijdens
de reguliere beurten te controleren
zodat uitval wordt voorkomen. U
heeft daarvoor een aantal hulp-
middelen tot uw beschikking.

Met de zuurweger weegt u het
soortelijk gewicht (concentratie)

Ferve heeft een uitgebried programma
laders waarmee zowel de hobby-klant
als de werkplaats kan worden voorzien.
Een starthulp annex snellader is het pa-
radepaardje.
FOTO:HARREMS TOOLS

Dergelijke kleine accutesters wer-
ken op basis van geleiding.Daar-
door is het mogelijk om een rede-
lijk ‘platte’accu te controleren op
conditie.
FOTO:SNAP-ON TOOLS

Uitvoering*:
1= beveiligd tegen overbelasting
2= beveiligd tegen verkeerd aansluiten
3= automatisch afslaan
4= automatisch laden (accu op conditie houden)
5= voorzien van ampèremeter
6= voorzien van voltmeter
7= geschikt voor lood/calcium accu’s
8= druppellladen
9= geschikt voor serieladen
10= geschikt als starthulp
11= voorzien van snellaadstand
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linge verschillen tussen de cellen
aan te tonen, maar dan moeten wel
alle cellen toegankelijk zijn. De
laadtoestand is eveneens te bepa-
len met een goede voltmeter.

Conditie bepalen is tijdrovend
We hebben al eerder geconstateerd
dat de ladingstoestand niets zegt
over de conditie van de accu. Om
deze te bepalen moet eerst de accu
volledig worden geladen en daarna
ontladen. U begrijpt dat dit een
tijdrovende aangelegenheid is.

Eeen gebruiker is echter veel
meer geïnteresseerd in het startver-
mogen van de batterij. Deze be-
paalt u met een belastingstest.
Door in korte tijd uit een accu een
zware stroom te trekken en daarna
de spanningsval te bepalen, krijgt

u een idee omtrent de conditie. Om
een betrouwbaar beeld te krijgen
moet u wel eerst de ladingstoe-
stand bepalen.

Defecte cellen zijn hierbij rede-
lijk goed te bepalen omdat die tij-
dens de test gaan borrelen. Dit
geeft meteen aan dat een dergelij-
ke test niet zonder gevaar is. En,
vanwege de zware belasting, kan
een zwakke cel door deze test net
over de grens getrokken worden.

Investeert u in een belastingme-
ter dan is het handig indien deze is
uitgerust met een mogelijkheid om
de regelaar te testen. Maar al te
vaak komt het namelijk voor dat

garantie-accu’s onvoldoende gela-
den zijn. Als bewijs naar de klant
is het fijn indien de test wordt af-
gesloten met een print.

Nieuwe meettechnologie
Er is nu een nieuwe generatie elek-
tronische testers op de markt, die
is gebaseerd op de conductance
technology. Producent is Midtro-
nics. Het apparaat bepaalt niet al-
leen de capaciteit in de batterij,
maar geeft ook een indicatie om-
trent de ladingstoestand. Heel pret-
tig hierbij is dat ook lege batterijen
(tot 5,5V) kunnen worden geme-
ten. Dit betekent een grote tijd-
winst. De complete test is binnen
een minuut uit te voeren, waarbij
het apparaat zelf een temperatuur-
correctie toepast als u dat wenst.

Meting geschiedt op basis van ge-
leiding. De tester stuurt een wis-
selstroompje door de batterij en
bepaalt hoeveel hiervan terug
komt. Dit wordt gerelateerd aan de
hoeveelheid beschikbaar opper-
vlakte voor lading en dat is weer
een maat voor de capaciteit.

Voordat de monteur de test uit-
voert, moet hij in het apparaat in-
geven wat de capaciteit zou moe-
ten zijn. Verder kunnen we vermel-
den dat de leverancier zes verschil-
lende testers in het programma
heeft waarbij de meest uitgebreide,
de Micro 505, naast het uitvoeren
van een batterijtest het start- en
laadsysteem kan doormeten en een
print van het resultaat geeft. 

Hans Doornbos

Laden,starthulp en snelladen zijn de
belangrijkste items van deze lader van
Gys.
FOTO:SP BENELUX

Het paradepaardje van Midtronics
is deze Micro 505 waarmee u het
complete auto-laadsysteem test
en die u een indicatie geeft om-
trent de capaciteit van de batterij,
ook al heeft deze een restspan-
ning van minder dan 1 volt.De por-
table heeft weinig knoppen en het
display instrueert u feilloos.Als
optie is er een printmogelijkheid.
FOTO:MIDTRONICS

Overzicht leveranciers accu-testapparatuur
Snap-on Tools bv,
Postbus 54,
2140 AB Vijfhuizen,
☎ (023) 555 19 44
Fax: (023) 555 17 69
Midtronics Pocket 77 accutester voor het bepa-
len van de capaciteit van de accu.Test ontladen
batterijen vanaf 8 V. Prijs ƒ 598.

SP Benelux
I.Z. Durmakker 13
B-9940 Evergem (B)
☎ (00-32) 92 58 00 08
Fax: (00-32) 92 58 00 11
Acotec accutester in pocketformaat.Werking op
basis van meting geleiding. Geeft ladingstoe-
stand en capaciteit bij -18 °C . Prijs ƒ 545.

Sun Electric Nederland bv,
Postbus 94041,
1090 GA Amsterdam,
☎ (020) 568 26 11
Fax: (020) 694 79 62
Vat 600, elektronisch geregelde accu/laadsys-
teem/startsysteem-tester voor batterijen van 20
tot 220 Ah. Geeft conditie van de batterij en de
restcapaciteit in procenten. Met mogelijkheid om
resultaat te verwerken op een print (optioneel).
Prijs ƒ 4950.

Technisch Bureau Andriessen bv
Bovenkamp 1
1391 LA Abcoude
☎ (0294) 28 44 28
Fax: (0294) 28 18 57
Portable accutester op basis van geleiding. De
KM 4500 test accu’s van 125 tot 1400 CCA.
Geeft accuvoltage, beschikbaar vermogen en in-
dicatie over accuconditie. Prijs ƒ 1390.

Varta Autobatterijen bv,
Postbus 10125,
3004 AC Rotterdam
☎ (010) 461 56 15
Fax: (010) 285 00 24
Elektron S 500 D automatische accu-belastings-
tester, geschikt tot 500 A, voor accu’s van 20-140
Ah inclusief controlemogelijkheid voor dynamo
en regelaar. Meetelektronica evalueert resultaten
en geeft ze weer op een print (optioneel). Prijs ƒ
900.

Wetac Automat. Imp. bv,
Postbus 207
6710 BE Ede,
☎ (0318) 63 32 31
Fax: (0318) 63 36 60
Elektron automatische accu-belastingstester, ge-
schikt tot 500 A inclusief controlemogelijkheid
voor dynamo en regelaar. Meetelektronica evalu-
eert resultaten en geeft ze weer op een print.

Climco bv
‘s-Gravenlandseweg 402-404
3125 BK Schiedam
☎ (010) 437 20 99
Fax: (010) 415 79 11
Gefo accu-zuurwegers vanaf ƒ 23

Daniel Doyen,
Postbus 709,
4200 AS Gorinchem,
☎ (0183) 62 84 91,
Fax: (0183) 62 85 30
Accu-belastingstester voor 6 en 12 V inclusief
controlemogelijkheid voor dynamo en regelaar.
Prijs ƒ 149. Zuurweger ƒ 13,50

Harrems Tools bv,
Postbus 9600,
3506 GP Utrecht,
☎ (030) 265 03 11
Fax: (030) 262 64 24
Ferve F-617 accu-belastingstester tot 199 Ah.
Prijs ƒ 589. De F-814 voor accu’s tot 180 Ah, te-
vens voor dynamocontrole. Prijs ƒ 336.

Midtronics bv,
Noord IJsseldijk 24,
3402 PH IJsselstein
☎ (030) 686 81 50
Fax: (030) 688 90 15
Reeks portable batterijtesters (Micro) op basis
van geleiding (conductance). Geeft capaciteit en
ladingstoestand, ook van lege batterijen (vanaf
5,5 V). De Micro 505 heeft tevens de mogelijk-
heid om het laadsysteem te analyseren en heeft
printmogelijkheid. Prijs vanaf ƒ 450 tot ƒ 1940.

Nijboer Blijstra Techniek bv,
Prins Hendrikweg 52,
3881 GE Putten,
☎ (0341) 35 41 82
Fax: (0341) 35 37 74
OTC DX 912 automatische batterijtester van
250-850 A. Controleert conditie, capaciteit, laad-
niveau en laadsysteem auto. Prijs ƒ 1295.

Pauwelussen Speciaal gereedschap bv,
Postbus 66,
1720 AB Broek op Langedijk,
☎ (0226) 331933
Fax: (0226) 331939
Optische accuzuur-tester, tevens geschikt om
vorstbestendigheid van koelvloeistof en ruiten-
reiniger te bepalen. Prijs ƒ 295.

Robert Bosch bv
Postbus 502
2130 AM Hoofddorp
☎ (023) 565 60 00
Fax: (023) 565 61 11
Accu-belastingstesters tot max. 300 A en koud-
startstroom tot 700 A instelbaar. Geeft ladings-
toestand, capaciteit, koudstartstroom en contro-
leert dynamo en spanningsregelaar. Prijs vanaf
ƒ 1350.

Met de Midlock TE-102 is het mogelijk
om optisch de vorstbestendigheid van
de koelvloeistof en de ruitenwisser-
vloeistof te bepalen én de laadtoestand
van de accu vast te stellen.Vereiste is
wel dat na ieder gebruik het prisma heel
goed wordt schoongemaakt.
FOTO:PAUWELUSSEN

Met een zuurweger bepaalt u de hoe-
veelheid geconcentreerd zwavelzuur
hetgeen weer een maat is voor de la-
dingstoestand.Voor een goede inter-
pretatie moet u de omstandigheden wel
normaliseren.
FOTO:HARREMS TOOLS

Het laden kunt u met een gerust
hart overlaten aan deze HS 12/24-
30 van Elektron.Tijdens bedrijf is
het boordnet vrij van stroom- en
spanningspieken zodat boord-
elektronica ongeschonden blijft.
FOTO:VARTA
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