Batterijoplader
BX-2M∕BX-2D
Laadstroom

�,�A / �,��A
Accucapaciteit

��-���Ah
Gebruikersaanwijzing

Opladen in

Voor lood/lithium/calciumbatterijen

Gebruiksaanwijzing en richtlijnen voor het professioneel opladen van accu's
Snellaadstand

Koudstand

AGM+-modus

Stand voor normale accu
24V-modus
Volledig opgeladen

Standentoets

BX-2D

Klaar voor gebruik

LED voor foutmelding

Omgekeerde polariteit
Voeding-modus

Lithium-modus

LED voor foutmelding
Stand-by-led

Batterijspanning
Calcium-modus

Klaar voor gebruik
Volledig opgeladen

Standentoets

Calcium-modus
Lithium-modus

Voeding-modus

24V normale modus

BX-2M

24V koude modus
Stand voor normale accu

Koudstand

Snellaadstand

Voor uw veiligheid
Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheids– en bedieningsaanwijzingen. Lees deze gebruiksaanwzijng
aandachtig door voordat u de acculader voor het eerst gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats om
hem later te kunnen raadplegen.
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8 Stappen

Veiligheidsinformatie

corrosief. Indien uw huid of ogen in contact komen met
zuur, spoel dan onmiddellijk het aangetast lichaamsdeel
af met veel water en vraag om medisch advies.
• Controleer of de oplader op onderhoudsladingmodus
geschakeld is, voordat het onbeheerd wordt achtergelaten of wanneer voor langere tijd niet aangesloten.
• Alle accu's gaan uiteindelijk kapot. Als dat tijdens het
opladen gebeurt, dan detecteert het geavanceerde
regelsysteem van de oplader dat, maar er kunnen zich
zeldzame storingen in de accu voordoen, dus laat het
opladen niet voor langere tijd onbeheerd.
• Normaal is de negatieve of de positieve pool van een
accu geaard aan het chassis van het voertuig. De
gelijkspanningsklemmen van de lader moeten op de
polen van de accu worden aangesloten en mogen niet
eerst op het chassis worden aangesloten. De andere
klem moet uit de buurt van de accu en de brandstofleiding worden aangesloten op de pool die aan het chassis
is verbonden. Daarna met de acculader op de stroomvoorziening worden aangesloten.
• Ontkoppel de acculader na het opladen van het lichtnet.
Verbreek de achtereenvolgens de aansluiting op het
chassis en die op de accu. Dit vermindert de terugvloeiende stroom.
• Dit apparaat kan door kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar
en ouder en personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan
ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht
staan of over het veilige gebruik van het apparaat
worden geïnstrueerd en de betrokken gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging
en onderhoud door de gebruiker mogen niet door
kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

BENTON® BX-2M / BX-2D oplader is ontworpen voor het
opladen van 12/24V 10-240Ah oplaadbare loodbatterijen
en 10-80Ah lithiumbatterijen Schakel de voeding niet in op
een elektrisch systeem met lage spanning. Gebruik hem
niet voor andere doeleinden.
WAARSCHUWING! PROBEER NOOIT EEN
NIET-HERLAADBARE ACCU OP TE LADEN
(PRIMAIRE CELLEN)
• Controleer vóór het opladen of het ingangsvermogen
overeenkomt met de nominale spanningsspecificaties;
zoniet kan dit de oplaadprestatie ernstig aantasten.
• Gebruik de lader niet met een beschadigde kabel. De
kabel moet door de fabrikant, onderhoudspersoneel van
de fabrikant of een vergelijkbaar bevoegde persoon
worden vervangen om de veiligheid te waarborgen.
• Laad nooit een beschadigde accu op.
• Laad nooit een bevroren accu op.
• Plaats de oplader nooit boven de accu tijdens het opladen,
door gassen uit de accu zal de oplader verroesten en
beschadigd raken.
• De oplader tijdens het opladen nooit bedekken.
• Tijdens het opladen moet de accu in een goed geventileerde ruimte worden geplaatst.
• Gebruik de oplader niet wanneer deze beschadigd of
defect lijkt te zijn. Laat in dit geval inspectie en reparatie
over aan een bevoegd persoon.
• Explosiegevaar! Een accu kan tijdens het opladen
explosieve gassen genereren. Rook niet en houd open
vonken of vlammen uit de buurt van de accu. Explosieve
en ontvlambare stoffen, zoals benzine of oplosmiddelen
dienen uit de buurt te worden gehouden van de oplader of
accu.
• Risico op chemische brandwonden! Accuzu ur is zeer

2

NL

Laadstanden

Inhoud
BENTON®

1)
BX-2M / BX-2D Lader
2) Snel aan te sluiten accukabels met klemmen
3) Snel aan te sluiten accukabels met ronde connector (Ø 6,3mm) met een zekering (10A) in de kabel voor bescherming van de accu, voor permanente aansluiting op de accupolen om snel, d.m.v. een snelkoppeling aan/af te kunnen
koppelen.
4) Gebruikersaanwijzing

Symbool

Stand 12V/7,5A
Deze stand wordt aanbevolen voor AGM-accu's. Hij is tevens geschikt voor het opladen van
accu's bij temperaturen onder het vriespunt.

AGM+

Netsnoer

Boost
Netstekker

CA+
Li-ion

Oplaadkabel
Klem
DC-kabel

M6 ronde connector

Connector
gelijkspanning

DC-kabel

Stand 12V/7,5A
Deze stand wordt aanbevolen voor AGM + accu's

Stand 12V/7,5A+BOOST
Deze stand is geschikt om ernstig ontladen accu's te herlstellen. Het wordt aanbevolen om ze
tenminste een keer per jaar snel te laden.
Stand 12V/7,5A
Deze modus wordt meestal gebruikt voor calcium-batterijen
Stand 12V/7,5A
Deze modus wordt meestal gebruikt voor lithium-batterijen

13.6V Supply

Stand 13,6V/5A
Speciale voedingsmodus

24V

Stand 24V/3,75A
Deze stand wordt normaal gebruikt voor WET, MF, VRLA, AGM en GEL accu's

Stand 24V/3,75A
Deze stand wordt aanbevolen voor AGM-accu's. Hij is tevens geschikt voor het opladen van
accu's bij temperaturen onder het vriespunt.

24V
24V

Zekeringhouder 10A

Beschrijving
Stand 12V/7,5A
Deze stand wordt normaal gebruikt voor WET, MF, VRLA, AGM en GEL accu's

AGM+

Stand 24V/3,75A
Deze stand wordt aanbevolen voor AGM + accu's.
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Bediening

Voor 24V-batterijen
Door eenmaal op de MODUS-knop te drukken, kunt u
Standaard
of Koud opladen
en AGM+ oplaadopties
selecteren.
Voor 12V-batterijen
Door eenmaal op de MODUS-knop te drukken, kunt u
Standaard
of Koud opladen
of BOOST en AGM+
oplaadopties selecteren.
Houd de MODUS-knop 3 seconden ingedrukt voor
speciale modi.
Door eenmaal op de MODUS-knop te drukken, kunt u
13,6V voeding of 12V calcium of lithium oplaadopties
selecteren.
Houd de MODUS-knop 3 seconden ingedrukt om van de
speciale modi naar stand-by te gaan.
5) Bij stap 6 is de accu gereed voor gebruik en bij stap 8 is
hij volledig opgeladen.

6

5

NL

accukabels de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact.
b) Sluit de rode klem of ronde connector (“+”) aan op de
positieve (“+”) pool van de accu en de zwarte klem of
ronde connector (“-”) op de negatieve (“-”) pool.
3) Sluit de oplader aan op het lichtnet
4) Selecteer de oplaadstand
Oplader detecteert automatisch 12V of 24V batterijen.

1) Het opladen van een permanent in een voertuig
geïnstalleerde accu
a) Haal voor het aansluiten of afkoppelen van de
accukabels de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact.
b) Controleer de polariteit van de accupolen. Een
positieve (“+”) accupool is heeft gewoonlijk een grotere
diameter dan een negatieve (“-”) pool.
c) Stel vast welke accupool is aangesloten op het
chassis (massa). Meestal is de negatieve pool
aangesloten op het chassis.
d) Het opladen van een negatief geaarde accu:
• Zorg ervoor dat de zwarte klem of de ronde connector
(“-” poolaansluiting) geen contact maakt met de
brandstofleiding of de accu.
• Sluit de rode klem of ronde connector (“+”) aan op de
positieve (“+”) pool van de accu en de zwarte klem of
ronde connector (“-”) op het chassis van het voertuig.
e) Het opladen van een positief geaarde accu:
• Zorg ervoor dat de rode klem of aansluitklem (“+”
poolaansluiting) geen contact maakt met de
brandstofleiding of de accu.
• Sluit de zwarte klem of ronde connector (“-”) aan op de
negatieve (“+”) pool van de accu en de rode klem of
ronde connector (“-”) op het chassis van het voertuig.
2) Het opladen van een accu die niet op een voertuig is
aangesloten
a) Haal voor het aansluiten of afkoppelen van de

Opladen
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Operation

Bulklaadtijd
Afmetingen
Ongeveer 80%
accu
lading
Stand
(Ah)
(uren)
3
11
22
32
3
11
22
32

24V

12V

Model
BX-2M / BX-2D
Ingangsspanning wisselspanning 220-240VAC, 50Hz
Uitgangsspanning

Nominaal: 12V / 24V

Ingangsstroom

Minimale accuspanning
Uitgangsvermogen
Rendement

Laadstroom
Terugvloeiende stroom*
Stand-by-vermogen

Omgevingstemperatuur
Type Oplader

Maximale
tijd

110W

Spanning (V)

>2,0V

>80%
7,5A voor 12V batterij
3,75A voor 24V batterij
5,0A voor 13,6V voeding
<10 mA
< 1W

Herstel

3 Seconden

Softstart

3 uren

Snelladen

Bulk

Absorptie

Analyse

Zweven

4 uren

40 uren

10 uren

5 minuten

12 dagen

Stappen

Stroom (A)

0°C tot 40°C

12V herlaadbare zuur-loodaccu's
(WET, MF, VRLA, AGM en GEL);
12V calcium;
Lithium: 12,8V; 4-cellen LiFePO4

Accucapaciteit
Afmetingen (l x b x h)
Bescherming behuizing
Gewicht

zuur-loodaccu's : 12V : 18Ah-240Ah
24V : 10Ah-120Ah
Lithium: 10-80Ah
219,3x90,8x60,8mm

IP65 (stof- en spatvrij) alleen voor binnenshuis gebruik
0,95kg

Lawaainiveau

Full

<50 dB (getest op een afstand van 50 cm)

1) Diagnose : De unieke diagnostische functie controleert
de toestand van de accu en verzekert dat de accu de
lading kan accepteren.
2) Herstel en 3) Softstart : Een sterk ontladen accu van
met meer dan 2,0 V kan worden hersteld en opgeladen
met pulsladen of een lage stroom.

Lader
werkt
niet
De oplader heeft
geen spanning op
de gelijkstroomuitgang
De oplader heeft
geen spanning op
de gelijkstroomuitgang
De oplader heeft
geen spanning op
de gelijkstroomuitgang
De oplader heeft
geen spanning op
de gelijkstroomuitgang
De oplader heeft
geen spanning op
de gelijkstroomuitgang
De oplader heeft
geen spanning op
de gelijkstroomuitgang

Geen
oplaadfasen

Indicatie
Indicatielampjes zijn
niet aan

7) Analyse : Controleert de toestand van de lading. Als
de batterij geen energie vasthoudt, moet hij worden
vervangen.
8) Zweven : De accu is volledig opgeladen en gereed
voor gebruik. De accu wordt op het maximale niveau
gehouden door hem met een lage stroom op te laden.
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Probleemoplossing
Probleem

6) Absorptie : Er wordt een lading tot bijna 100% bereikt,
met gebruikmaking van laden met afnemende stroom.

4) Snelladen : Herstelt sterk ontladen accu's met een hoge
laadspanning. Het wordt aanbevolen om ze tenminste
een keer per jaar snel te laden.
5) Bulk : In deze fase wordt bij de maximale laadstroom
80% van de energie geretourneerd.
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Diagnose

Maximaal 1,33A RMS

Acht stappen, volledig automatisch, opladen in
verschillende modi

Soorten accu's

* = De terugvloeiende stroom is de
hoeveelheid stroom die door de
oplader uit de accu wordt onttrokken
wanneer de oplader is aangesloten op
de accu, zonder dat hij op het lichtnet
is aangesloten. De BENTON® BX-2M /
BX-2D heeft een extreem lage
terugvloeiende stroom.

BENTON® BX-2M / BX-2D lader doorloopt een volautomatische oplaadcyclus met 8 stappen.
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Verklaring van compliantie
Mogelijke oorzaak

a) De stekker van de lader zit niet in het
stopcontact
b) Slecht elektrisch contact
c) Stopcontact heeft geen spanning

Knippert rood a) Opladen is in fase 4 onderbroken
b) Opladen is in fase 7 onderbroken
ERROR

Oplossing

a) Steek de stekker in het stopcontact
b) Controleer de lichtnetaansluitingen en zorg ervoor
dat de lichnetspanning is ingeschakeld
c) Controleer het stopcontact
a) De accu is extreem gesulfateerd; hij moet worden
vervangen
b) De accu kan geen lading accepteren; hij moet
worden vervangen

Rood AAN

De accu is met omgekeerde polariteit
aangesloten

Controleer de gelijkspanningsaansluiting tussen
de oplader en de accu en verzeker u ervan dat
ze niet zijn kortgesloten

Knippert
groen

Opladen is in fase 2 onderbroken

De accu kan geen lading accepteren; hij moet
worden vervangen

ERROR

Getest en goedgekeurd door
EN 60335-1
EN 60335-2-29
EN 62233:2008
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

en voldoet aan

ERROR

Groen AAN
ERROR

ERROR

a) Lithiumbatterij kan defect zijn/overmatige a) Dode accu; hij moet worden vervangen Indien de
accu niet kan worden
stroom opnemen
b) Herhaal het oplaadproces
b) De capaciteit van de lithiumbatterij
overschrijdt de maximum limiet.

Knippert geel a) De accu kan defect zijn/trekt overmatige
stroom
b) Accu is eventueel ernstig verzuurd
Geel AAN

Batterij is overspannen

a) Dode accu; hij moet worden vervangen
b) Indien de accu niet kan worden gedesulfateerd,
moet hij worden vervangen
De batterij is beschadigd en moet worden
vervangen

ERROR

a) Slecht contact tussen oplader en accu
b) De lader is meer dan 2 minuten niet
op de accu aangesloten
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a) Controleer of de connectors niet vettig of verroest
zijn en een goed contact maken en of er geen
losse of beschadigde aansluiting is
b) De lader is in de energiespaarstand

Rev. A5

10
40
80
120
20
80
160
240

Laadfasen

Technische gegevens
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