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Toepassing

De oplader is eenvoudig met vier schroeven te bevestigen. Zie hiervoor a.u.b. de
productafbeelding.
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De BENTON BX-5 oplader is voorzien van kleurgecodeerde kabels met heavy-duty klemmen voor opladen van accu’s ontkoppeld van
het voertuig, of met kleurgecodeerde kabels met oogaansluitpunten (Ø8,5mm) voor permanent aangesloten accu’s. De oplader is
uitgerust met een lange kabel met temperatuursensor.
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Snel-Contact Accukabels met Klemmen
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Klemaansluitingen

MODUS 1

(28,8V/12,5A & 29,4V/12,5A)....10

MODUS 2

(32V/1,5A BOOST) ............. 11
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(14,4V/25A & 14,7V/25A).........12
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Temperatuursensor
Verklaring van Compliantie
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Gebruikersaanwijzing

U kunt uw bijdrage aan de bescherming van het milieu bieden! Neem de plaatselijke voorschriften in acht. Breng
niet langer functionerende elektrische apparatuur naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Breng het naar een erkend recyclingbedrijf.
In het geval van enige tegenstrijdigheden tussen de Engelse versie en de andere versies van deze handleiding, dan
heeft de Engelse versie altijd prioriteit.
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Milieuvriendelijke afdanking
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MODUS

Boost

Boost .............................................................. 17

oplader zo ver mogelijk uit de buurt van de accu te
plaatsen.
• Plaats de oplader nooit boven de accu tijdens het
opladen, door gassen uit de accu zal de oplader
verroesten en beschadigd raken.
• Gebruik tijdens het opladen altijd een veiligheidsbril,
handschoenen en beschermende kleding en houd uw
gezicht uit de buurt van de accu.
• Verwijder metalen voorwerpen, zoals ringen, armbanden, halskettingen en horloges wanneer u met
loodzuur accu’s werkt. Een loodzuur accu kan kortsluitingen veroorzaken met een stroom krachtig
genoeg om dergelijke metalen voorwerpen te
smelten, wat tot ernstige brandwonden kan leiden.
• 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.
• Ontkoppel de voeding voordat u verbindingen met
de accu maakt of verbreekt.
• Zorg tijdens aansluiting van de oplader en accu
voor de juiste polariteitverbinding en voorkom kortsluiting.
• Sluit de juiste DC klem aan op de accupool die niet
is verbonden met de chassis van het voertuig. (De
accuklem niet verbonden met de voertuigchassis

7

Supply

Ca

Deze modus is geschikt voor handmatig onderhoud van 12V accu’s met
een capaciteitbereik van 50-500 Ah. De oplader verstrekt een constante
spanning van 13,6V. Dit is een onderhoudsmodus voor toepassingen waar
de maximale capaciteit van de accu vereist is, zoals voor Golfkarretjes,
Vloerreinigers, etc. Deze modus werkt niet wanneer de accu niet is
aangesloten op de oplader.

13,6V/12,5A
MANUAL

6

Manual
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Indicatie

DETAILS

13,6V/12,5A
VOEDING

De BENTON® BX-5 acculader wordt ook gebruikt als een voedingsbron,
zonder in deze modus een accu aan te sluiten. De oplader verstrekt
13,6V/12,5A. De vonkbeveiligingfunctie is gedeactiveerd. De beveiliging
tegen omgekeerde polariteit blijft echter werkzaam.

16V/5A Ca

Deze modus is geschikt voor 12V loodcalcium oplaadbare accu’s met een
capaciteitbereik van 25-100Ah.NIET AANBEVOLEN VOOR HET
OPLADEN VAN EEN NIET-CALCIUM ACCU!

Symbool
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Boost
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BEDIENING

1) Een permanent geïnstalleerde voertuigaccu opladen
a) Haal de voedingsstekker uit het stopcontact voordat u de accukabels aansluit of loskoppelt.
b) Controleer de polariteit van de accupool. Een positieve (“+”) accupool is heeft gewoonlijk een grotere diameter dan een negatieve
(“-”) pool.
c) Identificeer de accupool aangesloten op de chassis (massa). Meestal is de minpool verbonden met de chassis.
d) Een negatief geaarde accu opladen:
• Zorg ervoor dat de zwarte draad
(“-” poolverbinding) geen contact maakt met de brandstofleiding of accu.
• Sluit de rode draad
(“+”) aan op de pluspool (“+”) van de accu en de zwarte draad (“-“) op de voertuigchassis.
e) Een positief geaarde accu opladen:
• Zorg ervoor dat de rode draad
(“+”poolverbinding) geen contact maakt met de brandstofleiding of accu.
• Sluit de zwarte draad
(“-”) aan op de minpool (“-”) van de accu en de rode draad
(“+“)op de voertuigchassis.
2) Een accu opladen die niet op een voertuig is aangesloten
a) Haal de voedingsstekker uit het stopcontact voordat u de accukabels aansluit of loskoppelt.
b) Sluit de rode draad
(“+”) aan op de pluspool (“+”) van de accu en de zwarte draad
(“-“) op de minpool.
In het geval van een verbinding met omgekeerde polariteit, zal de rode LED
de storingsmodus aangeven. Deze functie werkt
niet in de Voedingsmodus. Het storingslampje
verschijnt ook wanneer de oplaadmodus wordt gestart zonder de accu op de
accukabels aan te sluiten.
3) Oplading met oogaansluitpunten (Permanente aansluiting op de voertuigaccu)
a) Haal de voedingsstekker uit het stopcontact voordat u de accukabels aansluit of loskoppelt.
b) Sluit de rode draad
(“+”) aan op de pluspool (“+”) van de accu en de zwarte draad
(“-“) op de minpool.
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brandt,

knippert

Indicatie

Symbool

,

Beschrijving

POWER

Gele LED ingeschakeld voor “VOEDING”
In het geval van een open circuit, kortsluiting of omgekeerde verbinding,
zal de LED oplichten
“Modus” selectietoets

NL

Bezig met Boostproces, “BOS” knippert op de digitale display

De digitale LED display toont Spanning, Stroom en
Oplaadpercentage (%)

Boostproces beëindigd, keert terug naar normale 24V, digitale display
toont het oplaadpercentage (%)

Opladen bij temperaturen onder nul

Rode LED ingeschakeld voor “Modus 3”(14,4V/25A) voor 12V accu’s

Rode LED geeft “Incorrecte polariteit/Storing” aan

temperatuurcondities. Druk tweemaal op de selectietoets

&

accu op te laden. Na deze handeling zullen de rode LED

en

gelijktijdig oplichten. Als er geen verder proces wordt

geactiveerd, zal het elektronische systeem het opladen automatisch starten met een stroom van 12,5A ±10% op 29,4V. Nadat de accu
volledig is opgeladen zal de digitale display

het cijfer

aangeven, al blijven de LED

en LED

nog steeds

rood. De accu is wordt volledig opgeladen tot op 29,4V±0,59V. De druppelstroom is nu voor de accu voor onderhoud beschikbaar.

MODUS 2

Boost

(32V/1,5A)

Gebruik deze modus om 24V accu’s met een capaciteitbereik van 25-250Ah op te laden die ernstig zijn ontladen wegens gelaagd
zuur. Een volledig ontladen accu levert een sneller resultaat. De accu moet ontkoppeld zijn voor een optimaal rendement.
Sluit de uitgangsklemmen van de oplader aan op de accu met de juiste polariteit. Sluit de voedingskabel aan op de
voedingsuitgang om het opladen te starten. Druk op de selectietoets
handeling zal de corresponderende LED

om Modus 2 (LED 4) te selecteren. Na deze

in het rood oplichten. Zolang geen verder proces wordt geactiveerd, zal

Boost

het elektronische systeem automatisch de boostfunctie starten door een spanning van 32,0V±0,64V te leveren met een
uitgangsstroom van 1,5A ±20%. De digitale display

zal knipperen en “BOS”

tonen. De herstelpoging van een

ernstig ontladen (16,0V) accu wordt binnen 2 uur (max) afgebroken. Het BOOST proces stopt zodra de accuspanning 27,2V
bereikt. Nu kan de accu normaal worden opgeladen en schakelt de oplader over op modus 1
modus 1

te volgen. De digitale display

Oplaadstatus (%)

MODUS 3

zal “BOS”

aangeven.

om het oplaadproces van

niet langer weergegeven, maar standaard de

(14,4V/25A en 14,7V/25A)

Deze modus is geschikt voor het opladen van 12V accu’s met een capaciteitbereik van 50-500Ah in normale condities. Sluit de

uitgangsklemmen van de oplader aan op de accu met de juiste polariteit. Sluit de voedingskabel aan op de voedingsuitgang om het
opladen te starten. Druk op de selectietoets
rode LED

om Modus 3 (LED 4) te selecteren. Na deze handeling zal de corresponderende

oplichten. Zolang geen verdere acties worden ondernomen, zal het elektronische systeem het opladen automatisch

starten met een stroom van 25A ±10%. Tijdens het oplaadproces al de digitale display

standaard de Oplaadstatus (%)

tonen. U kunt echter ook op elk gewenst moment tijdens het opladen de Accuspanning en Oplaadstroom aflezen. Door op

toets te drukken, zal de digitale display

DISPLAY

→

Oplaadstatus (%) aangeven:

→

als volgt achtereenvolgens de Accuspanning, Oplaadstroom en
.

Het opladen vervolgt totdat de accu volledig is opgeladen tot op 14,4V±0,29V. In deze fase zal de LED
geeft de digitale display

ook

nog steeds rood zijn, maar

aan. De druppelstroom is nu voor de accu voor onderhoud beschikbaar.

Bij temperaturen onder nul, zorgt de ingebouwde temperatuursensor ervoor dat de oplader automatisch een lading toepast met een
hogere spanning (14,7/25A). In deze fase zal de LED
zal de digitale display

het cijfer

samen met LED

tonen, al blijven de LED

in het rood oplichten. Zodra de oplading is voltooid,

en LED

nog steeds rood. De accu is wordt

volledig opgeladen tot op 14,7V±0,29V. De druppelstroom is nu voor de accu voor onderhoud beschikbaar.

Opladen van een AGM accu: AGM accu’s moeten ook opgeladen worden met een hogere spanning, zelfs onder in normale
temperatuurcondities. Druk tweemaal op de selectietoets
op te laden. Na deze handeling zullen de rode LED

en

om Modus 3 (LED 5) samen met LED 16 te selecteren om een AGM accu
gelijktijdig oplichten. Als er geen verder proces wordt geactiveerd,

zal het elektronische systeem het opladen automatisch starten met een stroom van 25A ±10% op 14,7V. Nadat de accu volledig is
opgeladen zal de digitale display

het cijfer

aangeven, al blijven de LED

en LED

nog steeds rood. De

accu is wordt volledig opgeladen tot op 14,7V±0,29V. De druppelstroom is nu voor de accu voor onderhoud beschikbaar.

MODUS 4

(14,4V/5A)

Deze modus is geschikt voor gebruik ‘s nachts voor 12V WET, MF en GEL accu’s. Zelfs in het geval van stroomuitval, kan de
oplader dankzij de ingebedde geheugenfunctie terugkeren naar de NACHT laadmodus.

NL
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MODUS 5

Boost

(16V/1,5A)

Sluit de uitgangsklemmen van de oplader aan op de accu met de juiste polariteit. Sluit de voedingskabel aan op de
voedingsuitgang om het opladen te starten. Druk op de selectietoets
om Modus 5 (LED 7) te selecteren. Na deze
Boost
handeling zal de corresponderende LED
in het rood oplichten. Zolang geen verder proces wordt geactiveerd, zal
het elektronische systeem automatisch de boostfunctie starten door een spanning van 16,0V±0,32V te leveren met een
uitgangsstroom van 1,5A ±20%. De digitale display
zal knipperen en “BOS”
tonen. De herstelpoging van een
ernstig ontladen (4,5V) accu wordt binnen 4 uur (max) afgebroken. Het BOOST proces stopt zodra de accuspanning 13,6V
bereikt. Nu kan de accu normaal worden opgeladen en schakelt de oplader over op modus 3
om het oplaadproces van
modus 3
te volgen. De digitale display
zal “BOS”
niet langer weergegeven, maar standaard de
Oplaadstatus (%)
aangeven.

Absorptie

Manual

Druppellading

Onderhoud
slading

(13,6V/12,5A)

POWER

NL

Absorptie

BULK

Analyse

Druppellading

Lager dan
25,6V

Lager dan

12,8V

0

BX-5 Acculading Kromme (24V/12,5A)

Spanning (V)

* In geval van oplading in koude weersomstandigheden, verwijst *1 spanning naar 29,4V i.p.v. 28,8V
Diagnose
Herstel

Bulk

Absorptie Analyse

Druppellading

Onderhoudslading

Voeding

Mandmatig
Speciaal
Onderhoud

Boost

16,0V

14,4V*

2

14,4V*

2

14,0V

14,2V

13,8V

13,6V

0

30 min

< 1,0A

Opladen
Hoge
Snelheid
12,5A

12,5A

12,5A

10A

Opladen Gemiddelde
Snelheid

5A
Opladen Lage
Snelheid

1,5A

<1,0A

1,5A

0

BX-5 Acculading Kromme (12V/25A)

BX-5 Acculading Kromme Loodcalcium Accu (12V/5A)

15

1) Diagnose & Bulklading: Zodra de oplader een laadverzoek krijgt, controleert de unieke diagnosefunctie automatisch de laadstatus
van de accu (spanningsdetectie). Als de spanning van een ernstig ontladen accu hoger is dan 4,5V±0,10V (voor 12V accu) of 16V±0,32V
(voor 24V accu), start de oplader een pulslading met 5,0A hoge stroom en 1,5A lage stroom om het te herstellen. Dit stopt zodra de
spanning 10,5V±0,25V (voor 12V accu) of 21V±0,42V (voor 24V accu) bereikt. In deze fase of wanneer de accuspanning hoger is dan
10,5V±0,25V (voor 12V accu) of 21V±0,42V (voor 24V accu) zal de oplader in het begin van het proces de pulslading overslaan en
omschakelen naar de voorgeselecteerde oplaadmodus. Als de accuspanning binnen 7 uur niet verhoogt tot 10,5V±0,25V (voor 12V accu)
of 21V±0,42V (voor 24V accu), wordt het oplaadproces afgebroken en de accu als een slechts accu beschouwd.

Deze modus is geschikt voor het opladen van 12V Loodcalcium accu’s met een capaciteitbereik van 25-250Ah in normale condities.
WAARSCHUWING! Deze modus is alleen aangeraden om Loodcalcium accu’s op te laden. PROBEER IN DEZE MODUS GEEN
NIET-LOODCALCIUM ACCU’S OP TE LADEN!
Sluit de uitgangsklemmen van de oplader aan op de accu met de juiste polariteit. Sluit de voedingskabel aan op de voedingsuitgang om
het opladen te starten. Houd de selectietoets
voor 3 seconden ingedrukt om Modus 8 (LED 10) te selecteren. Na deze handeling
Ca
zullen de corresponderende LED’s
en
achtereenvolgens in het rood knipperen. Druk tweemaal op de selectietoets
Supply
Ca
. Het apparaat schakelt nu in de Calcium oplading modus, de display LED
zal rood oplichten en display LED
zal uitschakelen. Als geen verder proces wordt geactiveerd, zal het elektronische systeem na enkele ogenblikken automatisch
Supply
Ca
de laadmodus voor Loodcalcium accu’s, de
, starten met een laadspanning van 16V±0,32V en een laadstroom van 5,0A ±10%.
De digital display
zal nu standaard het oplaadpercentage
tonen. Door op elk gewenst moment tijdens het
oplaadproces op de DISPLAY
toets te drukken, zal de digitale display
als volgt achtereenvolgens de Accuspanning, Oplaadstroom
en Oplaadstatus (%) aangeven:
→
→
. Zodra de accu tot 14,7V is opgeladen, wordt de laadstroom
voor ca. 30 minuten gestopt en wordt de accu weer opgeladen met een constante spanning van 16,0V±0,32V een een constante stroom
van 1,5A±20% totdat de spanning 16V bereikt.

Ca
Nadat de accu volledig is opgeladen zal de digitale display
het cijfer
aangeven, al blijft de LED
nog steeds rood.
De accu is wordt volledig opgeladen tot op 16,0V±0,32V. Om de accu volledig opgeladen te houden, wordt er continu een combinatie van
een Druppelstroom van <1,0A en een Onderhoudladingstroom van 1,5A toegepast.

14,4V/25A

3 (Koude
Temperatuur)

14,7V/25A

NL

Deze modus wordt aangeraden voor verschillende 12V AGM accu’s. Het is
tevens geschikt voor het opladen van accu’s bij temperaturen onder nul.
Deze modus is geschikt voor gebruik ‘s nachts voor 12V WET, MF en GEL
accu’s. Het is een normale oplaadmodus waarbij het opladen wordt
uitgevoerd op een gereduceerde 5A stroom. De koelventilator is
uitgeschakeld om het proces vrijwel geruisloos te houden. De oplader
schakelt terug op de normale modus wanneer er nog 9 uur resteert. Zelfs in
het geval van stroomuitval, kan de oplader dankzij de ingebedde
geheugenfunctie terugkeren naar de Nachtlaadmodus.

14,4V/5A
NACHT

NL

Oplaadstatus Indicatie

Aflezing

Spanning voor
12V accu “V”

Spanning voor
24V accu “V "

Oplaadstatus Oplaadfasen
Lager dan 25% Diagnose
& Herstel

KNIPPERD

25

4,5~10,5

15~21

AAN
AAN
AAN
AAN

25
50
75
100

10,5~12
12~13,8
13,8~14,4

21~24
24~27,5
27,6~28,8

25~50%
50~75%
75~100%
VOL

Bulk
Bulk
Absorptie
Onderhoud

Omschakelen tussen verschillende Modi
a) Voor 12V accu:
Zodra de oplader wordt aangesloten op de accu, start de MCU een interne test om te bepalen of de aangesloten accu een 12 volt of
24 volt accu is. Het elimineert ongewenste selectie van een verkeerde accu door de gebruiker. Als het een 12V accu is, dan zal nadat u
eenmaal op de selectietoets
drukt, de rode LED oplichten van Modus 3”
. Door meerdere keren op de selectietoets
te drukken worden de oplaadmodi achtereenvolgens op de display aangegeven → “Modus 3”
(14,4V/25A) →“Modus 3”*
Boost
(14,7/25A) (voor AGM accu of automatisch bij temperaturen onder nul ) → “Modus 4”
(14,4V/5A) → “Modus 5”
Manual (13,6V/12,5A), deze cyclus wordt vervolgens herhaald.
( 16V/1,5A)→ “Modus 6”
POWER

b) Voor 24V accu:
Zodra de oplader wordt aangesloten op de accu, start de MCU een interne test om te bepalen of de aangesloten accu een 12 volt of
24 volt accu is. Als het een 24V accu is, dan zal nadat u eenmaal op de selectietoets
drukt, de rode LED oplichten van Modus 1”
. Door meerdere keren op de selectietoets
te drukken worden de oplaadmodi achtereenvolgens op de display aangegeven
→ “Modus 1”
(28,8V/12,5A) →“Modus 1”*
(29,4/12,5A) (voor AGM accu of automatisch bij temperaturen onder nul
Boost
→ “Modus 2”
(32V/1,5A), deze cyclus wordt vervolgens herhaald.
POWER

→

MODUS 1

(28,8V/12,5A en 29,4V/12,5A)

Deze modus is geschikt voor het opladen van 24V accu’s met een capaciteitbereik van 25-250Ah in normale condities. Sluit de

uitgangsklemmen van de oplader aan op de accu met de juiste polariteit. Sluit de voedingskabel aan op de voedingsuitgang om het
opladen te starten. Druk op de selectietoets
om Modus 1 (LED 3) te selecteren. Na deze handeling zal de corresponderende
rode LED
oplichten. Zolang geen verdere acties worden ondernomen, zal het elektronische systeem het opladen automatisch
starten met een stroom van 12,5A ±10%. Tijdens het oplaadproces al de digitale display
standaard de Oplaadstatus (%)
tonen. U kunt echter ook op elk gewenst moment tijdens het opladen de Accuspanning en Oplaadstroom aflezen. Door op de
DISPLAY
toets te drukken, zal de digitale display
als volgt achtereenvolgens de Accuspanning, Oplaadstroom en Oplaadstatus
→
→
.
(%) aangeven:
Het opladen vervolgt totdat de accu volledig is opgeladen tot op 28,8V±0,58V. In deze fase zal de LED
nog steeds rood zijn, maar
geeft de digitale display
ook
aan. De druppelstroom is nu voor de accu voor onderhoud beschikbaar.
Bij temperaturen onder nul, zorgt de ingebouwde temperatuursensor ervoor dat de oplader automatisch een lading toepast met een
hogere spanning (29,4V/12,5A). In deze fase zal de LED
samen met LED
in het rood oplichten. Zodra de oplading is
voltooid, zal de digitale display
het cijfer
tonen, al blijven de LED
en LED
nog steeds rood. De accu is
wordt volledig opgeladen tot op 29,4V±0,59V. De druppelstroom is nu voor de accu voor onderhoud beschikbaar.

NL
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MODEL

BX-5

Ingangsspanning AC

220-240VAC, 50/60Hz

Operationele Ingangsspanning AC

220-240VAC, 50/60Hz

Uitgangsspanning

12V & 24V (Auto-Detectie, Handmatige Selectie)

Ingangsstroom

4A RMS max

Rendement

>75%

Oplaadspanning

28,8V±0,58V, 29,4V±0,58V, 14,4V±0,29V, 14,7V±0,29,
13,6V±0,27V, 16,0V±0,32V, 32V±0,64V

Oplaadstroom

25,0A±10%, 12,5±10%, 10,0±10%, 5,0A±10%, 1,5A±20% en <1,0A

Drainlekstroomn*

5mA

Rimpel**

Max 300mV, 0,15A

Omgevingstemperatuur

0°C tot 40°C Gereduceerd uitgangsvermogen op hogere temperaturen

Koeling

Ventilator

Type Oplader

Negen-staps, volautomatisch, omschakelmodus met onderhoudslading

Type Accu’s

12V & 24V Loodzuur accu’s (WET, MF, AGM en GEL)
12V Loodcalcium accu’s

Accucapaciteit

50-500Ah (voor 12V)
25-250Ah (voor 24V)
25-100Ah (voor 12V Loodcalcium accu’s)

Afmetingen (LxBxH)

260x135x70mm

IP44 (Bestand tegen spatwater) Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis

Behuizingbeveiliging

2,600kg

Gewicht

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

Lawaainiveau

* = Drainlekstroom is de hoeveelheid stroom die door de oplader uit de accu getrokken wordt wanneer de oplader is aangesloten op
de accu, zonder aangesloten voedingskabel. De BENTON® BX-5 heeft een extreem lage drainlekstroom die overeenkomt met 0,7 Ah
per maand(1mA/uur)
** = Rimpel verwijst naar de interferentie van stroom en spanning. Een hoge stroomrimpel verhit de accu en verkort de levensduur
ervan. Vergeleken met een lineaire oplader, welke een stroomrimpel heeft van tot op 400%, is de stroomrimpel van deze BENTON®
BX-5 oplader lager dan 2% (0,15/12V of 0,3/24V accuspanning), wat dus vele malen lager is dan de max 5% voor een verzegelde
zuuraccu. Apparatuur aangesloten op de accu kan door een hoge spanningsrimpel beschadigd raken.

Oververhittingbeveiliging

Oplaadfasen

POWER

ERROR

De BENTON® BX-5 oplader is beveiligd door NTC regeling. Als de oplader tijdens het laadproces te heet raakt, schakelt deze het
uitgangsvermogen automatisch op een lagere stand om zichzelf te beschermen tegen beschadiging. De oplader blijft dan met
druppellading werken. Wanneer de omgevingstemperatuur valt zal de oplader het vermogen automatisch weer verhogen.

Temperatuurcompensatie
De BENTON BX-5 oplader komt met een temperatuursensorkabel waardoor de accutemperatuur wordt gemeten. Elke temperatuurver®

hoging vanaf 25°C wordt geregeld door een gereduceerde oplaadspanning en vice versa. Hierdoor blijft de accu volledig opgeladen, het
limiet voor gasontwikkeling wordt behouden en tevens wordt de accu beschermd tegen “koken” wegens overlading op hoge temperaturen of onderlading op lage temperaturen.

(Ah)

25
50
75
100
150
200
250
350
500

Voor ca. 80% lading (uren)
12V

5
7,5
10
15
20
25
35
50

24V

5
10
15
20
30
40
50

12V Calcium

13
25,5
38
50,5

De BENTON® BX-5 oplader voert een 9-staps, volautomatische oplaadcyclus uit.

MODUS

Opmerking: Bovenstaand schema is slechts ter referentie. Daadwerkelijke gegevens kunnen verschillen wegens accucondities.

INSTELLINGEN

1

28,8V/12,5A

1 (Koude
Temperatuur)*

29,4V/12,5A

2

32V/1,5A BOOST

3

14,4V/25A

3 (Koude
Temperatuur)*

14,7V/25A

4

NL

Boost

14,4V/5A NACHT

5

16V/1,5A BOOST

Boost

6

13,6V/12,5A HANDMATIG

Manual

7

13,6V/12,5A VOEDING

8

16V/5A Ca

Supply

Ca

13

8) Handmatig Speciaal Onderhoud 13,6V: De BENTON® BX-5 oplader levert een constante spanning van 13,6V en een stroom van
tot op 12,5A. dit is geschikt voor onderhoud van 12V accu’s waar de maximale capaciteit van de accu vereist is, bijv. voor golfkarretjes,
Vloerreinigers enz. die een Float lading gebruiken van vrijwel 100% lading. De oplader is voorzien van een elektronische overbelastingbeveiliging, welke activeert wanneer de accuspanning onder 4,5V valt met een stroom van ca. 6A (max). In deze situatie keert de oplader
POWER
terug naar de
modus.

Probleemoplossing

Probleem
Oplader werkt
niet

Indicatie
Indicatielampjes
lichten niet op

Oplader heeft geen
DC uitgang

ERROR

of

Mogelijke Oorzaak

a) Controleer de AC aansluitingen en zorg ervoor
de netspanning in te schakelen

a) Accu is aangesloten met
omgekeerde polariteit
b) Uitgang is kortgesloten
c) Slecht contact van oplader naar
accu

a) Controleer de DC aansluiting tussen de oplader
en accu en controleer of deze niet zijn
kortgesloten.
b) Controleer of de klemmen of ringaansluitingen
op de juiste polariteit zijn aangesloten
c) Controleer of de aansluitpunten niet vettig of
verroest zijn en een schone verbinding maken
en of er geen losse of beschadigde verbinding is

a) Accu is eventueel
defect/overtollig stroomverbruik
b) Accu is eventueel ernstig
verzuurd

a) Controleer de accuconditie
b) Indien de verzuurde accu niet hersteld kan
worden, moet deze worden vervangen

Accu behoudt de lading niet
a) Als de spanning na analyse lager
is dan 12,3V (voor 12V accu) en
24,6V (voor 24V accu)
b) Als de spanning tijdens de
pulslading niet binnen 7 uur
verhoogt tot 10,5V (voor 12V
accu) en 21V (voor 24V accu)
c) Als de spanning in boostmodus
niet binnen 4 uur verhoogt tot
13,6V (voor 12V accu) of niet
binnen 2 uur tot 27,2V (voor 24V
accu)

Vervang de accu

POWER

Geen oplaadstroom

POWER

Abnormale
Display
“FAL”
knippert op

Te lange
oplaadtijd

POWER

Oplossing

Geen AC vermogen

a) Verkeerd accutype geselecteerd
b) Te grote accucapaciteit
c) Oplader is langer dan 7 uur in
herstelmodus
d) Oplader is langer dan 41 uur in
bulk –en absorptiemodus

a) Controleer het geselecteerde accutype
b) Accu kan niet worden opgeladen en is aan
vervanging toe

ONDERHOUD EN REINIGING
De BENTON® BX-5 oplader vereist geen enkel specifiek onderhoud. Slechts installeren en deze oplader (laten) onderhouden wanneer het

De oplader schakelt in de Storingsmodus
in de volgende situatiea) De accu wordt aangesloten met de polariteit omgekeerd

Voedingsmodus

NL
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Voor 12V accu
Een hoge spanning (16V max) op 1,5A wordt toegepast voor een maximale periode van 4 uur. Zodra de Boostfase is
voltooid, schakelt het weer om op de normale oplading, Modus 3
(LED 5) 14,4V/25A.

POWER
POWER

De oplader schakelt in de voedingsmodus
in de volgende situatiesa) Kortsluiting of open circuit in de klemmen van de oplader wanneer het opladen wordt gestart
b) Te grote accucapaciteit
c) Poging tot opladen van een defecte accu
d) Opladen wordt gestart zonder accu aangesloten op de accukabels
e) Poging tot opladen van een accu met een spanning lager dan 4,5V±0,10V (voor 12V & 24V accu’s).
f) De uitgangsspanning verlaagt tijdens de voedingsmodus tot 12,0V of lager.
g) De accuspanning valt tijdens het Handmatig Speciaal Onderhoud onder 4,5V met een stroom van ca. 6A (max).
h) De oplader staat langer dan 7 uur in herstelmodus geschakeld.
i) De oplader is langer dan 41 uur in bulk –en absorptiemodus geschakeld.

NL

SYMBOOL

*= Ook voor AGM accu’s bij normale temperaturen.

Storingsmodus

Voor 12V Loodcalcium accu
a) De oplader levert een constante stroom van 5A totdat de spanning 14,7V bereikt.

Deze modus is gewoonlijk geschikt voor 12V WET, MF en GEL accu’s.

In geval van kortsluiting, open circuit, omgekeerde polariteitaansluiting of een accuspanning lager dan 4,5V±0,10V (voor
12V accu) of 16V±0,32V (voor 24V accu), zal de oplader het elektronische systeem uitschakelen en het systeem
onmiddellijk terugstellen op de basispositie
om beschadiging van de accu of oplader zelf te voorkomen.
Daarnaast zal in geval van omgekeerde polariteit de
LED oplichten om de storing aan te geven.

9) Voeding: De BENTON® BX-5 acculader wordt ook gebruikt als een voedingsbron met een maximale capaciteit van 13,6V/12,5A. De
vonkbeveiligingfunctie is in deze modus gedeactiveerd. De beveiliging tegen omgekeerde polariteit blijft echter werkzaam. zodra de
POWER
uitgangsspanning verlaagt tot 12,0V of lager, zal de oplader het uitgangsvermogen afsluiten en op
schakelen.

Voor 12V accu
a) Opladen op Hoge Snelheid: De oplader levert een constante stroom van 25A totdat de spanning 12,8V bereikt.
b) Opladen op Gemiddelde Snelheid: De lader verstrekt een constante stroom van 12,5A totdat de spanning 13,8V bereikt, vanaf dit
punt is de constante stroom 10,0A totdat de spanning 14,0V bereikt. Uiteindelijk verstrekt de oplader 5,0A stroom totdat de spanning
14,2V bereikt waarna het onmiddellijk omschakelt naar de Absorptiefase. Daar de stroom niet wordt verstrekte op het hoogste
constante niveau, zal de BENTON® BX-5 oplader het opwarmen van de accu minimaliseren, en dus gasvorming elimineren. Dit
garandeert een meer efficiënte en veiligere prestatie.

16

3

Voor 24V accu
Een hoge spanning (32V max) op 1,5A wordt toegepast voor een maximale periode van 2 uur. Zodra de Boostfase is
voltooid, schakelt het weer om op de normale oplading, Modus 1
(LED 3) 28,8V/12,5A.

* In geval van oplading in koude weersomstandigheden, verwijst *2 spanning naar 14,7V i.p.v. 14,4V

NL
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4

7) Boost: De Boost modus is een zeer nuttige functie om ernstig ontladen accu’s te herstellen. In deze modus worden de loodsulfaat
kirstallen binnenin de accucellen afgebroken en worden weer omgezet actief elektrolyt, wat de levensduur van de accu verlengd. Wij
raden aan de Boostmodus met regelmaat te gebruiken voor een optimale accuprestatie.

5 min

Voor 24V accu
a) Opladen op Hoge Snelheid: De oplader levert een constante stroom van 12,5A totdat de spanning 25,6V bereikt.
b) Opladen op Gemiddelde Snelheid: De oplader levert een constante stroom van 10,0A totdat de spanning 28,0V bereikt.
Uiteindelijk verstrekt de oplader 5,0A stroom totdat de spanning 28,4V bereikt waarna het onmiddellijk omschakelt naar de
Absorptiefase.

Lager
dan
12,8 V

25A

Stroom

1,5A

1,5A

2) Bulk: 80% energie wordt in deze oplaadfase geretourneerd. De oplader functioneert in deze modus in multi-fasen:

10,5V

Puls

5A

13,6V

12,8V

4,5V

5A

Stroom

Stroom

4,5V
1,5A

Deze modus wordt hoofdzakelijk gebruikt voor herstel van 24V accu’s met
een capaciteitbereik van 25-250Ah in normale conditie. Deze modus is
32V/1,5A BOOST zeer nuttig voor het herstellen van ernstig ontladen accu’s wegens gelaagd
zuur. Voor een maximale periode van 2 uur wordt er een hoogspanning
(32V max) op1,5A toegepast. De accu moet volledig opgeladen zijn.
Opgelet! Hoogspanning kan waterverlies veroorzaken. Ontkoppel de accu
voor optimaal rendement. ONGESCHIKT VOOR BOOSTLADING VAN
LOODCALCIUM ACCU’S!

Technische Gegevens

(16V/5A)

Ca

6) Onderhoudslading: De oplader meet continu de klemspanning om te bepalen wanneer een onderhoudslading gestart moet worden.
Als de accu is opgeladen en/of de klemspanning onder 25,6 V (voor 24 V accu) of 12,8 V (voor 12 V accu) daalt, start de oplader het
onderhoudsladen tot de spanning 28,8 V (voor 24 V accu), 14,4 V (voor 12 V accu) of 16,0 V (voor 12 V voor lood-calcium accu) heeft
bereikt. De onderhoudslading wordt nu afgebroken. Deze druppellading/onderhoudslading cyclus wordt onafgebroken herhaald om de
accu in een goede conditie te houden wanneer deze niet wordt gebruikt en zorgt ervoor dat de oplader eindeloos lang aangesloten kan
blijven.
OPMERKING: Indien de oplader voor onbepaalde tijd aangesloten moet blijven, controleer het waterpeil dan elke vier weken of volgens de
aanbeveling van de accufabrikant om ervoor te zorgen dat de accu op het juiste peil blijft.

10A

<1,0A

MODUS 8

Stand-by funcite: Wanneer de accu aangesloten blijft op het bedradingsysteem van het voertuig, meet het circuit tijdens de
druppelmodus continu de stroom verbruikt door de accu.

12,5A

Opladen Lage
Snelheid
1,5A
Opladen Gemiddelde
Snelheid

Deze modus wordt aangeraden voor verscheidene 24V AGM accu’s. Het is
tevens geschikt voor het opladen van accu’s bij temperaturen onder nul.

5) Druppellading: De accu is volledig opgeladen en klaar voor gebruik. De accu zal de oplader een signaal sturen en zal slechts genoeg
stroom gebruiken om kleine belastingen te ondersteunen, zoals alarmeringen enz. of stroomlekkages in het bedradingcircuit van het
voertuig. Een zeer lage stroom van minder dan 1,0A wordt op de accu toegepast. Wanneer de spanning onder 25,6V (voor 24V accu) of
12,8V (voor 12V accu) valt, neemt het controlecircuit waar dat de accu meer stroom vereist om zijn lading te behouden dan wat in de
druppelladingfase beschikbaar wordt gesteld. De oplader schakelt vervolgens om naar de Onderhoudladingfase.

14,7V

5A

29,4V/12,5A

9

4) Analyse: Na de absorptiefase zal de lader de conditie van de accu analyseren. Als de spanning nog steeds lager is dan 12,3V (voor
12V accu) of 24,6V (voor 24V accu), geeft dit aan dat de accu de “lading” niet behoudt en dus een defect vertoont. De geselecteerde
modus
of
of
of
zal een waarschuwingsindicatie geven d.m.v. “FAL”
op de digitale display
Ca
te laten knipperen.

16,0V

16,0V

21,0V

Puls

NL

constant lage oplaadstroom toegepast van 1,5A om de spanning te verhogen van 28,4V tot 28,8V (voor 24V accu), 14,2V tot 14,4V (voor
12V accu) en 16,0V (voor 12V Loodcalcium accu). In deze fase kan de accu tot vrijwel 100% worden opgeladen. Zodra de oplader
waarneemt dat de accu inderdaad volledig is opgeladen, schakelt het in de druppelladingfase.

Onderhoudslading

28,0V

Opladen
Hoge
Snelheid

oplaadmethode. Zodra u de selectietoets
indrukt, zal de oplaad-LED
in 0,5 seconde de “aan-uit” cyclus knipperen.
Binnen 1-2 minuten zal de ingebedde MCU de verandering in accuspanning waarnemen. Als de accuspanning op de originele waarde
blijft of verhoogt tot een hoger niveau, zal het systeem de accu als een 24V accu beschouwen, als de spanning verlaagt, wordt het als
een 12V accu behandeld. Na een correcte identificatie zal het systeem de aanvankelijk actie ondernemen zoals beschreven in “a”, “b” of
“c” in de paragraaf “Omschakelen naar verschillende modi” totdat de accu wordt ontkoppeld.

3) Absorptie: Langdurig gebruik van een constant hoge stroom vormt een risico op vergassing van de accu. Daarom wordt er een

Boost

28,4V

16,0V

POWER

Accucapaciteit

De BENTON® BX-5 acculader wordt ook gebruikt als een voedingsbron, zonder in deze modus een accu aan te sluiten. De oplader verstrekt
13,6V/12,5A. De vonkbeveiligingfunctie is in deze modus gedeactiveerd. De beveiliging tegen omgekeerde polariteit blijft echter werkzaam.
Sluit de uitgangsklemmen van de oplader aan op de accu met de juiste polariteit. Sluit de voedingskabel aan op de voedingsuitgang om
het opladen te starten. Houd de selectietoets
voor 3 seconden ingedrukt om Modus 7 (LED 9) te selecteren. Na deze handeling
Ca
zullen de corresponderende LED’s
en
achtereenvolgens in het rood knipperen. Druk eenmaal op de
Supply
Supply
selectietoets
. Het apparaat schakelt nu in de VOEDING modus, de display LED
zal rood oplichten en display LED
zal uitschakelen. Als geen verder proces wordt geactiveerd, zal het elektronische systeem na enkele ogenblikken
Ca
automatisch starten als een “Voedingsbron” met een uitgangsspanning van 13,6V±0,27V en een uitgangsstroom van 5,0A ±10%. De
digital display
zal standaard de spanning
tonen. U kunt echter op elk gewenste moment tijdens de voeding fase
ook de Uitgangsstroom aflezen. Door op de DISPLAY
toets te drukken, zal de digitale display
als volgt de Uitgangsspanning
en Uitgangsstroom aangeven:
→
. Indien de uitgangsspanning verlaagt tot 12,0V of nog lager, onderbreekt de
oplader het uitgangsvermogen en schakelt vervolgens op
.

28,8V*1

25,6V

In het begin van het oplaadproces, na aansluiting van de voeding, stelt de oplader zichzelf automatisch terug op de basisinstelltenzij u een verdere actie onderneemt. De gele LED zal branden.
ing “Voeding” en blijft in stand

Bulkladingtijd

32,0V

28,8V*1

Instellingen Terugstellen/Wissen

BX-5 oplader niet starten wegens het interne beveiligingscircuit ervan. Het start de pulsladingmodus als de spanning binnen het bereik
valt van 4,5V±0,10V tot 10,5V±0,25V (voor 12V accu) en 16V±0,32V tot 21V±0,42V (voor 24V accu). Zodra de accuspanning verhoogt
tot 10,5V±0,25V (voor 12V accu) of 21V±0,42V (voor 24V accu), zal de oplader omschakelen naar de vorige geselecteerde modus. Nu
kan de accu sneller en veiliger worden opgeladen. De meeste uitgeputte accu’s kunnen worden opgeladen en na deze procedure weer
gebruikt worden.

POWER

MODUS 7

1 (Koude
Temperatuur)

&

Wanneer de oplader wordt aangesloten op een accu, zal de oplader automatisch de accuspanning meten voordat het
oplaadproces wordt gestart. Indien de spanning lager is dan 4,5V (voor 12V accu) en 16V (voor 24V accu), dan zal de BENTON®

Handmatig Speciaal Onderhoud van 12V loodzuur oplaadbare accu’s: Deze modus is geschikt voor onderhoud van 12V accu’s met
een capaciteitbereik van 50-500 Ah. De oplader verstrekt een constante spanning van 13,6V. Dit is een speciale onderhoudsmodus voor
toepassingen waar de maximale capaciteit van de accu vereist is, zoals voor Golfkarretjes, Vloerreinigers, etc. Deze modus werkt niet
wanneer de accu niet is aangesloten op de oplader.
Sluit de uitgangsklemmen van de oplader aan op de accu met de juiste polariteit. Sluit de voedingskabel aan op de voedingsuitgang om het opladen te starten. Druk op de selectietoets
om Modus 6 (LED 8) te selecteren. Na deze handeling zal de
corresponderende LED
in het rood oplichten. Zolang geen verder proces wordt geactiveerd, zal het elektronische
Manual
systeem automatisch de speciale onderhoudslading starten met een constante spanning van 13,6V±0,27V. Tijdens het
oplaadproces al de digitale display
standaard de Oplaadstatus (%)
tonen. U kunt echter ook op elk
gewenst moment tijdens het opladen de Accuspanning en Oplaadstroom aflezen. Door op de DISPLAY
toets te drukken, zal de
digitale display
als volgt achtereenvolgens de Accuspanning, Oplaadstroom en Oplaadstatus (%) aangeven:
→
→
. Zodra het speciale onderhoud is voltooid, zal de digitale display
het cijfer
Manual
zal nog steeds rood zijn. De oplader heeft in deze modus als functie een overbelastingbeveiliging.
tonen. De LED
Indien de accuspanning onder de 4,5V valt met een stroom van ongeveer 6A (max), dan zal de oplader terugkeren naar de
modus.

Supply

Deze modus is gewoonlijk geschikt voor 24V WET, MF en GEL accu’s.

Uitgeputte Accu’s Herstellen

(13,6V/12,5A)

12

Analyse

1,8m “-”Pool aansluitkabel (zwart) met ringklem
zijn geen standaard accessoires voor de BX-5. Deze dienen speciaal te worden besteld i.p.v.

&

Storingsbeveiliging
MODUS 6

28,8V/12,5A

Als u op de selectietoets
drukt, zal de oplaadmodus automatisch omschakelen naar de volgende bedrijfsmodus en begint het
apparaat in de geselecteerde modus te werken. Als de accu na volledig te zijn opgeladen echter niet wordt ontkoppeld van de oplader,
dan zal het in druppelladingmodus blijven, zelfs als u het omschakelt naar een andere modus. Dit voorkomt beschadiging van de accu.

1,8m “+” Pool aansluitkabel (rood) met ringklem

Voor behandeling van een 14,6-21V±0,29V accu, kan deze een volledig geladen 12V accu zijn of een zeer ontladen 24V accu.
De BENTON® BX-5 oplader kan de correcte natuur van de accu zeer handig identificeren en verstrekt de meest geschikte

Gebruik deze modus om 12V accu’s met een capaciteitbereik van 50-500Ah op te laden die ernstig zijn ontladen wegens gelaagd
zuur. Een volledig ontladen accu levert een sneller resultaat. De accu moet ontkoppeld zijn voor een optimaal rendement.

Spanning (V)

Spanning (V)

BULK

1,8m “-” Pool aansluitkabel (zwart) met snel-klem (zwart)

Identificatie van Overspanning

Sluit de uitgangsklemmen van de oplader aan op de accu met de juiste polariteit. Sluit de voedingskabel aan op de voedingsuitgang om
het opladen te starten. Druk op de selectietoets
om Modus 4 (LED 6) te selecteren. Na deze handeling zal de corresponderende
LED
in het rood oplichten. Zolang geen verder proces wordt geactiveerd, zal het elektronische systeem na enkele ogenblikken
automatisch het opladen starten met een stroom van 5A ±10%. Dit is een geruisloos oplaadproces waarbij de koelventilator is
uitgeschakeld. Tijdens het oplaadproces al de digitale display
standaard de Oplaadstatus (%)
tonen. U kunt echter
ook op elk gewenst moment tijdens het opladen de Accuspanning en Oplaadstroom aflezen. Door op de DISPLAY
toets te drukken, zal de
digitale display
als volgt achtereenvolgens de Accuspanning, Oplaadstroom en Oplaadstatus (%) aangeven:
→
→
.
De accu is wordt volledig opgeladen tot op 14,4V±0,29V. In deze fase zal de LED
nog steeds rood zijn, maar geeft de digitale
display
het cijfer
aan. Om de accu volledig opgeladen te houden, wordt er continu een combinatie van een Druppelstroom
van <1,0A en een Onderhoudladingstroom van 1,5A toegepast. Zodra de Nachtmodus
wordt geactiveerd en in werking treedt,
begint een aftelling van 9 uur. Indien de batterij binnen deze tijd niet volledig is opgeladen, zal de oplader terugkeren naar Modus
(LED 5), wat wordt aangegeven door het oplichten van de rode LED
. De oplader past nu een normale lading toe volgens MODUS 3
(14,4V/25A en/of 14,7V/25A). De koelventilator wordt ook weer geactiveerd.

1

Boost

DETAILS

Door de selectietoets
3 seconden ingedrukt te houden, worden de volgende verschillende modi aangegeven Supply (13,6V/12,5A) → “Modus 8”
Ca
“Modus 7”
(16V/5A), deze cyclus wordt vervolgens herhaald.
* = Automatisch bij temperaturen onder nul

1,85m Kabel met Temperatuursensor

geselecteerde modus. Dit is een zeer handige eigenschap voor herhalende oplaadprocessen. De oplader is echter voorzien van een
temperatuursensor op verscheidene accu’s op verschillende omgevingstemperaturen op te laden. Er wordt automatisch een hogere
spanning geselecteerd voor de oplaadmodus in geval van temperaturen onder nul. U kunt ook een specifieke oplaadmodus handmatig
selecteren door op de
selectietoets te drukken totdat de LED de corresponderende modus aangeeft. Binnen 0,5 seconde zal de
oplader de geselecteerde modus activeren.

NL

INSTELLINGEN

c) Voor 12V Voeding & 12V Loodcalcium accu:

1,5m TPC Snoeromhulsel, diameter 12mm²

De BENTON® BX-5 acculader heeft een unieke geheugenfunctie. Zodra u de voeding inschakelt, keert de oplader terug naar de laatst

Rode LED ingeschakeld voor “Modus 7”(13,6V/12,5A), bezig met
“Voeding”, de digitale display
toont de uitgangsspanning.

Supply

MODUS

POWER

Oplaadmodus selecteren

Rode LED ingeschakeld voor “Modus 7”( 13,6V/12,5A) “Voeding”

11

Diagnose
Herstel

Oplader

Voedingsstekker

Opmerking:

Rode LED ingeschakeld voor “Modus 6”(13,6V/12,5A), bezig met
opladen. De digitale display
toont het oplaadpercentage (%). Zodra
de accu volledig is opgeladen, toont de digital display
“100”

Manual

Beschrijving

1,8m “+” Pool aansluitkabel (rood) met snel-klem (rood)

Rode LED ingeschakeld voor “Modus 6” ( 13,6V/12,5A)
“Handmatig Speciaal Onderhoud”

8

om Modus 1 (LED 3) samen met LED 16 te selecteren om een AGM

Indicatie

1,8mm Rubberen geïsoleerde netvoedingkabel 2x1,00 mm², kabeldiameter 6,4mm²

Bezig met Boostproces, “BOS knippert op de digitale display

7

Opladen van een AGM accu: AGM accu’s moeten ook opgeladen worden met een hogere spanning, zelfs onder in normale

b) Onderdelenbeschrijving

Montagegaten

Boostproces beëindigd, keert terug naar normale 12V, digitale display
toont het oplaadpercentage (%)

&

SYMBOOL

“Display” selectietoets

DISPLAY

Rode LED ingeschakeld voor “Modus 5” (16V/1,5A) “Boost” voor 12V
accu’s

Boost

De volgende aanbevelingen zijn slechts bedoeld als richtlijnen. Voor nauwkeurige details verwijzen wij u naar de instructies van de
accufabrikant.

Rode LED geeft “Laadspanning” aan

Rode LED ingeschakeld voor “Modus 4”(14,4V/5A), bezig met opladen.
De digitale display
toont het oplaadpercentage (%). Zodra de accu
volledig is opgeladen, toont de digital display
“100”

&

Accutype & Instellingen

Rode LED geeft “Laadstroom” aan

Rode LED ingeschakeld voor “Modus 3” (14,7V/25A) ), bezig met
opladen. De digitale display
toont het oplaadpercentage (%). Zodra
de accu volledig is opgeladen, toont de digital display
“100”

&

• Gebruik de volledige lengte van de DC kabel om de oplader zo ver mogelijk uit de buurt van de accu te plaatsen.
• Plaats de oplader tijdens het opladen nooit direct boven of onder de accu. De oplader zal verroesten of beschadigd raken door
gassen of vloeistoffen uit de accu.
• Laat accuzuur nooit op de oplader druppelen wanneer u de elektrolytspecifieke zwaartekracht afleest of de accu vult.
• Het opladen moet altijd uitgevoerd worden in een goed geventileerde faciliteit, beschermd tegen weersomstandigheden.
• LET OP：Deze batterijladers moeten worden gebruikt op de vloer of tafel op een horizontaal oppervlak.

Rode LED geeft “Oplaadpercentage” aan

Rode LED ingeschakeld voor “Modus 3”(14,7V/25A) voor 12V accu’s
(Oplaadmodus voor temperaturen lager dan nul) of 12V AGM accu’s
(Normale Oplaadmodus)

Manual

a) Indicatie

&

Rode LED ingeschakeld voor “Modus 8”(16V/5A ), bezig met opladen.
De digitale display
toont het oplaadpercentage (%). Zodra de accu
volledig is opgeladen, toont de digital display
“100”

Ca

Rode LED ingeschakeld voor “Modus 4” (14,4V/5A ) “Nachtlading”
voor 12V accu’s

,

Beschrijving van Apparatuur

,

Rode LED ingeschakeld voor “Modus 3”(14,4V/25A), bezig met
opladen. De digitale display
toont het oplaadpercentage (%). Zodra
de accu volledig is opgeladen, toont de digital display
“100”

&
&

,

Ca

Rode LED ingeschakeld voor “Modus 2” (32V/1,5A) “Boost” voor 24V
accu’s

Boost

Locatie van Oplader

6

Beschrijving

Rode LED ingeschakeld voor “Modus 1” (29,4V/12,5A), bezig met
opladen. De digitale display
toont het oplaadpercentage (%).
Zodra de accu volledig is opgeladen, toont de digital display
“100”

&

,

medisch advies.
• 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.

Rode LED ingeschakeld voor “Modus 8”(16V/5A ) voor 12V loodcalcium accu’s

Rode LED ingeschakeld voor “Modus 1” (29,4V/12,5A) voor 24V
accu’s (Oplaadmodus voor temperaturen lager dan nul) of 24V AGM
accu’s (Normale Oplaadmodus)

&
,

Symbool

NL

2

5

Indicatie

Rode LED ingeschakeld voor “Modus 1” (28,8V/12,5A), bezig met
opladen. De digitale display
toont het oplaadpercentage (%). Zodra
de accu volledig is opgeladen, toont de digital display
“100”

OPGELET! Een 24V accu kan uit meer dan één accu bestaan met een lagere spanning. Selecteer dus de correcte oplaadmodus.

Opladen

NL

Beschrijving

&

1

dient als eerste aangesloten te worden.)
• Sluit de andere DC connector aan op de chassis, uit
de buurt van de accu en brandstofleiding.
• De connector voor bevestiging op de pluspool is
rood en die voor aansluiting op de minpool moet
zwartgekleurd zijn.
• Sluit vervolgens de acculader aan op de netspanning.
• De oplader tijdens het opladen nooit bedekken.
• Laat de accuklemmen tijdens het opladen nooit met
elkaar in contact wanneer aangesloten op netspanning.
• Ontkoppel de acculader van netspanning na het
opladen. Verbreek de chassisverbinding en accuverbinding, respectievelijk. Dit zal drainlekstroom
reduceren.
• Stop onmiddellijk met opladen als de accu te heet
blijkt of wanneer er vloeistof lekt tijdens het opladen.
• In geval van storing of beschadiging, ontkoppel onmiddellijk de oplader van de netspanning.
• Gebruik het voertuig niet tijdens opladen van permanent geïnstalleerde accu’s.
• Tijdens het opladen moet de accu in een goed
geventileerde ruimte geplaatst worden.
• Risico op chemische brandwonden! Accuzuur is
zeer corrosief. Indien uw huid of ogen in contact
komen met zuur, spoel dan onmiddellijk het aangetaste lichaamsdeel af met veel water en vraag om

Rode LED ingeschakeld voor “Modus 1” (28,8V/12,5A) voor 24V
accu’s

Deze modus wordt hoofdzakelijk toegepast voor het herstel van 12V accu’s
met een capaciteitbereik van 50-500Ah in normale conditie. Deze modus is
zeer nuttig voor het herstellen van ernstig ontladen accu’s wegens gelaagd
zuur. Voor een maximale periode van 4 uur wordt er een hoogspanning
(16V max) op1,5A toegepast. De accu moet volledig opgeladen zijn.
Opgelet! Hoogspanning kan waterverlies veroorzaken. Ontkoppel de accu
voor optimaal rendement. ONGESCHIKT VOOR BOOSTLADING VAN
LOODCALCIUM ACCU’S!

16V/1,5A
BOOST

NL
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INSTELLINGEN

5

Onderhoudlading............................................ 17

NL

overbelasting!
• De complete beveiliging tegen verkeerde aansluitingen en kortsluiting verzekert een veilig oplaadproces.
• Uitgerust met een mechanisme voor vonkbeveiliging. Deze functie is niet actief wanneer de oplader op de Voedingsmodus is
ingesteld. De oplader zal niet in werking treden wanneer de accu wordt aangesloten, totdat de oplaadmodus wordt geselecteerd.
Deze ingebedde eigenschap elimineert de mogelijkheid op een vonk die vaak tijdens aansluitingen wordt afgegeven.
• Volledig geregeld door een interne MCU (Micro-Computer-Unit), waardoor de lader sneller, krachtiger, betrouwbaarder en slimmer
functioneert. Het controleert de laadstatus van de aangesloten accu en start met opladen.
• Spatwater bestending (IP44). Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis.
• Dubbel geïsoleerd

• De BENTON® BX-5 oplader is ontworpen voor het
opladen van Loodzuur oplaadbare accu’s 50-500Ah

Druppellading ................................................. 17

9 Stappen

NL

3

SYMBOOL

Analyse........................................................... 17

Opladen in

• Elektronisch beveiligt tegen gebruikersfouten. De lader zal de voertuigelektronica niet beschadigen. Het is volkomen veilig
voor maandenlange verbinding en onderhoud van seizoenafhankelijke of onregelmatig gebruikte accu’s, zelfs wanneer de
lader nog steeds op het voertuig is aangesloten. Het levert een optimale conditie zonder beschadiging. Geen risico op

Veiligheidsinformatie

Absorptie ........................................................17

19

(12V), 25-250Ah (24V) en Loodcalcium accu’s 25100Ah (12V). Probeer geen elektriciteit aan een
elektrisch laagspanningsysteem te leveren. Gebruik
het niet voor andere doeleinden.
WAARSCHUWING! PROBEER NOOIT EEN
NIET-OPLAADBARE 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 acculader niet om droge cel accu’s op
te laden. Deze kunnen ontploffen wat tot persoonlijk
letsel en beschadiging van eigendommen kan
leiden.
• Laad nooit een bevroren accu op.
• Laad nooit een beschadigde accu op.
• Gebruik de oplader niet met een beschadigde kabel
. De kabel moet worden vervangen door de fabrikant, onderhoudspersoneel van de fabrikant of een
dergelijk bevoegd persoon om gevaarlijke situaties
te vermijden.
• Gebruik de oplader niet wanneer deze beschadigd
of defect lijkt te zijn. Laat in dit geval inspectie en
reparatie over aan een bevoegd persoon.
• Demonteer de oplader niet, onjuist opnieuw monteren kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Gebruik de volledige lengte van de DC kabel om de

de

Bulk ................................................................16

Voor Loodzuur accu’s
50-500Ah (12V), 25-250Ah (24V)
& Loodcalcium accu’s 25-100Ah (12V)

Product Veiligheideigenschappen

1) BENTON® BX-5 Oplader
2) Snel-contact 1,8mm lange accukabels met heavy-duty klemmen
of
Snel-contact 1,8mm accukabels met oogaansluitpunten (Ø 8,5mm)
3) 1,85m lange kabel met temperatuursensor
4) Gebruikshandleiding

Technische Gegevens............................................... 14
Oplaadfasen ..........................................................14-16

Opmerking: Wij behouden het recht technische modificaties uit te voeren voor verbetering van de
BX-5 oplader zonder voorafgaande kennisgeving.

voor het opladen van een breed aanbod aan 12V en 24V loodzuur en 12V loodcalcium oplaadbare accu’s, veelal gebruikt in boten,
auto’s, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en verschillende andere voertuigen. De accu’s kunnen van verschillende types zijn, d.w.z.
WET/Natte (Vloeibaar Elektrolyt), GEL (Gelatinetype Elektrolyt, geabsorbeerd in de platen), AGM (Geabsorbeerde Glasmat), MF, VRLA
(Klepgeregelde Loodzuur), Loodcalcium accu’s. Hun capaciteit heeft een bereik van 50-500Ah (12V), 25-250Ah (24V); Loodcalcium
accu’s 25-100Ah (12V). De BENTON® BX-5 acculader laadt tevens accu’s op in koude omstandigheden. Met gebruik van de meest
recente technologie kan de lader accu’s opladen tot vrijwel 100% van hun originele capaciteit. Het herstelt ook licht verzuurde accu. Het
analyseert en herstelt uitgeputte accu’s. Het biedt druppellading en onderhoudslading wat de levensduur van de accu verlengt en een
uitstekende prestatie garandeert. De BENTON® BX-5 acculader is voorzien van tien uitgangopties om te voldoen aan talloze vereisten,
waaronder 28,8V, 29,4V, 14,4V, 14,7V, 16V/CALCIUM, 14,4/NACHT, 16V/BOOST, 32V/BOOST, 13,6V/HANDMATIG en
13,6V/VOEDING. Het heeft een 12-Fasen oplaadstrategie d.w.z. Pulslading, 25,0A, 12,5A, 10,0A, 5,0A, 1,5A, 1,0A (max), Nachtmodus
lading, Boostlading (12V accu), Boostlading (24V accu), Handmatige Speciale Onderhoudslading & Voeding. De lader biedt tevens een
lage drainlekstroom en lage spanningsrimpel.
Geheugenfunctie: De lader heeft een unieke geheugenfunctie. Zodra de voeding wordt ingeschakeld, keert de lader automatisch terug
naar de laatst geselecteerde modus (deze functie is onbeschikbaar in de VOEDING en BOOST modi). Deze eigenschap is zeer handig
voor herhalende oplaadprocessen. U kunt echter een andere oplaadmodus selecteren door op de “MODUS” knop te drukken.
Nachtlaadmodus: De BENTON® BX-5 is voorzien van een Nachtlaadmodus. Dit is een zeer geruisloze modus waarin het opladen
wordt uitgevoerd met een verlaagde stroom. Na ongeveer 9 uur (max) in deze modus te blijven, schakelt de oplader terug naar de
normale laadmodus. Dit is een belangrijke functie voor boot –en caravaneigenaren.

Inhoud

Bulkladingtijd............................................................. 13

Getest en goedgekeurd door
en in overeenstemming met EN60335-1:2012, EN 60335-2-29, EN 62233,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, AfPS GS 2014:01 PAK 3.1.

Producteigenschappen
Voor Loodzuur accu’s 50-500Ah (12V), 25-250Ah (24V) & Loodcalcium accu’s 25-100Ah (12V)
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw BENTON® BX-5 9-Staps volautomatische schakelmodus acculader en verzorger, ontworpen

Current / A

Uitgeputte Accu’s Herstellen ..........................13

Boost

Voor Uw Veiligheid
Deze handleiding bevat belangrijke veiligheid –en
gebruiksinstructies. Lees deze handleiding
zorgvuldig door vóór ingebruikname van de oplader en bewaar de handleiding op een veilige plek
als naslagwerk.

17

niet is aangesloten op het stopcontact.
a) Veeg na gebruik vuil of olie van de klem, kabel en opladerbehuizing af met een droge doek (gebruik geen enkele oplosmiddelen).
b) Corrosie op de klemmen kan worden verwijderd met een oplossing van water en bakpoeder.
c) Wikkel de opladerkabels op om beschadiging te voorkomen
d) Controleer de kabels regelmatig en laat beschadigde kabels vervangen door een erkende en bevoegde elektricien.
OPGELET: RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN. Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren, tenzij u hiervoor bevoegd en
gekwalificeerd bent.

OPSLAGINSTRUCTIES
a) Wanneer niet in gebruik, bewaar de oplader op een droge plek, bij voorkeur in de originele verpakking, niet blootgesteld aan
temperaturen onder nul, waardoor de snoerisolatie stijf raakt en mogelijk kan breken wanneer uitgerold.
b) Bewaar deze instructies samen met de oplader wanneer opgeborgen.
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