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Accu’s zijn er tegenwoordig in vele soorten en maten, met specifieke eigenschappen en geschikt voor veel verschillende doelen. Eén eigenschap 

hebben alle accu’s gemeen: Bij verkeerd of te laat opladen raakt de accu beschadigd waardoor de levensduur veel korter wordt.  Niet alleen op 

tijd laden met een correcte laadstroom is van belang,  ook de laadspanning moet kloppen. Daarnaast kan de temperatuur van de accu een 

belangrijke rol spelen bij het op de juiste manier laden van de accu. 

 
Deze kenmerken vormden de basis voor de ontwikkeling van de nieuwe BS acculader. En zo is de BS acculader voorzien 

van nog veel meer slimmigheden.  Geschikt voor AGM, GEL, Nat en zelfs Lithium-accu’s. Eenvoudig in te stellen en af 

te lezen en standaard voorzien van een temperatuursensor die aan de accupool bevestigd kan worden.  

Behandel(t) je accu met de juiste zorg

 

De BS acculader heeft tal van beveiligingen en kan permanent 

aangesloten blijven op de accu. De BS 1210 acculader is volledig stil 

en daarmee ideaal voor gebruik in caravan of camper. Programmeren 

gaat eenvoudig met behulp van de functietoets aan de voorzijde.  

In de handleiding (in o.a. Nederlands, Engels en Duits) wordt met 

behulp van afbeeldingen uitleg gegeven met betrekking tot het 

instellen, uitlezen en overige functies.  

 

Alle BS acculaders worden standaard geleverd met degelijke accu-

klemmen maar kunnen dankzij de kabelogen ook direct aan de 

accupoolklemmen of terminals van de accu bevestigd worden 

Degelijke aluminium behuizing .    

Warmteafvoer via de behuizing waardoor er geen ventilator 

nodig is en de lader geluidloos zijn werk doet  

De BS acculader is voorzien van een microprocessor die het hele 

laadproces stuurt en zo nodig aanpast indien de omstandigheden 

daarom vragen. Zo wordt de accu optimaal en op een veilige manier 

onderhouden. De kleur van led-indicatoren aan de voorzijde geven 

aan of de lader ingeschakeld en in werking (blauw)is… ook indien er 

een fout geconstateerd wordt (rood) of wanneer het laadproces 

voltooid is (groen) 

Eén functietoets 

Accutype instellen, AGM, GEL, Nat, Lithium 

of voedingsstand. Instellen is eenvoudig. 

  

Standaard met temperatuursensor 

Onmisbaar bij lithium-accu’s maar ook bij conventionele accu’s draagt 

de temperatuursensor bij aan het efficienter laden van de accu. 

Accuklemmen 

Type krokodillebek: Klemmen met een goede grip 

en bovendien eenvoudig demonteerbaar voor het 

geval een permanente montage de voorkeur heeft 

 

Model Spanning Laadstroom Uitgangen Temp.sensor Koeling Afmetingen(mm) Gewicht IP 

BS1210 12 V 10A 1 Standaard Convectie 175x114x53 1,0 kg 22

BS1225 12 V 25A  1+1 Standaard Fan 249x165x74 1,6 kg 22

BS1240 12 V 40A  1+1 Standaard Fan 249x165x74 1,6 kg 22

De BS-acculader is  er als 12v 10 Ampére, 12v 25 Ampére en 12v 40 Ampére.  Vanaf de 25 Ampére modellen is de 

lader uitgerust met twee accu-laad uitgangen voor het gelijktijdig laden van meerdere accu’s. Ideaal in een boot of 

camper om bijvoorbeeld ook de start-accu op peil te houden. 

 

 

 

 
Afbeelding: BS 1210 

BS1210, BS1225 en BS1240 
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Model  BS1210 BS1225 BS1240 

Electrisch 

Uitgangsspanning als voeding 12,8Vdc ± 0,256Vdc 

Maximale stroom  10 AMP 25 AMP 40 AMP 

Ingangsspanningsbereik 85-265 Vac, 50/60Hz 165-265 Vac, 50/60Hz 

Laadkarakteristiek TBB premium ll multi stage (Bulk-Absorptie-Float-onderhoudslading*) 

Temperatuur compensatie Automatisch 

Absorptiespanning   AGM: 13.5V, GEL: 13.5V, LFP: 13.5V, WET: 13.7V 

Floatspanning AGM: 14.4V, GEL: 14.1V. LFP: 14.4V. WET: 14.7V 

Laadstroom 10 Amp 25 Amp 40 Amp 

Minimale accuspanning 2,0 Vdc 

Efficiency 88% 

230 Volt aansluitkabel 1,5 meter CEE 7/7 plug IEC socket 

Output connector Vaste kabel, 2.5mm²  M4 schroefverbinding (16mm²) 

Slave charger NEE max 3A 

Output 1 1+1 

Rimpelspanning ≤ 200mVp - p 

Nauwkeurigheid ≤ 2% 

Koeling Convectie Ventilator 

Bedrijfstemperatuur -20°C ~ +60°C 

Veiligheid 

Kortsluiting Automatisch opnieuw herstarten nadat fout verholpen is 

Ompoling Om-pool beveiligd 

Temperatuurbeveiliging lader Meervoudige beveiliging: Terug regeling laadstroom tot afschakeling 

Temperatuurbeveiliging Accu Meervoudige beveiliging: Terug regeling laadstroom tot afschakeling 

Standaard 

LVD EN60335 - 1, EN60335 - 2 - 29 

EMC EN55014 - 1, EN55014 - 2, EN61000 - 3 - 2, EN61000 - 3 - 3 

Garantie 5 jaar 'bring-in' fabrieksgarantie 

Behuizing 

Materiaal aluminium met kunststof afdekkappen 

Afmetingen  75 x 114 x 53 mm 249 x 165 x 74 mm 

Gewicht 1,0  1,6 

 
*Onderhoudslading:  Indien de accu gedurende langere periode niet gebruikt 

wordt zal de lader (indien permanent aangesloten) 

periodiek de accu controleren en zonodig op peil brengen 

waardoor deze in conditie blijft.Ideaal voor bijvoorbeeld 

tijdens stalling of gedurende de winterperiode. 


