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Display zijde IP65
Inbouw maat: 52mm
En slechts 33 mm diep.



Algemene informatie
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De batterijaansluitingen van de conditiemeter moeten worden beschermd door een of meer zekeringen, en 
moet worden aangesloten met de daarvoor geschikte bedrading.

Deze conditiemeter maakt het mogelijk om de conditie van de batterij weer te geven, en een urenteller 
weer te geven. Bij een lege batterij kan er een contact onderbroken worden om de batterij te beschermen 
(relais).
Wanneer de conditiemeter van stroom wordt voorzien, laat het de werkuren en de toestand van de batterij 
zien in het scherm.

• De teller werkt alleen als er spanning op pin 6 van de connector staat.
• Het contact van het relais is gesloten als er een positieve spanning (sleutel) aanwezig is op pin 2  
 van de connector. Als de accuspanning onder de ingestelde limiet komt zoals ingesteld met  
 de dip-switch (spanning voor cel van accu) wordt het contact geopend. De conditiemeter  
 onthoudt de toestand van het relais en sluit het contact opnieuw als de batterijen opgeladen is  
 (de batterijspanning moet een resetdrempel bereiken die afhangt van de geselecteerde
 batterijspanning).
• De indicatiebalk geeft de conditie van de batterij weer. Zelfs in dit geval onthoudt het apparaat  
 de toestand van de balk en om deze op 100% te resetten, moeten de batterijen worden
 opgeladen.
• De achtergrondverlichting van het display is aan als er een positieve spanning aanwezig is op  
 pin 2 (sleutel) van de connector.

Voorbeeld aansluitschema:

BDI/MPV



Technische gegevens

• Voeding: 8 – 70 VDC 54mA - 10mA
• Verbruik in stand-by (met urenteller en contactslot aan):
 33mA @ 12V; 17mA @ 24 V; 13mA @ 36V; 12mA bij 48V
• Verbruik in stand-by (met urenteller en contactslot uit):
 3.6mA @ 12V; 2,5 mA bij 24 V; 2,3 mA bij 36 V; 2,2mA bij 48V
• Batterijtype: loodbatterijen, gelbatterijen, AGM
• Accuspanning van 12/24/36/48V ingevoerd met DIP-schakelaar
• Accuspanning van de lege batterij, kan worden ingevoerd met
   DIP-schakelaar (16 drempels)
• Relais met normaal open contact:
 (4A @ 12 / 24V - 2A @ 36 / 48V)
• Digitale urenteller met 6 cijfers met precisie 1/10 uur
• Batterij-conditie-display met 9 segmenten
 Weergavebalk (met geheugen)
• Beheer van relais met geheugen
• Verlicht display
• Bescherming tegen ompoling
• Bescherming IP30 (voorkant IP65)
• Bevestiging met U-beugel en M4-moer plastic
• ABS V0-behuizing
• Connector: 8-voudige MOLEX Mini-Fit Jr
•  Weergavebalk (met geheugen)
• Beheer van relais met geheugen
• Verlicht display
• Bescherming tegen ompoling
• Bescherming IP30 (voorkant IP65)
• Bevestiging met U-beugel en M4-moer plastic
• ABS V0-behuizing
• Connector: 8-voudige MOLEX Mini-Fit Jr
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Uitlezing:
Bij stroomtoevoer toont het apparaat de instelling en de dipswitch voor de eerste 2 seconden:

- De waarde aan de linkerkant toont de nominale spanning van de batterij (bijv. 12V) 

- De waarde aan de rechterkant toont de minimale accuspanning (bijv. 10.1V) 

Wanneer de minimale accuspanning is geactiveerd, knippert het Symbool. 
De activering van het contact wordt aangegeven doordat het eerste
segment 20 seconden knippert.

Als de urenteller in werking is, knippert het symbool . 



Dip switch instellingen

De nominale spanning wordt geselecteerd met switch 1 en 2.
Met de standen 3, 4, 5 en 6 kies je de minimale spanning.
(zie tabel).

1 2 Nominal battery
voltage

Off Off 12V
Off On 24V
On Off 36V
On On 48V

3 4 5 6
Threshold voltage 

inhibit
(volt per cell)

Off Off Off Off 1,683 V/Cell
Off Off Off On 1,700 V/Cell

Off Off On Off 1,717 V/Cell

Off Off On On 1,733 V/Cell

Off On Off Off 1,750 V/Cell

Off On Off On 1.767 V/Cell

Off On On Off 1,783 V/Cell

Off On On On 1,800 V/Cell

On Off Off Off 1,817 V/Cell

On Off Off On 1,833 V/Cell

On Off On Off 1,850 V/Cell

On Off On On 1,867 V/Cell

On On Off Off 1,883 V/Cell

On On Off On 1,900 V/Cell

On On On Off 1,917 V/Cell

On On On On 1,933 V/Cell

1. (*) Optie
2. + Contactslot
3. COM contact relais
4. NO contact relais
5. Batterij negatief B-
6. + start urenteller
7. Batterij positief B+
8. Batterij positief B+

(*) kan foutcodes of bediening weergeven
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