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CHARGEURS INTELLIGENTS

Ces chargeurs AQ-TRON maximisent la durée 
de vie de votre batterie grâce à un processus 
de charge unique comprenant une série de 4 à 
10 étapes, et surveillent en permanence l’état 
de la batterie. Si nécessaire, ils prennent des 
mesures appropriées: désulfatation, 
réactivation, charge, conditionnement et 
maintenance. Les chargeurs AQ-TRON 
régulent la tension de charge afin de protéger les composants électroniques sensibles et coûteux. 
 
Certains chargeurs AQ-TRON restaurent et aident à redonner vie aux batteries profondément 
déchargées. D’autres ont même une alimentation de secours, afin que vous puissiez remplacer la 
batterie de votre véhicule sans perdre les paramètres. Une fois le chargeur branché, vous n’avez plus 
besoin de vous demander combien de temps la batterie doit être chargée ou si elle est sulfatée. Nos 
chargeurs s’occupent automatiquement de tout cela. Nous appelons ceci “connectez et oubliez”.

Référence
Voltage 

input
Watt

Voltage 
Output

Ampère Type Ah
Dimensions 

(mm)
Poids 
(kg)

LAD/AQ1000 220-240 20 6/12V 1A
Tous les types de batteries 

au plomb 6/12V
Max. 30Ah 130 x 60 x 34 0,25

LAD/AQ2000 220-240 40 6/12V 2A
Tous les types de batteries 
6/12V plomb-acide et 12V 

lithium
Max. 60Ah 235 x 82 x 122 0,4

LAD/AQ3500 220-240 70 6/12V 3.5A
Tous les types de batteries 
6/12V plomb-acide et 12V 

lithium
Max. 120Ah 265 x 92 x 122 0,52

LAD/AQ5000 220-240 70 6/12V 5A
Tous les types de batteries 
6/12V plomb-acide et 12V 

lithium
Max. 120Ah 265 x 92 x 122 0,52

LAD/AQ7000 220-240 120 12/24V 7/3.5A
Tous les types de batteries 
12/24V plomb-acide et 12V 

lithium

14-230AH (12V) 
14-115Ah (24V)

310 x 118 x 142 0,85

LAD/AQ15000 220-240 350 12/24V 15/7.5A
Tous les types de batteries 
12/24V plomb-acide et 12V 

lithium

50-400Ah (12V) 
25-200Ah (24V)

437 x 125 x 207 1,5
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TEST  CHARGE  REPAIR  MAINTAIN
Rapid Charge 2X Faster than standard linear chargers 

Auto Bus Truck Motor

QuadSneeuwscooter Marine Mobilhome

         STAP 1  DESULFATIE
Pulserende spanning verwijdert sulfaten uit de loodplaten 
in de batterij en herstelt de capaciteit.

         STAP 2  SOFT START
Test of de batterij kan worden opgeladen. 
Het opladen begint als de batterij in orde is.

         STAP 3  BULK
Laadt op bij maximale stroomsterkte, tot ca. 
80% van de capaciteit.

         STAP 4  ABSORPTIE , Klaar voor gebruik
Laadt op met afnemende stroom totdat de batterij
100% van de capaciteit heeft bereikt.

         STAP 5 ANALYSEREN
Test of de batterij kan worden opgeladen. Het is mogelijk 
dat batterijen die niet kunnen worden opgeladen, 
moeten worden vervangen.

         STAP 6 RECONDITIONEER
Reconditioneringsfunctie voor diep ontladen batterijen.

         STAP 7 FLOAT (onderhoud)
Volledig opgeladen
Houdt de batterijspanning op maximaal niveau door 
een constante spanningslading.

         STAP 8 PULSE , onderhoudsladen
Houdt de batterij op 95-100% capaciteit. De lader bewaakt de 
spanning en geeft een puls wanneer dat nodig is, om de accu 
volledig opgeladen te houden.

Optimalisatie
Stabiliseert de interne batterij chemie voor betere 
prestaties en een langere levensduur.

Belastingtracking
Verandert dynamisch de laadstroom wanneer een 
lading op de batterij wordt geplaatst.

Diagnostiek
Intuïtief visueel diagnosegereedschap voor het 
detecteren van omgekeerde polariteit. laagspanning 
of beschadigde batterijen.

Veilig
Beschermt tegen omgekeerde polariteit, vonken, 
overbelasting, overstroom, open circuits, 
kortsluiting en oververhitting.

Geheugen
Keert terug naar de laatst geselecteerde modus wanneer 
deze opnieuw wordt opgestart.

Interactief
Verandert het oplaadproces op basis van de organische 
feedback van batterijen.

Herstel
Past een hoogspanningspulslading toe wanneer 
laagspanning, sulfatatie of verlies van capaciteit 
wordt gedetecteerd.

Robuust
Vuil-, water-, UV-, stoot- en drukbestendig.

Onderhoud plus
Houdt de batterij volledig opgeladen zonder te 
overladen, voor onbepaalde tijd.

Energiezuinig
Minimaliseert het energieverbruik als er geen vol 
vermogen nodig is.

SMART CHARGING
These AQ-TRON chargers maximize the life of your battery through a series of 4 to 10 steps in a unique charging process, the chargers
constantly monitor the condition of the battery. When required, they take appropriate action: desulphating, reviving, charging, conditioning 
and maintaining. AQ-TRON chargers regulate the charge voltage to protect sensitive and expensive electronics. 

Some AQ-TRON chargers recondition and help revive deeply discharged batteries. Others even have a backup power supply mode, so you can
change your vehicle’s battery without losing any program settings. Once the charger is connected, you can forget about how long the battery
needs to be charged or whether it is sulphated. Our chargers take care of all this automatically. We call it “connect and forget”.
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Some AQ-TRON chargers recondition and help revive deeply discharged batteries. Others even have a backup power supply mode, so you can
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These AQ-TRON chargers maximize the life of your battery through a series of 4 to 10 steps in a unique charging process, the chargers
constantly monitor the condition of the battery. When required, they take appropriate action: desulphating, reviving, charging, conditioning 
and maintaining. AQ-TRON chargers regulate the charge voltage to protect sensitive and expensive electronics. 

Some AQ-TRON chargers recondition and help revive deeply discharged batteries. Others even have a backup power supply mode, so you can
change your vehicle’s battery without losing any program settings. Once the charger is connected, you can forget about how long the battery
needs to be charged or whether it is sulphated. Our chargers take care of all this automatically. We call it “connect and forget”.
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SMART CHARGING
These AQ-TRON chargers maximize the life of your battery through a series of 4 to 10 steps in a unique charging process, the chargers
constantly monitor the condition of the battery. When required, they take appropriate action: desulphating, reviving, charging, conditioning 
and maintaining. AQ-TRON chargers regulate the charge voltage to protect sensitive and expensive electronics. 

Some AQ-TRON chargers recondition and help revive deeply discharged batteries. Others even have a backup power supply mode, so you can
change your vehicle’s battery without losing any program settings. Once the charger is connected, you can forget about how long the battery
needs to be charged or whether it is sulphated. Our chargers take care of all this automatically. We call it “connect and forget”.
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         STAP 7 FLOAT (onderhoud)
Volledig opgeladen
Houdt de batterijspanning op maximaal niveau door 
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Houdt de batterij op 95-100% capaciteit. De lader bewaakt de 
spanning en geeft een puls wanneer dat nodig is, om de accu 
volledig opgeladen te houden.

Optimalisatie
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prestaties en een langere levensduur.
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Veilig
Beschermt tegen omgekeerde polariteit, vonken, 
overbelasting, overstroom, open circuits, 
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Keert terug naar de laatst geselecteerde modus wanneer 
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Interactief
Verandert het oplaadproces op basis van de organische 
feedback van batterijen.

Herstel
Past een hoogspanningspulslading toe wanneer 
laagspanning, sulfatatie of verlies van capaciteit 
wordt gedetecteerd.

Robuust
Vuil-, water-, UV-, stoot- en drukbestendig.

Onderhoud plus
Houdt de batterij volledig opgeladen zonder te 
overladen, voor onbepaalde tijd.

Energiezuinig
Minimaliseert het energieverbruik als er geen vol 
vermogen nodig is.

SMART CHARGING
These AQ-TRON chargers maximize the life of your battery through a series of 4 to 10 steps in a unique charging process, the chargers
constantly monitor the condition of the battery. When required, they take appropriate action: desulphating, reviving, charging, conditioning 
and maintaining. AQ-TRON chargers regulate the charge voltage to protect sensitive and expensive electronics. 

Some AQ-TRON chargers recondition and help revive deeply discharged batteries. Others even have a backup power supply mode, so you can
change your vehicle’s battery without losing any program settings. Once the charger is connected, you can forget about how long the battery
needs to be charged or whether it is sulphated. Our chargers take care of all this automatically. We call it “connect and forget”.
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overladen, voor onbepaalde tijd.

Energiezuinig
Minimaliseert het energieverbruik als er geen vol 
vermogen nodig is.

SMART CHARGING
These AQ-TRON chargers maximize the life of your battery through a series of 4 to 10 steps in a unique charging process, the chargers
constantly monitor the condition of the battery. When required, they take appropriate action: desulphating, reviving, charging, conditioning 
and maintaining. AQ-TRON chargers regulate the charge voltage to protect sensitive and expensive electronics. 

Some AQ-TRON chargers recondition and help revive deeply discharged batteries. Others even have a backup power supply mode, so you can
change your vehicle’s battery without losing any program settings. Once the charger is connected, you can forget about how long the battery
needs to be charged or whether it is sulphated. Our chargers take care of all this automatically. We call it “connect and forget”.
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overbelasting, overstroom, open circuits, 
kortsluiting en oververhitting.

Geheugen
Keert terug naar de laatst geselecteerde modus wanneer 
deze opnieuw wordt opgestart.

Interactief
Verandert het oplaadproces op basis van de organische 
feedback van batterijen.

Herstel
Past een hoogspanningspulslading toe wanneer 
laagspanning, sulfatatie of verlies van capaciteit 
wordt gedetecteerd.

Robuust
Vuil-, water-, UV-, stoot- en drukbestendig.

Onderhoud plus
Houdt de batterij volledig opgeladen zonder te 
overladen, voor onbepaalde tijd.

Energiezuinig
Minimaliseert het energieverbruik als er geen vol 
vermogen nodig is.

SMART CHARGING
These AQ-TRON chargers maximize the life of your battery through a series of 4 to 10 steps in a unique charging process, the chargers
constantly monitor the condition of the battery. When required, they take appropriate action: desulphating, reviving, charging, conditioning 
and maintaining. AQ-TRON chargers regulate the charge voltage to protect sensitive and expensive electronics. 

Some AQ-TRON chargers recondition and help revive deeply discharged batteries. Others even have a backup power supply mode, so you can
change your vehicle’s battery without losing any program settings. Once the charger is connected, you can forget about how long the battery
needs to be charged or whether it is sulphated. Our chargers take care of all this automatically. We call it “connect and forget”.
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TEST  CHARGE  REPAIR  MAINTAIN
Rapid Charge 2X Faster than standard linear chargers 

Auto Bus Truck Motor

QuadSneeuwscooter Marine Mobilhome

         STAP 1  DESULFATIE
Pulserende spanning verwijdert sulfaten uit de loodplaten 
in de batterij en herstelt de capaciteit.

         STAP 2  SOFT START
Test of de batterij kan worden opgeladen. 
Het opladen begint als de batterij in orde is.

         STAP 3  BULK
Laadt op bij maximale stroomsterkte, tot ca. 
80% van de capaciteit.

         STAP 4  ABSORPTIE , Klaar voor gebruik
Laadt op met afnemende stroom totdat de batterij
100% van de capaciteit heeft bereikt.

         STAP 5 ANALYSEREN
Test of de batterij kan worden opgeladen. Het is mogelijk 
dat batterijen die niet kunnen worden opgeladen, 
moeten worden vervangen.

         STAP 6 RECONDITIONEER
Reconditioneringsfunctie voor diep ontladen batterijen.

         STAP 7 FLOAT (onderhoud)
Volledig opgeladen
Houdt de batterijspanning op maximaal niveau door 
een constante spanningslading.

         STAP 8 PULSE , onderhoudsladen
Houdt de batterij op 95-100% capaciteit. De lader bewaakt de 
spanning en geeft een puls wanneer dat nodig is, om de accu 
volledig opgeladen te houden.

Optimalisatie
Stabiliseert de interne batterij chemie voor betere 
prestaties en een langere levensduur.

Belastingtracking
Verandert dynamisch de laadstroom wanneer een 
lading op de batterij wordt geplaatst.

Diagnostiek
Intuïtief visueel diagnosegereedschap voor het 
detecteren van omgekeerde polariteit. laagspanning 
of beschadigde batterijen.

Veilig
Beschermt tegen omgekeerde polariteit, vonken, 
overbelasting, overstroom, open circuits, 
kortsluiting en oververhitting.

Geheugen
Keert terug naar de laatst geselecteerde modus wanneer 
deze opnieuw wordt opgestart.

Interactief
Verandert het oplaadproces op basis van de organische 
feedback van batterijen.

Herstel
Past een hoogspanningspulslading toe wanneer 
laagspanning, sulfatatie of verlies van capaciteit 
wordt gedetecteerd.

Robuust
Vuil-, water-, UV-, stoot- en drukbestendig.

Onderhoud plus
Houdt de batterij volledig opgeladen zonder te 
overladen, voor onbepaalde tijd.

Energiezuinig
Minimaliseert het energieverbruik als er geen vol 
vermogen nodig is.

SMART CHARGING
These AQ-TRON chargers maximize the life of your battery through a series of 4 to 10 steps in a unique charging process, the chargers
constantly monitor the condition of the battery. When required, they take appropriate action: desulphating, reviving, charging, conditioning 
and maintaining. AQ-TRON chargers regulate the charge voltage to protect sensitive and expensive electronics. 

Some AQ-TRON chargers recondition and help revive deeply discharged batteries. Others even have a backup power supply mode, so you can
change your vehicle’s battery without losing any program settings. Once the charger is connected, you can forget about how long the battery
needs to be charged or whether it is sulphated. Our chargers take care of all this automatically. We call it “connect and forget”.
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TEST  CHARGE  REPAIR  MAINTAIN
Rapid Charge 2X Faster than standard linear chargers 

Auto Bus Truck Motor

QuadSneeuwscooter Marine Mobilhome

         STAP 1  DESULFATIE
Pulserende spanning verwijdert sulfaten uit de loodplaten 
in de batterij en herstelt de capaciteit.

         STAP 2  SOFT START
Test of de batterij kan worden opgeladen. 
Het opladen begint als de batterij in orde is.

         STAP 3  BULK
Laadt op bij maximale stroomsterkte, tot ca. 
80% van de capaciteit.

         STAP 4  ABSORPTIE , Klaar voor gebruik
Laadt op met afnemende stroom totdat de batterij
100% van de capaciteit heeft bereikt.

         STAP 5 ANALYSEREN
Test of de batterij kan worden opgeladen. Het is mogelijk 
dat batterijen die niet kunnen worden opgeladen, 
moeten worden vervangen.

         STAP 6 RECONDITIONEER
Reconditioneringsfunctie voor diep ontladen batterijen.

         STAP 7 FLOAT (onderhoud)
Volledig opgeladen
Houdt de batterijspanning op maximaal niveau door 
een constante spanningslading.

         STAP 8 PULSE , onderhoudsladen
Houdt de batterij op 95-100% capaciteit. De lader bewaakt de 
spanning en geeft een puls wanneer dat nodig is, om de accu 
volledig opgeladen te houden.

Optimalisatie
Stabiliseert de interne batterij chemie voor betere 
prestaties en een langere levensduur.

Belastingtracking
Verandert dynamisch de laadstroom wanneer een 
lading op de batterij wordt geplaatst.

Diagnostiek
Intuïtief visueel diagnosegereedschap voor het 
detecteren van omgekeerde polariteit. laagspanning 
of beschadigde batterijen.

Veilig
Beschermt tegen omgekeerde polariteit, vonken, 
overbelasting, overstroom, open circuits, 
kortsluiting en oververhitting.

Geheugen
Keert terug naar de laatst geselecteerde modus wanneer 
deze opnieuw wordt opgestart.

Interactief
Verandert het oplaadproces op basis van de organische 
feedback van batterijen.

Herstel
Past een hoogspanningspulslading toe wanneer 
laagspanning, sulfatatie of verlies van capaciteit 
wordt gedetecteerd.

Robuust
Vuil-, water-, UV-, stoot- en drukbestendig.

Onderhoud plus
Houdt de batterij volledig opgeladen zonder te 
overladen, voor onbepaalde tijd.

Energiezuinig
Minimaliseert het energieverbruik als er geen vol 
vermogen nodig is.

SMART CHARGING
These AQ-TRON chargers maximize the life of your battery through a series of 4 to 10 steps in a unique charging process, the chargers
constantly monitor the condition of the battery. When required, they take appropriate action: desulphating, reviving, charging, conditioning 
and maintaining. AQ-TRON chargers regulate the charge voltage to protect sensitive and expensive electronics. 

Some AQ-TRON chargers recondition and help revive deeply discharged batteries. Others even have a backup power supply mode, so you can
change your vehicle’s battery without losing any program settings. Once the charger is connected, you can forget about how long the battery
needs to be charged or whether it is sulphated. Our chargers take care of all this automatically. We call it “connect and forget”.
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TEST  CHARGE  REPAIR  MAINTAIN
Rapid Charge 2X Faster than standard linear chargers 

Auto Bus Truck Motor

QuadSneeuwscooter Marine Mobilhome

         STAP 1  DESULFATIE
Pulserende spanning verwijdert sulfaten uit de loodplaten 
in de batterij en herstelt de capaciteit.

         STAP 2  SOFT START
Test of de batterij kan worden opgeladen. 
Het opladen begint als de batterij in orde is.

         STAP 3  BULK
Laadt op bij maximale stroomsterkte, tot ca. 
80% van de capaciteit.

         STAP 4  ABSORPTIE , Klaar voor gebruik
Laadt op met afnemende stroom totdat de batterij
100% van de capaciteit heeft bereikt.

         STAP 5 ANALYSEREN
Test of de batterij kan worden opgeladen. Het is mogelijk 
dat batterijen die niet kunnen worden opgeladen, 
moeten worden vervangen.

         STAP 6 RECONDITIONEER
Reconditioneringsfunctie voor diep ontladen batterijen.

         STAP 7 FLOAT (onderhoud)
Volledig opgeladen
Houdt de batterijspanning op maximaal niveau door 
een constante spanningslading.

         STAP 8 PULSE , onderhoudsladen
Houdt de batterij op 95-100% capaciteit. De lader bewaakt de 
spanning en geeft een puls wanneer dat nodig is, om de accu 
volledig opgeladen te houden.

Optimalisatie
Stabiliseert de interne batterij chemie voor betere 
prestaties en een langere levensduur.

Belastingtracking
Verandert dynamisch de laadstroom wanneer een 
lading op de batterij wordt geplaatst.

Diagnostiek
Intuïtief visueel diagnosegereedschap voor het 
detecteren van omgekeerde polariteit. laagspanning 
of beschadigde batterijen.

Veilig
Beschermt tegen omgekeerde polariteit, vonken, 
overbelasting, overstroom, open circuits, 
kortsluiting en oververhitting.

Geheugen
Keert terug naar de laatst geselecteerde modus wanneer 
deze opnieuw wordt opgestart.

Interactief
Verandert het oplaadproces op basis van de organische 
feedback van batterijen.

Herstel
Past een hoogspanningspulslading toe wanneer 
laagspanning, sulfatatie of verlies van capaciteit 
wordt gedetecteerd.

Robuust
Vuil-, water-, UV-, stoot- en drukbestendig.

Onderhoud plus
Houdt de batterij volledig opgeladen zonder te 
overladen, voor onbepaalde tijd.

Energiezuinig
Minimaliseert het energieverbruik als er geen vol 
vermogen nodig is.

SMART CHARGING
These AQ-TRON chargers maximize the life of your battery through a series of 4 to 10 steps in a unique charging process, the chargers
constantly monitor the condition of the battery. When required, they take appropriate action: desulphating, reviving, charging, conditioning 
and maintaining. AQ-TRON chargers regulate the charge voltage to protect sensitive and expensive electronics. 

Some AQ-TRON chargers recondition and help revive deeply discharged batteries. Others even have a backup power supply mode, so you can
change your vehicle’s battery without losing any program settings. Once the charger is connected, you can forget about how long the battery
needs to be charged or whether it is sulphated. Our chargers take care of all this automatically. We call it “connect and forget”.
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Optimisation

Detecteur de charge

Diagnostique

A faible consommation

Sécurité

Mémoire

Interactif

Récuperation

Robuste

Maintenance Plus

Stabilise la chimie interne de la batterie pour 
une meilleure performances et durée de vie 
plus longue.

Modifie dynamiquement le courant de charge 
lorsque la charge est placée sur la batterie.

Minimise la consommation d’énergie lorsque 
la plein puissance n’est pas nécessaire.

Protège contre l’inversion de polarité, les 
étincelles, surcharge, surintensité, circuits 
ouverts, court-circuit et surchauffe.

Revient au dernier mode sélectionné lorsqu’on 
le redémarre.

Modifie le processus de charge sur base basé sur 
le feedback organique des batteries. 

Applique une charge à pulsion haute tension 
lorqu’une basse tension, sulfatation ou perte de 
capacité est détecté.

Résistant à la saleté, à l’eau, aux UV, aux chocs et 
à la pression.

Garde la batterie complètement chargée sans 
surcharger, pour une période non définie.

Outil de diagnostic visuel intuitif pour la 
détection d’une polarité inversée, d’une tension 
basse ou de batteries endommagées.

ÉTAPE 1 DÉSULFATATION

ÉTAPE 2 SOFT START

ÉTAPE 3 BULK

ÉTAPE 4 ABSORPTION, prête pour utilisation

ÉTAPE 6 RECONDITIONNER

ÉTAPE 5 ANALYSER

ÉTAPE 7 FLOAT(entretien)

ÉTAPE 8 PULSE, charge d’entretien

La tension pulsée élimine les sulfates des plaques 
de plomb de la batterie et restaure sa capacité.

Vérifiez si la batterie peut être chargée. La charge 
commence lorsque la batterie est en ordre.

Charge au courant maximum, jusqu’à env. 80% de 
la capacité.

Charge avec un courant décroissant jusqu’à ce que 
la batterie atteigne 100% de sa capacité.

Fonction de reconditionnement pour les batteries 
déchargées trop profondément.

Vérifie si la batterie peut être chargée. Il est 
possible que certaines batteries ne pouvant pas 
être rechargées doivent être remplacées.

Complètement chargée. Maintient la tension de la 
batterie au niveau maximum grâce à une charge 
avec une tension constante.

Maintient la batterie à une capacité de 95 à 100%. 
Le chargeur surveille la tension et donne une 
pulsion si nécessaire afin de garder la batterie 
complètement chargée.


