
Berekenen 
laadstroom (A) Mascot Intelligent 

lader
Dropin lader 

LI-ION
AQHF24-30FC 

G2

HF replace-
ment lader 

- Golf

AQ-TRON 
12u lader

ZIVAN HF  
8 - 12u laders

AQ-TRON 
snellader 
8u lader

AQ-TRON AQHF -WP 
(waterproof )

ZIVAN HF - 
SG3 en SG6

ZIVAN NG9 
80/100 INOX 
en MG series

Smart battery 
chargers

AQ-TRON 
druppelladers NOCO

Vermogen 8 tot 240 VA 12 tot 240 VA 80 tot 1000 VA 0,2 tot 0,7 kVA 0,2 tot 1 kVA van 0,2 tot 11 
kVA

van 0,2 tot 10 
kVA

van 2 tot 24 
kVA 0,2 tot 1,2 kVA van 0,1 tot 2,5 

kVA
van 0,6 tot 2,5 

kVA
van 5 tot 36 

kVA

IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP66 blz 38 
(Waterproof) IP67 IP65 ( 55 ) 

(Waterproof) IP54 IP44 tot IP65

Open loodzuur 2V tractie           C(5)/6
Niet gebruike-
lijk ivm grootte 
van capaciteit

Niet gebruike-
lijk ivm grootte 
van capaciteit

Niet gebruike-
lijk ivm grootte 
van capaciteit

BA1 (curve1) 
standaard

Laadstroom = 
C(5)/6 + 40%

Niet gebruike-
lijk ivm grootte 
van capaciteit

Niet gebruike-
lijk ivm grootte 
van capaciteit

BA1 (curve1) 
standaard

BA1 (curve1) 
standaard

Open loodzuur 6 & 12V bloc       
(Semi-tractie & monobloc)  C(5)/6 via drukknop standaard 24V standaard 36V BA1 (curve1) 

standaard
Laadstroom = 
C(5)/6 + 40% standaard  versie - WET BA1 (curve1) 

standaard
BA1 (curve1) 

standaard
instelling via 

drukknop

Deep-Cycle                          C(5)/6 via drukknop standaard 24V standaard 36V BA1 (curve1) 
standaard

Laadstroom = 
C(5)/6 + 40% standaard  versie - WET BA1 (curve1) 

standaard
BA1 (curve1) 

standaard maintain instelling via 
drukknop

2V GEL tractie                            C(5)/8
Niet gebruike-
lijk ivm grootte 
van capaciteit

Niet gebruike-
lijk ivm grootte 
van capaciteit

Niet gebruike-
lijk ivm grootte 
van capaciteit

BA2 (curve1) 
onder 

voorbehoud

Niet gebruike-
lijk ivm grootte 
van capaciteit

Niet gebruike-
lijk ivm grootte 
van capaciteit

BA2 (curve1) 
onder 

voorbehoud

BA2 (curve1) 
onder 

voorbehoud

AGM 6 & 12V bloc                      C(20)/8 of iets 
sneller C(20)/6 via drukknop

GEL/AGM aan 
te passen met 

DIP switch

GEL/AGM aan 
te passen met 

DIP switch

BA2 (curve2)
onder 

voorbehoud

GEL/AGM 
geel draadje 
doorknippen

versie - AGM
BA2 (curve2)

onder 
voorbehoud

BA2 (curve2)
onder 

voorbehoud

instelling via 
drukknop

GEL 6 & 12V bloc                      C(20)/8 of iets 
sneller C(20)/6 via drukknop

GEL/AGM aan 
te passen met 

DIP switch

GEL/AGM aan 
te passen met 

DIP switch

BA2 (curve2)
onder 

voorbehoud

GEL/AGM 
geel draadje 
doorknippen

versie - GEL
BA2 (curve2)

onder 
voorbehoud

BA2 (curve2)
onder 

voorbehoud

Lead Carbon 6 & 12V bloc       C(20)/6 of iets 
sneller C(20)/4 via drukknop

GEL/AGM aan 
te passen met 

DIP switch

GEL/AGM aan 
te passen met 

DIP switch

BA2 (curve2)
onder 

voorbehoud

GEL/AGM 
geel draadje 
doorknippen

versie - AGM
BA2 (curve2)

onder 
voorbehoud

BA2 (curve2)
onder 

voorbehoud

instelling via 
drukknop

Pure Lead 12V                             C(20)/6 of  
sneller C(20)/2 na te vragen na te vragen

BA2 (curve2)
onder 

voorbehoud
na te vragen na te vragen

BA2 (curve2)
onder 

voorbehoud

BA2 (curve2)
onder 

voorbehoud

instelling via 
drukknop

Stationair DAS C(20)/8
BA2 (curve2)

onder 
voorbehoud

BA2 (curve2)
onder 

voorbehoud

BA2 (curve2)
onder 

voorbehoud

Stationair DAB                               C(20)/8
BA2 (curve2)

onder 
voorbehoud

BA2 (curve2)
onder 

voorbehoud

BA2 (curve2)
onder 

voorbehoud

Startbatterijen                               
C(20)/10 bij drup-
pelladen en /6 bij 

effectief laden
via drukknop instelling via 

drukknop

Startbatterijen Li-ion     instelling via 
drukknop

Lithium dropin 0,3C  ( laadtijd 
ong 4 uur )

lader is vermeld 
onder de dropin 

batterij in de 
cataloog

BA2 (curve4) 
onder 

voorbehoud
versie - LIT

BA2 (curve4) 
onder 

voorbehoud

BA2 (curve4) 
onder 

voorbehoud

Lithium M+ 0,3C  ( laadtijd 
ong 4 uur )

als goedkope 
oplossing bij 12V 
en 24V en lage 

capaciteit

BA2 (curve4) 
onder 

voorbehoud
versie -LIT

BA2 (curve4) 
onder 

voorbehoud

BA2 (curve4) 
onder 

voorbehoud

LIT/DYN ( AQ-LITH® ) 0,3C  ( laadtijd 
ong 4 uur )  firmware RE in ontwikkeling  firmware RE  firmware RE

Nijverheidslaan +50/56, B-8540 Deerlijk - BELGIUM - Tel +32 56 617 977 - Fax +32 56 617 955
info@batterysupplies.be - www.batterysupplies.be

OVERZICHT LADERS

Schadelijk voor de batterij Niet gebruikelijk


