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VRIENDELIJK BEDANKT VOOR UW AANKOOP VAN DE BEP 
MARINE DC BEDIENINGSPANEEL 

 
BEP Marine gebruikt de hoogste kwaliteit materialen voor hun bedieningspanelen, van de 
marine aluminium grondplaten tot de Airpax magnetische hydrolische stroomonderbrekers.  
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STROOMONDERBREKERS 
 

Het is erg belangrijk om te weten dat de primaire functie van de stroomonderbrekers is om te 
voorkomen dat de kabels overbelast raken en daardoor in brand vliegen. In het geval van een 
elektronische kortsluiting of overbelasting is de stroomonderbreker ontworpen om het 
elektrasysteem van de boot te beschermen en niet persé het toestel. 
 
Verschillende toestellen vereisen verschillende stroomonderbrekers aangezien de fabriek de 
lading van het toestel bepaalt, en daardoor ook de soort stroomonderbreker bepaalt. 
 
Alle BEP toestellen worden compleet geleverd met een standaard set stroomonderbrekers en 
etiketten. Eigenaren of elektriciens moeten dan ook het meest geschikte toestel voor elke 
applicatie kiezen.  
 
Wanneer u een op maat gemaakte stroom waarde of etiket lay-out nodig heeft, dan zijn deze 
beschikbaar tegen extra kosten. Neem contact op met uw BEP Marine dealer. 
Noteer: de grootte van de onderbrekers is ook afhankelijk van de kabeldikte. 
 
 

BEP Marine gebruikt Airpax IEG en IUL Magnetic stroomonderbrekers 
 
 

 
 
 

Onderdeel # Current Rating Onderdeel # Current Rating
1 2 3 1 2 3

IEG6-72-2.5 2,5 amp X IULK1-72-50 50 amp X
IEG6-72-5.00 5 amp X IULK1-72-75.0 75 amp X
IEG6-72-10.00 10 amp X IULK1-72-100 100 amp X
IEG6-72-15.00 15 amp X IULK11-72-60 60 amp X
IEG6-72-20.00 20 amp X IULK11-72-80 80 amp X
IEG6-72-25.00 25 amp X IULK11-72-100 100 amp X
IEG6-72-30.00 30 amp X IULK100-72-80 80 amp X
IEG6-72-40.00 50 amp X IULK111-72-100 100 amp X
IEG6-72-50.00 50 amp X
IEG66-72-5.00 5 amp X

IEG66-72-10.00 10 amp X
IEG66-72-15.00 15 amp X
IEG66-72-20.00 20 amp X
IEG66-72-25.00 25 amp X
IEG66-72-30.00 30 amp X
IEG66-72-40.00 40 amp X
IEG66-72-50.00 50 amp X
IEG666-72.30.00 30 amp X
IEG666-72.50.00 50 amp X

IEG SPECIFICATIES
# Polen

IUL SPECIFICATIES
# Poles
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ETIKETTEREN EN VERVANGEN VAN STROOMONDERBREKERS 
 
Alle BEP panelen worden geleverd met een uitvoerige reeks zelfklevende etiketten. 
 
Om een label te herstellen/vervangen of een stroomonderbreker te verplaatsen/vervangen 
moet de voorkant van het BEP paneel verwijderd worden. Dit wordt gedaan door de twee 
vierkante aandrijvingschroeven aan de achterkant van de plastic mal te verwijderen, die het 
paneel bedekt. 
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INSTALLEREN (PANEEL MONTAGE) 
 
Alle panelen vereisen 10 mm ruimte rondom het gat. 
 
De panelen worden ook geleverd met een negatieve stroomrails om zo een nette verbinding 
van negatieve kabels, aan de achterkant van het paneel, mogelijk te maken. 
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PANEEL MONTAGE (vervolg) 
 
Verzeker uzelf ervan dat u genoeg ruimte achter het paneel vrijlaat voor de bedrading en 
aansluitingen. Een minimum van 55mm extra ruimte wordt sterk geadviseerd. 
 
Voorbeeld: Als de achterkant van het console 70mm bedraagt, zorgt u er dan voor dat u in 
totaal minstens 125mm ruimte heeft (70 + 55).  
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DC STROOMRAILS 
 
Op verschillende tijden kan het noodzakelijk zijn om of een 24 Volt toevoer of een mix van 
12 Volt, 24 Volt en 24-uurs levering aan te brengen, aan delen van de achterkant van het 
paneel. 
 
Om dit voor elkaar te krijgen gebruikt BEP een koperen stroomrails langs de inputs van de 
stroomonderbrekers. De verschillende voltages kunnen daardoor eenvoudig worden 
gescheiden door de rails te snijden, om zo de verschillende toevoer aan de achterkant van het 
paneel te scheiden. 
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DC STROOMRAILS (vervolg) 
 
NOTEER: Als de negatieve stroomrails niet goed zijn afgesloten, adviseren wij om een BBC-
1 of BBC-2 kap te gebruiken om uzelf ervan te verzekeren dat er geen rondvallende objecten 
op het elektrische systeem kunnen vallen. (Dit wordt ook geadviseerd door ABYC.) 
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ACHTERGROND VERLICHTING 
 
Alle BEP AC en DC panelen hebben een 12 volt DC achtergrond verlichting. Voor de 24 volt 
systemen word een extra weerstand vereist voor de achtergrond verlichting. 
 
Noteer: De Red Systems On indicatoren werkt zowel op 12 als op 24 volt batterijen, en 
hebben daarom ook geen extra weerstand nodig. 
 
EXTRA WEERSTANDEN VOOR HET VERANDEREN VAN DE ACHTERGROND 

VERLICHTING VAN 12 NAAR 24 VOLT 
 

 
Noteer: Gebruik 0,5 watt weerstanden en selecteer er één die zo dicht mogelijk bij één van 
bovenstaande maten past. 

Paneel grootte Weerstand grootte
4 weg 1K8O
8 weg 1KO

12 weg 680O
16 weg 470O
20 weg 390O
24 weg 330O
28 weg 270O
32 weg 220O
36 weg 200O
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BEDRADINGS SCHEMA VOLTMETER 
 
NOTEER: Het circuit dat hieronder wordt weergegeven is een voorbeeld. Het enige doel is 
om de verbindingen weer te geven. 
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BEDRADINGS SCHEMA AMPÈREMETER 
 
NOTEER: Het circuit dat hieronder wordt weergegeven is een voorbeeld. Het enige doel is 
om de verbindingen weer te geven. 
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BEDRADINGS SCHEMA PANEEL 
 
NOTEER: Het circuit dat hieronder wordt weergegeven is een voorbeeld. Het enige doel is 
om de verbindingen weer te geven. 
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PANELEN MET EEN DIGITALE METER (60-DCM2) 
 

KENMERKEN 
 

De 600-DCM2 Accu Monitor biedt de volgende kenmerken: 
• De Matrix Monitors maken gebruik van een LCD scherm om op volledig scherm 

informatie te kunnen geven. 
• Voltagemeting tot maximaal 3 accugroepen. 
• Laad- en ontlaadstroom (alléén op verzorgings-accugroep). 
• Geeft resterende capaciteit weer in Ampère uren 60-3000AH (alleen op 

verzorgings-accugroep). 
• Hoog en laag voltage alarm op 3 accugroepen. 
• Stilalarm functie. 
• Weergave in decimalen voor waardes onder de 10 Ampère.  
• Software bevat Wet van Peukerts. 
• Geeft het percentage van de overgebleven Ampère Uren weer. 
• Geleverd met een 450A-50mV zekering, met een nauwkeurigheid van +/- 0,25%. 
• Het toestel kan zowel op de oppervlakte gemonteerd worden als worden 

ingebouwd. 
 
De 600-DCM2 is ontworpen om gemonteerd te worden op of in een 2,5mm paneel. 
 
 

AFMETINGEN 
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BEDRADINGS SCHEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTEER: HET HIERBOVEN WEERGEGEVEN STROOM CIRCUIT IS EEN 
SIMULATIE FIGUUR, HET ENIGE DOEL IS OM DE CONNECTIES WEER TE GEVEN. 
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AANSLUIT INFORMATIE 
 

1. STROOMTOEVOER / ACCUGROEP 1 
+9,5 volt tot +30 volt DC stroomtoevoer van accugroep 1 door een 1Ampère zekering 
(ter bescherming van de meter) 

2. ACCUGROEP 2 
+ volt van accugroep 2 door een 1 Ampère zekering. 

3. ACCUGROEP 3 P 
+ volt van accugroep 3 door een 1 Ampère zekering. 

4. EXTERN ALARM 
Kan worden aangesloten aan een extern alarm (negatief signaal). 

5. ACHTERGROND VERLICHTING 
Kan worden aangesloten aan een +9,5 volt tot +30 volt DC toevoer, om constant van 
achtergrond verlichting te zijn voorzien. 

6. ZEKERING ACCU 
Één draad van de Screened twisted pair naar de accu kant van de zekering. 

7. ZEKERING LADEN 
De andere draad van de Screened twisted pair naar de laad kant van de zekering. 

8. AARDE 
Gebruik de aarde draad van de twisted pair om terug te gaan naar de laad kant van de 
zekering. 

 
NOTEER: Aansluitingen 1,2 en 3 moeten aangesloten zijn om te voorkomen dat het lage volt 
alarm afgaat. Voorbeeld; wanneer alleen gebruik wordt gemaakt van één accu groep, moet de 
aansluitingen 2 en 3 bij aansluiting 1 ingeplugd worden. 
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GEBRUIK 
 

Apparaat inschakelen 
Het opstartscherm verschijnt gedurende 5 seconden. 

 
 
 

Na 5 seconden 
Het eerste scherm laat de stroomtoevoer van  
de accu zien. 

 
 

 
Druk op knop V 
Het tweede scherm laat de tweede accu zien. 

 
 
 
 

Druk wederom op knop V (als de accu is aangesloten) 
Het derde scherm laat de derde accu zien. 
  
 

 
Druk op knop A 
Dit scherm laat het opladen of ontladen van Ampères zien. 
 
  
 
Druk op knop C 
Dit scherm laat de resterende capaciteit in Ampère uren  
zien. Deze telt af wanneer u ontlaadt en telt op wanneer u  
oplaadt.   

 
 
 

Druk nogmaals op C wanneer u naar de capaciteit kijkt 
Dit scherm geeft de resterende Ampère uren in procenten  
weer. 

 
 

Alarm inschakelen 
Wanneer alarmen zijn ingeschakeld in het instellingsmenu,  
wordt het alarm symbool weergegeven in het display. 

 
 

Permanent uitschakelen van alarm 
Druk 2 seconden lag op de “A” knop, het display geeft het  
mute symbool, herhaal deze stap om het alarm weer te  
activeren. 
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NOTITIES 
 
De 600-DCM2 heeft de volgende fabrieksinstellingen 

• Batterij Capaciteit 220AH 
• Oplaad Efficiency 85% 
• Hoge Volt Alarm 15.00 Volt 
• Laag Ampère Uren 80AH 
• Lage Volt Alarm 11.00 Volt 
• Peukerts Exponent  1.25 
• Reset capaciteit 5 Ampères 

 
Ampère uren display geeft de resterende accu capaciteit aan. 
 
Peukerts ontlaad ratio calculatie 
Dit is een exponent die de ontlaad ratio verandert in een effectieve ontlaad ratio die 
gerelateerd is aan de accu capaciteit. 
De meeste marine accu’s hebben een capaciteit die gebaseerd is op de 20 uur ratio. 
Voorbeeld: Een accu wordt 20 uur ontlaad naar een terminale voltage van 10,5 Volt = 
Ampère uren.  
 
C = A x T20  C = 5 x 20 = 100 Ampère uren 
C = Accu capaciteit  A = Ampère ontlading T20 = Tijd in uren (20) 
 
Peukerts vergelijking   An x T = C 
 
C = is de accu capaciteit bij een ontladingstijd van 20 uur 
A = is de ontlaad eenheid in Ampère 
T = is de ontlaad tijd in uren 
n = gerelateerd  aan de accu constructie en is vergelijkbaar met elke andere accu met een 
zelfde ontlaad tijd. 
 
Exponent “n” kan worden berekend voor elke accugroep door twee ontlaad cyclus met elkaar 
te vergelijken. 
Laad als eerste de accugroep volledig op met de walstroom of een generator en ontlaad 50% 
van de verwachte gemiddelde lading (noteer de tijd en de ampère) naar een 10,5 volt voltage 
(bij een 12 volt systeem). Laad de accugroep weer volledig op en ontlaad 15/% van de 
verwachte lading. Gebruik de volgende vergelijking. 
 
n =  Log t2 – Log t1    
 Log A1 – Log A2 n = Exponent 
    t1 = De uren van de eerste ontlading bij ampère A1 
    t2 = De uren van de tweede ontlading bij ampère A2 
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Voorbeeld: 8G4D 180A/Hr 
  Ontlading 1 = 24 uur bij 7,8 Ampère 
  Ontlading 2 = 8 uur bij 20,7 Ampère 
 
 
n =  Log t2 – Log t2     = Log 8 – Log 24       = 0,9 – 1,38    =  0,48 = 1,11 
 Log A1 – Log A2 Log 7,8 – Log 20,7 0,89 – 1,32 0,43 
 
 
Programmeer dit exponent in die van Peukerts. 
 
 
NB: Een 0,01 verandering naar Peukerts kan een behoorlijke verandering brengen in de te 
berekenen ontlading. Verander dan ook in kleine stappen. 
Bijvoorbeeld, 100 Ampère voor 1 uur = 100 Ampère uren. Door Peukerts exponent van 1,25 
te gebruiken, volgt An x T, 100¹´²? x 1 = 316 Ampère uren. 
Een verandering van het exponent met 25% veroorzaakt een verandering van 316%. 
 
Het berekenen van exponent “n” via de ontlaad cyclus is de enige manier om een accuraat 
ontlaad exponent te krijgen. Deze berekening is op basis van de fabrieksinstelling met een 
exponent van 1,25,  wat een ruw gemiddelde is voor een deep cycle flooded accu. 
Als u “n” niet wilt berekenen dan kunt u de tabellen hier onder gebruiken om de “n” te  
selecteren die bij uw accu type past. 
 
 

Gereguleerde gel accu´s 
Model Volts 20 uur ratio “n” 
8GGC 6 180 1,14 
8GU1 12 43 1,20 
8GU24 12 70 1,13 
8GU27 12 86 1,12 
8GU30H 12 95 1,12 
84D 12 180 1,11 
8G8D 12 225 1,10 

 
Endurent flooded accu´s 

Model Volts 20 uur ratio “n” 
R220 6 225 1,24 
L16 6 350 1,28 
US105 12 85 1,23 
US130 12 130 1,24 
US240 12 216 1,17 
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Als na verloop van tijd (6-12 maanden) de nauwkeurigheid verslechtert (mogelijk door de 
kwaliteit van de accu, temperatuur, leeftijd, oplaad gebruik) dan wordt het tijd om “n” 
opnieuw te berekenen. 
 
Ampère uur capaciteit reset 
De Ampère uur capaciteit moet worden reset naar de Max Battery Capacity wanneer de 
volgende condities van toepassing zijn. 
1. De accu voltage is groter dan 13,5 volt (fabrieksinstelling). 
2. De oplaad waarde is kleiner dan 5 Ampère (fabrieksinstelling). 

Zie (a) 
3. Condities 1 en 2 moeten minstens 5 minuten worden weergegeven. 

 
(a) Dit zou veranderd moeten worden naar 4% van de Ampère/uur ratio van de accugroep. 
Voorbeeld; 220 Ampère/uur bank = 220*4% = 8,8 en gebruik dan 9 Ampère.  
 

Oplaad efficiency 
De oplaad efficiency is ingesteld op 85% (fabrieksinstelling), voorbeeld; de accu zal  alleen 
85 % van de oplaad waarde accepteren. 
Dit is een moeilijke parameter om in te stellen omdat als er 75% is opgeladen de efficiency 
terug loopt naar 0% als de accu volledig is opgeladen. Over het algemeen zal de efficiency 
veranderen door de temperatuur, de toestand van de accu, de oplaad waarde/voltage en het 
ontladingsniveau. Door proberen en fouten te maken tijdens het gebruik is de enige manier 
om de efficiency te vinden. 
 
Actuele capaciteit 
Actuele capaciteit is de huidige status van het opladen van accugroep 1, wanneer de monitor 
is geïnstalleerd en ingesteld. 
 
Voltage calibratie 
Deze is op de fabriek ingesteld en dient niet te worden veranderd. 
 
Ampère calibratie 
Deze is op de fabriek ingesteld, indien de ampère calibratie uitgevoerd moet worden, dan 
moet dat als de accu zo vol mogelijk is en nadat de ampère op nul is gesteld toen de accu leeg 
was. 
 
Reset capaciteit 
De reset capaciteit biedt de mogelijkheid de capaciteit te resetten naar de geprogrammeerde 
waardes (YES) of de instellingen te laten op het huidige niveau (NO). 
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ALARMEN EN STIL ALARMEN 
 
Wanneer er een alarm gelegenheid zich voordoet,  
zal het alarm afgaan en het bijbehorende scherm  
zal gaan knipperen. 

 
 
 

Om het alarm permanent uit te schakelen, drukt u  
2 seconden op de “M” knop. Het scherm zal een  
“uitgeschakelde alarm” symbool weergeven. 
De “uitgeschakelde alarm” modus zal continu  
ingeschakeld blijven, zelfs wanneer het toestel  
uitgeschakeld is geweest.  
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INSTELLEN VAN HET MENU OVERZICHT 
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SET UP EN PROGRAMMERING 
 
Om de programmeer mode binnen te komen 
Houd de toetsen V & C tegelijkertijd ingedrukt  
voor ongeveer 3 seconden.  
Het scherm geeft dan het volgende aan: 
EXIT 
RESET 
SETUP 
 
Druk op V om de programmeer mode te verlaten. 
 (U keert terug naar de bedienings mode) 
Druk op A om de Ampère nul en reset mode binnen te gaan. 
 (kalibreert de shunt en reset het toestel naar de 
 fabrieksinstellingen) 
Druk op C om de set-up mode binnen te gaan. 
  
 
Ampère nul/Reset mode 
Druk op V om de mode te verlaten. 
Druk op A en houd deze ingedrukt totdat het scherm  
begint te flikkeren om de shunt te kalibreren bij nul Ampère. 
Druk 5 seconden op C om het toestel te resetten  
naar de fabrieksinstellingen.  
 
 
Set up mode 
Druk V voor omhoog (Vergroot de waarde) 
Druk A voor omlaag (verlaagt de waarde) 
Druk op C om binnen te gaan (naar het volgende scherm) 
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INSTELLINGSMENU 
 
Gebruik de omhoog (V)/omlaag (A) toetsen om de waarde te veranderen en druk op C om 
verder te gaan met het volgende scherm. 
 
Instellen van het alarm 
Inschakelen/Uitschakelen van alle alarmen.  
Standaard ingeschakeld. 
 
 
Accu 1 benoemen 
De beschikbare termen om accu 1 te benoemen zijn:  
Huis accu, Huis 1, Huis 2, Start accu, Stuurboord accu,  
Bakboord accu, Aux accu, Radio, Generator. 
 
 
 
Accu 2 benoemen 
De beschikbare termen om accu 2 te benoemen zijn:  
Huis accu, Huis 1, Huis 2, Start accu, Stuurboord accu,  
Bakboord accu, Aux accu, Radio, Generator. 
 
 
 
Accu 3 benoemen 
De beschikbare termen om accu 3 te benoemen zijn:  
Huis accu, Huis 1, Huis 2, Start accu, Stuurboord accu,  
Bakboord accu, Aux accu, Radio, Generator. 
 
 
 
Te hoog voltage alarm 1 
Standaard ingesteld op 15 Volt. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde in te stellen,  
met stapjes van 0,1 Volt. 
Bereik: 10,0-32,0 Volt. 
 
 
Te laag voltage alarm 1 
Standaard ingesteld op 11 Volt. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde in te stellen,  
met stapjes van 0,1 Volt. 
Bereik: 0,0-32,0 Volt. 
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Te hoog voltage alarm 2 
Standaard ingesteld op 15 Volt. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde in te stellen,  
met stapjes van 0,1 Volt. 
Bereik: 10,0-32,0 Volt. 
 
Te laag voltage alarm 2 
Standaard ingesteld op 11 Volt. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde in te stellen,  
met stapjes van 0,1 Volt. 
Bereik: 0,0-32,0 Volt. 
 
 
Te hoog voltage alarm 3 
Standaard ingesteld op 15 Volt. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde in te stellen,  
met stapjes van 0,1 Volt. 
Bereik: 10,0-32,0 Volt. 
 
 
Te laag voltage alarm 3 
Standaard ingesteld op 11 Volt. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde in te stellen,  
met stapjes van 0,1 Volt. 
Bereik: 0,0-32,0 Volt. 
 
 
Te laag Ampère uren alarm 
Standaard instelling: 100 Ampère uren. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde te selecteren,  
10 Ampère uren per stap. 
Bereik: 0-1000 Ampère uren. 
 
Maximum capaciteit 
Standaard instelling: 220 Ampère uren. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde te selecteren,  
10 Ampère uren per stap. 
Bereik: 60-3000 Ampère uren. 
 
 
Actuele capaciteit 
Toets omhoog/omlaag om de waarde te selecteren,  
1 Ampère uur per stap. 
Bereik: 0-3000 Ampère uren. 
Voor meer info kijk op pagina 19. 
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Ampère uur capaciteit reset voltage 
Standaard instelling: 13,5 Volt. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde te selecteren,  
0,1 Volt per stap. 
Bereik: 10.0-30.0 Volt. 
Voor meer info kijk op pagina 19. 
 
Ampère uur capaciteit reset ampère 
Standaard instelling: 5 Ampère. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde te selecteren,  
1 Ampère per stap. 
Bereik: 0-50 Ampère uren. 
Voor meer info kijk op pagina 19. 
 
Oplaad efficiency 
Standaard instelling: 85% flooded lead acid. 
Gebruik 90% voor de Valve regulated gel. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde te selecteren,  
0,01 Ampère uur per stap. 
Bereik: 0-1,0 (vermenigvuldig met 100%) 
Voor meer info kijk op pagina 19. 
 
Peukerts exponent 
Standaard instelling: 1,25. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde te selecteren,  
0,01 per stap. 
Bereik: 1,00-1,50. 
Voor meer info kijk op pagina 17. 
 
Voltage 1 calibratie 
Pas deze instelling aan, aan de huid ige accu voltage.  
Om te calibreren drukt toetst u omhoog/omlaag om  
de waarde te selecteren, 0,01 Volt per stap. 
Bereik: 0-32 Volt. 
Voor meer info kijk op pagina 19. 
 
Voltage 2 calibratie 
Pas deze instelling aan, aan de huidige accu voltage.  
Om te calibreren drukt toetst u omhoog/omlaag om  
de waarde te selecteren, 0,01 Volt per stap. 
Bereik: 0-32 Volt. 
 
Voltage 3 calibratie 
Pas deze instelling aan, aan de huidige accu voltage.  
Om te calibreren drukt toetst u omhoog/omlaag om  
de waarde te selecteren, 0,01 Volt per stap. 
Bereik: 0-32 Volt. 
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Ampère calibratie 
Pas dit getal aan, zodat het correspondeert met  
de lading die is aangesloten op het systeem. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde te selecteren. 
Bereik: +/- 240 Ampere. 
Voor meer info kijk op pagina 19. 
 
Reset capaciteit 
NO 
YES 
Voor meer info kijk op pagina 19. 
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GEBRUIKERS NOTITIE 
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