
Zonne-energie laadregelaar
Gebruikershandleiding (Nederlands)

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop 
van de i-SCC-A laadregelaar.
Lees deze handleiding zorgvuldig 
en grondig, en volg alle instructies 
om veiligheid en
optimale prestaties van uw i-SCC-A 
te garanderen. Lees alle 
waarschuwingen en
aandachtspunten voordat u het 
product in gebruik neemt.
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Uw nieuwe i-SCC-A laadregelaar is ontworpen met de nieuwste en 
beste technologieën en is conform de laatste technische normen. 
De i-SCC-A heeft enkele uitzonderlijke kenmerken, zoals:

Beschrijving van functies
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3 LEDs voor een duidelijke statusindicatie van de laadregelaar.

Automatisch ontkoppelen bij een te lage spanning.

Temperatuurcompensatie.

16 mm2 Bedradings klemmen.

Elektronische bescherming zonder zekeringen.

De laadregelaar beschermt de batterij tegen overladen door de 
zonnepanelen en tegen het te diep ontladen door elektrische 
belastingen. Het opladen is temperatuur gecompenseerd en gebeurt 
in meerdere etappes. Hierdoor kan de batterij optimaal opladen bij 
een groot bereik van omgevingstemperaturen.

De laadregelaar is ontworpen voor gebruik in 12 volt-systemen.

De laadregelaar heeft een aantal veiligheids- en weergave- 
functies.

Lees deze handleiding zorgvuldig en grondig, en volg alle instructies 
om veiligheid en optimale prestaties van uw i-SCC-A te garanderen. 
Lees alle waarschuwingen en aandachtspunten voordat u het 
product in gebruik neemt. Deze handleiding geeft belangrijke 
aanbevelingen omtrent het installeren, gebruiken en programmeren 
van de i-SCC-A. Aan het eind van deze handleiding vindt u een gids voor 
het oplossen van potentiële problemen die u heeft met de 
laadregelaar.



OPMERKING: Verbind de laadregelaar volgens de volgende
stappen om installatiefouten te voorkomen.
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De i-SCC-A laadregelaar is ontworpen voor gebruik binnenshuis. 
Bescherm de i-SCC-A laadregelaar tegen direct zonlicht en installeer 
hem in een droge omgeving. Installeer de i-SCC-A laadregelaar nooit 
in vochtige omgevingen (zoals badkamers). De laadregelaar meet
de omgevingstemperatuur en bepaald zo de optimale laadspanning. 
De laadregelaar en batterij dienen te worden geïnstalleerd in 
dezelfde kamer.

De laadregelaar wordt warm tijdens gebruik, en moet daarom nooit 
worden gemonteerd op een ontvlambaar oppervlak.

Installatie

Monteer de laadregelaar aan de muur met 
2 schroeven.
Wanneer u de laadregelaar monteert met 
schroeven, wees er dan zeker van dat de
schroeven geschikt zijn voor het gebruik 
met het bevestigingsmateriaal (gebruik 
schroeven met een 4mm as en een hoofd 
met een diameter van maximaal 8mm en 
gebruik geen verzinkkop schroeven). De 
schroeven moeten het gewicht van de 
bedrading kunnen dragen.

Wees er zeker van dat de ventilatieschuiven 
aan de zijkanten ongehinderd zijn.
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Verbind de bedrading die naar de batterij 
gaat met de correcte polariteit. Om 
spanning op de draden tijdens installatie 
te voorkomen dient u eerst de bedrading 
met de laadregelaar te verbinden, en 
daarna de bedrading met de batterij te 
verbinden. De aanbevolen bedradings
lengte is: minimaal 30cm tot maximaal 
100cm lang.
De aanbevolen draadgrootten zijn:

i-SCC-1206: minimaal 2.5 mm2

i-SCC-1208: minimaal  4 mm 2

i-SCC-1210: minimaal  6 mm2

i-SCC-1214: minimaal 10 mm 2

Waarschuwing: Als de batterij verbonden is met een 
omgekeerde polariteit, dan geeft de laadregelaar ook de 
verkeerde polariteit door aan de belastingen. Verbind dus 
geen belastingen als de batterij verbonden is met een 
omgekeerde polariteit. 
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Een DIN (Deutsche industrie norm) bevestigingsplaat is verkrijgbaar 
als accessoire (CXDR2). Deze bevestigingsplaat zorgt ervoor dat de 
laadregelaar gemonteerd kan worden aan een standaard 35mm DIN 
bevestigingsrail. Plaats de laadregelaar op de bevestigingsplaat en 
gebruik de schroeven, meegeleverd met de CX-DR2, om de 
laadregelaar aan de bevestigingsplaat vast te maken.
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Verbind de bedrading naar de zonnepanelen 
met de correcte polariteit. Om spanning op 
de draden te voorkomen dient u eerst de 
bedrading met de laadregelaar te 
verbinden, en daarna de bedrading met de 
zonnepanelen te verbinden.

De aanbevolen draadgrootten zijn:

i-SCC-A06: minimaal 2.5 mm 2

i-SCC-A08: minimaal 4 mm 2

i-SCC-A10: minimaal 6 mm 2

i-SCC-A14: minimaal 10 mm2

Opmerking: Leg de positieve en negatieve draden die naar de 
zonnepanelen gaan dicht bij elkaar om elektromagnetische 
effecten te verkleinen.

Opmerking: Zonnepanelen leveren een spanning zolang ze 
zonlicht ontvangen. Houd rekening met de aanbevelingen van 
de fabrikant van de zonnepanelen.
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Opmerking: Houd de aanbevelingen van uw batterij fabrikant in 
gedachte. Wij raden sterk aan dat u een zekering aan de batterij 
verbindt om te beschermen tegen kortsluiting. De zekering moet 
conform de opgegeven nominale stroom van de laadregelaar zijn:

i-SCC-A06 en i-SCC-A08: 20A;   i-SCC-A10 en i-SCC-A14: 30A



Het aarden van het systeem

Wees er bewust van dat de positieve polen van de laadregelaar 
intern met elkaar zijn verbonden, en dat deze polen daarom 
hetzelfde elektrische potentiaal hebben. Als er aarding benodigd is, 
doe dit dan altijd aan de positieve bedrading.
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Verbind de bedrading naar de belastingen 
met de correcte polariteit. Om spanning op 
de draden tijdens installatie te voorkomen 
dient u eerst de bedrading met de 
belastingen te verbinden, en daarna de 
bedrading met de laadregelaar te verbinden.
De aanbevolen draadgrootten zijn:

i-SCC-A06: minimaal 2.5 mm2

i-SCC-A08: minimaal 4 mm2

i-SCC-A10: minimaal 6 mm2

i-SCC-A14: minimaal 10 mm2
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Voordat u de laadregelaar in gebruik neemt

Opmerkingen voor gebruik

Opmerking: Als het apparaat gebruikt wordt in een voertuig 
met de batterij negatief verbonden aan het chassis, dan 
moeten belastingen verbonden met de laadregelaar niet een 
elektrische verbinding hebben met het chassis van het voertuig. 
Anders worden de Low Voltage Disconnect (loskoppeling bij een 
te lage spanning) functie en de zekering van de laadregelaar 
met elkaar kortgesloten.

6

Voltage van het systeem
De laadregelaar is ontworpen voor gebruik in een 12 volt-systeem.

Batterij type
De laadregelaar heeft geen heeft geen egalisatie fase, en is dus 
geschikt voor gebruik met lood zuur batterijen met een vloeibare 
elektrolyt (geventileerd) en lood zuur batterijen met een vaste 
elektrolyt (gel of vlies).

De laadregelaar wordt warm tijdens gebruik. Dit is normaal.

De laadregelaar vereist geen onderhoud of service. Verwijder stof 
met een droge doek. 

Het is belangrijk dat de batterij minstens één keer per maand 
volledig wordt opgeladen. 

Als u dit niet doet, kan de batterij permanente schade oplopen.

Een batterij kan alleen volledig opgeladen worden als de belasting 
niet te groot is tijdens het opladen.



Status van het opladen
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De laadregelaar beschikt over 3 status LEDs.

Gedurende normale werking geeft de laadregelaar de status van het 
opladen, batterij voltage en belasting weer.

Statusindicatie tijdens normaal gebruik

Status van het opladen

Status van belasting

Batterijlading weergave

(Groene LED brandt niet)
De zonnepanelen 

leveren geen stroom.

(Groene LED brandt)
De zonnepanelen 
leveren stroom 

aan de laadregelaar.



Batterijlading weergave

Status van belasting
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Wanneer het batterij voltage wordt weergegeven als laag, dient u 
de resterende energie zuinig te verbruiken. Als de energie op is zal 
de laadregelaar de belastingen loskoppelen.

Wanneer de batterij te diep ontladen is of wanneer er een 
kortsluiting of overbelasting plaatsvindt, zal de laadregelaar de 
belasting loskoppelen van het systeem. Hieronder de LED weergave:

Voltage is prima
(LED brandt niet)

Voltage is laag 
(LED brandt)

Voltage is zeer laag
(LED knippert)

(LED brandt niet)
Normale werking, 

belasting 
gekoppeld

(LED brandt)
Belasting is 

ontkoppeld omdat 
het voltage van 
de batterij te 

laag is

(LED knippert)
Belasting is
ontkoppeld 

omdat er een 
overbelasting of 

kortsluiting 
plaatsvindt
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De laadregelaar ontkoppelt de belasting wanneer de spanning van 
de batterij te laag is. Hierdoor wordt de batterij beschermd tegen 
een te diepe ontlading. De LVD functie activeert wanneer de 
spanning van de batterij minder dan 11.5V is. Nadat de batterij 
weer geladen is tot 12.5V, wordt de belasting weer aangesloten.

Ontkoppelen bij een te lage spanning (LVD) 
(Low Voltage Disconnect)

De laadregelaar is beschermd tegen een onjuiste installatie of 
gebruik bij:

Veiligheidsfuncties

Bij de
zonnepanelen Bij de batterij Bij de belasting

Batterij 
verbonden

met correcte
polariteit

Geen
beperkingen

Normale 
werking

Geen 
beperkingen

Batterij 
verbonden

met 
omgekeerde

polariteit

Geen
beperkingen

Alleen 
beschermd als 

alleen de 
batterij is 

verbonden met
de laadregelaar

Geen 
beperkingen

Omgekeerde
polariteit

Lastuitgang is
beschermd, 

maar de 
belasting kan
beschadigd 

raken

Alleen 
beschermd als

alleen de
batterij is 

verbonden met 
de laadregelaar

Geen 
beperkingen
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De laadregelaar is beschermd tegen een onjuiste installatie of 
gebruik bij:

Veiligheidsfuncties

Bij de
zonnepanelen Bij de batterij Bij de belasting

Kortsluiting Geen
beperkingen

Geen 
beperkingen

Waarschuwing: 
Batterij moet 
beschermd 

worden door 
een zekering

Geen 
beperkingen

Geen
bescherming -------

Laadregelaar 
koppelt

belasting los

Geen 
verbinding

Geen 
beperkingen

Geen 
beperkingen

Geen 
beperkingen

Tegenstroom Geen 
beperkingen

------- -------

Overspanning

Overbelasting

Varistor 56 V,
2.3 J

Maximaal 
30V

Onderspanning Normale 
werking

Laadregelaar
koppelt 

belasting los

Geen 
bescherming

Laadregelaar
koppelt 

belasting los
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Waarschuwing: Een combinatie van fouten kan zorgen voor 
schade aan de laadregelaar.
Los altijd eerst een fout op voordat u verder gaat met het 
verbinden van de laadregelaar.

Foutbeschrijving

Weergave

Batterij is bijna 
leeg (LED 
brandt)

Belasting krijgt 
weer stroom

nadat de batterij 
is opgeladen

Overbelasting / 
Kortsluiting

van de belasting
(LED knippert)

Schakel alle 
belastingen uit. 

Verwijder kortsluiting.
Na maximaal 1 minuut

zal de laadregelaar
automatisch weer

belastingen toestaan

Belasting 
krijgt
geen 

stroom

Batterij 
sneller 

leeg
dan 

specificaties
suggereren

Batterij 
laadt niet 

op
gedurende 

de dag

Fout Aanleiding Aanbeveling

De batterij 
heeft een

lage capaciteit
(LED brandt)

Vervang batterij

Zonnepanelen 
kapot of 

verbinding 
kapot /

aangesloten met
omgekeerde

polariteit

Verwijder en 
repareer

gebrekkige 
verbinding.
Of vervang 

zonnepanelen
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De laadregelaar is uitsluitend bedoeld voor gebruik met 
zonnestroomsystemen met een 12V spanning, in combinatie met 
geventileerde of gesloten (VRLA) lood zuur batterijen.

Algemene veiligheids en gebruiks aanbevelingen

Beoogd gebruik

- Batterijen slaan een grote hoeveelheid energie op. Sluit nooit 
  een batterij kort. We bevelen aan een trage zekering aan de 
  batterij te verbinden.

- Lood zuur batterijen kunnen ontvlambare gassen uitstoten. 
  Vermijd het maken van vonken en het gebruik van vuur in de 
  buurt van de batterij. Wees er zeker van dat de batterij in een 
  goed geventileerde kamer staat.

- Vermijd het aanraken van of kortsluiten van bedrading en 
  aansluitklemmen. Wees ervan bewust dat de spanning op 
  bepaalde aansluitklemmen en stroomdraden meer dan het 
  dubbele kan zijn van de spanning van de batterij. Gebruik 
  geïsoleerd gereedschap, sta op droge grond en houd uw handen 
  droog.

- Houd kinderen uit de buurt van de batterij en de laadregelaar.

- Respecteer de veiligheidsadviezen van de fabrikant van de 
  batterij. Bij twijfel, vraag uw handelaar of installateur.

Veiligheidsadviezen
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De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade, in het bijzonder 
aan de batterij, niet veroorzaakt door gebruik waarvoor het 
product bedoeld, door gebruik niet in overeenstemming met de 
handleiding of als de aanbevelingen van de fabrikant van de
batterij zijn verwaarloosd. De fabrikant is niet aansprakelijk als 
er een service of reparatie is uitgevoerd door een ongeautoriseerde 
persoon.

Aansprakelijkheidsbeperking

Technische gegevens

Nominale spanning
Spanningsverhoging / 
Boost Spanning

Druppellaadspanning
Spanning waarna de 
belasting wordt ontkoppeld 
(zie ontkoppelen bij een te 
lage spanning)

Spanning waarna de 
belasting weer wordt
gekoppeld (zie ontkoppelen
bij een te lage spanning)

Temperatuurcompensatie

12V

14.5V

13.7V @ 25°C

<11.5V

12.5V

-4 mV/cell*K
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Technische gegevens

Maximale stroom 
zonnepaneel input

Maximale laadstroom

i-SCC-A06: 6A
i-SCC-A08: 8A
i-SCC-A12: 10A
i-SCC-A14: 14A
(50°C)

i-SCC-A06: 6A
i-SCC-A08: 8A
i-SCC-A12: 10A
i-SCC-A14: 14A
(50°C)

Afmetingen 80 x 100 x 32mm (b x h x d)

Gewicht 180 gram

Maximale draadgrootte 16 mm

Verbruik laadregelaar 4 mA

Bedrijfstemperatuurbereik - 40°C - + 50°C

Beschermingsgraad IP22

2  (AWG #6)

De informatie in dit document kan op 
ieder moment zonder vooraankondiging wijzigen.

Gemaakt in één van de volgende landen:
Duitsland - China - Bolivia - India

ISO9001:2000
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