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WAARSCHUWING
Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze in de nabijheid van de accu’s 
voor het raadplegen ervan op een later tijdstip. Werkzaamheden aan de accu’s 
mogen uitsluitend worden uitgevoerd door daartoe gekwalificeerde personen.
Draag een veiligheidsbril en beschermende kleding bij werkzaamheden aan accu’s. 
Neem voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht. Voldoe ook aan de 
ongevallenpreventie regels, DIN VDE 0510 en DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1).
Niet roken. Accu buiten bereik van ontstekingsbronnen houden. Explosie- en 
brandgevaar.
Zuurspetters op de huid of in de ogen onmiddellijk met een ruime hoeveelheid 
water uitspoelen. Hierna een arts raadplegen. Bij morsen kleding met water 
uitspoelen.
Houd kinderen uit de buurt van batterijen.
Gevaarlijke spanning!
Elektrolyt is sterk corrosief. Onder normale omstandigheden is het aanraken van de 
elektrolyt niet mogelijk. Bij een beschadigde accu is dit echter wel mogelijk. Raak 
de elektrolyt dan niet aan.
Accu’s zijn zwaar. Gebruik altijd geschikte transportmiddelen. Zorg voor een goede 
bevestiging van de accu.
Explosie- en brandgevaar. Niet kortsluiten. Gebruik geïsoleerd gereedschap.

Gebruik van de batterij dat niet in overeenstemming komt met hetgeen dat in de handleiding 
wordt verteld, reparaties uitgevoerd met of door ongeautoriseerde onderdelen of personen, 
gebruik van additieven in de elektrolyt of ongeoorloofde handelingen met de batterij zullen 
elke garantie doen laten vervallen.

Afgedankte accu’s zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Accu’s mogen 
daarom niet als huishoudelijk of industrieel afval weggegooid worden, maar 
moeten gescheiden ingezameld worden. Neem voor de afvoer van accu’s contact 
op met uw leverancier of een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

· De informatie in deze handleiding wordt te goeder trouw gebaseerd op bestaande kennis 
gegeven, en geeft geen garantie op veiligheid onder alle omstandigheden. Het is de gebruiker 
zijn verantwoordelijkheid om bekend te zijn met alle regelgeving omtrent de opslag, het 
gebruik, het onderhoud en het vervreemden van accu’s. Als er vragen zijn, neem dan contact 
op met uw leverancier.

· Deze handleiding geeft geen garantie van producteigenschappen en vestigt geen contractuele 
rechtsbetrekking.
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INTRODUCTIE
• XUNZEL SOLARX™ Series zijn drukventiel geregelde lood zuur (VRLA) AGM zonneenergie 

batterijen.
• XUNZEL SOLARX™ AGM batterijen hoeven niet op te worden gevuld met water gedurende 

hun gehele levenscyclus. De drukventielen dienen niet te worden geopend, omdat toegang 
tot zuurstof de cellen ontlaadt. Gedurende het opladen stoten de cellen waterstof uit door de 
drukventielen. Neem de ventilatie instructies EN 50272-2 in acht.

• Absorbed glass mat (AGM) batterijen absorberen de elektrolyt in speciale glasvezel matten. 
Zeer dunne glasvezels zijn in elkaar geweven in een mat, om het oppervlak zo groot mogelijk 
te maken voor het absorberen van de elektrolyt. De vezels waaruit de mat bestaat 
absorberen de zure elektrolyt waar ze in zitten niet, en worden door de elektrolyt niet 
aangetast.

• XUNZEL SOLARX™ zonne-energie batterijen zijn ideaal voor duurzame energietoepassingen 
zonder netaansluiting (zonne-energie, wind etc.). In deze toepassing dienen de batterijen 
voldoende energie te ontvangen om een gezonde lading te houden.

• De Depth-of-Discharge (DOD) (Diepte-van-Ontladen) beschrijft hoe diep de batterij ontladen 
is. Een diepere ontlading zorgt voor een kortere levensduur van de batterij. Batterij presteren 
het best wanneer ze worden behouden op een volle lading. Het behouden van de batterij op 
een volle lading zal zorgen voor een langere levensduur en kan sulfateringsproblemen en 
capcaiteitsverlies voorkomen.

• De grootte van de oplaad- en ontlaad- stromen moeten worden overwogen wanneer u het 
formaat van een batterij bank bepaald. Niet elke batterij bank kan met dezelfde stroom 
opladen en ontladen.

• Ontladen batterijen dienen onmiddellijk opgeladen te worden.

1. INSTALLATIE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING: dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie. Lees zorgvuldig dit hoofdstuk 
en bewaar de handleiding voor toekomstige verwijzing.
• Lees alle instructies en waarschuwingen voordat u begint met de installatie.
• Koppel alle bedrading los, om het risico op elektrische schok te verkleinen, voordat u begint 

met een installatie of onderhoud.
• Laad nooit een bevroren batterij op.
• Wees heel voorzichtig wanneer u werkt met metalen voorwerpen in de buurt van een 

batterij. Het risico bestaat dat u met het metalen voorwerp de batterij of andere elektrische 
onderdelen kortsluit of beschadigd. Het kortsluiten of beschadigen kan zorgen voor een 
explosie.
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1.2.3 Plaats de batterijen in het rek en sluit de polen correct aan.

● Til de batterij niet op aan de polen.

● Bij het verbinden van meerdere batterijen wordt geadviseerd om de installatie vanuit het 
midden van het rek te beginnen.

- Plaats de cellen of batterijen loodrecht en waterpas en sluit de polen correct aan.

- De afstand tussen de batterijen moet ca. 10mm bedragen.

- Sluit de verbindingen aan en draai de bout vast met behulp van een geïsoleerde 
momentsleutel.

- WAARSCHUWING: Indien noodzakelijk moet het contactvlak van de aansluitingen en 
verbindingen worden schoongemaakt.

- WAARSCHUWING: Niet goed vastgemaakte of te strak aangedraaide verbindingen kunnen 
zorgen voor een grote weerstand. Deze grote weerstand zorgt voor spanningsverlies en 
de terminals worden warm. De terminals kunnen zelfs smelten of in brand vliegen.

- De bedrading en aansluitingen moet de maximale systeemspanning en stroom kunnen 
weerstaan. Het gebruik van bedrading dat de stroom niet kan weerstaan is uiterst gevaarlijk. 
Gebruik altijd een zo kort mogelijke kabel.

- Indien noodzakelijk moeten isolatiedoppen op de verbindingen en eindaansluitingen 
worden aangebracht.

- Zorg voor een kortsluitvaste installatie. Aanbevolen is dat een afstand van ca. 10mm 
tussen de bedrading en de elektrisch geleidende onderdelen wordt aangehouden, of de 
verbindingen moeten worden voorzien van een aanvullende isolatie.

- Voorkom mechanische belasting op de aansluitingen van de batterij.

- Meet de totale spanning. Deze moet gelijk zijn aan de totale nullastspanning van de 
batterijen.

- Indien noodzakelijk, moeten de batterijen zichtbaar worden genummerd (vanaf de positieve 
aansluiting van de batterij bank tot de negatieve aansluiting).

- Breng polariteitsetiketten voor de batterijverbindingen aan.

- Breng zichtbaar veiligheidsmarkeringen en bedrijfsinstructies aan.

• Wanneer u meerdere batterijen aan elkaar verbindt, moeten de batterijen in dezelfde 
thermische omgeving staan en gelijke weerstanden in de verbindingen hebben. Het is 
daarom aangeraden niet meer dan 4 batterijen in serie of parallel te verbinden.

● Temperatuurverschillen binnen een reeks batterijen moet kleiner zijn dan 3°C om 
verschillen in spanning en gedrag van de batterijen zo klein mogelijk te houden.eries
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1.2.4 Parallele / Serie aansluitingen
• Toepassingen vragen vaak naar meer spanning of meer stroom dan dat een individuele 
batterij kan leveren. Om de spanning of stroom te vergroten, verbindt u meerdere batterijen 
met elkaar in een series, parallel of gecombineerde opstelling:
- Om de spanning te vergroten verbindt u de batterijen in series aan elkaar. De capaciteit 
(Ah) blijft dan hetzelfde maar de spanning van de batterij bank wordt groter.

- Om de stroom te vergroten verbindt u de batterijen in parallel aan elkaar. De spanning 
van de batterij bank blijft hetzelfde, maar de capaciteit (Ah) wordt groter.

Batterij bedrading - Configuratie voorbeelden
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WAARSCHUWING: Alleen gekwalificeerde personen mogen deze batterijen installeren.
• Dek NOOIT de batterij af met plasticfolie of iets vergelijkbaars.
Waarschuwing: Lood zuur batterijen bevatten een zwavelzuur. Dit zwavelzuur kan zorgen voor 
ernstige verwondingen.
• Batterijen bevatten een grote hoeveelheid energie. Een batterij kan dus zorgen voor een zware 

elektrische schok.
BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
• Geschikte brandbestrijdingsmiddelen zijn brandblussers met CO2 of droge poeder als blusmiddel 

(water is ongeschikt als de spanning in de batterij hoger is dan 120V).
● Speciale beschermende uitrusting: beschermende bril, ademhalingsbeschermingsapparatuur 

en uitrusting die tegen zuur beschermd.
XUNZEL SOLARX™ Deep-Cycle zonne-energie batterijen zijn gemaakt voor gebruik voor een groot 
scala aan toepassingen. Ongeacht het gebruik, blijft het belangrijk dat de batterij goed is 
geïnstalleerd. Excessieve hitte en koude temperaturen kunnen zorgen voor een vermindering van 
de levensduur van de batterij.
1.1 Benodigdheden en voorbereidingen voor installatie
1.1.1 Voordat u de batterij installeert moet u er zeker van zijn dat de ruimte waarin u de batterij 

installeert schoon en droog is. Tevens moet deze ruimte op slot kunnen.
● De kamer waarin u de batterij installeert moet conform DIN VDE 0510-2 zijn.
● Extra aandacht moet worden gehecht aan:

- Draagvermogen van de vloer
- Bestendigheid tegen elektrolyt van het oppervlak waarop de batterij geïnstalleerd wordt.
- Geen ontstekingsbronnen in de buurt van de batterij.
- Ventilatie

● Om een soepele werking te garanderen is er coördinatie nodig tussen de mensen die in 
dezelfde kamer werken.

1.1.2 Controleer batterijen op compleetheid en schade.
● Inspecteer de batterijen op schade. Accepteer de levering niet als de batterijen beschadigd 
zijn of als de batterijen hebben gelekt. Zendingen die beschadigd waren bij leveringen, 
maar wel zijn geaccepteerd vallen niet onder de fabrieksgarantie van XUNZEL.

● Maak de batterijen schoon voor installatie als dat nodig is. Doe dit dan met een katoenen 
doek en schoon water (geen zeep).

1.1.3 Neem alle meegeleverde documentatie in acht.

1.1.4 Voordat oude batterijen worden vervangen, moet worden gecontroleerd dat alle elektrische 
verbruikers zijn uitgeschakeld (schakelaars, zekeringen). Dit moet door gekwalificeerd personeel 
worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING: De installatie mag niet ongeautoriseerd worden in- of uitgeschakeld!
1.1.5 Meet de nullastspanning (OCV) (Open-Circuit spanning) van de batterijen

● Controleer de polariteit van de batterijen. Wees er voor installatie zeker van dat de batterijen 
met de correcte polariteit geïnstalleerd worden.

● De nullastspanning verandert met de temperatuur. Per +10°C van de nominale temperatuur 
stijgt de nullastspanning met 0.003V per cell.

1.2 Installatie in een rek
● Verwijder het beschermingsmateriaal dat beschermt tegen het uitzetten van de batterij 
pas kort voor de installatie van de batterij in het rek.

● De installatie van de batterijen in een rek of tray is aanbevolen omdat de installatie in een 
rek of tray het teveel uitzetten van de batterij voorkomt.

1.2.1 Specificaties voor installatie van batterijen in een rek:
● Minimale afstand van batterij tot batterij: 10mm
● Minimale afstand van batterij tot muur: 100mm aan alle zijden, of afstand van rek tot 
muur: 50mm

● Minimale afstand van batterij tot ontvlambare materialen: 2.5 meter
● Minimale afstand van batterij tot gangpad: 1.5 keer de breedte van de batterij 
(installatiediepte) en niet minder dan 500mm

● Minimale afstand van batterij tot explosiegevaar: 5 meter
● XUNZEL SOLARX™ Series zonne-energie batterijen hoeven niet te worden geïnstalleerd in 
een rek of tray dat drukt op de behuizing van de batterij om het teveel uitzetten te 
voorkomen.

1.2.2 Lijn de rekken horizontaal met elkaar op. Gebruik hiervoor het nivelleringssysteem of 
verstelbare isolatie.
● XUNZEL SOLARX™ zonne-energie batterijen kunnen horizontaal of rechtopstaand worden 
geïnstalleerd. Gebruik bij het horizontaal installeren van de batterij alleen kabels die met 
de batterij mee kunnen bewegen.

● Lijn de rekken horizontaal uit door gebruik te maken van de meegeleverde uitlijn onderdelen 
of instelbare isolatoren.

● De afstanden tussen de draagprofielen moeten overeenkomen met de afmetingen van 
de batterij.

● Controleer of het rek stevig staat en controleer of alle bouten en klemmen goed zijn 
vastgedraaid.

● Indien voorgeschreven moeten het rek of onderdelen hiervan worden geaard.
● Wanneer houten rekken worden gebruikt, moet een flexibele verbinding tussen iedere 
hoekverbinding worden aangebracht.

12V Systemen*

12 VDC / 240Ah

12 VDC / 360Ah

12 VDC / 480Ah

Parallelle verbinding

24V Systemen*

Gecombineerde verbinding 
of serie verbinding

24 VDC / 120Ah

24 VDC / 240Ah

48V Systemen*
48 VDC / 120Ah

Series verbinding

*Voorbeelden met SOLARX™ 120Ah - 12V 
XUNZEL zonne-energie batterijen

Verbindingsstukken
CBS30 of CBS60: Verbindingsstuk voor het verbinden in series
CBP: Verbindingsstuk voor het verbinden in parallel
Gebruik van deze verbindingsstukken is aanbevolen (niet meegeleverd).

CCB 10 CCB 10

CBP CBPSolarX 120Ah/12V
XUNZEL

SolarX 120Ah/12V
XUNZEL

CCB 10 CCB 10

CBP CBPSolarX 120Ah/12V
XUNZEL

SolarX 120Ah/12V
XUNZEL

SolarX 120Ah/12V
XUNZELCBP CBP

CCB 10 CCB 10

CBP CBPSolarX 120Ah/12V
XUNZEL

SolarX 120Ah/12V
XUNZEL

SolarX 120Ah/12V
XUNZELCBP CBP

SolarX 120Ah/12V
XUNZEL

CBP CBP

CBS 30

SolarX 120Ah/12V
XUNZEL

SolarX 120Ah/12V
XUNZEL

CBS 30

SolarX 120Ah/12V
XUNZEL

SolarX 120Ah/12V
XUNZEL

CBS 30

SolarX 120Ah/12V
XUNZEL

SolarX 120Ah/12V
XUNZEL

CBP CBP

CBS 30

SolarX 120Ah/12V
XUNZEL

SolarX 120Ah/12V
XUNZEL

CBS 30

SolarX 120Ah/12V
XUNZEL

SolarX 120Ah/12V
XUNZEL

CBS 30

Gebruikershandleiding

SOLARX™ Series - XUNZEL

NEDERLANDS

XUNZEL 12V Onderhoudsvrije 
Deep-Cycle AGM zonne-energie batterijen

Lees deze handleiding zorgvuldig en volg alle instructies om veiligheid en optimale prestaties van uw 
SOLARX™ te garanderen. Lees alle waarschuwingen en aandachtspunten voordat u het product in 
gebruik neemt.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE VERWIJZING
DISCLAIMER
Hoewel elk voorzorgsmaatregel is genomen om de nauwkeurigheid van deze handleiding te garanderen, 
neemt XUNZEL geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies. De specificaties en productfunctionaliteit 
kunnen veranderen zonder aankondiging.
Uitsluitingen en beperkingen van de garantie
De garantie is niet van toepassing onder de volgende condities:
• Schade door ongeval, nalatigheid, misbruik of onjuist gebruik.
• Onbevoegde wijziging aan het product of poging tot reparatie.
• Schade ontstaan tijdens verzending.
BELANGRIJK
Lees deze handleiding in zijn geheel voordat u uw SOLARX™ in gebruik neemt. Verkeerd gebruik kan 
resulteren in schade aan het product en kan zorgen voor ernstig of zelfs dodelijk letsel.
DOCUMENTCODE VAN HANDLEIDING:
SOLARX Rev01 – XU-0109216-AH NL
Contactinformatie XUNZEL:
Email: info@xunzel.com
Web: www.xunzel.com
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1.3 Kasten
• De batterijkast wordt ter plaatse gemonteerd (rekening houdend met de 
desbetreffende ongevallenpreventievoorschriften).

● Plaats de batterijen in de batterijkasten volgens het montageplan en de gespecificeerde 
afstanden. Verbind en markeer de batterijen.

● Alleen volledig opgeladen batterijen mogen worden ingebouwd.
● Verwijs naar hoofdstuk 1.2.3 voor verdere installatie instructies

1.3.1 Aard de batterijkasten om tegen elektrische schokken te beschermen.
● Conform DIN EN 50272-2 en IEC 62485-2 moeten batterij kasten of batterij rekken 

gemaakt van metaal aangesloten worden op de randaarde of worden geïsoleerd van de 
batterijen en de ruimte waarin de kasten of rekken staan.

● Als de systeemspanning kleiner of gelijk is aan 60VDC, dan is het niet vereist om te 
beschermen tegen contact met de batterijen. Echter moet er wel voldoende geïsoleerd 
worden van de vloer voor de veiligheid van de mensen die over deze vloer lopen. De 
isolatieweerstand van de vloer moet als volgt zijn:
- Nominale spanning lager dan 500V: 50kΩ < R < 10 MΩ 
- Nominale spanning hoger dan 500V: 100kΩ < R < 10 MΩ

WAARSCHUWING: Voordat u de lader verbindt, moet u er zeker van zijn dat al het 
installatiewerk naar behoren is uitgevoerd!

OPMERKING: De installatie van batterijen dient te gebeuren conform EN 50272-2.

2. INGEBRUIKNAME
● Verbind de acculader aan de voeding, met de lader / laadregelaar uitgeschakeld, 
batterij zekeringen verwijderd en de belasting ontkoppeld.

● Wees er zeker van dat de polariteiten correct zijn.
- Pluspool van de batterij op de pluspool van de lader.
- Minpool van de batterij op de minpool van de lader.

● De eerste lading dient te worden gecontroleerd, om er zeker van te zijn dat de limieten 
van de spanning, stroom en temperaturen niet worden overschreden en om er zeker van 
te zijn dat er geen abnormaliteiten optreden bij het laden.

● XUNZEL raadt het gebruik van acculaders van XUNZEL aan.

3. WERKING
Het laad- en ontladingsproces moet worden geregeld om het overladen en te diep ontladen te 
voorkomen.

3.1 Ontladen

• Ontladen: Gedurende het ontladen worden de actieve materialen, lood en 
lood(IV)oxide met het zwavelzuur, omgezet in loodsulfaat en water. De batterijen 
moeten na het ontladen onmiddellijk weer tot 100% worden opgeladen.

• Depth-of-Discharge (DOD) (Diepte-van-Ontladen): Laat de spanning van de batterij nooit 
onder de afknijpspanning (cut-off voltage) komen. Wij bevelen aan om bij normaal 
gebruik niet dieper dan 80% te ontladen. De afknijpspanning hangt af van de 
ontlaadstroom: 10,5V @ ≤ 0,2C / 10,2V @ 0,2C to 1,0C / 9,6V @ ≥ 1,0C. Ontlaad nooir 
meer dan dat er wordt gespecificeerd (DOD).

• Zelfontlading: Als de batterijspanning minder is dan de druppellaadspanning (13.6V tot 
13.8V bij 25°C), dan ontlaadt de batterij uit zichzelf. Dit zorgt voor een verlies in 
capaciteit en kan zorgen voor sulfatering. Deze sulfatering tast de elektrodes aan.

• Spanningsval: Wanneer er wordt ontladen met een stroom groter dan 0.01C, dan laat 
een volledig opgeladen batterij een spanningsval zien in het begin (ongeveer 5%), 
gevolgd door een maximale spanning bij 10% van de totale ontlaadtijd. De aanwezigheid 
en grootte van deze spanningsval is een goede indicator voor hoe vol de batterij was 
voordat het ontladen begon.

3.2 Opladen

Afhankelijk van het systeem kan er met de volgende modi opgeladen worden.

• Standby modus: Belastingen, DC voeding en batterij zijn in parallel verbonden 
(voedingsspanning is gelijk aan systeemspanning). Bij normale werking is de DC voeding 
in staat om de maximale belastingsstroom en voedingsstroom te allen tijde te leveren. 
De batterij levert alleen stroom wanneer de DC voeding tekortschiet.

• Druppellaad modus: Belastingen, DC voeding en batterij zijn in parallel verbonden 
(Voedingsspanning is gelijk aan systeemspanning). Bij normale werking is de DC voeding 
niet in staat om de maximale belastingsstroom te allen tijde te leveren. In deze modus 
levert de batterij stroom aan de belastingen. De batterij is in deze modus dus niet altijd 
voor 100% opgeladen.

• Schakelmodus: Wanneer de batterij wordt gescheiden van de belasting, moeten het 
oplaadproces en de parameters in de gaten worden gehouden. Wanneer de batterij 
volledig opgeladen is, moet het oplaadproces worden gestopt of worden geschakeld 
naar de Druppellaad modus.

• Batterij modus: Alleen de batterij levert de stroom aan de belastingen. Het 
oplaadproces en de parameters moeten in de gaten worden gehouden. Wanneer de 
batterij volledig is opgeladen, moet het oplaadproces worden gestopt. De batterij kan 
worden geschakeld naar de belasting indien nodig.

4. OPLADEN
Om de levensduur van de XUNZEL™ zonne-energie batterij te maximaliseren, is het belangrijk 
dat de batterijen goed worden opgeladen. Het over- en onderladen van een XUNZEL™ 
zonne-energie batterij zal zorgen voor een verkorte levensduur. De beste beschermingen tegen 
onjuist opladen zijn: het gebruik van een kwaliteits acculader, zoals de acculaders van XUNZEL, 
en het regelmatig controleren of de laadstroom en laadspannings instellingen juist zijn.
4.1 Oplaad methoden
Opladen van de batterijen kan alleen met een DC stroom. Acculaders met IU-, IUI- of 
IUoU-Karakteristieken kunnen worden gebruikt.
4.1.1 IU- en IUoU-karakteristiek / met een constante laadspanning

• Eerste fase: BULKFASE. Constante stroom tot de batterij een spanning heeft van 14.4V 
tot 14.7V bij 25°C (absorptiespanning).

● Tweede fase: ABSORPTIEFASE. Constante spanning. 14.4V tot 14.7V bij 25°C.
● Derde fase: DRUPPELFASE. Constante spanning. 13.6V tot 13.8V bij 25°C.

4.1.2 Egalisatielading
• Nadat de batterij diep ontladen is of nadat de batterij onvoldoende is heropgeladen, 
raden wij een zogenaamde egalisatielading aan.

● Het egalisatieladen is een laadmethode waarbij wordt opgeladen met een hogere 
spanning (14.6V tot 14.8V bij 25°C) om de spanningen in de cellen te egaliseren.

4.1.3 Temperatuurcompensatie
• De aanbevolen temperatuurcompensatie voor deze batterijen is -4mV/cel per °C 
afwijking van 25°C

● Als de acculader die u gebruikt niet automatisch compenseert voor de temperatuur, 
stel dan zelf de spanning in om te compenseren voor de temperatuur.

4.2 Laden met een alternatieve voeding
• Wanneer u de XUNZEL SOLARX™ batterijen gebruikt in een zonne-, windenergie of 
hybride installatie zonder toegang tot netspanning gebruikt, wordt het aanbevolen om 
een lader te gebruiken met een IUoU-karakteristiek.

● Systemen zonder toegang tot netspanning moeten zo worden ontworpen dat de 
batterijen dagelijks volledig op kunnen laden; het is verstandig om niet dieper dan 30% 
te ontladen (DOD). De grootte van de energieopwekking, laadregelaar en batterij 
moeten hier naar worden uitgekozen.

4.3 Speciale gevallen: Diepe ontladingen / ontoereikende heroplading

• Nadat de batterij diep is ontladen moet de batterij weer tot 100% worden opgeladen.

● Als er onvoldoende is heropgeladen, moet er een egalisatielading worden gegeven.

4.4 Temperatuur en handmatige temperatuurcompensatie van de batterij

• De technische data gaat uit van een nominale temperatuur van 25°C (77°F).

● Het aanbevolen bedrijfstemperatuurbereik is:

- Bij opladen 0°C tot 50°C (32°F tot 122°F)

- Bij ontladen -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)

• Het overschrijden van het bedrijfstemperatuurbereik is aanvaardbaar voor korte 
periodes.

● Een temperatuurgerelateerde aanpassing aan de laadspanning hoeft niet te worden 
gemaakt als de maandelijks gemiddelde temperatuur tussen de 20°C en 30°C ligt. (68°F 
en 86°F)

5. ONDERHOUD VAN DE INSTALLATIE

• Om lekstromen en bijbehorende risico's op vuur te voorkomen, moet u de batterij 
droog en schoon houden.

● Plastic onderdelen van de batterij, in het bijzonder de ventilatiedoppen, mogen alleen 
schoongemaakt worden met schoon water.

● Vermijd elektrostatische ladingen (statische elektriciteit).

● XUNZEL SOLARX™ Series Deep-Cycle zonne-energie batterijen zijn geheel 
onderhoudsvrij. Ze hoeven nooit bijgevuld te worden met water.

● Het wordt aangeraden om de spanning, temperatuur, verbindingen van de batterij, 
kamertemperatuur, rekken, kasten en werking van de ventilatie om de 6 maanden te 
controleren en bij te houden.

● Gereedschap aanbevolen door XUNZEL voor het controleren van de batterijen:

- Thermometer -20°C tot 80°C (-4°F tot 176°F)

-  Veiligheidsbrillen

-  Veiligheidshandschoenen

-  VDE momentsleutel

-  VDE momentsleutel dop

-  Pool en contact smeermiddellen

6. TESTS
• Tests moeten worden uitgevoerd volgens de IEC 60896-21 norm.
● Als er fouten worden gevonden in de batterij of acculader, neem dan onmiddellijk 
contact op met de klantenservice.

7. OPSLAG
• Als batterijen voor een lange periode worden opgeslagen, moeten ze volledig 
opgeladen in een droge vorstvrije ruimte worden opgeslagen. De temperatuur heeft 
impact op de mate van zelfontlading.

● Het is niet aanbevolen om batterijen verpakt in plastic op te slaan in ruimtes waar de 
temperatuur veel fluctueert of in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid, omdat de 
hoge luchtvochtigheid en fluctuaties in de temperatuur kunnen zorgen voor condensatie 
onder het plastic. Deze condensatie kan zorgen voor corrosie en een hoge zelfontlading 
door lekstroom.

● Voorkom kortsluitingen.
● Vermijd direct zonlicht.
● Om schade aan de batterij te voorkomen kunt u een van de volgende laadmethodes 
gebruiken:
- Druppelladen: Houd de batterij verbonden aan de acculader in de druppellaad stand 
om de batterijlading op 100% te houden.

- Egalisatielading: Na een diepe ontlading is het aanbevolen om met een egalisatielading 
de batterij weer op te laden.

8. TRANSPORT
XUNZEL SOLARX™ zonne-energie batterijen hebben de volgende certificaten voor transport:
● Luchttransport: IATA-DGR
● Transport over wegen en spoorwegnet: ADR/RID
● Zeetransport: IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)

9. INFORMATIE OVER REGELGEVING
• In overeenstemming met de EU-accurichtlijn en de respectieve nationale wetgeving worden 

loodaccu's gemarkeerd met een doorgekruiste afvalbak met onderstaand chemisch symbool 
voor lood, samen met het ISO recyclingssymbool:

• Bovendien zijn XUNZEL SOLARX™ batterijen voorzien van de volgende gevarensymbolen:

• De etikettering kan variëren afhankelijk van de toepassing, het ontwerp, de afmetingen en 
het land van verkoop van de batterijen.

10. VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN
• Het weggooien van gebruikte batterijen met het huishoudelijke afval is wettelijk verboden. 

Loodaccu’s maken geen deel uit van het huishoudelijk afval en moeten worden volgens de 
lokaal geldende voorschriften worden verwerkt.

● Bescherm onze natuur tegen milieuschade!
● Lever uw gebruikte batterijen in bij het verkooppunt. Let op: het inleveren van gebruikte 

batterijen bij het verkooppunt is enkel mogelijk met een geldig aankoopbewijs.

GARANTIE
Dit product heeft een garantie van twee jaar vanaf de datum van aankoop op materiaal- en 
fabricagefouten. Deze garantie is niet van toepassing in geval van misbruik of wanneer ongeautoriseerde 
reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd. Voor service onder garantie is een geldig aankoopbewijs vereist.
Voorwaarden en Beperkingen
1. XUNZEL-producten moeten volgens de desbetreffende gebruikershandleiding worden gebruikt. 

XUNZEL-batterijen mogen alleen worden gebruikt voor de toepassingen waarvoor het product 
ontworpen is. Daarom moeten omvang, capaciteit en installatie worden afgestemd aan de beoogde 
toepassing. Onderhoudsen bedrijfsgegevens staan in de gebruikershandleiding. De gebruiker dient 
Onderhouds- en bedrijfsgegevens conform de algemene leveringsvoorwaarden te registreren en na elke 
controle van de installatie binnen 4 weken naar XUNZEL te sturen. De gebruiker dient de in de 
gebruikershandleiding vermelde waarden voor elke mogelijke bedrijfsmodus aan te houden. XUNZEL 
moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht als een afwijking van de opgegeven waarden 
optreedt.

Alle technische gegevens hebben betrekking op de nominale temperatuur van 25°C.
2. In het geval van een garantieclaim mogen alleen XUNZEL of hun geautoriseerde vertegenwoordigers 

een evaluatie en/of reparatie van de batterijen uitvoeren.
3. Geretourneerde defecte of vervangen batterijen blijven eigendom van XUNZEL.
4. Voor het onderhoud en de veilige werking moeten de nodige gegevens in overeenstemming met de 

algemene leveringsvoorwaarden door de gebruiker worden geregistreerd en ten behoeve van 
XUNZEL-controles worden bewaard.

Uitzonderingen
1. De garantie vervalt als XUNZEL batterijen onbruikbaar worden door brand, vernieling, vorst, 

verwaarlozing, overmacht of als ze onderhevig zijn aan misbruik of fysieke schade.
2. Garantieclaims kunnen niet worden geaccepteerd als de garantievoorwaarden niet zijn gerespecteerd.

Verwijdering van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese 
Unie
Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet weggegooid mag worden 
met het huishoudelijke afval. Het is uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur af te voeren 
naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur. De gescheiden inzameling en recycling van uw afgedankte apparatuur op het moment van 
verwijdering draagt bij aan het behoud van natuurlijke grondstoffen en zorgt ervoor dat deze wordt 
gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie 
over waar u uw afgedankte apparatuur voor recycling kunt afgeven, kunt u contact opnemen met uw 
plaatselijke gemeente, uw dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het 
product hebt gekocht.

ICAO/IATA                   IMDG CODE                   DOT
Niet gereguleerd         Niet gereguleerd               Niet gereguleerd  
Kan worden verscheept per
vliegtuig in overeenstemming 
met Internationale Lucht
Transport Vereniging
(IATA), DGR
Verpakkingsinstructies (PI),
PI 872 en bijzondere bepaling A67

International Maritime
Dangerous Goods Code
(Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen Code)
onder bijzondere bepaling
238

Lekvrije batterij voldoet aan de bepalingen 
vermeld in 49 CFR 173.159 (d), moet niet
worden gemarkeerd met een 
identificatienummer of gevaarlijke stoffen 
label. En is niet onderhevig aan
documentatie eisen voor gevaarlijke stoffen.
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UL-94-V0

UL 94 is een plastic brandbaarheidsnorm die door Underwriters Labarotories of The United States wordt 
vrijgegeven. De norm bepaalt de tendens van het materiaal om de vlam te doven of te verspreiden zodra het 
materiaal is aangestoken. UL-94 is geharmoniseerd met IEC 60707,60695-11-10 en 60695-11-20 en ISO 9772 en 
9773.

Classificatie

• V-0: branden stopt binnen 10 seconden op een verticaal geplaatst monster; druppels deeltjes zijn toegestaan 
zolang ze niet ontvlammen.

Underwriters Laboratories UL

UL is een Amerikaans veiligheidsadvies- en certificeringsbedrijf dat veiligheidsgerelateerde

certificatie-, validerings-, test-, inspectie-, audit-, advies- en opleidingsdiensten aanbiedt. Het

Listed UL keurmerk betekent dat het product voldoet aan de eisen van UL.

Recognised Component Mark is een type keurmerk uitgegeven door UL. Het wordt geplaatst op 
componenten die bedoeld zijn om deel uit te maken van een product met andere componenten met 
een Listed UL keurmerk, maar die niet zelf het volledige UL-logo kunnen dragen.

Alle producten die deze merken dragen, vallen onder het vervolgprogramma om vast te stellen dat de producten 
nog steeds volgens de veiligheidseisen van UL worden geproduceerd.

SOLARX™ zonne-energie batterijen met UL-94-V0 markering


