
 

 

 

Verschillen L-CP en Impulse acculaders 

 

De L-CP acculader heeft een hoger rendement waardoor: 
- de lader minder warm wordt; 
- de lader een langere levensduur heeft; 

 
- De L-CP acculader heeft bevestigingsgaten waarmee hij kan worden vastgezet aan bijv. een muur; 
- De L-CP 24V 8A acculader heeft geen fan en is daardoor stil; 
- De L-CP acculader zijn voorzien van een Eurofins (GS) keur; 
- De L-CP acculaders verbruiken in ‘stand-by’ positie minder dan 0.5W (EU Ecodesign Directive) 
- De L-CP acculader (24V 6A, 8A en 12A) hebben allemaal dezelfde behuizing; 
- De L-CP acculaders zijn voorzien van een originele Neutrix laadconnector conform de laatste  
  standaard; 
- De L-CP acculaders worden niet meer individueel verpakt waardoor er minder karton wordt 
verbruikt; 
 
Uitlezing van de L-CP laders: 
De uitlezing van de L-CP laders is uitgebreid, de L-CP lader is nu in staat de “stand-by” uren te 
registreren. De registratie van de stand-by uren geven aan of de lader gedurende een xxx periode wel 
of niet is aangesloten aan het elektrisch middel wat benodigd is om de accu gezond te houden; 
 
De uitlezing kan middels twee manieren worden uitgelezen t.w.: 
 
Via een kabel naar een laptop waarop de uitleessoftware is geïnstalleerd. De uitleessoftware geeft  
een duidelijk overzicht van de laadhistorie inclusief boevengenoemde registratie van de stand-by  
uren. Met deze informatie kan de service monteur bepalen wat er mis is met de accu, acculader of  
beide. 
 
Via een wifi blackbox welke van buiten af in de lader wordt gestoken. De wifi blackbox maakt  
verbinding met een laptop, tablet, smartphone, etc. De informatie in de acculader kan op twee      
manieren worden weergegeven t.w. 
 a) als statistische informatie (zie onder 1). De service monteur moet zelf de informatie 
            interpreteren en beslissen 
 b) de monteur wordt door een eenvoudig menu geloodst waarin wordt aangegeven welke 
               handelingen hij/zij moet plegen om het probleem op te lossen. M.a.w. de software  
      analyseert in de achtergrond de informatie uit de acculader en trekt conclusies en leidt 
      de service monteur naar de oplossing van het probleem. Dit alles gaat niet langer duren dan  
      30 sec.  
 
 

 

   
 


