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Assortiment
Op voorraad hebben en voorraad weten te 
vinden, desnoods op korte termijn in andere 

landen. Dat is de kracht van Intercel. Met 
een breed en diep assortiment, kunnen wij 

op ons gebied dus alles leveren.

Missie
Het maakt ons niet uit of we met een techneut of inkoper te 
maken hebben, wij spreken ieders ‘taal’. Wij trainen onze 
medewerkers om zich te verdiepen in de klanten zodat we 
met de juiste oplossingen en aanbiedingen kunnen komen. 
Onze experts zijn getraind in luisteren en doorvragen. Want 
een goed product leveren is een ding, de beste oplossing bieden 
is vaak iets anders. Onze technische verkopers vragen net zo 
lang door tot ze precies weten wat u nodig heeft en vinden het 
een sport om uw verhaal te vertalen naar de best mogelijke 
oplossing. 

Betrokken
Bij Intercel is behulpzaamheid een tweede 
natuur. De sfeer is informeel, het werk pro-

fessioneel en het contact persoonlijk. Iedere 
medewerker heeft dezelfde drive: de klant zo 
goed mogelijk van dienst willen zijn. We gaan 

net zo lang door tot we de juiste 
oplossing hebben.

Inventief
Kan niet bestaat niet bij Intercel. Samen 
zoeken wij naar een oplossing. Meerdere 

medewerkers komen bij elkaar, we vormen 
een denktank en brainstormen zo naar iets 
wat eerst nog niet leek te bestaan. Intercel 

is merkonafhankelijk en daarmee dus 

niet gebonden.

Expert
Met meer dan 25 jaar ervaring durft Intercel 
zichzelf expert te noemen. Wat we ook durven 

is expert te zijn. Want een goed product 
leveren is één ding, de beste oplossing is 

vaak iets anders. Onze medewerkers vragen 
net zo lang door tot ze exact weten hoe ze u 

optimaal kunnen helpen. Intercel, uw 
beste kennis in accu’s. 

Milieu
Accu’s zijn, ondanks dat ze grote hoeveelheden lood bevatten, 
schone producten omdat ze voor 98% recyclebaar zijn. 

Solutions

Maatwerk

Markten
Voor elke markt hebben wij 
onze specialist.  

Revalidatie
Groothandel

Uw Markt

UPS / Noodstroom
Telecom

Marine / 
Duurzame energie

Zonne energie

Installatie
Beveiliging

Installateur

Vincent Kleintjens
Algemeen directeur

betrouwbare 
distributeur

zo compleet 
mogelijke levering 
en montage van 
accusystemen                                                            

 totaal leverancier 
one-stop-shopping

groot door 
klein te blijven                                                                        

kennisvolle 
gesprekspartner 

Overal ter wereld zijn de gevolgen van milieuveranderingen zichtbaar: klimaatverandering, temperatuurstijgingen, watertekorten, stijgende zeespiegel en ga zo maar door. Intercel is zich hier terdege 
van bewust en volgt de ontwikkelingen van schone en duurzame energie op de voet. Tegelijk groeien én onze milieuvoetafdruk verkleinen is een uitdaging waar Intercel zich graag voor inzet.

Wat Intercel graag wil bereiken is dat we de 
klant iedere keer weer verrassen door net even 
dat beetje extra te leveren. 'Betrokken' is niet 
voor niets één van onze USP’s. Door de klant 
te begrijpen, kunnen wij de meeste waarde 
toevoegen!

Intercel staat garant voor kwaliteit. In de meer dan vijfentwintig 
jaar van haar bestaan heeft de organisatie zich ontwikkeld 
tot een full-service leverancier van een breed scala accu’s, 
batterijen, laders en DC voedingen. De kennis en specialisatie 
van Intercel maakt het mogelijk om verder te kijken dan losse 
componenten binnen iedere branche. Intercel zorgt in overleg 
met de klant altijd voor een professioneel en optimaal advies. 

Naast de ‘gewone’ bestelling hebben wij een afdeling die zich 
verdiept in autonome en mobiele energievoorzieningen. Dat 
betekent: samen met u inventariseren wij de behoefte, werken 
de oplossing uit, begeleiden in de testfase en zorgen uiteindelijk 
voor een vlekkeloze implementatie binnen uw bedrijfsproces. 

Accu’s en batterijen worden voor vele toepassingen samen-
gesteld. Ook kunnen ze naar klantspecificaties worden 
geproduceerd. Denk hierbij aan een wijziging van de chemische 
samenstelling die exact voldoet aan de toepassing. Alle 
uitvoeringen kunnen voorzien worden van gewenste opdrukken, 
inclusief de wettelijke vereisten natuurlijk. Denk hierbij aan 
barcodes, logo’s, productiedata, etc.  Uiteraard vallen al deze 
producten volledig onder strikte procedures en veiligheids-
voorschriften.

UPS 
Uninterruptible Power Supply
•   Ontwerp inrichting van batterij-ruimtes
•   Capaciteitsberekening van totale systemen
•   Eigen assemblage van schakelkasten
•   Inhuizing op locatie
•   Accu onderhoud
•   Technisch advies, metingen & analyse
•   DC Loadbank test
•   Opruimen van UPS-installaties

Afgelegen locatie Voertuig norm euro 5/6 

Volledig autonoom solar systeem Motor aan, lader aan

Aangepaste lader Volledig in-control blijven

Veiligheid door isolatiebewaker Altijd energie beschikbaar

Vijandige omgeving Stroomstoring

Onder spanning staan -20o <--> +50o graden 



Wilt u weten wat wij 
voor u kunnen 
betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact op 
met één van onze specialisten. 

Wij helpen u graag verder.

023 - 514 99 00                sales@intercel.nl                     www.intercel.nl

Noodverlichting
accupacks

Alle Batterijen

Van knoopcel tot samengesteld pack

Accupacks zijn speciaal ontwikkeld voor noodverlichting armaturen. Accupacks kunnen met 
de juiste aansluiting voor iedere noodverlichtingsarmatuur geleverd worden. Door het gebruik 
van hoge temperatuurcellen kunnen deze packs een hoge omgevingstemperatuur verdragen, 
die wordt veroorzaakt door de lichtbron. Intercel levert ook NiCd accupacks en NiMH accupacks 
voor LED armaturen.

Long Life accu’s staan garant voor een uiterst betrouwbare energiebron waarbij een 
extra lange levensduur is vereist.  Door de extra lange levensduur worden deze accu’s 
voor specifieke oplossingen en vaak voor noodstroomvoorzieningen gebruikt. Long 
Life accu’s hebben een zeer hoge energiedichtheid en lage zelfontlading. AGM accu’s 
uit de Long Life serie worden gebruikt voor toepassingen waarbij een extra lange levens-
duur vereist is. De levensduur van de Long Life serie is 10-12 jaar voor standby toepassingen 
volgens de EUROBAT “High Performance” specificaties. 

Long Life – VRLA
Exceeding expectations

Front Access accu’s staan garant voor een uiterst betrouwbare noodstroomvoorziening. 
De AGM accu’s uit de FA-serie worden ingezet voor vele toepassingen waarbij een extra 
lange levensduur van groot belang is. De FA-serie is ontworpen voor een levensduur 
van 10 jaar onder float condities  volgens de EUROBAT ‘High Performance’ specificaties. 

Front Access
Slim fit

General Purpose is één van de breedste accu series met meer dan 25 verschillende 
accu types. Intercel heeft een volledige reeks van 4, 6 en 12 Volt modellen voor een 
uitgebreid scala aan toepassingen. De accu’s zijn leverbaar in een capaciteitsrange van 
0,8Ah t/m 65Ah. General Purpose accu’s zijn ontworpen met een uitstekende prijs- & 
kwaliteitverhouding en hebben een levensduur van 3-5 jaar bij een omgevingstemperatuur 
van 25°C.

General Purpose
Perfect allrounders

De Lithium ijzer Fosfaat accu is een product met uitzonderlijke kwaliteiten. LiFePO4 accu’s 
hebben een  hoge energiedichtheid zowel in volume als in gewicht. Lithium accu’s leveren 
een hoog vermogen in een compacte behuizing. Ondanks dat zijn deze accu’s tot  50% 
lichter dan loodaccu’s. Andere specifieke kenmerken zijn dat de LiFePO4 accu’s te 
gebruiken zijn bij lagere en hogere temperaturen ten opzichte van de loodaccu en kunnen 
in een korte tijd worden opgeladen. IJzersterk in maatwerk.

Lithium – BMS
Light weight, maximum cycles

Maatwerk in alle vormen mogelijk

Cyclische
Sterk in het zwaarste werk   
Cyclische accu’s zijn speciaal geschikt voor vele malen intensief ontladen en weer 
opladen. Door de toevoeging van speciale metalen zijn cyclische accu’s een kwalitatieve 
oplossing voor elektrisch aangedreven toepassingen. De functionele levensduur van 
een cyclische accu is afhankelijk van het aantal ontladingen versus de diepte van de 
ontlading. 

Varta  |  Duracell  |  GP  |  Electrochem  |  Saft  |  Ultralife  |  Philips  |  Sanyo  |  Panasonic

Accu testers        

Accu accessoires       

Omvormers       

Laders        

DC No Break        

Isolatiebewaker


