
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

           SR 200-12/24 

Gebruiksaanwijzing 

https://www.accuserviceholland.nl/search/xenteq/
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Het ‘Smart Relay’ type SR 200-12/24 is een microprocessor gestuurd 

scheidingsrelais waarmee een tweetal accu’s (of groepen) parallel geschakeld 

kunnen worden. Onder bepaalde spanning- en timer voorwaarden zal het relais 

in- of uitschakelen. Hierdoor is het mogelijk om de accu’s in parallel situatie te 

laden zonder risico dat ze elkaar leeg kunnen trekken. Het spanningsverlies is zo 

goed als nul. 

 

Het relais is geschikt voor zowel 12Vdc en 24Vdc systemen. De twee accu’s 
dienen echter wel dezelfde nominale spanning te hebben. De juiste 

systeemspanning wordt automatisch gedetecteerd (0-16Vdc = 12Vdc, 16-32Vdc 
= 24Vdc). De maximale stroom die door het relais mag lopen is 200Amp. bij een 

12Vdc systeem en 100Amp. bij een 24Vdc systeem. 
 
Inschakelvoorwaarden 

Het relais schakelt in als één van beide accu’s een spanning heeft boven de 
13,2/26,4Vdc heeft geduurde 10 sec., ofwel 13,8/27,6Vdc geduurde 2 sec. Deze 

spanningen zullen alleen bereikt worden als een lading aanwezig is. Bij een 
startaccu zal dit normaal gesproken een dynamo zijn. Bij de tweede accessoire 
accu kan dit een acculader of zonnepaneel zijn. Als één van de accu’s voldoende 

bijgeladen is, dan zal het relais sluiten. Door de bidirectionele werking worden 
beide accu’s dus niet alleen via de dynamo geladen, maar tevens via een 

eventuele lader op de accessoire accu. 
 
Afschakelvoorwaarden 

Het relais meet continu het spanning niveau als de accu’s parallel geschakeld 
staan. Bij de vooraf geprogrammeerde spanningsniveaus èn timers (vertraging) 

zal het relais de verbinding verbreken. Zie details in technische specificaties. Als 
de lading naar de accu’s stopt of als door een ontlading de spanning te ver gaat 

zakken, dan zal het relais dus de verbinding verbreken. 
 
Over voltage beveiliging 

Als een spanning gemeten wordt van >16/32Vdc dan zal het relais direct 
ingrijpen. Deze situatie kan bijvoorbeeld ontstaan als de spanningsregelaar van 

de dynamo ofwel de acculader kapot is. Doordat het relais meteen de verbinding 
verbreekt, is de tweede accu en daarmee ook de eventueel aangesloten 
verbruikers beschermt tegen deze te hoge spanning. 

 
Spanningsfoutbeveiliging 

Het relais zal niet in werking treden als het spanningsverschil tussen beide accu’s 
meer dan 8Vdc is. Niet alleen systeem en aansluitfouten worden hiermee 
ondervangen, maar zeker ook het risico dat een kapotte accu parallel schakelt 

wordt. 
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Start assistentie functie 

Het relais heeft nog een extra aansluiting (pin 85) waar optioneel een signaal op 
aangesloten kan worden. Hiermee kan men handmatig ervoor kiezen om het 

relaiskortstondig (30 seconde) te sluiten. Deze functie leent zich dan ook 
uitermate als start assistentie. Mocht het namelijk voorkomen dat de startaccu te 
weinig energie heeft om het voer/vaartuig te start, dan kan op deze wijze de 

tweede accu bijgeschakeld worden. Belangrijk: de timer gaat pas lopen als het 
signaal verdwenen is, gebruik dus een moment schakelaar. Bij gebruik van een 

drukknop kan gekozen worden om de accu’s langer dan 30 seconden parallel te 
houden. 
 

Installatie 
 

Belangrijk 
- Gebruik voldoende dikke kabels, passend bij de lengte en maximale stroom die     
  over deze kabels vloeit. In de regel zal dit het vermogen van de dynamo zijn. 

- Plaats een zekering van 3Amp. tussen de minus aansluiting van het relais  
  (pin 86) en de massa. 

 
Koppel de minpolen van beide accu’s los. Verbind de  

aansluitingen van het scheidingsrelais met het  
accusysteem zoals hieronder aangegeven. Gebruik  
geïsoleerde kabelogen en faston stekkers 

PIN 87 = Hoofd/start accu (Batterij 1) 
PIN 30 = Accessoire accu (Batterij 2)  

PIN 85 = Start assist 
PIN 86 = Massa/minus 
 

 
 

 
 
Na juiste aansluiting kunt u de  

minuspolen weer aansluiten. 
 

 
Garantie 
In geval van een defect kunt u het relays terug brengen naar uw leverancier of 

rechtstreeks retourneren naar het adres vermeld op deze handleiding. Het relais 
dient gefrankeerd op gestuurd te worden. Op alle modellen uit de SR serie wordt 

twee jaar garantie verleend vanaf verkoopdatum en alleen op de onderdelen en 
arbeidsloon van de reparatie. Garantieduur is alleen van kracht als bij reparatie 
de (kopie) aankoopbon overhandigd is. De garantie vervalt bij reparatiewerken 

door derden, alsook door foutief gebruik of aansluiting.  
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