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Lader 

 

Deze lader is speciaal ontworpen voor het laden en in conditie houden van een 6V NiMH 

batterij. 

De lader is opgebouwd uit een geschakelde voeding met hierachter een lineaire regeling. Op 

deze wijze is een hoog rendement verkregen van ca. 85%. 

 

 

Werking 

 

De lader laadt de batterij op met een constante stroom van 28mA of 56mA tot de spanning 

niet verder oploopt. Daarna schakelt de lader over op een onderhoudslading en blijft er een 

laadstroom lopen welke de batterij op een spanning houdt van ca. 7V – 7,2V. 

 

 

Gebruik 

 

Plaats een te laden batterij in de batterijhouder en let op dat de + en – pool op de juiste 

plaats komen. Schakel de lader in met de groene knop. 

Het gele ledje (batterij laden) gaat aan en het display geeft de laadstroom aan. Deze is ca. 

28mA. Indien een kortere laadtijd gewenst is, dan kan gekozen worden voor de dubbele 

laadstroom met 56mA. Druk hiervoor de middelste knop in en de rode led (56mA) zal 

aangaan. Tevens zal ook op het display weergegeven worden dat de batterij wordt geladen 

met de 56mA laadstroom. 

 

De keuze voor 56mA is altijd een bewuste keuze. Bij het inschakelen start de lader altijd op 

in de normale stand met 28mA. 

 

Met de bovenste knop (reset) gaat de lader ook terug naar de beginstand. 

 

Als de batterij geladen is, gaat de gele led uit en de groene led (batterij geladen) aan. 

 

Als de batterijen uit de houder worden genomen, schakel dan altijd de lader uit met de 

onderste groene knop. Het groene ledje (on) zal dan ook uitgaan. 
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Afregelen van de lader 

 

Bij aflevering is de lader geheel afgeregeld en gereed voor gebruik. Als echter voor 

onderhoud of om een andere reden, controle op een juiste afstelling gewenst is, dienen de 

volgende aanwijzingen te worden gevolgd: 

 

 

1. Sluit een lege batterij aan op de lader en schakel de lader in. 

Regel met P1 de stroom af op 28mA. Druk vervolgens de drukknop 56mA in en regel 

met P2 de stroom af op 56mA. 

Reset hierna de lader, zodat deze weer op 28mA komt en schakel de lader uit. 

Hiermee zijn de laadstromen afgeregeld. 

 

2. Sluit op de uitgang 6V-GND een weerstand aan met een waarde van 2K7-3K3Ω 

0,25W. 

 

3. Schakel de lader in en zet deze tevens in de stand laadstroom 56mA. 

 

4. Draai P3 rechtsom tot de gele led batterij laden gaat branden. 

 

5. Regel de spanning met P4 af op 7,5V, gemeten over de weerstand op de uitgang. 

 

6. Draai P3 nu langzaam linksom tot de groene led geladen gaat branden.  

Hiermee is het omschakelpunt laden/onderhoudslading vastgelegd. 

 

7. Draai nu met P4 de spanning weer op naar 7,5V. 

Hiermee is ook de uitgangsspanning vastgelegd. 

 

8. Reset de lader en meet nogmaals de uitgangsspanning. Deze moet onveranderd zijn; 

7,5V (+0% -1%). Eventueel is dit te corrigeren met P4. 

 

9. Eventueel is het nog mogelijk om met P5 op het front naast het display het 

schakelpunt af te regelen van de groene en gele led. 

Mocht het voorkomen dat deze leds gelijktijdig aan zijn, dan is dit te verhelpen door 

P5 enige slagen rechtsom te draaien. Die dit met de open onbelaste 

uitgangsspanning.  

Deze afstelling is niet kritisch. 
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Storingen Oorzaak 

De gele led laden gaat niet aan en er loopt 

een lage stroom. 

Controleer of de batterij goed in de houder 

is geplaatst. Let hierbij op de polariteit. 

De gele led laden gaat niet aan, terwijl er 

toch een redelijke stroom loopt. 

De aangesloten batterij is te diep ontladen 

en de spanning is lager dan 6V. Indien de 

batterij niet defect is, zal bij het bereiken van 

een 6V spanning, de gele led aangaan. Dit 

gebeurt doorgaans binnen 10 minuten. 

De groene led batterij geladen gaat direct 

aan. 

Controleer of de batterij goed contact maakt 

in de houder. Het is ook mogelijk dat de 

batterij reeds voor 100% geladen is. 

De lader doet helemaal niets. 

Controleer de netspanning en de zekering in 

de net-entree. Is dit in orde, dan is het aan 

te bevelen contact op te nemen met de 

leverancier voor verdere instructies. 

 

 

 

 

Technische gegevens 

Input 100-240VAC   50/60Hz 

Output 6VDC nom. 

Stroom 28/56mA 

Batterijspanning max. 7,35V 

Laadtijd voor 300mAh batterij 
28mA stand: 14-16 uur 

56mA stand: 7-8 uur 

Getest op de normen 

EN55014-1 

EN61000-3-2 

EN55104 

 

 


