
DEFA   
ShowroomCharger 50A
- 12V
- geschikt voor Li-ion accu’s 
- 14,7 volt voor AGM en EFB accu’s

Stil en compact: de DEFA ShowroomCharger houdt uw  
voertuigen volledig opgeladen zonder dat iemand het merkt.

DEFA ShowroomChargers
- stille krachtige en compacte acculaders  
- voor een opvallende showroompresentatie  
  dag en nacht

DEFA   
ShowroomCharger 32A 
- 12V



Uitgevoerd met moderne Switch-Mode technologie vertegenwoordigen de DEFA acculaders het 
nieuwste op het gebied van oplaadtechnologie. Met een rendement van 95% en een 7-stappen 
laadcurve zorgen de laders voor een optimale prestaties en levensduur van de accu.  
• Wordt geleverd met  een afneembaar netsnoer van 5 meter en een afneembare  oplaadkabel van 2,5 meter.   
• De  lader is compatibel met alle soorten accu’s, zowel lood/zuur als Li-ion. 
• Deze lader heeft geen ventilator en produceert geen lawaai. 
• Vonkt niet, beveiligd tegen omgekeerde polariteit en kortsluitingbestendig. 
• De laders zijn onderhoudsvrij.

ShowroomCharger 32A :
2,5m oplaadkabel: 708227

2,5m oplaadkabel met Mercedes klemmen: 711440

Leverbaar met 2,5 meter 
laadkabel 

Er is een versie met  
speciale klemmen  
voor Mercedes

De showroomlader is stil, compact en kan  
uit het zicht worden opgesteld.

DEFA ShowroomCharger 12V-32A

FLEXIBEL IN GEBRUIK
Afneembare kabels kunnen 
eenvoudig worden aangesloten 
en losgekoppelt. 

 Voor meer informatie, bel +31 (0) 38 2022 747 of mail info@autonamics.eu

OPTIMAAL  
Temperatuur compensatie 

STIL 
Geen ventilator

PROFESSIONELE BEHUIZING
- rubberen voetjes en hoeken 
- upgraden via de aparte USB-poort  
- beschermingsklasse IP44

VEILIG
Beschermt auto-elektronica, 
vonkt niet, beveiligd tegen 
omgekeerde polariteit en  
kortsluitingbestendig

GEBRUIKSVRIENDELIJK 
Eenvoudig te bedienen

Bewaking van de laadstatus



DEFA ShowroomCharger 12V-50A
De DEFA acculaders zijn uitermate geschikt om de voertuigaccu op niveau te houden voor een 
onbeperkte tijd, zo staan uw auto’s in de showroom altijd klaar voor demonstraties of kunt u 
de (dagrij-) verlichting van de auto aan laten staan.  
• Deze 50A versie wordt geleverd met een afneembaar netsnoer van 5 meter en een afneembare  

oplaadkabel van 2,5 meter.  De kabels kunt u, uit het zicht, door de motorruimte leiden.
• De showroomlader is compatibel met alle soorten autoaccu’s - zowel lood/zuur als lithium-ion.
• Hij heeft geen ventilator en produceert geen lawaai. 
• Beschermt auto-elektronica, vonkt niet, beveiligd tegen omgekeerde polariteit en kortsluitingbestendig.

 Voor meer informatie, bel +31 (0) 38 2022 747 of mail info@autonamics.eu

ShowroomCharger 50A :
2,5m oplaadkabel: 7008227

2,5m oplaadkabel met Mercedes klemmen: 71144

OPTIMAAL  
Temperatuur compensatie 

STIL 
Geen ventilator

DUURZAAM 
Behuizing uitgevoerd met verhoogde bescherming 
tegen het binnendringen van stoffen en vloeistoffen: 
beschermingsklasse IP5K3

STIJLVOL EN DISCREET 
 - zwart geanodiseerd aluminium 
-  rubber voetjes en hoeken zijn  
    beschikbaar voor verdere bescherming

SNELKOPPELING
Afneembare kabels

GEBRUIKSVRIENDELIJKE 
Eenvoudig te bedienen en 
bewaken van de laadstatus
 
Li Knop: gebruik met Li-ion  
accu’s met geïntegreerd accu-
managementsysteem (BMS) 

14,7 knop: aanbevolen  
gebruik voor AGM- en  
EFB-batterijen



Showroomlader 32A 
Product bestelnummer met: 2,5m kabel 707000
Voltage 12V laden / powersupply 13,7 Volt
Voeding 230VAC
Laadvoltage 14,4V
Onderhoudsspanning 13,6V
Minimale accu voltage 2,0V
Max. laadstroom/capaciteit 32A / 30-600Ah
Lekstroom verlies* <1Ah/maand
Temperatuurbereik -20°C / +40°C
Laadcyclussen 7 stappen volledig automatische oplaadcyclus (Analyseren/hoofdlast
 toplast/analyseren/onderhoud/slaap/ontwaak) 
Accu types Alle soorten 12V-loodzuuraccu’s (WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB en GEL) 
 Start-Stop accu’s
Afm. lxbxh / Gewicht / IP** 227x125x62mm / 1,7kg / IP44

Showroomlader 50A 
Product bestelnummer met: 2,5m kabel 709800
Voltage 12V laden / powersupply 13,7 Volt
Voeding 100-230V AC
Laadvoltage 14,4V/14,7V
Onderhoudsspanning 13,6V
Minimale accu voltage 2,0V
Max. laadstroom/capaciteit 50A / 30-600Ah
Lekstroom verlies* <1Ah/maand
Temperatuurbereik -20°C / +40°C
Laadcyclussen 7 stappen volledig automatische oplaadcyclus (Analyseren/hoofdlast
 toplast/analyseren/onderhoud/slaap/ontwaak) 
Accu types Alle soorten 12V-loodzuuraccu’s (WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB en GEL) 
 Start-Stop- en Li-ion accu’s
Afm. lxbxh / Gewicht / IP** 280x175x85mm / 2,5kg / IP5K3

* ) Lekstroomverlies is de stroom die uit de accu ”lekt” wanneer de oplader niet op de voeding is aangesloten. 
**) De IP-waarde geeft aan in welke mate elektrische apparaten afgeschermd zijn tegen vaste voorwerpen en water

U kunt de lader onder de auto of  
motorkap plaatsen, uit het zicht van  
uw klanten. Rubberen voetjes en  
hoeken zorgen voor verdere  
bescherming van wagen en showroom. 

Er is ook een laadkabel beschikbaar met speciale klemmen voor Mercedes.   
Nog prettiger in gebruik! 
De laad- en netstroomkabels zijn afneembaar. En altijd los bij te bestellen. 
Lengtes leverbaar in 2,5 en 5 meter.
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Alle DEFA-laders zijn vonkvrij en 
volledig beveiligd tegen omgekeerde 
polariteit en kortsluiting.

 Voor meer informatie, bel +31 (0) 38 2022 747 of mail info@autonamics.eu

DEFA® PRODUCTEN 
OP AUTONAMICS.EU


