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STORTEST
HOLDER SMARTLADERNE MÅL?
Batterier i båt får mye juling. Ofte blir de utsatt for dype utladninger når man ligger i uthavn eller 

ved brygge uten ladestrøm eller ved vinteropplag. Vekslende temperaturer og uregelmessige 
oppladinger kan få selv det beste kvalitetsbatteriet til å knele. Som botemiddel for dette er det 

beste å installere vedlikeholdslader, eller smartlader på folkemunne.
TEKST: KYÖSTI ISOSAARI OCH MARKO TOIVONEN FOTO: KYÖSTI ISOSAAR

NORSK OVERSETTELSE OG BEARBEIDING: HANS DUE

Strøm om bord og batterikapasitet har 
alltid vært superhotte temaer for båtfol-
ket. Batteriene blir utsatt for knallhar-

de prøvelser. Ikke bare fra vanlige forbrukere 
som lys og kjøleskap, men stadig mere strøm-
krevende motorelektronikk og elektrisk og 
elektronisk ekstraustyr belaster batteribanken 
ytterligere. Når man i dag starter en moderne 
motor, trengs ikke bare strøm til starteren, 
men også til innsprøytingssystemer og annen 
motorstyringsteknologi. Hvis startbatteriet da 
er tappet ned en del, kan det godt hende at 
den klarer å drive starteren og få motoren til 
å svive rundt, men den starter ikke fordi det 

ikke er nok strøm til innsprøytingssystemet. 
Derfor er behovet for vedlikeholdslading og 
topping av batteriene så viktig. Alt elektrisk 
og elektronisk om bord suger kapasitet ut 
av batteriene, og motorens eget kraftverk, 
dynamoen, klarer ikke å lade opp batteriene 
igjen, spesielt ikke på småturer.

Vinteren er også en utfordring. Spesielt 
dersom man ikke kobler kablene fra batte-
ripolene. Før vinteropplag skal man alltid 
lade batteriene helt opp når båten settes på 
land, eller pakkes inn i boblehavn. La batte-
riene stå kaldt i båten, men frakoblet alle ka-
bler. Da får man kun en liten selvutladning. 

Er man smart, topper man opp batteriene en 
gang eller to om vinteren. Da er batterie-
ne i toppform når sesongen skal begynne. 
Det samme gjelder om båten oppbevares 
innendørs. Er det varmt i hallen, blir selvut-
ladingen større og behovet for vedlikehold-
slading øker. 

Mange tenker ikke i disse baner, og der-
for er våren høytid for batteriforhandlerne. 
Et batteri som er utladet og har stått hele 
vinteren uten lading, kan få varige skader, 
og i verste fall kan batterivæsken også fryse 
dersom utladingen er kommet for langt. I så 
fall er batteriet mest sannsynlig helt ødelagt. 
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STEINALDERLADEREN BØR PÅ 
SKRAPHAUGEN
Fra gammelt av var det vanlig å fiske batteriet 
ut av båten for å lade det opp. Den gang hadde 
man gjerne bare ett batteri lett tilgjengelig som 
forsynte en starter og lanterner om bord. Kan-
skje en liten lampett eller to også. Da brukte 
man en «dum» lader. Den måtte man passe på, 
for etter en stund ble ladespenningen så høy at 
batteriene begynte å utvikle mye gasser. Vi sa 
gjerne at batteriet kokte. Det gjorde det jo ikke, 
men denne gassingen skadet batteriet, og gas-
sen som ble produsert var dessuten eksplosiv. 
Mange har sikkert gjort forsøk i kjemitimen 
på skolen med knallgass. Det er den samme 
gassen som utvikles når ladespenningen blir 
for høy i batteriet. 

Nå er det gjerne et startbatteri og en bank 
med flere forbruksbatterier om bord. De er 
også gjerne montert i et trangt rom under dør-
ken og det er besværlig og arbeidskrevende å 
løsne dem og ta dem ut for lading. I tillegg må 
man kanskje finne en alternativ strømkilde til 
spesielt viktige og følsomme apparater mens 
man tar ut batterier for lading. Løsningen er 
da å montere fast en vedlikeholdslader – en 
såkalt smartlader. Disse lader batteriene der 
de befinner seg. De tar liten plass og de har 
gjerne spesielle festekontakter på kablene som 
kan fastmonteres på batteripolene istedenfor 
vaglete og plasskrevende kabelklyper. Men før 
man monterer en slik smartlader, må man for-

PUSLETE:  
Klemmene som festes 
på batteripolene samt 
ladeledningene er 
hos alle ladere noe 
puslete. De overfører 
riktignok ladestrøm, 
og tåler fint tempe-
raturer ned til minus 
20 grader Celsius.

STORT UTVALG:  
Det ble et ganske 
komplett utvalg av 
ladere i sammenlig-
ningstesten. Biltemas 
selges også under 
andre navn.

sikre seg om at det ikke er elektronikk tilkoblet 
batteriet som kan ta skade av ladestrømmen. 
Det gjelder i første rekke delikate navigasjons-
instrumenter. Mange har stor toleransegrense, 
men undersøk nøye først.

Det er mange forskjellige utgaver av 
smartladerne. De skal lade batteriet kon-
trollert, effektivt og skånsomt. En smartlader 
skal regulere ladespenningen ved å kjenne 
på spenningen på batteripolene. Noen har 
avanserte funksjoner som måling av – og 
kompensasjon for -temperaturforskjeller 
eller sulfateringsgraden i eldre batterier. 
I noen tilfeller kan laderen også benyttes 
som strømkilde om ikke strømforbruket er 
for høyt. I båtverdenen har også værbestan-
digheten betydning – den såkalte IP-klas-
se som er angitt med to tall, der det første 
tallet angir beskyttelse mot inntrenging av 
faste gjenstander, støvmotstand, eller util-
siktet kontakt med spenningsførende deler 
fra kroppsdeler, for eksempel fingre, mens 
det andre indikerer vanntettheten. Jo høyere 
tall, dess bedre beskyttelse. Den aller best 
beskyttede har IP-klasse 68. Er ett av tallene 
angitt med X, betyr det at det ikke er noe 
krav til beskyttelse i det hele tatt.

LITT MER POWER ENN STANDARD
Det finnes en rekke merker og modeller av 
smartladere. Også størrelsen av ladestrøm-
men varierer. Den mest solgte 12-voltslade-

ren gir en ladestrøm på 3.5-4 ampere. Vi fant 
ut at 4 ampere ladere var for små for vår 
sammenligningstest. Den neste størrelsen på 
7-8 ampere ladestrøm ligger tett opp til bå-
teierens behov. Den ladestørrelsen kan man 
godt bruke til å lade opp bilbatterier også.

Utvalget i denne størrelsesklassen er noe 
mindre enn i den lavere klassen. Noen ulem-
pe er det ikke. Vi kunne lett bare brukt de 
aller mest kjente merkene i testen. Prisene 
variere en del, men ligger for de fleste på 
mellom 1.000 og 1.500 kroner. Vi tok dog 
med et par andre som er en del billigere. En 
forutsetning var imidlertid at dette er va-
remerker som er tilgjengelige også i tiden 
fremover. De billigere laderne er represen-
tert ved Biltema og CRX. Vi var litt i tvil 
om vi skulle ta med Einhells lader. De har 
nemlig ikke lader i akkurat den effektklas-
sen vi ønsket. En litt større og en litt mindre 
lader har de dog. Einhells 10 amperes lader 
hadde en så gunstig pris at vi ikke kunne 
motstå fristelsen til å ta den med. Laderen 
var i hvert fall større enn den oppgitte ef-
fekten. Vi brukte derfor Einhells lader som 
referanselader for de andre i testen.

SMART UTEN DILLDALL
Nesten alle de mest kjente produsentene av 
smartladere har sin egen oppfatning om hvor-
dan en lader skal fungere. Mange av dem er 
allmenngyldige, men ikke alle. Selv om et 
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blybatteri i prinsippet er en enkel, gammel og 
velprøvd teknologi, finner man store forskjel-
ler i kjemien i dagens batterier, og derfor kan 
det altså være flere oppfatninger om hvordan 
en smartlader skal oppføre seg.

Man bør imidlertid ha bygget inn en slags 
intelligens i laderen hvis selve ladeprofilen 
skal ha noe for seg. Vi påstår ikke at vi vet 
hvordan den ideelle ladeprofilen ser ut, så 
derfor konsentrerte vi oss om de vedtatte 
sannheter. Under ladeforløpet skulle det 
ikke forekomme urovekkende overspennin-
ger. I tillegg ville vi ikke at justeringen av 
ladestrøm og spenning skulle basere seg på 
skarpe pulsfrekvenser som veksler mellom 
ytterpunktene.  For øvrig konsentrerte vi oss 
om å måle mengden strøm som ble matet 

inn i batteriene og se bort fra alle andre små 
finesser. Vi målte ved vanlig romtemperatur, 
men også i fryserom med temperaturer på 
minus 20 grader Celsius. Det gjorde at vi 
noterte nyttig informasjon fra hver enkelt 
lader og dessuten store forskjeller i ytelse.

RESULTATET AV SAMMENLIGNINGEN
Karakteren er satt ut ifra visse kriterier. Blant 
annet har ladekurvens profil blitt studert nøye 
med tanke på å avsløre peakpulser og for høye 
ladespenninger. I karaktersettingen har vi også 
tatt hensyn til hvor godt laderne gir mat til 
batteriene i en 12-timers periode og hvordan 
ladeforløpet har vært i denne perioden. For-
skjellen i ladernes oppgitte effekt er ikke tatt 
med i betraktning – kun våre målinger.

I vurderingen av brukervennligheten har vi 
sett på lengden av ledningene, ladekable-
nes batteriklemmer og deres funksjon og 
beskyttelse samt hvor enkelt det er å velge 
alternativer for ladeforløp. Vi har også tatt 
med i vurderingen informasjonen som la-
dernes display eller diodelys gir, laderens 
håndterbarhet og oppbevaringsmuligheter, 
blant annet for oppkveiling av kablene samt 
hvor enkel og lettfattelig instruksjonsboken 
er. I tillegg har vi sett på hvor mangfoldig 
ladefunksjonene er samt kvaliteten på stan-
dardutstyret.

Karakteren og vurderingsskalaene kan 
ikke benyttes på andre ladere enn de som 
var med i testen. Parameterne vil forandre 
seg fra kategori til kategori av ladere.

Telwin, som også lader 24-volts anlegg, klarte 
seg bra i testen. På grunn av klumpete og dårlig 
beskyttede kabelklemmer og åpen vifte som gir 
dårlig beskyttelse for fukt, mistet den en del 
poeng i karaktergivingen.

DEFAs lader er en fiffig utformet sak som tar 
liten plass. Man må ha litt tålmodighet for å få 
ledningene til å passe i utsparingene og klem-
mene i sine koblinger.

Einhell ble parameteret for sammeligningstes-
ten fordi den hadde noe større ladestrøm. Men 
ladeeffekten er meget god. Dog er den ikke 
godt nok beskyttet til å benyttes ubeskyttet i 
vær og vind.

Merke BILTEMA CRX CTEK DEFA EINHELL EXIDE TELWIN VICTRON
Produkt 37-765 325A MXS 7.0 SmartCharge 8A CC-BC 10 M 12/7 T-Charge  

20 Boost
BPC1207

Inngangseffekt 230 V,  
0,6 A

220-240 V,  
1,5 A

220-240 V,  
1 A

230 V,  
1 A

220-240 V,  
180 W

220-240 V,  
1 A

220-240 V,  
1,6 A

220-240 V,  
110 W

Største ladestrøm (A) 8 8 7.2 8 10 7 8 7
Ladespenning (V) 14,4-14,7 13,8-14,7 13,6-15,8 14,4-14,7 6/12 13,7-15,5 12/24 13,2-14,7
Anbefalt batteristørrelse (Ah) 20-160 10-120 14-150 20-200 3-200 1-150 5-180 20-50
Strømkilde nei ja ja ja nei ja nei ja
Ladekabel (M) 1.05 2.05 1.50 1.40 1.60 1.65 1.90 1.90
Utskiftbare klemmer nei ja ja ja nei ja ja ja
Kabler for fast installasjon nei 0.50 0.35 nei nei 0.45 0.50 0.35
Varsel for polaritetsfeil vikakoodi  

näytöllä
ääni ja valo valo valo varoitus  

näytöllä
valo valo valo

Elektrisk avbruddsminne ja ja ja ja ja ja nei ja
Øvrig standardutstyr nei nei pose nei veggfeste lys nei nei
Mål 65 x 105 x 265 60 x 95 x 260 50 x 90 x 240 60 x 95 x 240 100 x 155 x 245 50 x 50 x 250 65 x 105 x 290 45 x 95 x 245
Nettkabel (M) 1.85 1.70 1.35 1.65 1.55 1.40 1.75 1.80
Vekt (Kg) 1.05 0.85 0.80 0.75 1.00 0.70 1.05 0.80
IP-klasse IP65 IP65 IP65 IP65 IP20 IP54 IP20 IP65

Smartladernes tekniske data er hentet fra produktskiltene , bruksanvisningene, salgsemballasjen samt gjennom observasjoner og målinger utført av test-
personellet. Noen av detaljene har vi måttet gå til importørene for å få bragt på det rene. I tabellen har vi kun oppgitt verdier og egenskaper for de enkelt-
produktene vi har fått tilsendt eller kjøpt til testen. De samme egenskapene skal normalt gjelde for de tilsvarende produktene som selges i butikkene også.
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SLIK BLE TESTEN UTFØRT
Vi startet testen med to 12 volts blybatte-
rier. Et vanlig batteri, Varta Professional 
Dual Purpose LF75 med nominell kapasi-
tet på 75 amperetimer og et AGM-batteri, 
Duracell Extreme DE70 AGN på 70 am-
peretimer. De splitter nye batteriene fikk 
noen prøveutladinger før vi startet lade-
testen. Vi foretok også flere prøveladinger 
med forskjellige ladere for å bestemme 
hvordan ladeforløpet skulle gjentas likt på 
alle laderne. Ladetesten for varme forhold 
ble gjort i et rom med 15 graders varme. 
Både det vanlige blybatteriet og AGM-bat-
teriet ble ladet opp. Kuldeforholdene laget 
vi i et fryseskap der temperaturen var mi-
nus 20 grader Celsius. Laderne ble plas-
sert i fryseskapet minst en time før testen 
startet. Det var kun det vanlige blybatteriet 
som ble brukt her, og det batteriet sto i 
fryseskapet hele tiden. Før ladingen star-
tet, ble batteriene utladet til de hadde 11,3 
volts spenning på batteripolene. Vi belastet 
batteriene med 4,5 amperes strømuttak for 
å komme ned til 11,3 volt. Mellom utla-
ding og opplading lot vi batteriene få hvile 
i minst en time.
Før laderne ble koblet til batteriene, valgte 
vi det ladeprogrammet som instruksjons-
boken anga for det spesifikke batteriet. I 
kjøletesten brukte vi den ladeinnstillingen 
som ga høyest ladespenning.
Under ladingen målte vi kontinuerlig la-
despenning og strømtilførsel til batteriene. 
Måleinstrumentet vi brukte var oscillosko-
pet Picoscope 220A, målesonden Picosco-
pe P6060 og tangamperemeteret Picoscope 
TA018. Måledataene ble samlet i en laptop 
og bearbeidet med programmet Picoscope 
6.12. Dette programmet samler alle data-
ene og bearbeider dem slik at vi får fram 
den sanne effekten som ble overført til 

batteriene. I tillegg målte vi ladernes ytre 
fysiske mål, nettkabelens og ladekablenes 
lengder samt totalvekten på laderne. I lø-
pet av testen noterte vi også brukervenn-
ligheten til laderne.

En del av ladeledningene er utstyrt med kon-
takt. Victrons kontakt er en av de mest robuste, 
og takket være en slik kontakt kan man bytte ut 
klemmene med forskjellige tilkoblingskontakter

Biltemas lader var utstyrt med display og var 
en ganske mangesidig lader tatt i betraktning 
den lave prisen. Ladekurven og ladeeffekten 
er dog litt for dårlig. Laderen selges også 
under andre navn.

Det var overraskende at Exides lader var den 
eneste som hadde en skikkelig temperaturkon-
troll og følte på batteritemperaturen og justerte 
ladingen deretter. Temperaturføleren besto 
avi en tredje ledning som skulle trekkes fram til 
batteriet. Ingen av d

I en én-times lang måleperiode av ladeforlø-
pet, er det hele 36.000 tids-, spennings- og 
strømmålinger.  Biltemas (øvre) og DEFAs 
store forskjell i ladeprofil. De blå kurvene 
viserladespenningen i volt, og den røde kur-
ven er strømstyrken i ampere.

MÅLINGEN av lade-
spenningen og lade-
strømmen ble gjort 
på nøyaktig samme 
måte for alle produk-
tene. Fra strømkur-
vene og spenningene 
laget man en mate-
matisk analyse som 
klarla den mengden 
energi som ble matet 
inn i batteriet fra hver 
enkelt lader.

Det er nesten umulig å presentere ladernes 
spennings- og strømprofil på en fornuftig 
måte i en komprimert graf. I en én-times 
lang måleperiode av ladeforløpet, er det 
hele 36.000 tids-, spennings- og strøm-
målinger. På bildet kan man imidlertid se 
Biltemas (øvre) og DEFAs meget store 
forskjell i ladeprofil. De blå kurvene viser 
ladespenningen i volt, og den røde kurven 
er strømstyrken i ampere.

KARAKTER
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Kontroll av ladingen 20 2 3 5 5 4 4 5 4
Ladeeffekt
Vanlig blybatteri i romtemperatur 15 2 4 5 4 4 4 3 4
AGM i romtemperatur 15 2 5 3 5 5 5 5 5
I fryserommet 20 4 4 3 4 3 3 3 5
Brukervennlighet 15 3 3 3 5 4 2 3 4
Egenskaper 15 2 4 4 2 5 2 4 2
Generell bedømning 100 2.6 3.8 3.9 4.2 4.1 3.4 3.9 4.1
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EXIDE 12/7
Ladingen med Exides lader foregår med 
en kontrollert og gjennomtenkt ladeprofil. 
Vi fant ingen peakpulser, men spenningen 
stiger til 15,5 volt og tidvis over det også. 
Ideell ladespenning er 14,4 volt ved 20 gra-
der Celsius. Høyere ved kaledere temperatur 
og lavere ved varmere. På den andre siden 
overvåker også laderen batteriets temperatur. 
I vanlig romtemperatur mater laderen inn 
strøm i batteriene uten problemer. Ladekur-
ven stiger ikke like bratt som hos de raskeste 
laderne, men etter en 12 timers ladesyklus 
er resultatet helt i toppsjiktet – spesielt med 
AGM-batteriet.

I fryseskapet er Exides resultater midt på 
treet. Etter ca 8 timer er det omtrent ingen 
som helst mating av energi inn i batteriet.

Exides lader er enkel å bruke. Regulerin-
gen av ladeforløpet skjer ved trykknapper og 
diodelys. Man skal ha litt tålmodighet når 
man velger passende innstilling, for appa-
ratet bruker litt tid på å omstille seg til de 
forskjellige valgene. Laderen er den mest 
allsidige i testen. Kablene kan man snurre 
rundt laderen og batteriklemmene kan byttes 
ut med klemmer til å skru fast på batterisko-
ene. Indikatorlyset og arbeidslyset som viser 
at man har strømtilførselen i orden er kronen 
på verket.

DEFA SmartCharger 8A
Vi finner ingenting å sette fingeren på i la-
dekurvens forløp eller kvalitet fra denne 
laderen. Både spenningsverdiene og strøm-
verdiene blir kontinuerlig justert på en grei 
og fornuftig måte. Vi fant ingen peakpulser 
eller for høye spenningsverdier i noen av 
målingene. I temperert tilstand blir begge 
batteriene, både blybatteriet og AGM-bat-
teriet ladet jevnt og sikkert. Mengden av 
ladeenergi stiger riktignok noe saktere enn 
hos noen av konkurrentene til å begynne 
med, men etter 12 timers lading er ladingen 
av AGM-batteriet det aller beste av samt-
lige ladere.

I fryseskapet er DEFAs resultater omtrent 
som for de andre, men gir ikke like stort 
strømtrykk inn i batteriene. På den andre 
siden slutter den ikke å lade uansett, og den 
mater batteriet med energi jevnt og trutt også 
etter 12 timers lading.

Brukervennligheten er meget god. Antal-
let kontakter og diodelys er skåret ned til 
et minimum. Ledningene kan enkelt surres 
rundt laderen , og batteriklemmene passer i 
en egen utsparing. DEFAs lader har en kon-
takt som gjør at man kan skifte ladekabel, 
men det er ikke angitt hvor kontakten sitter 
og hvordan man skifter den kan være vrient 
å finne ut av. Instruksjonsboken sier ingen-
ting om det. Om man må bytte ladekabler, 
må disse kjøpes separat.

PLUSS OG MINUS
+ Kontroll over ladingen 

+ Ladeeffekten med AGM-batteriet 
+ Brukervennligheten 

+ Lang garantitid.
– Ladekabelens kontakt ligger skjult

KARAKTER: 4,2
PRODUKSJONSLAND: Kina 

GARANTI: 5 år 
PRIS: 1.398 (www.Bilxtra.no ) 

www.defa.no

PLUSS OG MINUS
+ Ladeeffekten på AGM-batteriet 

+ Allsidige egenskaper 
+ Arbeidslyset

– Litt for høy ladespenning

KARAKTER: 4,1
PRODUKSJONSLAND: Kina 

GARANTI: 2 år 
PRIS: 1.495 (www.campingtilbehor4u.no )

www.sonnak.com

BEST 
I TEST

Batteriladerne er i forskjellige tester tid-
ligere blitt bedømt ut i fra spennings- og 
strømkurvene. I tillegg har man da målt 
tiden som trengs for å lade opp testbatte-
riet. Vi gikk imidlertid noe lengre i våre 
målinger. Vi ville måle den nøyaktige 
mengden energi som laderne klarer å til-
føre batteriet. Vi mener det er den beste 
og mest nøyaktige måten å bedømme la-
dernes kapasitet på. I den medfølgende 
grafen ser man klart hvordan ladeeffekten 
synker hele tiden. For en del av laderne 
så skjer det ingen lading lenger i slutten 
av 12-timersperioden. Også ladingen i 
fryseskapet ga store utslag, og ingen av 
laderne klarte å lade batteriet like godt 
som når det var varmt.

Lading av et tradisjonelt blybatteri ved 
+15 graders temperatur.

Lading av et tradisjonelt blybatteri ved 
-20 graders temperatur.

Lading av et AGM-batteri ved  - 15 graders 
temperatur.
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CRX 325A
Denne laderen har ingen forhandler i Norge, 
men man kan få kjøpt den via svensk nettbu-
tikk, eller hos svensk forhandler som er listet 
opp på et kart hos IKH-butikkene i Sverige. 

CRXs ladeprofil vises på forsiden av 
apparatet, men det målte resultatet er helt 
annerledes. Dette er en veldig kraftig pul-
slader som forundrer oss. Vi fant riktignok 
ikke noen overspenninger, men pulsfasene 
var veldig kraftige.

I romtemperatur trykker laderen strøm 
inn i batteriet på et beundringsverdig vis. 
Dette gjelder både vanlig blybatteri og 
AGM-batteriet. Her ligger laderen helt i tets-
jiktet. I fryseskapet gir CRX mest energi til 
batteriet av samtlige de seks første timene. 
De neste timene avtar ladeingen til nesten 
null de etterfølgende par timene. Effekten 
er dog bra sett i forhold til ladeforholdene.

Bruksvennligheten er bra og tydelig. 
Ladingen kontrolleres med en kontakt med 
markeringslys. Ladekablene er generøst lan-
ge, men det finnes ingen kveileanordning for 
dem. Ladekablene med klemmer kan byttes 
til fastmonterte som medfølger. CRX har bra 
ytelse sett i forhold til prisen.

CTEK MXS 7.0
Spenningskurven og energitilførselen føl-
ger en gjennomtenkt ladeprofil. Dette er 
en pulslader, men uten skarpe og hakkende 
topper. Vi målte heller ingen forhøyde lade-
spenninger.

I romtemperatur lader  den det tradisjo-
nelle blybatteriet jevnt og sikkert og mot 
slutten av ladeforløpet gir den klart bedre 
energitilførsel til batteriet enn konkurrente-
ne. Men for AGM-batteriets del er ladeforlø-
pet en del dårligere.

Også i fryseskapet sliter CTEKen med 
blybatteriet, men forskjellen er ikke like 
stor som for AGM-batteriet i romtempe-
ratur. Brukervennligheten er midt på tre-
et. Laderen er forholdsvis enkel å betjene 
med en trykknapp og diodelys. Det er ingen 
form for anordning til å kveile opp lednin-
gene. CTEKs ladekabel har en solid og god 
kontakt som gjør det enkelt å bytte batte-
riklemmer med de medfølgende kablene 
for fastmontering på polskoene. En oppbe-
varingspose for når laderen ikke er i bruk 
følger også med. 

VICTRON BPC 1207
Victrons ladekurve er stabil og kontrollert. 
Det er en pulslader, men skarpe, hakkende 
topper fant vi ikke. Den har ingen forhøyde 
ladespenninger.

Laderen gir i begynnelsen bra lading til 
et vanlig blybatteri, men etter ca. fire timer 
synker ladingen merkbart. Dog fortsetter la-
deren å lade lenge med liten effekt. I teorien 
skal det være et ideelt ladeforløp, men kan 
kanskje bli for spedt for båtbatterier som 
ofte trenger hurtig lading. Med AGM-bat-
teriet er resultatet merkbart bedre og ligger 
helt i tetsjiktet av laderne.

I fryseskapet er det omtrent samme lade-
kurve – altså mye lading til å begynne med, 
men så faller energitilførselen merkbart. Ved 
ca 12 timers lading fortsetter laderen å¨mate 
energi inn i batteriet, men veldig langsomt.

Bruksvennligheten er ganske normal. Val-
get av ladeforløp baserer seg på trykknapp 
og diodelys. Noen ganger er det nødvendig 
å kaste et blikk ned i bruksanvisningen for 
å finne fram til enkelte funksjoner. Ikke alt 
er like intuitivt. Det mangler anordning for 
å kunne kveile opp kablene. Robuste ka-
belkontakter gjør at man enkelt kan bytte 
ut ladekabler. Kabler for fastmontering 
følger med.

PLUSS OG MINUS
+ Ladeeffekten på AGM-batteriet 

+ Lydsignal for feil polaritet
÷ Ladeprofilen 

-I ngen oppkveilingsanordning for kablene. 
-  Garantitiden

KARAKTER: 3,8
 PRODUKSJONSLAND: Kina 

GARANTI: 1 år 
PRIS: 690 sek (www.ikh.se )

www.ikh.se

PLUSS OG MINUS
+ Ladekontrollen 

+ Ladeeffekten med AGM-batteri 
+ Lang garanti 

-Ingen anordning for å kveile opp kabler

KARAKTER: 3,9
PRODUKSJONSLAND: Kina 

GARANTI: 5 år 
PRIS: 1.249/1.395 (www.sparelys.no )

www.ikh.fi

PLUSS OG MINUS
+ Ladekontrollen 

+ Ladeeffekt med vanlig blybatteri 
+ Lang garanti

- Ingen sted å kveile opp kablene.

KARAKTER: 3,9
PRODUKSJONSLAND: Kina 

GARANTI: 5 år 
PRIS: 1.198 (www.clasohlson.no )

www.ctek.com
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BILTEMA 37-765
Denne laderen er ganske enkel og slett ikke 
avansert. Ladeprofilen inneholder også en 
rekke skarpe pulser, såkalte peakpulser. Vi 
fant ingen overspenninger, så ladespennin-
gen er innefor det akseptable.

Ladingen av det vanlige blybatteriet star-
ter ganske forsiktig og en del svakere enn 
de andre laderne. Energitilførselen til batte-
riet blir dessuten mindre etter hvert fra den 
åttende ladetimen. Med AGM-batteriet er 
ladekurven derimot med samme effekt hele 
tiden. Sammenlignet med de andre laderne 
er ladeeffekten veldig lav.

I fryserommet starter også Biltemas la-
der svakt, men etter fire timer begynner den 
faktisk å hente inn – og passere de andre 
laderne i prestasjoner. Det var overraskende 
for oss, og med den laveste prisen av alle 
laderne er det imponerende.

LCD-skjermen og spenningsmåleren 
forbedrer laderens bruksvennlighet, men 
det er også den eneste informasjonen man 
får om ladeforløp og batteriets tilstand. Den 
korte ladekabelen og manglende anordning 
for å kveile opp kabelen irriterer. Ellers er 
laderen helt basic. Det er ingen kontakt på 
ladekabelen, og man kan ikke skifte ut for 
fastmontering.

EINHELL CC-BC 10 M
Dette er en pulslader, men Einhell har en 
klar og fastlagt strategi for ladeforløpet. Det 
finnes ingen store peakpulser i ladingen, og 
hele ladeforløpet er innenfor akseptable 
grenseverdier.

Ladingen av det vanlige blybatteriet i 
romtemperatur viser at denne laderen ikke 
skiller seg vesentlig fra de andre laderne. 
Det ser helt annerledes ut når man benytter 
laderen på AGM-batteriet. Da stiger effekt-
kurven brattest av alle, men etter 12 timer 
har forskjellene utjevnet seg.

I fryserommet  overrasker denne laderen. 
Den ligger i tetsjiktet hele veien i ladepro-
sessen, men også denne laderen sliter når 
det blir kaldt. 

Brukervennligheten er god, med et klart 
og fint display som er lettlest og tydelig. 
Kablene stivner dog en del i kulden, og det 
finnes heller ikke noen anordning for å kvei-
le opp kablene, og denne laderen skal hel-
ler ikke utsettes for vær og vind. Dessuten 
har ikke ladekablene noen kontakt, slik at 
man ikke kan bytte ut kablene for fastmon-
tering på polskoene. Det finnes noen små 
kroker for fastmontering av selve laderen 
på veggen,

TELWIN T-Charge 20 Boost
Denne laderen har heller ikke importør i 
Norge, men kan handles på nettet. Telwins 
ladeprofil virker i utgangspunktet grei nok, 
men vi fikk noen overraskelser under testen. 
Spesielt gjelder dette spenningsreguleringen. 
I romtemperatur stiger ladespenningen på 
det vanlige blybatteriet til 15,5 volt, mens 
spenningene med AGM-batteriet blir spesielt 
lave i fryseskapet.

I romtemperatur begynner ladeforløpet 
bra. Med det vanlige blybatteriet gir imid-
lertid laderen opp etter ca. seks timer. Det 
samme skjer med AGM-batteriet et par ti-
mer senere, men da har det blitt matet inn 
i overkant mye strøm. I fryseskapet havner 
Telwins lader i bunnen av listen. Laderen gir 
seg etter ca fire timer og justerer seg da ned 
til en veldig lav ladeeffekt.

Brukervennligheten er middels. Kontrol-
len over ladeforløpet foregår med trykknap-
per og diodelys. De er forholdsvis intuitive. 
Det er bra, for instruksjonsboken er ikke 
videre god. Kabelklemmene er dårlig be-
skyttet, så man må være forsiktig så man 
ikke kortslutter. Heldigvis har ladekabelen 
en kontakt slik at man kan bytte til de med-
følgende kablene for fastmontering på pol-
skoene. Telwins kjølevifte er sikkert nyttig 
for laderen, men den gjør laderen mindre 
værbestandig, og dermed også mindre egnet 
for fast installasjon i båt.

PLUSS OG MINUS
+ Ladeeffekt med AGM-batteri 
+ Mulighet for 24-volts lading
– Dårlig beskyttede klemmer 

– Ingen anordning for oppkveiling av kabler 
– Dårlig instruksjonsbok

KARAKTER: 3,4
PRODUKSJONSLAND: Kina 

GARANTI:  
PRIS: ca. 1.000 sek

www.staypro.no

PLUSS OG MINUS
+ Spenningsdisplay 
+ fordelaktig pris

- Ladeprofil og ladeeffekt 
- Ingen kontakt og veldig korte ladekabler 

- Ingen anordning for å kveile opp ladekabel

KARAKTER: 2,6
PRODUKSJONSLAND: Ikke oppgitt 

GARANTI: 1 år 
PRIS: 499 

www.biltema.no

PLUSS OG MINUS
+ Ladeeffekten med AGM-batteri 

+ Ladeeffekt i kulden 
+ Spenningsdisplayet

- Ingen kontakter på ladekabelen 
- Ingen anordning for oppkveiling av kabel 

KARAKTER: 4,1
PRODUKSJONSLAND: Kina 

GARANTI: 2 år 
PRIS: 689 (Globaltools.no)

www.globaltools.no


