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De
e Battery Brain unit is een innovatieve accessoire die eenvoudig aangesloten kan worden met elke 

cu. En heeft het  vermogen om b.v. Lithium Ion, Lood zuur en elk ander type accu te controleren, 

 zodoende het functioneren van de accu te verzekeren. De Battery Prog Brain maakt gebruik van 

n unieke micro-elektro technologie samen met een gepatenteerde software om voortdurend het 

cu vermogen en de accu temperatuur te monitoren. 

dien de BPB constateert dat het vermogen van de accu onder een veilig niveau komt, wordt 

tomatisch de stroom naar het elektrisch systeem afgesloten. Dit zorgt ervoor dat de accu altijd 

ldoende vermogen overheeft om de motor te kunnen starten. Dit werkt als een veilige zone en 

rlengt hierdoor da levensduur van de accu, omdat deze minder zwaar belast wordt. 
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 Battery Prog Brain heeft zelfs (extra programmeerbare) opties om een alarmsignaal naar een LED 

op of buzzer te sturen. De Battery Prog Brain is geschikt voor voertuigen en boten en kan zelfs 

genomen worden in wind of zonne energie centrales. 

le Battery Prog Brain zijn programmeerbare units . De T3 wordt geleverd met twee 

standsbedieningen , waarmee je opnieuw een verbinding tot stand kunt brengen , zodat deze ook 

 gebruiken is als antidiefstal apparaat. 

 T4 en T4RV zijn niet in Nederland in gebruik.    
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De Battery Prog Brain kit 

bevat: 

BATTERY PROG BRAIN UNIT T3 

1. Voorzijde: positieve (+) zijde van de unit (met tekst) 

2. Zwarte massa draad, verbonden met unit 

3. Witte antenne draad, verbonden met unit (voor T3)

4.  Achterzijde: plus uitgang en  "ACC " stekker 

T4 Maakt gebruik van een drukknop (5) 

In plaats van een handzender om de BPB uit/in te 

schakelen moet de knop ingedrukt worden. 

Deze knop kan op elke moeilijk te traceren plaats 

gemonteerd worden en is verbonden met de BPB 

unit via een draad met stekkeraansluiting 

Monteer de drukknop op een gewenste locatie 

monteren en vastzetten door de moer aan te 

draaien 

Verchroomde pluspoolklem met dubbele 

stekkeraansluiting, bevestigingsbout en sluitring 

Aluminium pluspool incl. bout en sluitring 
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Chassis montageblokken om de verbinding met 

het chassis meer ruimte te geven 

L-steun en rechte steun + 2 bouten en moeren M8 

voor montage van de BPB op de accu 

Verbindingsdraad voor het handmatig verbinden 

van de stroomtoevoer indien de zender of de 

drukknop niet functioneren 
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Het testen van de installatie 
A) HET TESTEN VAN EEN 

SUCCESVOLLE INSTALLATIE
Druk op de drukknop van de handzender of op de 

gemonteerde drukknop om verbinding te maken. 

Nadat u dit heeft gedaan start u de motor. Indien 

de motor normaal start gaat u naar de volgende 

stap. Indien de motor niet start moeten de 

aansluitingen gecontroleerd worden ( zie inbouw 

instructie) of laat er een gekwalificeerde monteur 

naar kijken. 

B) DE WERKING VAN DE BATTERY 

PROG BRAIN TESTEN

Schakel de motor uit en schakel zoveel mogelijke 

stroomverbruikers in ( b.v. verlichting, radio, 

achterruit verwarming, stoelverwarming en 

ruitenwissers) en laat deze ingeschakeld staan. De 

Battery Prog Brain zal de stroomtoevoer vanaf de 

accu automatisch uitschakelen. Dit betekent dat de 

Battery Prog Brain correct functioneert. Deze 

handeling kan enige tijd duren, afhankelijk van de 

lading van de accu. 

C) HET TESTEN VAN DE 

AFSTANDSBEDIENING OF DE 

GEMONTEERDE DRUKKNOP               

(RESPECTIEVELIJK TYPE  T3 EN T4) 

De afstandsbediening(en) meegeleverd bij type 3 en 

de drukknop meegeleverd bij de Battery Prog Brain 

type 4 worden naar keuze gebruikt om de 

spanningstoevoer van het voertuig te verbinden of te 

verbreken (b.v. als een anti-diefstal apparaat) maar 

ook als het weer verbinden van de spanning naar de 

motor indien de     BPB  de spanning uitgeschakeld 

heeft omdat de accuspanning te laag was. 

Druk ongeveer 4 seconden op de afstandsbediening 

of op de gemonteerde drukknop om de verbinding te 

verbreken. Druk eenmaal op de handzender of de 

gemonteerde drukknop, om de motor te starten en 

de elektrische accessoires weer te laten 

functioneren. 

Indien er problemen optreden met een van de 

testprocedures, raadpleeg nogmaals de instructies 

voor het testen of raadpleeg de technische 

ondersteuning van de Battery Prog Brain.

Aansluiting van meerdere 

accu’s 

De Battery Prog Brain kan ook gemonteerd worden, 

indien uw voertuig een combinatie aansluiting van 

meerdere accu’s heeft. 

Elke primaire accugroep moet echter zijn eigen 

Battery Prog Brain hebben. Raadpleeg eerst een 

gecertificeerde technicus als u hulp nodig heeft. Als 

er twee of meer accu’s parallel zijn aangesloten op 

één primaire rode plus kabel, is slechts één Battery 

Prog Brain vereist. Volg de installatie instructies 

zoals eerder vermeld. Als twee of meer accu’s 

parallel zijn aangesloten met twee rode plus kabels , 

dan heeft u twee Battery Prog Brain nodig om te 

zorgen dat de accu’s effectief worden losgekoppeld 

van het elektrische systeem, zodra de grenswaarde 

van uitschakeling is bereikt. Monteer beide Battery 

Prog Brain op de primaire positieve polen die 

verbonden zijn met de startmotor, dynamo, ECU of 

andere accessoires die elektrische stroom vereisen. 

TIP: als u de Battery Prog Brain vanwege 

ruimtegebrek op een ander locatie wilt plaatsen 

gebruik dan een juiste accukabel ( extra kabel wordt 

niet bijgeleverd)  

Configuratie-opties van diverse aansluitingen 

worden echter alléén als voorbeeld gegeven    
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De rode kabel wordt gebruikt als “contact aan” 

indicatiekabel. 

De rode “contact aan” kabel zorgt ervoor dat de BPB 

niet uitgeschakeld kan worden indien het contact is 

ingeschakeld ( motor loopt) 

Afstandsbediening voor het op afstand in- en 

uitschakelen van de BPB                                   

(alleen voor T3 modellen) 

Zender frequentie: TX433.92 MHz         

Batterij type: 12V 27A (LRV08)                     

(De batterijen zijn reeds geïnstalleerd) 

INSTALLATIE INSTRUCTIES 

OPMERKING: De locatie en positie van de accu 

verschilt per voertuig. Met de meegeleverde 

haakse en rechte steun en montageblokken kunt u 

de Battery Prog Brain op het voertuig monteren, 

zoals dit het beste uitkomt. 

Voorbeeld van diverse plaatsingsopties  

Montage opties bovenzijde 

Montage opties zijkant 

Montage op het chassis 
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STAP 1 

Demontage accukabels: 

A) Demonteer de zwarte/negatief (-) kabel van de 

min (-) pool op de accu 

B) Demonteer de rode/positief (+) kabel van de 

plus (+) pool op de accu 

STAP 2 
Verbinding met de Battery Prog Brain: 

A) Voor montage aan de bovenzijde van de accu: 

verbindt de positieve (+) meegeleverde female 

klem op de plus (+) van de accu en zet de BPB 

m.b.v. de M8 bout vast op de female klem van 

de BPB 

B) Verbind de losse meegeleverde + pool aan de 

ander zijde van de Battery Prog Brain. Dit is de 

zijde waar geen tekst “Battery Prog Brain +” op 

staat en schroef de  losse plus pool op de lip 

van de BPB. Verbind de originele rode plus 

kabel van het voertuig met deze pool. 

C) Zij montage: 

Verbind de positieve kant van de BPB ( met 

bedrukte zijde +) met de plus (+) pool van de 

accu m.b.v. de meegeleverde beugel en bout 

voor bevestiging aan de zijkant. Schroef hierna 

de originele rode plus(+) kabel aan de andere 

kant van de BPB.                                                              

OPMERKING de positieve accu pool loopt taps 

toe. Controleer daarom of de kabel juist 

gemonteerd zit. 

STAP 3 
Montage van de Battery Prog Brain aan massa 
Bevestig de stekker die aan het einde van de 

zwarte kabel zit met de min (-) pool van de 

accu of met een goed massapunt op het 

chassis 

CHASSIS MONTAGE  
A) Monteer de positieve (+) zijde van de 

Battery Prog Brain met de positieve (+) 

pool van de accu m.b.v. een langere rode 

plus kabel ( niet meegeleverd)  

B) Verbind de originele rode plus kabel van 

het voertuig met de pool aan de andere 

zijde van de Battery Prog Brain. 

C) Verbind de zwarte massakabel van de 

Battery Prog Brain aan een goed 

massapunt of aan de min (-) pool van de 

accu 

STAP 4

Installatie van de rode “ contact aan “kabel 

Deze kabel moet geïnstalleerd worden om er zeker 

van te zijn dat de Battery Prog Brain niet ingeschakeld 

kan worden terwijl de motor loopt 

Als de rode “contact aan” kabel is geïnstalleerd kan 

de Battery Prog Brain de accu niet “loskoppelen” 

tijdens het rijden. Dit voorkomt ook dat, als er per 

ongeluk op de handzenderknop gedrukt wordt tijdens 

het rijden de accu “losgekoppeld” wordt. 

A) Zoek een kabel of zekering die 12 Volt geeft 

bij een ingeschakeld contact en 0 Volt bij een 

uitgeschakeld contact                                                          

De locatie van de accessoire zekeringen of 

zekeringenkast verschilt per voertuig. 

Raadpleeg hiervoor uw gebruikershandleiding 

of het elektrisch schema van het voertuig. 

B) Steek de stekker van de rode “contact aan” 

kabel in de contrastekker (is gemerkt met 

“ACC”) die op de Battery Prog Brain zit 

C) Bevestig het andere uiteinde van de rode 

“contact aan” draad aan de door u gevonden 

draad of zekering, zoals in stap A is uitgelegd. 

Het is mogelijk dat deze draad naar het 

interieur van het voertuig moet worden gelegd  

STAP 5 

Er is een losse zwarte kabel meegeleverd 

voor het opnieuw verbinden van de 

stroomtoevoer indien b.v. de handzender(s) 

verloren zijn gegaan of defect zijn geraakt.     

( zie onderwerp ”troubleshooting”) 

STAP 6 
“Bypass” kabel 

Deze moet apart aangekocht worden 

De “Bypass” kabel zorgt voor een continu 

voeding naar accessoires en is ontworpen om 

u in staat te stellen om voorkeuze of 

geheugeninstellingen van een accessoire die 

ten alle tijde zijn/hun activatie moet(en) blijven 

behouden  
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Bypass ka l 

TROUBLE SHOOTING 

NA DE INSTALLATIE LIJKT DE BATTERY PROG BRAIN 

NIET CORRECT TE FUNCTIONEREN. 

Wat moet u doen 

1. Controleer of uw accu genoeg spanning heeft 

2. Controleer of de positieve zijde van de Battery Prog  

Brain ( de zijde met opdruk Battery Prog Brain +) 

Is aangesloten op de plus (+) pool van de accu 

3. Controleer of de zwarte massakabel goed bevestigt 

Is met de negatieve (-) pool van de accu 

NADAT DE BATTERY PROG BRAIN DE STROOM  

HEEFT UITGESCHAKELD  KAN DE STROOM NIET 

OPNIEUW WORDEN INGESCHAKELD MET DE 

AFSTANDSBEDIENING 

Wat moet u doen 

1. Controleer of het ledje op de afstandsbediening gaat 

branden als u op het knopje drukt. Indien het ledje 

niet brand, moet de afstandsbediening worden  

geopend en de batterij vervangen worden  

2. Druk gedurende 5 seconden op de knop van de 

Afstandsbediening, zodat de stroom wordt onderbroken 

en druk hierna kort op de knop om de stroomvoorziening 

wederom te activeren   

3. Controleer of de zwarte massakabel goed bevestigt 

     Is met de negatieve (-) pool van de accu 

DE BATTERY PROG BRAIN SCHAKEL ZONDER  

AANWIJSBARE REDEN HERHAALDELIJK DE  

STROOMTOEVOER UIT 

Wat moet u doen 

1. Uw accu heeft misschien een te lage spanning omdat 

de dynamo deze niet goed genoeg kan opladen. 

Misschien is de accu op het einde van zijn levenscyclus 

2. Het elektrisch systeem heeft misschien een tekortkoming. 

3. Zorg dat alle verlichting is uitgeschakeld 

4. Schakel alle elektronica accessoires (radio, telefoonlader, 

DVD speler etc. uit en controleer alles opnieuw  

U KUNT GEEN BATTERY PROG BRAIN  

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN OF VERBINDINGEN 

VOOR HET VOERTUIG BEPALEN.

Wat moet u doen 

1. Neem contact op met een bekwame 

            automonteur 

OPMERKING 

Indien een waarschuwingslampje voor het  

opladen of de accu op het dashboard oplicht. 

Moet u het voertuig op een veilige plaats 

Stopzetten en de rode  “contact aan” kabel  

van de “acc.” connector losmaken 

En de “bypass” kabel van de accupool naar de   

“acc.” connector leggen ( zie afbeelding) 

Met de overgebleven energie in uw accu kunt u  

naar een garage rijden om het oplaadproces te  

laten controleren. Anders komt u met een compleet 

lege accu te staan en kan het voertuig uitgeschakeld 

worden tijdens uw rit op de weg  

Indien de “bypass” kabel is g

bijgaande foto is te zien wor

weer volledig herstelt en blij

kabel van de plus pool naar 

zitten. 

OPMERKING: Deze verbind

worden indien de afstandsbe

versie niet functioneren. 

Nadat de Battery Prog Brain

heeft herstelt kunt u de kabe

verbinding met de rode “con

aansluiten. 
be
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eïnstalleerd zoals op 

dt de stroomvoorziening  

ft intact zolang de 

de acc connector blijft 

ing kan ook gebruikt  

diening(en) bij de T3 

 de stroomvoorziening 

l losmaken en de oude 

tact uit” kabel weer 
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Technische Specificaties 

AFMETINGEN                                                                           

L= 50mm B= 55mm H= 60mm 

GEWICHT: 458 gram 

MATERIAAL PA66 Niet eetbaar en niet 

ontvlambaar 

WATERPROOF IP66 

Stroomverbruik 0,1 mA 

Na loskoppeling 0,01 mA  

( de T3 gebruikt altijd     3 mA ) 

Maximale stroomdoorvoer gedurende 15 sec. = 

1000A 

Continu stroomdoorvoer 250A . Uitschakeling bij 

11,8 Volt ( kan gewijzigd worden d.m.v. de STRS 

Energy programmeer unit)  Met de programmer is 

het uitschakel voltage te wijzigen met stappen van 

0,1 V tussen de 9 en 32V met een vertragingstijd 

van 1 tot 600 seconden. 

De af-fabriek programmering is 11,8 volt met een 

uitschakeltijd van 30 seconden. 

Een te hoge spanning schakelt de stroomdoorvoer  

bij 14,5 Volt met een uitschakeltijd van 5 seconden 

( kan ook met de programmer gewijzigd worden) 

Temperatuur bescherming|: uitschakeling bij -10°C 

en automatische her-inschakeling bij -5°C 

( kan ook met de programmer gewijzigd worden) 

Gebruikstemperatuur: -40°C tot +125°C 

Bij het stalling van het voertuig of het gebruik als 

antidiefstal apparaat heeft de Battery Prog Brain 

de mogelijkheid om m.b.v. de afstandsbedieningen 

van de T3 de accu los te koppelen van het 

elektrisch systeem.    

Battery Prog Brain 

ALGEMEEN: De Battery Porg Brain wordt 

geïnstalleerd op de plus (+) pool van de accu 

d.m.v. de meegeleverde accuklem. De clip aan het 

uiteinde van de zwarte massakabel wordt 

vastgezet aan de negatieve (-) accupool of aan 

een goed massapunt op het chassis. 

WAARDEVOLLE TIP: De positieve (+) zijde van 

de Battery Prog Brain is de zijde waarop de print 

“Battery Prog Brain +” staat gedrukt 

BENODIGD GEREEDSCHAP: Dit is afhankelijk 

van uw voertuig . Het meest gebruikelijke 

gereedschap is: steeksleutels 10-12-14mm of een 

verstelbare schroefsleutel, standaard en kruiskop 

schroevendraaiers. 

BELANGRIJK: Controleer of de accu over de 

juiste lading beschikt. Indien de accu geen 

minimum lading heeft ( boven 12 Volt) is deze 

misschien op het einde van zijn levenscyclus De 

Battery Prog Brain is ontworpen voor bescherming 

van  een deugdelijk functionerende accu en kan 

een slechte of defecte accu niet repareren. Indien 

uw accu fysieke schade heeft zoals zellingen 

lekkage of breuken moet deze vervangen worden 

om zodoende een juiste werking van de Battery 

Prog Brain te verzekeren 

BELANGRIJK: Indien u niet over de nodige kennis 

van het elektrisch systeem van uw voertuig 

beschikt is het raadzaam om de installatie uit te 

laten voeren door een gekwalificeerde monteur. 

BELANGRIJK: Dit product is waterproof maar 

mag niet in water ondergedompeld worden.  



G

U

D  

ja

pe

aa

D

in

m

ap

Al

In

ve

AC

Bi
ARANTIE VOORWAARDEN 

w Battery Prog Brain is voor de koper gedekt door een beperkte voorwaardelijke garantie  

it apparaat is voor de oorspronkelijke detail handelaar tegen kwalitatieve gebreken gedekt voor een periode van twee

ar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop. Als dit toestel wegens een fabricagefout uitvalt binnen een 

riode van 30 dagen na aankoop kunt u het toestel retour zenden naar de verkoper met bijvoeging van de 

nkoopfactuur. 

eze garantie dekt echter geen enkele schade die te wijten is aan het niet correcte gebruik van de Battery Prog Brain 

dien deze is voorzien van een correcte accuspanning. Buiten de garantie vallen defecten door storingen in het 

otormanagement, ongelukken, verkeerd gebruik of misbruik, onjuist installatiegebruik van de BPB tezamen met 

paratuur waarvoor het niet bedoeld is 

le impliciete garanties worden hierdoor beperkt voor de duur van twee jaar tellende vanaf de datum van aankoop. 

cidentele of gevolgschade in welke vorm dan ook valt altijd buiten de garantie. De fabrikant of de verkoper zijn nooit 

rantwoordelijk voor indirecte, incidentele, punitieve of gevolgschade die voortvloeit uit een onjuiste installatie   

CU VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

j het werken met loodzuur accu’s en accessoires moet uiterste voorzichtigheid worden betracht. 

 Draag altijd een veiligheidsbril, open geen ontluchtingsdoppen en boor nooit in de accubehuizing  

 Zwavelzuur kan blindheid en ernstige brandwonden veroorzaken 

 Handen wassen en onmiddellijk de ogen spoelen met water bij aanraking met het zuur. 

 Voorkom vonken, open vuur bij de accu en rook niet 
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