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  BBA LED SCHOON- EN  
VUILWATER TANKMETER 
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VOLTPORT 
 
45030 
 
De eerste automatisch uitschuifbare 
stekkerdoos met 2 x 230V 
aansluitingen. Voorzien van LED rand 
(blauw, dooft zodra stekkerdoos in 
gesloten positie is) en USB aansluiting. 
Zo heeft u altijd een stroompunt waar 
u het nodig heeft zonder dat het 
storend in het zicht zit.  

 
 

 

TRASHPORT 
 
45092 
 
Van dezelfde makers als de VoltPort een (afval)bakje met dezelfde 
inbouwafmetingen als de VoltPort. Dit bakje is uitneembaar en niet 
alleen geschikt voor afval, zoals de naam doet vermoeden, maar 
ook voor keukenlepels, pennen ect. Vormt samen met de VoltPort 
een mooi geheel op uw werkblad.   

BLUETOOTH SPEAKERS 
8564 / 8565 
 
Wit of zwart in een handig formaat om ook zo even mee te 
nemen. Eenvoudig muziek afspelen via uw tablet of 
telefoon. Met gekleurde LED verlichting.  
U kunt ook uw telefoongesprekken via de speaker voeren. 

 

SUPER MINI BOOSTER 
 8840 

 
Met deze booster kunt u uw 12V auto of camper (benzine 
en diesel) starten, zelfs met een compleet lege accu!  
 
De Booster kan continue 300A leveren met pieken van 
zelfs 600A. Dit is voldoende om een benzine motor met 
een inhoud van 7,5L of een diesel motor met een inhoud 
van 5L te starten.  
 
Het unieke van deze booster is de kwaliteit van de aansluit 
klemmen. Waar bij veel modellen maar 1 kant van de 
klem is aangesloten zijn dat er bij deze booster 2. Tevens 
is de klemkracht enorm waardoor het makkelijker is om 
een goede verbinding tussen de accupool en de klem te 
creëren. Maar dat is niet het enige!  
 
Het grootste geheim van deze booster is dat hij bij het 
aansluiten de lege startaccu gelijk oplaadt. Hierdoor 
wordt de stroom door de klemmen en kabels tijdens het 
starten verminderd omdat de startaccu niet geheel leeg 
meer is! 
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USB  
 45081  45097 

Draaibare USB 
stekker 
12V 24V 
2x 2.5A 

Draaibare USB-C 
laadkabel 
12V 24V 
1.8m 

 45000  45019 

Dubbele USB 
inbouwdoos 
12V 
2x 2.5A 

Enkele USB 
inbouwdoos 
12V 1A 

 45083, 45084, 45085, 
45086 

 45043, 45059 

Buitenwand USB met 
magneetklep +12V 
12V 
2x 2.5A 

Systeem 20.000 
www.bbatechniek.nl 
12V 
2x 2.5A 

 8614  8615 

Alpine KCU-1H 
USB/HDMI 
verlengkabel 
12V 
1.8m 

Alpine USB 
verlengkabel 
12V 
2m 

 65555  65556 

Flexibele lamp 
Florence met USB 
laadpunt in voet. 
12V 1W 3000K 
2.1A 

Flexibele lamp 
Venice met USB 
laadpunt in de voet. 
12V 1W 3000K 
2.1A 

  37154 
 
BBA design USB LED buislamp, in 
verschillende posities te gebruiken. Werkt 
uitsluitend op USB. 
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ACCULADERS 
 
 
 
 
 

50047 / 50049 
 
Volledig automatische  
3-stappen acculader 
115/230V, 12.5/21A 
met 2 x LED indicatie, 
voor loodzuur accu’s  
Accu cap. tot 200Ah 

  8837 
 
De BBA techniek startaccu 
meelader zal te allen tijde de 
startaccu via druppelladen 
bijladen. Zowel op walstroom 
als op zonne-energie.  

 8523 
 
Volledig automatische  
7-stappen Paco 
acculader,  
12V, 10A, met ventilator.  
voor Calcium, Gel en 
AGM accu’s. 
Accu cap. tot 100Ah    

 1962 
 
Volledig automatische 8-
stappen Paco acculader. 12V, 
15A. Na ontkoppeling van het 
lichtnet blijft het laatst 
gekozen accutype in het 
geheugen geladen. voor 
Calcium, Gel en AGM accu’s. 
Accu cap. 100Ah - 300Ah    

 Dolphin acculaders 
 
Verschillende kwaliteitsaccu-laders van het superieure merk Dolphin 
Daarnaast heeft BBA techniek ook verschillende acculaders van de 
merken CBE, CTEK en Waeco / Dometic op voorraad. Kijk voor meer 
informatie op onze website www.bbatechniek.nl 

BBA TECHNIEK OMPOOLBEVEILIGING 
 8568 

 
Universele BBA techniek ompoolbeveiliging 160Ah. Deze ompoolbeveiliging, die 
ook als massa schakelaar gebruikt kan worden, beschermt alle elektronica tegen 
ompoling. Wanneer de accupolen verkeerd om aangesloten worden zal de LED 
rood gaan branden en zal de spanning niet meer doorgelaten worden. 
Bij de juiste aansluiting van de accupolen, zal de LED groen branden. 
Een eventuele massaschakelaar is met deze ompoolbeveiliging niet meer nodig. 

PACO OMVORMERS 
Paco gemodificeerde inverter IV 12Volt met USB uitgang (5.0V)  2605  / 1002 
Continue output 150W 300W 
Piek output 300W 600W 
Output voltage  230V 230V 
USB outputs 5V 5V 
Output voltage 12V 12V 

MPH PLINTKACHELS 

 

   

 25044 25041 25042 
Vermogen 350W 500W 700W 
Thermo reset Automatisch op 80ºC Automatisch op 80ºC Automatisch op 80ºC 
Nominale stroom 1.45A 2.2A 3A 
Spanning 230V 230V 230V 
 


