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Inleiding
De ondergrondse container wint snel terrein bij bedrijven en gemeenten door de zeer
efficiënte manier om afval te verzamelen en te scheiden. De ondergrondse
container zorgt dat het stadsbeeld mooier en schoner wordt en de veiligheid
toeneemt. 

Verschil tussen de diverse systemen afvalcontainers
Ondergrondse containers zijn in verschillende soorten en afmetingen beschikbaar. RACA levert 
vervangende accu’s voor ondergrondse afvalcontainers die gebruik maken van de technologie van 
BWaste, Mic-O-Data, Sulo, VConsyst en WSS.  
 
Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om uw bestaande behuizing van Mic-O-Data en VConsyst 
geheel te reviseren en te voorzien van een nieuwe accu. 

Ondergrondse afvalcontainer met batterijvoeding
Veel ondergrondse afvalcontainers maken gebruik van een systeem. Dat systeem is te gebruiken voor
elektronische toegangsverschaffing, dataregistratie en communicatie met batterijvoeding. Het
systeem verzorgt de toegangscontrole en vulgraadmeting voor (ondergrondse) afvalcontainers
waarbij alleen bewoners door middel van een pasje of sleutel bij kunnen. Het systeem werkt vaak een
paar jaar op een accu. Doordat het systeem werkt op een batterijvoeding, werkt het zonder een
aansluiting op het openbare elektriciteitsnet.

De flexibiliteit van het toegangsysteem wordt onder andere bepaald door de batterijvoeding. De accu
maakt de plaatsing van de container mogelijk zonder aansluiting op het elektriciteitsnet. Na enige tijd
zal de accu vervangen moeten worden. De vervangende accu voor een BWaste, Mic-O-Data, Sulo,
VConsyst en WSS afvalcontainer kunt u bij RACA bestellen. Ook systemen welke via solar-techniek
de accu’s in conditie houden zijn via het uitgebreide assortiment van RACA leverbaar!

Voordelen van RACA containeraccu’s
• Zelfde kwaliteit als originele accu, maar qua prijsstelling zeer voordelig
• Cellen in de accu zijn identiek aan een originele accu
• Afmetingen van de behuizing zijn identiek aan een originele accu
• Levering van producten uit eigen magazijn
• 1-op-1 persoonlijk contact voor optimale service

Uw containersysteem voorzien van de juiste accu? 

RACA regelt het!
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Assortiment
Container accu’s voor ondergrondse afvalcontainer systemen

12 Volt / 5200 mAh XX accu 
geschikt voor Mic-O-Data 
systeem met zonnecel 

CON125L

24 Volt / 72Ah alkaline 
accu geschikt voor Sulo

CON2472 
12 Volt / 10Ah loodaccu 
geschikt voor WSS

CON1210
13,5 Volt / 16,5Ah alkaline 
accu AlkVarta D-cel draad 
zonder stekker

CON1316

14.4 Volt / 2900 mAh lithium
accu geschikt voor VConsyst 
Chiplock®3.0

CON1429L

10,8 Volt / 43,5Ah lithium accu  
van Mic-O-Data met 
onderplaat

CON10LIPL
10,8 Volt / 43,5Ah lithium accu 
van Mic-O-Data gereviseerd

CON10LI 

14.4 Volt / 29 Ah lithium accu 
van VConsyst Chiplock® 4.0 
gereviseerd

CON1429E

18 Volt / 18Ah alkaline 
accu geschikt voor BWaste

CON1818
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CON125L

Specificaties

Kenmerk Eenheid Specificatie

Artikelnummer - CON125L

Voltage Volt 12

Amperage mAh 5200

Chemie - Lood

Geschikt voor merk - Mic-O-Data - art.nr. 90.400.013-1

Garantie Maanden 12

12 Volt / 5200 mAh lood accu
geschikt voor Mic-O-Data systeem met zonnecel

©2022 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Bestel hier 
uw accu
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CON10LIPL

Specificaties

Kenmerk Eenheid Specificatie

Artikelnummer - CON10LIPL

Voltage Volt 10,8

Amperage Ah 43,5

Chemie - Lithium

Gewicht KG 1.070

Geschikt voor merk - Mic-o-Data

Garantie Maanden 12 

10,8 Volt / 43,5Ah lithium accu 
geschikt voor Mic-O-Data

©2022 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Uw huidige accu voor de Mic-O-Data gereviseerd.
Voorzien van nieuwe 10,8 Volt / 43,5Ah lithium accu

CON10LIPL

Bestel hier 
uw accu
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CON1429L

Specificaties

Kenmerk Eenheid Specificatie

Artikelnummer - CON1429L

Voltage Volt 14,4

Amperage Ah 29

Chemie - Lithium

Gewicht KG 1.000

Geschikt voor merk - VConsyst

Garantie Maanden 12 

Certificaten CE / ISO 9001

14,4 Volt / 29Ah lithium accu
geschikt voor VConsyst Chiplock® 3.0

©2022 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Bestel hier 
uw accu
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CON1429E

Specificaties

Kenmerk Eenheid Specificatie

Artikelnummer - CON1429L

Voltage Volt 14,4

Amperage Ah 29

Chemie - Lithium

Gewicht KG 1.250

Geschikt voor merk - VConsyst

Garantie Maanden 12 

Certificaten CE / ISO 9001

Uw huidige accu voor VConsyst Chiplock® 4.0 
gereviseerd voorzien van 14,4 Volt / 29Ah lithium accu

©2022 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Voor de VConsyst 4.0 kunnen wij eveneens een losse accupack leveren. Het installeren van 
deze accupack is eenvoudig zelfstandig uit te voeren. Vraag onze adviseurs voor meer 
informatie of kijk op onze website www.raca.nl.

Bestel hier 
uw accu
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CON1818

Specificaties

Kenmerk Eenheid Specificatie

Artikelnummer - CON1818

Voltage Volt 18

Amperage Ah 18

Chemie - Alkaline

Gewicht KG 1.690

Geschikt voor merk - BWaste

Garantie Maanden 12 

18 Volt / 18Ah alkaline accu 
geschikt voor BWaste

©2022 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Bestel hier 
uw accu
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CON2472  

Specificaties

Kenmerk Eenheid Specificatie

Artikelnummer - CON2472

Voltage Volt 24

Amperage Ah 72

Chemie - alkaline

Gewicht KG 8.960

Afmetingen mm 250x145x145

Geschikt voor merk - Sulo

Garantie Maanden 12 

24 Volt / 72Ah alkaline accu
geschikt voor Sulo

©2022 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Bestel hier 
uw accu
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CON1210

Specificaties

Kenmerk Eenheid Specificatie

Artikelnummer - CON1210

Voltage Volt 12

Amperage Ah 10

Chemie - Lood

Gewicht KG 3.500

Afmetingen mm 152x98x98,4

Aansluiting - WSS Connector

Merk (Origineel) - Sonnenschein

Geschikt voor merk - WSS

Garantie Maanden 12 

12 Volt / 10Ah loodaccu 
geschikt voor WSS

©2022 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Bestel hier 
uw accu
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CON1316

Specificaties

Kenmerk Eenheid Specificatie

Artikelnummer - CON1316

Voltage Volt 13,5

Amperage Ah 16,5

Chemie - Alkaline

Gewicht KG 1.26

Afmetingen mm 152x98x98,4

Aansluiting - Draad zonder stekker

Merk (Origineel) - Varta

Geschikt voor merk - -

Garantie Maanden 12 

13,5 Volt / 16,5Ah accu AlkVarta 
D-cel draad zonder stekker

©2022- Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Bestel hier 
uw accu
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ISO 9001 Certificering 
Raca Group B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015

Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem 
Wij stellen hoge kwaliteitseisen aan de producten en diensten die wij aan onze klanten 
leveren. Het waarborgen van deze kwaliteit is voor ons erg belangrijk. Het is dan ook een 
vanzelfsprekendheid om te investeren in de juiste certificering. Daarom zijn wij al jaren gecertificeerd 
volgens NEN-ISO-9001 en sinds mei 2017 volgens de nieuwe norm NEN-ISO-9001:2015.

Wat houdt de NEN-ISO- 9001: 2015 in?
De ISO normen zijn internationale normen voor kwaliteitsmanagementsystemen. Verreweg een van 
de bekendste is de NEN-ISO-9001:2015, welke slaat op het management voor kwaliteit. Deze norm 
kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van 
klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de 
organisatie zelf. De ISO kwaliteitsnormen helpen om het bedrijf goed te beheren, te leiden en de 
prestaties continu te evalueren en te optimaliseren en zijn een hulpmiddel om structuur aan te 
brengen en de verschillende processen binnen het bedrijf duidelijk in kaart te brengen.

Wat betekent dat voor u?
Voor u betekent het dat Raca Group B.V. voor 100% voldoet aan de NEN-ISO-9001:2015 normeisen. 
Een onafhankelijke externe organisatie heeft dit via een certificatie-audit geconcludeerd en het 
NEN-ISO-9001:2015 certificaat toegekend. ISO certificering is voor onze organisaties een krachtig 
instrument, een hulpmiddel om onze organisaties te blijven optimaliseren en te verbeteren, waarin 
wij continu streven naar kwaliteit en de beste service voor onze klanten.
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Current issue date: 6 June 2020 Original approval(s): 
Expiry date: 5 June 2023 ISO 9001 - 6 June 2017  
Certificate identity number: 10262976 
  
 

 

Certificate of Approval 
 

 
 
Paul Graaf 
Area Operations Manager North Europe 
Issued by: Lloyd's Register Nederland B.V. 
for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

           
 

 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: Lloyd's Register Nederland B.V., K.P. van der Mandelelaan 41a, 3062 MB Rotterdam, Netherlands for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 
Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom 
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This is to certify that the Management System of: 

Raca Group B.V. 

 
 

Arnoudstraat 22, 2182 DZ Hillegom, Netherlands 

 

  

has been approved by Lloyd's Register to the following standards: 

ISO 9001:2015 

 
 

 

Approval number(s): ISO 9001 – 00009965-001 

 
This certificate forms part of the approval identified by approval number: 00009965  

 

The scope of this approval is applicable to: 

 

Wholesale/Importer of batteries and accessoires. 

 

 

 



Raca Group B.V. is een technische groothandel die zich richt op het leveren van accu’s, batterijen en LED 

(nood)verlichting. Onze producten bieden oplossingen voor projecten van overheden, installateurs, 

bouwbedrijven, sloopbedrijven en pand eigenaren. 

Voor het bestellen van afvalcontainer accu’s is onze accountmanager Sebastiaan Bos gespecialiseerd in het 

geven van een uitgebreid advies. Neem direct contact op met Sebastiaan via de mail sebastiaan.bos@raca.nl 

of bel naar +31 (0)252 - 22 70 70.

Persoonlijk advies Raca Group B.V. 

Raca Group B.V.
Arnoudstraat 22
2182 DZ Hillegom

www.raca.nl
info@raca.nl
+31 (0)252 - 22 70 70

RACA
regelt het!

U
itgave versie  2.1.1


