AKÜ TEST CĠHAZI (YAZICILI)
Art.-Nr. 0964 772 800
Gücü 2 ile 200 Ah arasında olan, entegre edilmiň
termik yazıcısı bulunan start akümülatörünün
kolay, hızlı ve hassas test edilmesi için akıllı
akümülatör ve ňarj sistemi test cihazı Garanti ve
tazminat iňlemlerinin yürütülmesi için çok önemli.
Kullanım alanları:
• 6V / 12V akümülatörlerinin kontrol edilmesi
• 12V / 24V ňarj sistemlerinin kontrol edilmesi
• Akümülatörün genel durumunun (SOC),
ňarj durumunun (SOH), sođuk akımın (CCA),
çalıňtırma geriliminin ve diyor üst
dalgalanmasının kontrol edilmesi

Teslimat kapsamı
Tanım

Art.-Nr.

Amb./Ad.

1 Akü Test Cihazı (Yazıcılı)

0772 800

1

4 Alkalik kalem pil

0827 02

1

6 rulo yazıcı termik kađıdı

0764 97 002

1

1 Muhafaza çantası Orsy 200 ve çok dilli kullanım kılavuzu
Teknik bilgiler:
Test standartları: SAE / EN / IEC / DIN / JIS
Test aralıđı:
40 - 2000 CCA
40 - 2100 CCA
30 - 1500 CCA
25 - 1300 CCA

(SAE)
(EN)
(IEC)
(DIN)

Ölçme toleransı:
+/- 5% sođuk akım (CCA)
+/- 0,05 V
Enerji beslemesi:
4x1,5V alkalik pil Tip LR6 – AA
(yakl. 500 baskı için)
Kullanın sıcaklıđı aralıđı:
0 ile 50 °C arası
Boyut:
250 x 135 x 65 mm
Kablo uzunluđu:
ca. 1,7 m
Ađırlık:
1000 g

02 0456

Ürün özellikleri:
• Piyasada bulunan bütün akümülatörlerin test
edilebilir
• VRLA - GEL/AGM ve sıvılı akümülatörler
• Yanlıň kutup bađlamaya karňı koruma
• Kutup baňı kıskaçlarının bađlanması
esnasındaki
kazaları önler
• Akümülatörün sökülmesi gerekli deđildir.
• Asgari çalıňma mesaisi
• Akümülatör gücünün kontrolü anında yapılır
• Akümülatör testleri müňterinin huzurunda
yürütülebilir ve alınması gerekli olan önlemler
anında kararlaňtırılabilir
• 1,5V deđerinden itibaren gerilim ölçümü
• Aňırı deňarj olmuň akümülatörlerde de 1,5V’a
kadar kullanılabilir
• Entegre edilmiň termik yazıcı
• Mürekkep ňeridi deđiňtirmeye gerek yoktur
• Çok sayıda baskı yapılması mümkün
• Akümülatör testi belgelenebilir
• Kendi enerji kaynađı kullanılır
• Test iňlemi akümülatörün ňarj durumunu
etkilemez
• 16 haneli LCD ekranın arka planı aydınlatılmıň
• Ekranın ortamın aydınlatma durumuna göre
ayarı
mümkün
• Çok dilli menü düzeni ve baskı olanađı
(GB/F/ES/D/I/PT/JAP)
• Saat/Tarih ayarlanabilir
• Cihaz test kriterlerine ve test süresine otomatik
olarak uyum sađlar
• Kullanım hataları önlenir.
• Akümülatör durumu “ĠYĠ & DERECEDE
BAŇARILI”,
ARIZALI/DEĐĠŇTĠRĠLMELĠDĠR veya “HÜCRE
ARIZALI” olarak gösterilir
• Kesin ve anlaňılır test sonucu
• Yanlıň yoruma neden olmaz

