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ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙ-
ΣΗΣ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Έξυπνος ελεγκτής μπαταρίας και συστήματος φόρτισης για

τον εύκολο, γρήγορο και σωστό έλεγχο των μπαταριών εκκί-

νησης, με ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή.

Πεδίο χρήσης:

Έλεγχος μπαταριών από 6 έως 12 Volt και έλεγχος συστημάτων φόρτισης

12 και 24 Volt.

Έλεγχος της κατάστασης μπαταρίας (SOC), της κατάστασης φόρτισης

(SOH), του ρεύματος κρύας εκκίνησης (CCA), της τάσης εκκίνησης και

της αρμονικής παραμόρφωσης διόδων.

Ιδιότητες:

Δυνατότητα ελέγχου όλων των κοινών τύπων μπαταριών

• VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIUM

Προστασία πόλων

• Αποτρέπει τις βλάβες κατά τη σύνδεση των ακροδεκτών

Δεν απαιτείται αφαίρεση της μπαταρίας

• Ελάχιστές απαιτήσεις εργασίας

Έλεγχος της απόδοσης της μπαταρίας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

• Ο έλεγχος της μπαταρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί παρουσία του

πελάτη και να ληφθούν αμέσως τα απαραίτητα μέτρα

Μέτρηση τάσης από 1,5 V

• Δυνατότητα χρήσης ακόμα και σε πλήρως εκφορτισμένες μπαταρίες έως 1,5 V

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής

• Δεν απαιτείται αντικατάσταση της μελανοταινίας

• Δυνατότητα πολλαπλών εκτυπώσεων

• Δυνατότητα τεκμηρίωσης ελέγχου μπαταρίας

Αυτόνομη πηγή ενέργειας

• Ο έλεγχος δεν επηρεάζει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας

• Οθόνη LCD 16 ψηφίων με οπίσθιο φωτισμό

• Δυνατότητα προσαρμογής της οθόνης στις συνθήκες φωτισμού

• Πλοήγηση στο μενού και εκτύπωση σε πολλές γλώσσες 

(GB/FR/ES/DE/IT/PT/JP)

• Δυνατότητα ρύθμισης ώρας/ημερομηνίας:

Η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα τα κριτήρια ελέγχου και

τη διάρκεια ελέγχου

• Αποφεύγονται οι λανθασμένοι χειρισμοί

Η κατάσταση της μπαταρίας υποδηλώνεται με τις ενδείξεις "Καλή

κατάσταση" έως "Βλάβη/αντικατάσταση" ή "Βλάβη στοιχείου"

• Ευανάγνωστο και σαφές αποτέλεσμα του ελέγχου

• Χωρίς παρερμηνεύσεις

Κωδ. aρ. 0772 800

Συσκ./Τεμ. 1

Τεχνικά στοιχεία:

Πρότυπα ελέγχου: SAE / EN / IEC / DIN / JIS

Περιοχή ελέγχου:

40 – 2000 CCA (SAE)

40 – 2100 CCA (EN)

30 – 1500 CCA (IEC)

25 – 1300 CCA (DIN)

Ανάλογα με τον τύπο μπαταρίας (JIS)

Ανοχές μέτρησης:

± 5% ρεύμα κρύας εκκίνησης (CCA)

± 0,05 V

Τροφοδοσία ενέργειας:

4 αλκαλικές μπαταρίες 1,5 V, τύπου LR6 – AA

(για περ. 500 εκτυπώσεις)

Περιοχή θερμοκρασιών χρήσης: 0 έως 50°C

Διαστάσεις: 250 x 135 x 65 mm

Μήκος καλωδίου: περ. 1,7 m

Βάρος: 1.000 g

Πλαίσιο παράδοσης:

1 ελεγκτής μπαταρίας/εναλλάκτη με εκτυπωτή (Κωδ. Αρ. 0772 800)

4 αλκαλικές μπαταρίες Mignon (Κωδ. Αρ. 0827 02)

6 ρολά χαρτιού θερμικής εκτύπωσης (Κωδ. Αρ. 0764 95 002)

1 βαλίτσα φύλαξης και πολύγλωσσες οδηγίες χρήσης

Kωδ. αρ. 0964 772 800
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