
Magneti Marelli battery tester

Tester, nabíjení baterie účinnost a hodnotu poklesu napětí, který je vybaven tiskárnou.
Baterie Tester nabízí Magneti Marelli je univerzální tester pro ověření, zda je stav bat -
erie, stejně jako spolupráce s prvky– alternátoru a startéru, navíc je zde možnost zjistit 
pokles napětí pod zatížením startéru, a používá přijímače při jízdě (topení okna, světla, 
atd.) Všechny operace, stejně jak tisk, mohou být předloženy v polském jazyku
Baterií Testy:
- Napětí proud 
- Špičkový proud 
- Grafcký přehled procento baterie a úroveň nabití baterie. 
- Doporučení pro baterie (nabíjení, nahradit, pečlivě specifkovat) 
Všechny testy lze provádět na baterie: Gel, AGM (Maintenance-free), VRLA (částečně 
bezobslužný), SLI (standard). Rozběhový proud může být jedním z následujících 
norem: SAE, EN, IEC, DIN a JIS. 

Zkoušky ve vozidle:
- Pokles napětí při zapalování 
- Test nakladaní bez zatížení (kontrolna alternátoru a regulátor napětí) 
- Test nakladaní s zatížení (i testování účinnosti elektrických zařízení na palubě)
- napětí stability test (kontrolni regulátor napětí a diody alternátora)

Tiskárna: 
Všechny testy provedené pomocí MM Baterie Tester mohou nejen pohled na velký a 
čitelný displej vybaven nastavitelným osvětlením, ale také ihned vytisknout pomocí 
vestavěné-v tiskárně. 
Vytisknout tuto obsahuje všechny daty jsou ověřeny během zkoušky, která zákazníkovi 
dava úplné informace jak o stavu baterie jako alternátor a regulátor napětí. 
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Battery and Alternator Tester

MM baterií Tester je přístroj velmi snadno ovladatelný a příjemný pro uživatele. 
Všechny dostupné studie prováděné jsou krok za krokem podle pokynů testera. 
Test akumulatora:
Po připojení terminálů MM baterie tester se automaticky zapne. Na obrazovce je otáz-
ka o povaze testu (nebo bateriových systémů v autě), po výběru test baterie, upřesněte 
druh diagnostikována baterie (Gel, AGM, VRLA, standard).
Poté, je otazka o rozběhový proud, a který standard je dán. Po vyplnění těchto infor-
mací, MM baterie tester projde test, po kterém otázka je požádán, aby tisk (je možné 
tisknout výsledky, nebo tento krok přeskočte). 
Test systemu:
Po výběru testovacího systému pro MM baterií Tester poskytuje nezbytné kroky, krok-
za-krokem: 
- Vypněte všechny spotřebiče, start motoru - Chcete-li zkontrolovat pokles napětí při 
startování vozidla, výchozí hodnota tester informuje napětí a jeho soulad s normou; 
- Dάt Enter zátěžového testu - MM baterie přístroj kontroluje napětí v systému během 
normálního chodu motoru, bez zatěženί; 
- Zahrnovat zařízení ,ktere zátěžujί instalaci - kontrola účinnosti alternátoru, a inte-
grovaných zařízení (v případě nesrovnalostí, napětí může poklesnout pod přijatelnou 
úroveň). 
Do té doby, MM baterie přístroj kontroluje napětí stability během celého testu, které 
poskytují informace o výkonu alternátoru diod. 
Výsledky zkušebního systému může být také vytištěny. 

Foto 1: úplný soubor MM baterií Tester obsahuje vše, co potřebujete pro práci, za -
balené v trvaly a esteticky kufr; 
Foto 2: pevný a trvalý terminály “krokodýl” a masivní skříňce zajišťuje dlouhodobý 
spolehlivý provoz; 
Foto 3: Velký dvou-řádkový displej s nastavitelným podsvícením je čitelný za všech 
podmínek; 
Foto 4: rychle a snadno dostupna tiskárna umožňuje zákazníkovi udržovat  výsledek 
každého testu. 
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https://youtu.be/qn4xDOjv0Ek
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