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Akkumlátor és Generátor Teszter
A műszer képes az effektiv terhelés és a feszültség esés mérésére, a könnyű 
riportálás érdekében, beépitett nyomtatóval ellátott. A Magneti Marelli 
bemutatja ezt az egyedül álló műszert, mely nem csak az akkumulátor 
állapotát, de az azokkal együtt működő részegységek (öninditó és 
generátor) hibafeltárására egyaránt alkalmas. Ezen túl az eszköz.

Akkumulátor tesztek:
- áramfeszültség
- inditó áram
- az akkumulátor állapotának grafikus, százalékos összegzése, valamint 
akkumulátor hőmérséklet.
- az akkumulátorra vonatkozó ajánlások (töltés, cseréje, azonnal cseréje).
A teszt elvégezhető a következőszabványoknál: Selowych, AGM 
(automatikus), VRLA
(részben automatikus), SLI (standard). SAE, EN, IEC, DIN és JIS.

Vizsgálatok a járművön:
- feszültségcsökkenés a motor indításakor
  töltésvizsgálat a terhelés nélkül (a generátor és 
  a feszültségszabályozó ellenőrzése)
- töltésvizsgálat terhelés alatt (az elektromos 
  berendezések hatékonyságának ellenőrzése)
- feszültségstabilitás teszt (a feszültségszabályozó és
  a generátor dióda ellenőrzése)

Nyomtató:
az MM Battery Tester által készített összes teszt nem csak nagyméretű és 
olvasható, de azonnal nyomtatható is
a beépített nyomtató használatával. Az ilyen nyomtatás tartalmazza az 
összes felvitt adatot, amely teljes körűen tájékoztatja az ügyfelet az 
akkumulátor 
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Akkumlátor és Generátor Teszter
Az MM Battery Tester egy rendkívül felhasználóbarát ezköz, könnyen és 
gyorsan kezelhető. A rendelkezésre álló teszteket lépésről lépésre mutatja, 
ezáltal használata könnyen elsajátitható.

Akkumulátor teszt:
A csatlakoztatás után az MM akkumulátor teszter automatikusan bekapcsol. 
A képernyőn azonnal megjelenik a kérdés, hogy milyen típusú a tesztet 
inditunk (akkumulátor vagy más rendszerek tesztelése), az akkumulátor 
teszt kiválasztása esetén meg kell adnia a diagnosztizált akkumulátor 
típusát
(Selowa, GM, VRLA, standard). Ezután paraméterezze be az indítási 
árammra való adatokat és a szabványt. Ezt követően az eszköz elinditja a 
tesztet, melyet akár ki is nyomtathatunk.
(Az eredményeket kinyomtathatja, vagy kihagyhatja ezt a lépést?)

Rendszer teszt:
A rendszerteszt kiválasztása után az MM Battery Tester elvégzi a szükséges 
lépéseket, lépés
lépésenként:
- kapcsolja ki az összes fogyasztót és indítsa el a motort,
- ellenörizze a feszültség esést az inditás során, a start után, a teszter 
tájékoztatja
a feszültség értékéről és a normának / szabványnak való megfelelőségről;
- nyomja meg a töltés tesztelését - az MM Battery Tester ellenőrzi a rendszer 
feszültségét
a normál motor üzemelése során, a fogyasztók nélkül.
- bekapcsolja a fogyasztókat és ellenőrzi a
a generátort, valamint a bekapcsolt készülékek (szabálytalanságok esetén a 
feszültség lehet
alacsonyabb az elfogadható szint alatt). Eközben az MM elem teszter 
ellenőrzi a feszültség
stabilitás a teljes vizsgálat során, majd tájékoztatás ad a generátor 
teljesítményéről is. A teszt eredményei ebben az esetben is nyomtathatók.

Kép1.: az eszköz hordtáskában minden szükséges elem megtalálható, 
melyekre a teszt során szükségünk lehet.
Kép2.: professzionális használatra tervezett csatlakozók, hosszú 
kialakitású burkolattal.
Kép3.: A nagyméretű kétsoros kijelző állítható háttérvilágítással minden 
körülmények között olvasható;
Kép4.: nagy sebességű nyomtató lehetővé teszi, hogy megőrizze és átadja 
az ügyfelének a tesztek eredményeket.
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