BT2010
START-STOP DHC
PROFESSIONEL ELEKTRONISK BATTERITESTER
varenr. 055339

Professionel batteritester med indbygget printer leverer meget præcise resultater.

FUNKTIONER
•
•
•
•
•

Batteri 6 og 12 V: Tester spændingen og ladetilstanden.
Starter 12 og 24 V: Tester startspændingen.
Generator 12 og 24 V: Tester spænding uden belastning, ladespænding og spændingsudsving under opladningen.
Særlig funktion til at teste batteriets interne modstand.
Printer resultaterne ved at benytte den integrerede termiske printer (der kræves ikke blæk).

ØJEBLIKKELIG ANALYSE
• Batteriets spænding (1,5 V til 30 V)
• Startstrøm tilgængelig
• Ladestatus og batteriets tilstand (%)

BATTERITYPER
Kompatibel med flere typer bly-syre batteri, som spænder fra
7 til 230 Ah:
• VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL forseglede batterier
• STANDARD LIQUID batterier
• START / STOP batterier (EFB/AGM)
Driftsområde:
• EN: 40 > 2830 CCA
• DIN: 25 > 1685 CCA
• SAE: 40 > 3000 CCA
• JIS: Japansk batteri
• IEC: 30 > 1985 CCA (international standard)

STOR PRÆCISION
• Automatisk kompensation for udvendig temperatur.
• Avanceret måleteknologi til dynamisk modstand minimerer batteriafladning og viser nøjagtige resultater, som ikke påvirkes af:
• Overfladeladning
• Køretøjsforbrugere (lys, diverse lamper, etc.)
• Defekte kontakter (slidte klemmer / kabelsko, løse kabelsko, etc.)

PRAKTISK

SOFTWARESYSTEM

•
•
•
•
•
•
•

Den medfølgende DHC software (inkluderet på en
CD) overfører data fra testeren til en computer:
• Hurtig display af gemte optegnelser
• Profilstyring
• Komplet log med prøver og resultater
• Hurtig oprettelse af testrapporter

Justerbar lysstyrke på skærmen
Komplet testrapport som viser dato, tid og navn
Flytbare klemmer
Flersproget interface
Beskyttelse mod ombytning af poler
ABS sag (syreresistent)
Strømforsyning: 6 x 1,5V batterier inkluderet (type LR6 - AA)
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•

L 130
D 64
H 251

ØJEBLIKKELIG
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180 cm

0,7 kg

