
NOVÝ SPÔSOB TESTOVANIA 
AKUMULÁTOROV
Technológie napredujú obrovskými krokmi... nezaostaňte.

DAJTE ZÁKAZNÍKOVI SLUŽBU NAVIAC,
PREDVÍDAJTE ZLYHANIE AKUMULÁTORA!

Pri dnešnej konštrukcii akumulátrov sa stáva užívateľovi 
nemožným zistiť stav akumulátora. 
Testery ARGUS zmerajú za sekundu stav akumulátora, 
a preto je ekonomicky možné otestovať každé vozidlo, 
ktoré prejde predajňou, servisom, alebo technickou 
prehliadkou. Toto umožňuje zvýšiť úroveň poskytovaných 
služieb zákazníkovi a následne rast obratu a predaja.

• rýchle zistenie opotrebovaných akumulátorov 
• určenie reálnej kapacity
• zobrazenie zostatkovej životnosti akumulátora
• analyzovanie výkonnosti štartovania    
 v konkrétnom prípade
• určenie stavu nabitia
• otestovanie dobíjacieho systému dopravného   
 prostriedku
• možnosť testu v aute alebo na pulte

Digitálne profesionálne testery akumulátorov 
ARGUS ANALYZERS.



Rada príručných digitálnych testerov Argus Analyzers pri  testovaní využíva dve 
patentované technológie: Crank-Check (test štartovania) a Capacity-Check (test kapacity). 
Ich kombinovanie zväčšuje presnosť a ľahkosť diagnostikovania tým, že dodá ucelený 
obraz o výkonosti štartovacieho a dobíjacieho systému dopravného prostriedku.

Technológia Crank-Check – Test štartovania
Len Argus vlastní patentovanú technológiu testu štartovania (Crank-Check), ktorá analyzuje 
nameranú námahu akumulátora v jednotlivých momentoch štartovania v reálnych 
podmienkach zaťaženia a podá okamžité zmeranie stavu akumulátora. Podľa viacročných 
testov v  praxi a štúdií v laboratóriu bol zostavený vzťah medzi nameranou námahou 
akumulátora počas štartovania a pravdepodobnosťou zlyhania akumulátora, ktorý tester 
využíva. Následne sa analyzuje kvalita elektrického prúdu dodávaného alternátorom. 
Výsledok sa zobrazí jasnými a ľahko čitateľnými symbolmi na displeji. 

Technológia Capacity-Check – Test kapacity
Vykonáva sa použitím patentovanej technológie „Odpor veľkého pulzu“ (LPR-Large 
Pulse Resistance) priamym meraním vnútorného odporu akumulátora. Test kapacity 
je vyjadrený štartovacím prúdom za studena (CCA) v A. Z toho sa odvodí zostatková 
životnosť akumulátora. Tento test sa môže vykonať na všetkých druhoch kyslých, 
olovených akumulátoroch pre určenie konca životnosti skôr ako sa uskutoční. Na rozdiel 
od testovania prostredníctvom vodivosti, tento test kapacity nie je ovplyvnený činnosťou 
alternátora alebo záťaže dopravného prostriedku. Teda nie je potrebné odpojiť akumulátor 
pred testovaním.

Víťazné riešenie pre profesionálov a užívateľov.

Technológie testerov Argus Analyzers za pár sekúnd dodajú jasné a kompletné výsledky. 
Identifikujú prípadné slabosti akumulátora, elektromotora, štartéra alebo alternátora skôr 
ako sa tieto prejavia chybou. Séria testerov AA má štyri modely s rôznymi charakteristikami 
pre štartovacie akumulátory v osobných a priemyselných vozidlách, v jachtách. Pre 
stacionárne akumulátory, ktoré sa používajú v telekomunikáciach a elektrických 
dopravných prostriedkoch.

Model AA 200 AA350 AA400 AA500P
Záruka v rokoch 2 2 3 3
Štartovacia schopnosť (CH) x x x
Stav nabitia (SoC) x x x x
Voltmeter x x x x
Vyhodnotenie testu dobrý/zlý x x x x
Korekcia teploty x x x
Test alternátora x x
Prepätie alternátora x x
Kapacita (CCA) x x x
Zostatková životnosť AKU (BL) x x x
Korekcia stavu nabitia x x x
Vnútorný odpor x
Pripojiteľná tlačiareň x



Správa o skúške akumulátora
Dátum: 2007/1/17, čas: 12:45
Technik:
Model akumulátora:
Typ akumulátora: WET
Norma akumulátora: SAE
Základná hodnota: 650CCA

Stav nabitia:  92%
Napätie:  12,46 V
Teplota akum.:  11°C/51°F

Test kapac.:  Výstraha
Životnosť akum.:  25%
Kapacita:  528CCA

Test štartovacej schopnosti: Výstraha
Štartovacia schopnosť:  42%
Napätie:  6,91 V

Test nabíjacieho systému:  Úspešná
Napätie:  14,64 V
Diódové vlnenie:  Úspešná

Odporúčanie:
Okamžite vymeniť 
Model skúšobného prístroja: AA500P 
Verzia softvéru: v2.3
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Zobrazenia výsledkov testov na displeji.

Zobrazenia na displeji testerov Argus sú jasné a intuitívne. 
Podajú najdôležitejšie informácie v pár jednoduchých 
krokoch.
• pre rýchle vnímanie sú informácie hlavných údajov 

akumulátora analógové
• ikony (symboly) a upozornenia zvýrazňujú kritickú 

situáciu
• displej LCD je numerický, grafický, symbolický
• upozornenie vizuálne a zvukové na neúspešný test
• kompletné výsledky testu sú za pár sekúnd.

Tepelná tlačiareň AATPR10 sa pripája 
na model AA500P. Za pár sekúnd 
môžete ňou vytlačiť test akumulátora, 
systému dobíjania a štartovania. 
Môžete:
• pripojiť ho k správa o vykonanej 

práci ako skúška pre klienta.
• použiť ho ako skúšku pre 

uplatnenie záruky
• použiť ho na porovnanie 

s následnými testami
• dokumentovať životnosť a výkon 

akumulátora

Tepelná tlačiareň 
sa pripája na tester 
jednoduchým 
pritlačením. Preto 
sa môže jeden 
kus používať ako 
príslušenstvo 
k viacerým testerom.

Jedna služba naviac 
vašim klientom



           

  predaj:

Tester Argus  je náradie, ktoré nemôže 
chýbať v tvojej dielni. Ak technológia 
napreduje obrovskými krokmi, ty 
nezostaň pozadu. S testermi Argus 
diagnostika akumulátorov je presnejšia 
a podrobnejšia.

www.argusanalyzers.com   
PO Box 203, Jamestown, Rhode Island 02835 USA

Ak chcete získať niektoré 
podrobnejšie informácie, predviesť, 
prípadne odskúšať tester, tlačiareň 
alebo nabíjačku, neváhajte nás kontaktovať.

Osvedčené nabíjačky 
Helvi pre nabíjanie 
akumulátorov.

MARTINEX SK
Psací stroj
MARTINEX SK, s.r.o.Rampová 4, KošiceGSM: 0911 725904


