Test současně
s tiskem

Řada MDX-300

Testery elektrického systému
a vodivosti akumulátoru
Testery řady MDX-300 mají nyní integrovanou tiskárnu. Určení a
vyhodnocení proudového stavu akumulátoru a elektrického
systému je tak ještě jednodušší a dostupnější než dosud.
Oba testery MDX-325P a MDX-335P provádějí jednoduché
a přesné testy akumulátoru nebo systému. Testy jsou rychlé,
bez přehřívání, jiskření a nutnosti uživatelského vyhodnocení.
Uživatel nemůže změnit výsledky testů, což znamená větší věrohodnost. Výsledky je možné zobrazit a vytisknout okamžitě před
zákazníky. To přináší zlepšení uživatelského servisu a preventivní
údržby. Testery používají patentovanou, časem prověřenou
technologii měření vodivosti (konduktance). Prodejci automobilů
a poskytovatelé servisu na celém světě využívají testery Midtronics
pro záruční testování i pro preventivní údržbu.
Vlastnosti:
• Integrovaná tiskárna umožňuje okamžitý tisk výsledků zákazníkovi
• Hlavička tisku je uživatelsky nastavitelná
• Test 12 V akumulátorů a elektrického systému pro automobily
a lehké nákladní vozy
• Test startovacího a nabíjecího napětí systému a zobrazení výsledků
• Test akumulátorů od 100 do 900 CCA
• Detekce vadných článků akumulátoru
• Ochrana proti přepólování
• Test akumulátorů vybitých až na 1 V
• Kompatibilní s normami (CCA, DIN, EN, IEC, SAE)
• Test více chemických systémů akumulátorů: standardní (plnitelné),
AGM a GEL
• 19 jazyků
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Řada MDX-300

Testery elektrického systému a vodivosti akumulátoru

SPECIFIKACE :
Model:
• Řada MDX-300
Displej:
• LCD textový
Pracovní teplota:
• 0°C až 50°C / 32°F až 120 °F
Rozsah testu:
• 100-900 CCA
• 100-550 DIN
• 100-900 EN
• 100-550 IEC
• 100-900 SAE

Řada MDX-300
s integrovanou tiskárnou

• MDX-325P
Tester vstupní úrovně vodivosti (konduktance)
akumulátoru. Podpora proaktivního testování
akumulátoru pro zlepšení kvality servisu a větší
spokojenost zákazníků díky přesnějším výsledkům
testů.

Vestavěná tiskárna:
• Napájená testovaným akumulátorem
Rozsah napětí:
• Test 12 V akumulátorů až do 1 V
Délka kabelu:
• 533,4 mm

• MDX-335P
Rozšířené možnosti pro testování elektrického
systému a vodivosti (konduktance) akumulátoru pro zajištění mobility. Možnost testu 3 nejčastějších
příčin elektrických závad vozidla. Přesnější testování,
větší spokojenost zákazníků, zvýšení tržeb za
akumulátory a startéry.

Napájení:
• Test. akumulátorem nebo 9 V baterií
Voltmetr:
• 0,9 ~16 VDC , ±0,05 VDC
Jazyky:
• 19 jazyků
Materiál krytu:
• ABS plast odolný kyselině
Rozměry:
• 230 x 102 x 65 mm
Hmotnost:
• 499 g

Vlastnosti
Testování AGM a GEL akumulátorů
Diagnostika SOH (zdravotní stav akumulátoru)
Teplotní kompenzace
Test startování a alternátoru
Servo technologie
Režim voltmetru
Adresa provozovny (na tištěném protokolu)
Procedura odstranění povrchového náboje
www.midtronics.cz
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