
Model 
VAM 415K 
 
Wstęp 
Specjalistyczny tester do badania stanu wszystkich typów akumulatorów rozruchowych 
 
Zastosowanie 
Test napięcia akumulatora bez obciążenia 
Test napięcia prądnicy lub alternatora 
Pomiar zdolności obciążeniowej akumulatora ( prąd rozruchu określony przez producenta ) 
 
Specyfikacja techniczna 
Test akumulatorów o napięciu : 12V / 6V / 2V 
Zakres napięcia pracy : 0-19,99V 
Zakres pojemności testowanych akumulatorów : 32-250Ah 
Typ obciążenia przy napięciu 12V : nr.1 150A / nr.2 300A / nr.1 + nr.2 450A 
Typ obciążenia przy napięciu 6V : nr.3 300A 
Typ obciążenia przy napięciu 2V : nr.4 300A 
Czas testu pod obciążeniem rozruchowym : max do 10sek 
Wyświetlacz wyniku : lcd 3 1/2 cyfry 
Zasilanie testera : bateria 9V typ 6F22 ( w zestawie ) 
Wskaźnik "LOBAT" informujący o konieczności 
wymiany baterii 9V zasilającej tester 
 
Konstrukcja 
Części konstrukcyjno izolacyjne wykonane z tworzyw wysokoudarowych i termicznie 
odpornych 
Włącznik testera umieszczony w górnej części obudowy 
Ergonomiczny uchwyt ułatwia obsługę i manewrowanie biegunem dodatnim 
Giętki przewód z miedzi beztlenowej zakończony ergonomiczną rękojeścią ze szpicem 
pomiarowym ( opcjonalnie nasadka ) 
Rezystory obciążenia wykonane z materiału oporowego odpornego na zmianę temperatury 
Panel przedni zaopatrzony w podziałki o następującym przeznaczeniu : 
- podziałka stanu akumulatora w odniesieniu do napięcia pomiarowego bez obciążenia 
- podziałka zdolności obciążeniowej akumulatora w odniesieniu do napięcia pomiarowego 
pod obciążeniem 
- podziałka regulatora prądnicy lub alternatora w odniesieniu do napięcia bez obciążenia 
 
Wybór obciążenia i odczyt stanu akumulatora 
Wybór odpowiedniego obciążenia testowego dokonywany jest przez ręczne dokręcenie lub 
odkręcenie odpowiedniej molety-nakrętki do podłużnej listwy oznaczonej wytłoczonymi 
cyframi 
Wartość napięcia wskazaną podczas dokonywania testu przez elektroniczny wskaźnik 
cyfrowy należy porównać z wartościami napięć podanymi na podziałce testera. Porównanie 
wartości napięć umożliwia dokładne ustalenie stanu akumulatora. Podziałka umożliwia także 
procentową ocenę stanu akumulatora. Szybką ocenę stanu akumulatora umożliwiają 
kolorowe pola na podziałce testera : 
- kolor czerwony ( niska sprawność akumulatora ) 
- kolor żółty ( średnia sprawność akumulatora ) 
- kolor zielony ( wysoka sprawność akumulatora ) 
 
Skład zestawu 
Tester 
Instrukcja PL 
Karta gwarancyjna ( 24 miesiące ) 
Opakowanie fabryczne 


