PRO BATTERY TESTER
PROFESSIONEL BATTERI
OG EL-SYSTEM TESTER
Komplet med integreret printer, det er nu lettere end nogensinde at finde og vise batteriets
og el-systemets aktuelle status med CTEK PRO Battery Testeren.
PRO Battery Testeren udfører hurtige, enkle og nøjagtige batteri- eller systemtests
på få sekunder uden varme, gnister eller yderligere fortolkning fra brugerens side.
Resultaterne kan printes ud og afprøves øjeblikkeligt sammen med kunden for bedre tiltag
for forebyggende vedligeholdelsesrutiner og kundeservice. CTEK PRO Battery Tester er
patenteret og har 2 års garanti.

FUNKTIONER
• Integreret printer giver øjeblikkelige resultater til
gennemgang sammen med kunden
• Brugerdefineret overskrift på udskriften
• T
 ester 12V batterier og el-systemer for biler og
lette lastvogne
• T
 ester start- og opladningssystemets spænding
og viser resultaterne
• Finder dårlige celler
• Beskyttelse mod omvendt polaritet
• Tester afladede batterier ned til 1V
• K
 ompatibel med forskellige
vurderingssystemer(CCA, DIN, EN, IEC, SAE)
• T
 ester forskellig batterikemi: standard (flydende),
AGM og GEL
• 19 sprog

PRO BATTERY TESTER

PROFESSIONEL BATTERI OG EL-SYSTEM TESTER

PRO60
KEY PRODUCT
FEATURES

Display

LCD tekstdisplay

Temperatur kompenseret

Tester foranlediget

Drifts temperatur

0–50° C (32–120° F)

Testområde

100–900 CCA
100–550 DIN
100–900 EN
100–550 IEC
100–900 SAE

Indbygget printer

Drevet af batteri under test

Spændingsområde

Tester 12V batterier ned til 1V

Kabellængde

533,4 mm

Effektkrav

Bruger batteriet under testen
eller 9V batteri

Voltmeter

0,9–16 Vdc, +/- 0,05 Vdc

Husets materiale

Syreresistent ABS plastic

Mål

230 x 102 x 65 (mm)

Vægt

499 g

Der er mulighed for CTEKkundesupport, som kan
besvare eventuelle spørgsmål
i forbindelse med opladning
og CTEK-opladere. Sikkerhed,
enkelthed og fleksibilitet
kendetegner alle produkter og
løsninger, som er udviklet og
solgt af CTEK.
CTEK leverer opladere til
over 70 lande i hele verden.
CTEK er også en pålidelig
OEM-leverandør til mange af
verdens mest prestigefyldte
bil- og motorcykelproducenter.
Få flere oplysninger på
WWW.CTEK.COM
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