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Urządzenie Do Pomiaru
Pojemności Akumulatorów

12V 24V

TITAN Simple



UWAGA!
Podczas pracy, obudowa urządzenia może nagrzewać się. Nie
należy zakrywać jej otworów wentylacyjnych.

UWAGA!
Nie należy wystawiać urządzenia na działanie w warunkach
zawilgocenia lub deszczu.

UWAGA!
Nie podłączać urządzenia do napięcia większego niż 29,5V

UWAGA!
Nie uderzać w ekran wyświetlacza ,do obsługi urządzenia nie
używać ostrych oraz ciężkich przedmiotów, mogących
powodować jego uszkodzenie.

UWAGA!
Wtyki przewodów połączeniowych muszą być włożone
pewnie i do końca w gniazda na testerze.

UWAGA!
Należy używać wyłącznie przewodów nieuszkodzonych i w
dobrym stanie technicznym.

Dane techniczne:
Wymiary– szer. x wys. x dł. – 105 x 57 x 170mm
Max pojemność akumulatora testowanego –29,8Ah
Minimalna pojemność akumulatora – 4,0Ah
Max prąd rozładowania – 7,0A
Max prąd ładowania – 9,0A
Napięcie akumulatora mierzonego – 12V-24V
Rozdzielczość wskazań – 0,2
Dokładność wskazań – +/- 2,0%
Masa całkowita – 0,7 kg

Opis działania:

Urządzenie służy do badania akumulatorów 12V i 24V o
pojemnościach od 4,0 Ah do 29,8Ah.
Test akumulatora odbywa się poprzez rozładowanie stałą rezystancją,
naładowanego do pełna akumulatora .
Pojemność zmierzona uwzględnia efekt Peukert’a polegający na
zmianie pojemności w zależności od wielkości prądu rozładowania,
względem nominalnej pojemności akumulatora.
Dane pomiarowe z ostatniego testu są zapisywane w pamięci nieulotnej
urządzenia i mogą zostać odczytane do momentu przeprowadzenia
następnego testu.
Wtedy zostaną nadpisane.



Sposób użycia:

1. Połączyć urządzenie z akumulatorem zgodnie z polaryzacją
pokazaną na zdjęciu i poczekać aż na ekranie pojawi się
napięcie akumulatora.
Następnie do lewego gniazda podłączyć ładowarkę odpowiednią
dla badanego akumulatora (12 lub 24V ).

2. Nacisnąć przycisk Type 12/24V i przyciskami Minus i
Plus ,ustawić prawidłowy typ akumulatora oraz jego napięcie 12
lub 24V. Następnie ponownie naciskając przycisk Type 12/24V ,
zatwierdzić wybór.

3. Nacisnąć przycisk Capacity i przyciskami Minus i Plus , ustawić
pojemność nominalną badanego akumulatora.
Przytrzymując przyciski Minus lub Plus wartość zwiększa się
lub zmniejsza cyklicznie. Nacisnąć ponownie Capacity żeby
zapamiętać ustawienie.

Uwaga.
Jeśli badamy wiele takich samych akumulatorów wystarczy raz
ustawić Type 12/24V i Capacity , ustawienia są zapamiętane
nawet po wyłączeniu testera.

4. Nacisnąć przycisk Test AUTO – jeśli chcemy zbadać pojemność
akumulatora, lub Test CHARG – jeśli chcemy zbadać jaką
energię dostarczyła ładowarka do akumulatora.
Następnie rozpocząć test naciskając Plus lub Minus.

Test CHARG

Akumulator ładowany jest prądem zależnym od ładowarki i
jednocześnie co minutę zapisywane są dane takie jak napięcie i prąd
ładowania.
Jednocześnie obliczana jest ilość Ah dostarczonych do akumulatora
przez ładowarkę.
Na wyświetlaczu można odczytać jakim prądem ładuje ładowarka
oraz jakie jest aktualne napięcie akumulatora.
Test kończy się kiedy prąd ładowania spadnie poniżej 0,9A ,wtedy
na ekranie wyświetlana jest obliczona pojemność władowana.

Test AUTO



Po rozpoczęciu testu akumulator ładowany jest do pełna prądem
zależnym od użytej ładowarki do chwili osiągnięcia prądu ładowania
mniejszego niż 0,9A.
Teraz jest rozładowywany stałą rezystancją ,prądem 7 A do chwili gdy
akumulator osiągnie minimalny dopuszczalny poziom napięcia.
W trakcie rozładowania co minutę zapisywane są dane takie jak
napięcie i prąd rozładowania.
W następnym etapie akumulator zostaje znów podłączony do ładowarki
żeby pozostawić naładowany stan po teście.
Obliczona pojemność akumulatora zostaje odpowiednio przeliczona z
uwzględnieniem korekty dla ustawionej pojemności nominalnej.
Ostatecznie pojemność zostanie wyświetlona na ekranie po
zakończeniu testu i ładowania.

Wykres i dane testu

Po zakończonym teście dane z ostatniego badania są zachowane w
pamięci urządzenia i pozostają tam nawet gdy urządzenie nie jest
podłączone.
Można je odczytać z pomocą komputera i dołączonego
oprogramowania a następnie zapisać na dysku lub obejrzeć w
programie testera TITAN.

Podłączamy urządzenie do komputera przez kabel USB i czekamy aż
zainstalują się sterowniki. Uwaga , tylko Win7 i nowsze obsługują
oprogramowanie.

Po zainstalowaniu sterowników USB uruchamiamy program

TitanSimple.exe , pojawi się okno a na dole trzy przyciski:
COM – jeśli nie znamy numeru portu com do jakiego przypisane
zostało nasze urządzenie , klikamy na ten przycisk.
Numer portu zostanie pokazany w osobnym oknie. Numer ten
wpisujemy do naszego okna programu i klikamy środkowy przycisk
Start.

Po odczytaniu danych z testera ,pojawi się nowe okno do zapisu
pliku ,możemy zmienić miejsce zapisu wyników testu lub pozostawić
domyślne , ale musimy nadać nazwę pliku.
Nazwa musi zaczynać się „TestA.....” np. TestA_bateria wózka1 ,
następnie klikamy zapisz.
Pojawi się następne okno z pytaniem czy otworzyć program w którym
możemy obejrzeć wyniki testu zapisane przed chwilą.
Możemy kliknąć tak i otworzy się program TITAN.
Wczytujemy dane klikając na Load Channel A i zaznaczając nazwę
testu który zapisalismy.
Można teraz zobaczyć wykres , uzupełnić informacje i wydrukować go
na drukarce.
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