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CELLTRON ADVANTAGE  SPECYFIKACJA :

Numery modeli:

CAD-5500 (Zestaw złoty)

CAD-5200 (Zestaw srebrny)

CAD-5000 (Zestaw brązowy)

Zastosowanie:

Indywidualne testy baterii kwasowo-ołowiowych, 

niklowo-kadmowych i monobloków (do 16V) w 

dowolnej konfiguracji w przybliżeniu10-6000Ah. 

Zakres napięcia:

0.8 - 20.0 V DC 

Zakres przewodnictwa:

100 - 19,990 Siemens

Przechowywanie danych:

50 lokalizacji dla 240 wyników testu w pamięci 

wewnętrznej, nielimitowany transfer na nośnik USB

Dokładność:

+/-2% w całym zakresie testowym, napięcia i 

przewodnosci

Rozdzielczość napięcia:

5mV

Funkcje programowalne przez użytkownika:

• Wartości początkowych ustawień dla ponad 250 
typów baterii

• Ustawienia alarmu o niskim napięciu

• Ostrzeżenie o niskim poziomie przewodności

• Ostrzeżenie o braku przewodności

• Tryb próbny (przycisk auto start) 

Opcje przewódów:

• Podwójne zaciski

• Podwójne sondy

• Niestandardowe kable

Zasilanie:

7.2V, 2300mAh, NiMH

Wymienny akumulator i ładowarka

Wyświetlacz:

LCD- FST 2.97 in x 2.81 in (75.4 mm x 71.3mm), 128 x 128 pikseli, kąt widzenia 40°, współczynnik 

kontrastu: 8, podświetlenie LED

Klawiatura:

Alfa-numeryczna, nakładka poliwęglanowa, 1,000,000 uruchomień

Transfer danych:

Pamięć flash USB (Typ A)

Interfejs USB na PC (Typ B)

Podczerwień, protokół IRDA dla opcjonalnej drukarki

Warunki otoczenia:

0 do +40°C, 95% względnej wilgotnosci, bez kondensacji

Temperatura przechowywania:

-20 do 82°C

Ochrona przed wysokim napięciem:

• Automatyczne rozłączenie

• Zabezpieczenie odwróconą polaryzacją

Obudowa:

Kwasoodporne tworzywo z osłonką Santoprene

 

Wymiary analizatora:

279mm x 105mm x 80mm

Wymiary walizki: 

485mm x 395mm x 180mm

Waga analizatora:

1 Kg/2.6 lb

Waga zestawu CAD-5500:

Około 5 Kg

ZYSKAJ PRZEWAGĘ.

MODUŁOWY SYSTEM ANALIZ BATERII
Testowanie i zarządzanie bateriami ma kluczowe znaczenie dla utrzymania integralności zasilania sieci 

telekomunikacyjnych, centrów danych, transmisji użytkowej i systemów dystrybucyjnych. Na skutek rosnącej 

odpowiedzialności za utrzymywanie w dobrej kondycji tych systemów, w ostatnim czasie zaobserwowano 

gwałtowny wzrost popytu na testery baterii, ponieważ usługodawcy, operatorzy i technicy utrzymaniowi 

muszą zyskać nad nią przewagę. CELLTRON ADVANTAGE pozwala podjąć to trudne zadanie, przy tym jest w 

pełni konfigurowalnym przez użytkownika urządzeniem, a dzięki swojej efektywności pozwala oszczędzić 

czas i koszty



•  Sieciami telekomunikacyjnymi i przesyłowymi energii elektrycznej

•  Wszystkimi rodzajami UPS

•  Systemami rozdzielni i sterowni 

•  Bateriami o napięciu do 1 V, w tym z ogniwami niklowo-kadmowymi

•  SREBRNY (CAD 5200) 
 o Tester 

o   Standardowy pakiet testów 
o Sonda i kabel

o  Pamięć USB do transferu danych

o  Akumulator (2) 
o Twarda torba transportowa  
o Multimetr                                                                                                                                        

    o Generator Start 

CELLTRON ADVANTAGE 
KOMPLEKSOWE NARZĘDZIE DO ANALIZY BATERII

•Skuteczna diagnostyka przewodnictwa pozwala 

określić efektywność i kondycję baterii 

• Wysokowydajne procesy testów: o 50% krótszy czas 

badań w porównaniu do innych analizatorów

• Dzięki mniej inwazyjnemu podejściu do testów zmniejszyło 

się zużycie energii, co pozwala przeprowadzić więcej 

testów na jednym ładowaniu baterii

• W pełni kompatybilny z  Battery Data Management System 

dla prostego i wydajnego zarządzania danymi i

raportowania; transfer danych za pomocą USB 

• Aktualizacja oprogramowania, w tym dodatków

• Wymienne interfejsy testowe,łatwa obsługa i niskie 

koszty utrzymania 

• Zintegrowany pomiar temperatury baterii

• Zintegrowane podświetlenie interfejsów 

• Wskaźnik zachowania dokładności i ciągłości testów

• Wymiana i magazynowanie danych dzięki portowi USB

• 6-8 godzin pracy na baterii

KONFIGURACJE ZESTAWÓW

•  ZŁOTY (CAD 5500) 
 o Tester 

o  Standardowy pakiet testów 

o Sonda i kabel

o  Pamięć USB do transferu danych

o Akumulator (2) 
o  Twarda torba transportowa 

o Multimetr                                                                                                                                        
    o Generator Start  

 o In-unit trending 

 o Discharge Manager 
o Sondy, zaciski, kable

 o Kabel USB

 o CELLTRAQ EXPRESS

CELLTRAQ ENTERPRISE
CELLTRAQ ENTERPRISE to system, zaprojektowany do zarządzania danymi 

zgromadzonymi na urządzeniu, a w tym wynikami analiz, raportami i statystykami baterii. 

Komunikacja pomiędzy CELLTRAQ a CELLTRON ADVANTAGE odbywa się przez port 

USB oferując tym samym:

•  Podgląd stanu kondycji baterii  

•  Zdalne wskazywanie warunków zasobu baterii z centralnej bazy danych

•  Narzędzia do raportowania i zarządzania danymi

CELLTRAQ EXPRESS to lokalne oprogramowanie zaprojektowane dla efektywnego raportowania 

wyników. Po przeniesieniu danych w pamięci USB na PC CELLTRAQ EXPRESS wyświetla  wyniki pomiarów 
i generuje raporty.

CELLTRON ADVANTAGE  JEST KOMPATYBILNY Z:

CECHY OPROGRAMOWANIA I DODATKI 

GWARANTUJĄCE FUNKCJONALNOŚĆ URZĄDZENIA:

• Podstawowa konfiguracja urządzenia umożliwia wykonanie pomiaru 

przewodności baterii, napięcia i temperatury

• Niestandardowe moduły:

   o Kierunkowy interfejs ułatwiający pracę technika

o Wyświetlanie wyników pomiarów w formie wykresów

 o Multimetr

o Menedżer rozładowania baterii:  zwiększenie automatyzacji i dokładności 

testu rozładowania

o Test rozruchu baterii

ZGODNOŚĆ Z:

• BRĄZOWY (CAD 5000) 
o  Tester  
o  Standardowy pakiet testów 
o  Sonda i kabel 
o  Pamięć USB do transferu danych

o  Akumulator (1)

  o  Torba transportowa


