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Správny spôsob používania testerov batérií

Poznámka: Na trhu sú k dispozícii rôzne testery na "diagnostiku" stavu olovo-kyselinových 
štartovacích batérií (SLI). Cieľom tohto dokumentu je objasniť odporúčania spoločnosti Exide týkajúce 
sa používania takýchto testerov. Kvôli širokej škále komerčných testerov, sú tieto odporúčania 
všeobecné a nie sú špecificky viazané na žiadnu konkrétnu značku alebo model.

Čo je tester?
Testery batérií, ktoré sa bežne používajú na vyhodnotenie schopnosti batérie dodávať vozidlu energiu, 
sú elektronické zariadenia, ktoré dokážu merať napätie batérie a vnútorný odpor a previesť ich na 
diagnostiku pomocou algoritmov, založených na skúsenostiach. Testery batérií nie sú také presné 
meracie zariadenia ako tie, ktoré sa používajú v laboratóriách. Často nie sú, vďaka konečným 
užívateľom, pravidelne overené a kalibrované a výsledok môže byť ovplyvnený niekoľkými 
nemerateľnými faktormi, ako je nová konštrukcia batérie, výrobný proces, aplikácia, vek batérie alebo 
vhodnosť používania, môžu byť ovplyvnené vekom testeru, servisom alebo kalibráciou testera, dĺžkou a 
stavom vodičov / konektorov testera (najmä v prípade, že sú upravené) atď. Z týchto dôvodov môžu byť 
hodnoty štartovacieho výkonu CCA uvedené testerom nesprávne, v porovnaní so skutočnými testmi 
podľa normy EN50342- 1, výsledky môžu vykazovať významné odchýlky, ktoré môžu byť väčšie ako 
+/- 15%, v dôsledku špecifickej konštrukcie batérií. Spoločnosť Exide odporúča používať testery batérií, 
aby ste získali rýchly odhad o skladovateľnosti batérií alebo ich prevádzkovej životnosti. Typické 
výsledky diagnostiky, ako napríklad "Dobrý / Dobiť/ Akumulátor vymeniť", často pomáhajú predchádzať 
poruchám, predvídaním nutnosti dobíjania alebo výmeny batérie.
Spoločnosť Exide neodporúča používať testery na overenie výkonových parametrov nových batérií 
alebo ich zhodnosti s hodnotami uvedenými na štítku, keďže vyhodnotenie CCA nie je dostatočne 
presné a mohlo by viesť k nesprávnym záverom. Spoľahlivé výsledky merania skutočného výkonu batérií 
môžu poskytnúť len vhodné laboratórne testy, v súlade s normou EN50342-1. Spoločné výskumy a 
vyšetrovania uskutočnené spoločnosťami Exide a Midtronics naozaj ukázali, že batérie novšej 
konštrukcie, merané pomocou vyššie uvedených testov, majú za následok namerané výrazne nižšie 
hodnoty CCA v porovnaní s predchádzajúcou konštrukciou batérií a, čo je ešte dôležitejšie, s nominálnou 
hodnotou podľa metodiky EN (testované a potvrdené laboratórnym meraním).
Okrem toho, typicky nové SLI batérie dosiahnu nominálny CCA až po niekoľkých cykloch vo vozidle. To 
znamená, že štartovací výkon nových, nepoužívaných batérií, je testermi interpretovaný rôznymi 
spôsobmi, zvyčajne ako nižší na samom začiatku, čo môže mať za následok neoprávnené nároky.
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Opatrenia pred testovaním

Aby ste zabezpečili správne meranie, postupujte podľa pokynov výrobcu. Poškodené alebo znečistené 
svorky, káble (alebo rozšírené či zmenené) alebo poškodenie telesa testera môžu mať za následok 
nepresné meranie. Výmena akejkoľvek časti testera zvyčajne vyžaduje jeho rekalibráciu výrobcom. 
Merania testerov sú ovplyvnené teplotou batérie, takže presnejšie merania poskytujú testery, ktoré 
majú funkciu teplotnej kompenzácie. Ak testovací prístroj neobsahuje teplotnú kompenzáciu, 
nepokračujte v testovaní, kým batéria nedosiahne izbovú teplotu (čo môže trvať až 10 hodín). Meracie 
body (pólové koncovky batérií, adaptéry, servisné konektory vozidiel atď.) môžu ovplyvniť výsledky 
testovania. Pri absencii iných pokynov je najlepšie pripojenie vždy prostredníctvom olovených koncoviek 
akumulátora. Je potrebné sa vyhnúť iným kovovým povrchom. V prípade skrutkovaných svoriek nie je 
možné vykonať presné meranie bez použitia správnych adaptérov dodaných s testerom. Vždy sa uistite, 
že ste si pre testovanie vybrali správnu technológiu batérie (napr. Gél, AGM atď.) a správny štandard pre 
CCA (v Európe je to EN). Ak testovací prístroj neobsahuje voľbu pre technológiu akumulátora alebo 
štandard EN pre CCA, nepokračujte v testovaní, pretože nesprávne nastavenia ovplyvnia meranie a 
diagnostiku. EXIDE uprednostňuje použitie najnovšej verzie zariadenia Midtronics (Exide EBT965P).

Kontrola nových batérií (pri príjme)

Zákazníci pri príjme zvyčajne chcú skontrolovať výrobky, aby zistili či neobsahujú aj batérie s nízkou 
úrovňou nabitia. Spoločnosť Exide odporúča používať len testery s konkrétnou funkciou "Nová batéria" 
alebo iné, špecificky vhodné režimy pre batérie na sklade, aby sa zabránilo nesprávnej interpretácii 
výsledkov. Tieto testery zobrazujú iba napätie a niektoré varovné správy, ale žiadnu hodnotu CCA. Zo 
skúseností Exide vieme, že niektorí zákazníci, ktorí sa pokúšajú otestovať nové batérie pri príjme a robia 
nesprávne závery, vznášajú nároky, ktoré sa neskôr v laboratórnych testoch ukázali ako nesprávne.

Kontrola batérií na sklade (samovybíjanie)
Zákazníci tiež kontrolujú produkty počas doby skladovania, hlavne na detekciu prípadov s nízkou 
úrovňou nabitia. V takomto prípade môžu skladované batérie trpieť nepriaznivými podmienkami 
skladovania a/alebo distribúcie (napr.: vysoká teplota skladovania, ktorá urýchľuje samovybíjanie 
batérií). Takéto podmienky majú vplyv na výsledok merania.
Spoločnosť Exide odporúča používať iba testery s konkrétnou funkciou "Nová batéria" alebo iné 
špecificky vhodné režimy pre batérie na sklade, ako je režim PDI (Pre Delivery Inspection) alebo 
podobné, so správnym zodpovedajúcim postupom použitia, aby sa predišlo nesprávnym interpretáciám 
výsledkov merania.

Tento dokument bol napísaný pracovnou skupinou technikov z oblasti kvality, produkt manažmentu a konštrukcie produktu
a berie do úvahy pripomienky výrobcov testerov. Členovia pracovnej skupiny majú niekoľkoročné skúsenosti s testovaním
batérií v rôznych aplikáciách (producenti vozidiel, nezávislý trh náhradnej spotreby, záručné laboratóriá). 




