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♦ 10 sekunnin testaus TETRA-puhelinten akuille, 60
akkua tunnissa
♦ Akkuadapterit saatavissa kaikille TETRApuhelimille sekä GSM/3G puhelimille
♦ Akun testaus, lataus, elvytys ja impedanssimittaus
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XpressTEST/S
10 sekunnin TETRA-radion akkutestaus.
• Huolehdi radioiden akuista pidä käyttäjät tyytyväisinä
• Erikoisesti suunniteltu TETRAradioiden akkujen testausta
varten (kaikki valmistajat),
myös GSM-puhelimille
• Viallisten akkujen nopea tunnistus, estää käyttöhäiriöt toimintapaikalla
• Nopea ja helppo käyttää, ei
vaadi teknistä osaamista.
• Heti kun epäilet akun kuntoa saat sen testattua minuutissa.
Uusi XpressTEST/S soveltaa uusinta testausteknologiaa ja -algoritmejä.
Helppokäyttöiset akkuadapterit mahdollistavat plug and play-tyyppisen
nopean ja joustavan käyttötavan tehden akkujen testaamisesta niin yksinkertaisen että kuka tahansa osaa käyttää sitä.
Akkutesteri on ideaalinen työkalu kaikkialle missä käsitellään akkuja
kuten huolloissa, parametrointipisteissä, koulutustiloissa tai myymälätiloissa.
Akut testataan riippumatta niiden lataustilasta. Jos akussa on jäljellä alle
10% latauskapasiteetista, suorittaa testeri automaattisesti minuutin pituisen pikalatauksen.
XpressTEST on varsin luotettava, sen tarkkuus on tyypillisesti 4% luokkaa pikatestauksessa verrattuna täydelliseen lataus-purkaus mittaukseen (joka voi kestää 4-5 tuntia).
XpressTEST akkutesterilla voidaan suorittaa seuraavat toiminteet:
• Akkujen pikatestaus
• Akkujen elvytys, suoritetaan kolme lataus-purkausjaksoa
• Akun lataus
• Akun impedanssimittaus
XpressTEST laitteeseen voidaan liittää kirjoitin joka automaattisesti tulostaa mittaustuloksen tai testeri voidaan kytkeä tietokoneeseen jolloin
se tulostaa Excel-taulukkoon.

Astratec XpressTEST/S
TETRA-radioiden akkutesteri
Yleismalli, soveltuu kaikkien
tetrapuhelinten akkujen
testaukseen.
Toiminteet:
• 10 sek. akkutestaus
• Impedanssimittaus
• 3 jakson akkuelvytys
• akun lataus

Astratec XpressTEST/S1
Sepura-TETRA-radioiden
akkutesteri
Erikoismalli, soveltuu Sepura
SRH3000 ja SRP2000 akkujen
testaukseen. Tunnistaa akkujen
sarjanumerot
• 10 sek. akkutestaus
• Impedanssimittaus
• 3 jakson akkuelvytys
• akun lataus
Lisävarusteet:
XpressREAD software
sis datakaapelin tietokoneen
sarjaporttiliitäntään, tulostaa
mittaustulokset Excel tiedostoon,
yhteensopivuus Win 98 & XP
tuotekoodi XPS1-P
Hinta 175,- alv 0, 213,50 sis alv
Lämpökirjoitin, liitettävissä
testeriin, tuotekoodi EPT1
Hinta 250,- alv 0, 305,- sis alv
XpressTEST/S päivitykset
Ohjelmistopäivityksellä uusimmat
speksit käyttöön.
Tuotekoodi XT1PICUP
hinta 168,- alv 0, 204,96 sis alv

Tuotekoodi
XT1/S
Toimitussisältö:
• Akkutesteri
• Verkkolaite
• akkuadapterit 3 kpl:
• Sepura SRH3000 radiolle
tyyppi PT4M/352
• Motorola NNTN 465SA
akuille tyyppi PT4M/140E
• EADS akulle BLN 4 tyyppi
PT4M/247
Hinta 1090,- alv 0, 1329,80 sis alv
Tuotekoodi
300-00367
Toimitussisältö:
• Akkutesteri
• Verkkolaite
• akkuadapteri Sepura SRH3000
radiolle tyyppi 300-00368
Hinta 1516,- alv 0, 1849,52 sis alv

Akkuadapterit GSM-puhelimille
Saatavana akkuadapterit kaikille
GSM-puhelimille.
Katso tilauskoodit (PT4M/xxx)
www.astratec.co.uk/adapters.php
Hinta /kpl 79,-/alv 0, 96,38 sis alv
Esim:
Nokia akku
BL-4C/5C/6C
BR-5C
BMC-2/3
BLC-1/2
BLD-2/3
BLB-2/3
BL-5F/6F
BP-4L

til.koodi
PT4M/086
PT4M/086
PT4M/003
PT4M/003
PT4M/003
PT4M/003
PT4M/491
PT4M/501
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