
Svensk kvalité håller längre!

Rullstolstestaren
för 

alla hjälpmedelstekniker

TYSTOR
BATTERYCHARGERS

Multi-instrumentet
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För alla batterisystem 12-48V / 0-20A
Mäter spänning , ström, Ah och mycket mer
Lagrar min/max-värden
Kopplas in mellan rullstolen och laddaren

Snabbtest 1 - anslut rullstolen , läs av spänningen
Snabbtest 2 - anslut även laddaren, läs av spänning/ström
Systemtest  - alla värden lagras för korrekt service bedömning

 

Inget eget batteri - instrumentet försörjs av testobjektet
Smidig att ha med i service-bilen

NYHET !



290-506 Rullstolstestare_hmc_sve_T_1607

Kortfattad företagsinformation
TYSTOR AB har i snart 30 år utvecklat och tillverkat batteriladdare.

Vi finns idag på en mängd marknader som t.ex. fordon ( bil, lastbil, buss och elbil ), truck, rullstol och andra hjälpmedel, marin, 
reservkraft och för militärt bruk. Kundspecifierad design är vår vardag !

Över 300 000 produkter har levererats. Exportandelen uppgår idag till ca 50%.
Vi finns representerade i de Nordiska länderna, Tyskland, Polen, de Baltiska länderna och når kunder inom övriga EU-länder.

Besök vår hemsida på www.tystor.com för utförlig information.
Beställ via telefon 0157-70450, fax 0157-70454 eller email order@tystor.com.

TYSTOR AB 
Nilsbol   •   S-64295 Flen   •   SWEDEN

Tel +46(0)157 70450   Fax +46(0)157 70454
www.tystor.com                sales@tystor.com

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande.

TYSTOR
BATTERYCHARGERS

26.22V        9.30A
  9.45Am   215.0W

26.22V        9.30A
26.24Vm   215.0W

26.22V        9.30A
275.3Wp   215.0W

26.22V        9.30A
  9.90Ap    215.0W

26.22V        9.30A
26.33Vp    215.0W
      

26.22V        9.30A
108.0Wh  215.0W

26.22V        9.30A
  5.63Ah   215.0W

26.22V        9.30A
      02:39:41

Endast avsedd för standard XLR-kontakt
med Pin1 = Plus / Pin 2-3 = Minus

Andra kontakt-utföranden offereras på begäran

Funktionsbeskrivning

Test-tid 

Ah ( inladdad batteri-energi )

Wh ( levererad energi från laddaren )

Vp ( max. spänning under test-tiden )

Ap ( max. ström under test-tiden )

Wp ( max. levererad effekt från laddaren under test-tiden )

Vm ( min. spänning under test-tiden )

Am ( min. ström under test-tiden )

Aktuell spänning ( V ) , ström ( A ) och laddeffekt ( W ) visas alltid.
Övriga värden växlar ( bläddrar ) med ca 3 sek. intervall.
Via ett kort tryck på Reset-knappen stoppas bläddringen.
Bläddringen återupptas med ett förnyat kort tryck på Reset-knappen.

Lagrade data nollställs via ett långt tryck på Reset-knappen tills displayen visar meddelandet
”Press again 5 seconds to reset ”.
Släpp Reset-knappen och håll den åter intryckt i 5 sek. = nollställningen är klar.

Best.nr: 290-506

Kabellängd  = 0,4m

75mm

100mm

40mm


