
 
 
 
 
 

Regulovaná záťaž RZ-80 
 

                        
 
Univerzálne použitie 

• Široký rozsah vstupných napätí 20 až 60 V DC  
• Malé rozmery, nízka hmotnosť, jednoduché intuitívne ovládanie 
• Možnosť použitia až 12 meracích modulov MM02 celkom 288 vstupov pre meranie napätia 
• Možnosť použitia aj bez meracích modulov MM02 (napr. testovacia záťaž pre DC systémy) 
• Minimalizované dĺžky vodičov vďaka bezdrôtovému prenosu dát medzi modulmi 
• Počet meracích modulov možno zmeniť pred začatím kapacitného testu 
• Jednoduchá konfigurácia pred meraním  
• Pripojenie k PC pomocou USB 
• Vhodné pre rôzne typy batérií – oloveno-kyselinové, NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-FePO4...  

 
Všeobecné vlastnosti výkonového modulu  

• Výkonový vstup chránený ističmi 
• Záťaž napájaná priamo z testovanej sady  
• Dotykový LCD displej s podsvietením (160 x 104 bodov)  
• Ochrana batérií pred hlbokým vybitím nastavením príslušných parametrov 
• Vybíjanie batérií konštantným prúdom, alebo konštantným výkonom 
• Súbor nameraných dát zapisovaný do internej pamäte 
• Obslužný softvér na spracovanie získaných dát v PC 
• Nútené chladenie 

 
Všeobecné vlastnosti meracieho modulu  

• 24 vstupov pre meranie napätia (max. 20V / vstup)  
• Meracie vstupy vybavené ochranou proti prepätiu a ochranou proti prepólovaniu 
• 1 x meranie teploty  
• Vstup pre napájanie galvanicky oddelený od meracích vstupov 
• Možnosť napájania z testovanej sady 
• Galvanické oddelenie s výkonovým modulom, prenos dát systémom wireless  

 
Aplikácie 

• Vybíjanie a testovanie kapacity priemyselných batérií 
• Testovanie výkonových zdrojov DC napätia 

Ilustračné foto 
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Popis 
Regulovaná záťaž RZ-80 je vhodná pre vykonávanie kapacitných skúšok rôznych typov batérií s menovitým 
napätím 24 V DC až 48 V DC. Pre svoje malé rozmery a nízku hmotnosť je regulovaná záťaž RZ-80 
predurčená pre použitie v stiesnených priestoroch. 
 
Nastavenia 

• Každé meranie je označené identifikačným číslom s možnosťou modifikácie po meraní. 
• Ukončenie merania – manuálne, časový interval, celkové napätie batériovej sady, počet vadných 

blokov / článkov, odobratá kapacita Ah (možné vzájomné kombinácie podmienok) 
• Požadovaná hodnota prúdu alebo výkonu 
• Maximálny čas merania až 24 hodín 
• Maximálny počet chybných blokov 
• Počet meraných blokov až 288  
• Interval vzorkovania / merania veličín 1 – 60 minút 
• Počet článkov v batériovom bloku (1 až 10) a koncové napätie batériového článku (0 až 10V) 

 
Hodnoty dostupné počas merania 

• Uplynutý a zostávajúci čas kapacitnej skúšky 
• Hodnota celkového napätia batériovej sady 
• Hodnota odoberaného prúdu 
• Hodnota odoberaného výkonu 
• Hodnota odobratej kapacity 
• Teplota odmeraná jednotlivými meracími modulmi 
• Hodnoty napätia jednotlivých batériových blokov (možnosť zoradenia podľa poradia alebo napätia) 
• Možnosť prezerania a zmeny nastavených parametrov 

 
Hodnoty dostupné po meraní 

• Možnosť prehliadania nameraných hodnôt jednotlivých meraní priamo v záťaži, bez nutnosti 
pripojenia PC v teréne 

• Prehľad využitia pamäte 
 

Menovité napätie batériovej sady 24 V DC 36 V DC 48 V DC 

RZ-80 max. testovací prúd *  38 A 65 A 80 A 

• Pozn.: Tabuľka uvádza vybrané hodnoty max. prúdov pri kapacitnej skúške batérie konštantným prúdom 
a nastavenom koncovom napätí 1,8 V / článok.  

 
 
 RZ80 

Hmotnosť 8 kg 

Rozmery výška x šírka x hĺbka 300 x 203 x 330 mm 

 
 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (V072013) 
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