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BTW 300ELEKTRONISCHE

BLUETOOTH

ACCU

TESTER Ref. 056664

Deze high performance BTW 300 accu-tester test de accu en het oplaadsysteem van voertuigen met 
behulp van een smartphone of een tablet en de Bluetooth-technologie. Dankzij de speciale app is deze 
accu-tester eenvoudig te gebruiken. De mogelijkheid om de test-geschiedenis op te slaan kan u helpen 
bij het efficiënt beheren van een wagenpark.

www.gys.fr

 Compatibel met 4 verschillende types lood-accu’s, van 7 tot 230 Ah :
· Verzegelde accu’s VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL
· Open accu’s FLA
· START / STOP accu’s (EFB/AGM)
· Accu’s voor elektrische voertuigen (DEKA®, EXIDE®, JCI®, TROJAN®,
US BATTERY®)

 Werkbereik :
 EN : 40 > 2100 CCA
 DIN : 25 > 1300 CCA
 SAE : 40 > 2000 CCA
 JIS : batterie japonaise
 IEC : 30 > 1500 CCA (internationale norm)

CA/MCA : 50 > 2400 CCA (boot accu)

  Gratis meertalige app 
(iPhone iOS 8.0+ / Android OS 4.3+ ).

FUNCTIES

- Accu 6 en 12 V : test de spanning en de laadstatus.
- Starter 12 en 24 V : test de spanning bij het opstarten.
- Dynamo 12 en 24 V : test de nullastspanning, de laadspanning 
en de rimpelspanning tijdens het laden.

ACCU-TECHNOLOGIEËN

ULTRA-PRECIES

De dynamische weerstand technologie beperkt het ontladen van de accu 
en geeft een betrouwbaar resultaat, niet vervormd door :
· de oppervlakte-lading
· overig energieverbruik (lichten, diverse lampjes enz.)
· storingen in de contacten (veroorzaakt door roestende of loszittende 
aansluitingen)

ONMIDDELLIJKE ANALYSE
· Accu-spanning (1,5 V tot 32 V)
· Beschikbare opstart-vermogen
· De laad-toestand en de staat van de accu (%)

SPECIALE APP
 Ergonomische bediening, eenvoudig in gebruik
 Volledig testrapport (uur, datum, naam enz.)
 Testgeschiedenis (opslagruimte voor 2000 testrapporten)
 Versturen van de resultaten per SMS / email.
 Bereik van de Bluetooth verbinding : 10 m


