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Správný způsob používání testerů baterií

Poznámka: Na trhu jsou k dispozici různé testery na „diagnostiku“ stavu olovo-kyselinových 
startovacích baterií (SLI). Cílem tohoto dokumentu je objasnit doporučení společnosti Exide týkající se 
používání takových testerů. Kvůli široké škále komerčních testerů, jsou tyto doporučení všeobecné a 
nejsou specificky vázané na žádnou konkrétní značku, nebo model.

Co je tester?
Testery baterií, které se běžně používají na vyhodnocení schopnosti baterie dodávat vozidlu energii jsou 
elektronická zařízení, která dokážou měřit napětí baterie a vnitřní odpor a převést je na diagnostiku 
pomocí algoritmů, založených na zkušenostech. Testery baterií nejsou tak přesná měřící zařízení jako ty, 
která se požívají v laboratořích. Často nejsou díky konečným uživatelům pravidelně ověřené a 
kalibrované a výsledek může být ovlivněn několika naměřenými faktory, jako je nová konstrukce 
baterie, výrobní proces, aplikace, věk baterie anebo vhodnost používání, můžou být ovlivněné věkem 
testeru, servisem anebo kalibrací testeru, délkou a stavem vodičů / konektory testeru (hlavně v případě, 
že jsou upravené) atd. Z těchto důvodů mohou být hodnoty startovacího výkonu CCA uvedené testerem 
nesprávné, v porovnání se skutečnými testy podle normy EN50342-1, výsledky mohou vykazovat 
významné odchylky, které mohou být větší než +/- 15%, v důsledku specifické konstrukce baterie. 
Společnost Exide doporučuje používat testery baterií, pro získání rychlého odhadu o skladovatelnosti 
baterií anebo jejich provozní životnosti. Typické výsledky diagnostiky, např. „dobrý/dobít/vyměnit“ 
často pomáhají předcházet poruchám předvídáním nutnosti dobíjení anebo výměny baterie. Společnost 
Exide nedoporučuje používat testery na ověření výkonových parametrů nových baterií anebo jejich 
shody s hodnotami uvedenými na štítku, jelikož vyhodnocení CCA není dostatečně přesné a mohlo by 
vézt k nesprávným závěrům. Spolehlivé výsledky měření skutečného výkonu baterií mohou poskytnout 
jen vhodné laboratorní testy, v souladu s normou EN50342-1. Společný výzkum a vyšetřování 
uskutečněný společnostmi Exide a Midtronics skutečně ukázal, že baterie novější konstrukce, měřené 
pomocí výše uvedených testů mají za následek naměřené výrazně nižší hodnoty CCA v porovnání s 
předcházející konstrukcí baterií a co je ještě důležitější, s nominální hodnotou podle metodiky EN 
(testované a potvrzené laboratorním měřením). Mimo jiné, typicky nové SLI baterie dosáhnou 
nominální CCA až po několika cyklech ve vozidle. To znamená, že startovací výkon nových, 
nepoužívaných baterií je testery interpretovaný různými způsoby často jako nižší na samém začátku, co 
může mít za následek neoprávněné nároky.
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Opatření před testováním

Aby jste zabezpečili správné měření, postupujte podle pokynů výrobce. Poškozené anebo znečištěné 
svorky, kabely (nebo rozšířené, změněné) anebo poškození tělesa testeru můžou mít za následek 
nepřesné měření. Výměna kterékoliv části testeru běžně vyžaduje jeho rekalibraci výrobcem. Měření 
testerů jsou ovlivněné teplotou baterie, takže přesnější měření poskytují testery, které mají funkci 
teplotní kompenzace. Pokud testovací přístroj nemá teplotní kompenzaci, nepokračujte v testování, 
dokud baterie nedosáhne pokojové teploty (může trvat až 10 hodin). Měřící body (pólové koncovky 
baterií, adaptéry, servisní konektory atd.) mohou ovlivnit výsledky testování. Při absenci jiných pokynů 
je nejlepší připojení vždy prostřednictvím olověných koncovek akumulátoru. Je potřeba se vyhnout 
jiným kovovým povrchům. V případě šroubových svorek není možné vykonat přesné měření bez použití 
správných adaptérů dodaných s testerem. Vždy se ujistěte, že jste si při testování vybrali správnou 
technologii baterie (např.: GEL, AGM atd.) a správný standard pro CCA (v Evropě je to EN). Pokud 
testovací přístroj nemá volbu pro technologii akumulátoru  anebo standard EN pro CCA, nepokračujte v 
testování, protože nesprávné nastavení ovlivní měření a diagnostiku. Exide upřednostňuje použití 
nejnovější verze zařízení Midtronics (Exide EBT965P).

Kontrola nových baterií (při příjmu)

Zákazníci při příjmu si obvykle chtějí zkontrolovat výrobky, aby zjistili, zda neobsahují i baterie s nízkou 
úrovní nabití. Společnost Exide doporučuje používat jen testery s konkrétní funkcí „nová baterie“, nebo 
jiné specifické režimy pro baterie na skladě, aby se zabránilo nesprávné interpretaci výsledků. Tyto 
testery zobrazují jen napětí a některé varovné zprávy, ale žádnou hodnotu CCA. Ze zkušeností Exide 
víme, že někteří zákazníci, kteří se pokoušejí otestovat nové baterie při příjmu a dělají nesprávné závěry, 
vznášejí nároky, které se později v laboratorních testech ukázaly jako nesprávné.

Kontrola baterií na skladě (samovybíjení)
Zákazníci též kontrolují produkty v době skladování, hlavně pro odhalení případů nízké úrovně nabití. V 
tomto případě mohou skladované baterie trpět nepříznivými podmínkami skladování a/anebo distribuce 
(např.: vysoká teplota skladování, která urychluje samovybíjení baterií). Takové podmínky mají vliv na 
výsledek měření. Společnost Exide  doporučuje používat pouze testery s konkrétní funkcí „nová baterie“ 
anebo jiné specificky vhodné režimy pro baterie na skladě, jako je režim PDI (Pre Delivery Inspection) 
anebo podobné, se správným zodpovídajícím postupem použití, aby se předešlo nesprávným 
interpretacím výsledků měření.

Tento dokument byl napsán pracovní skupinou techniků z oblasti kvality, produkt manažmentu a konstrukce produktu 
a bere do úvahy připomínky vyrobců testerů. Členové pracovní skupiny mají mnohaleté zkušenosti s testováním baterií 
v různých aplikacích (producenti vozidel, nezávislý trh náhradní spotřeby, záruční laboratoře). 




