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WSTĘP 

 

Niniejsza Instrukcja Użytkowania dotyczy urządzenia ATLAS 0176 TOB wykonanego 
zgodnie z dokumentacją techniczną DT-P- ATLAS 0176/2015. 

 
Niniejsza Instrukcja Użytkowania przeznaczona jest dla pe rsonelu technicznego 

uprawnionego przez odpowiednie służby techniczne jednostek do obsługi baterii lotniczych  
i przeszkolonego w zakresie użytkowania i obsługi Testera Obciążenia Baterii ATLAS 0176. 

 
Tester ATLAS 0176 TOB opracowany został w firmie  ATLAS-SOLLICH  Zakład 

Systemów Elektronicznych, na potrzeby  Użytkowników baterii lotniczych typu  20NKBN25U, 
20KSX25P oraz 20KSX20P i innych. 

 
Tester ATLAS 0176 wykonany jest jako małogabarytowe, łatwe do przenoszenia, 

urządzenie, umożliwiające pomiar  baterii lotniczych o napięciu nominalnym 12V  lub  24V. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEZNACZENIE 

 

Tester Obciążenia Baterii jest przyrządem przeznaczonym do pomiaru napięcia na 

zaciskach baterii podczas przepływu prądu obciążania.  

 Tester ma zastosowanie w testowaniu bater ii  Ni-Cd, srebrowo-cynkowych i kwasowo-

ołowiowych,  o napięciu nominalnym 12V lub 24V.  

Wartość prądu obciążenia programowana jest przełącznikami umieszczonymi na płycie 

czołowej przyrządu. 

Tester powinien być systematycznie, w okresie 12 miesięcznym, podd any sprawdzeniu w 

zakresie dokładności obciążenia prądowego  i dokładności pomiarów. 

Sprawdzenia może dokonać Producent lub osoba przez niego uprawniona.  

 

2. DANE TECHNICZNE 

Tabela 1. DANE TECHNICZNE ATLAS 0176 TOB 
 

Lp. Parametr jednostka 

miary 

Wartość 

minimalna 

Wartość 

maksymalna 

1. Napięcie testowanej baterii  V 8,5 30 

2. Zakres regulacji prądów obciążenia  dla 
napięcia nominalnego baterii = 12V 

A 0,5 50 

3. Zakres regulacji prądów obciążenia  dla 
napięcia nominalnego baterii = 24V 

A 1 100 

4. Rodzaj obciążenia rezystywne 

Lp. Parametr jednostka 

miary 

Wartość 

 

5. Niedokładność ustawienia prądu 
obciążenia 

A ±0,2A  ±5% 

6. Czas testu obciążenia po którym 
zapamiętany jest  wynik  

s 
[sekunda] 

5s ±0,2 

7. Zakres woltomierza pomiarowego V 39.99 

8. Rozdzielczość pomiaru napięcia  mV 10 

9. Niedokładność pomiaru napięcia baterii  mV ±50mV  ±0,5%  

10. Średnica bolców końcówek pomiarowych 
do baterii 20KSX25P 

mm 14 

11. Średnica bolców końcówek pomiarowych 
do baterii 12SAM28 

mm 9 

12. Średnica bolców końcówek pomiarowych 
do baterii 20KSX20P/15SCS45 

mm 11 

13. Średnica bolców końcówek pomiarowych 
do baterii Varta, Saft, Marathon z 
gniazdem MS25182-2 

mm 14/9,5 
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Tabela 2. DANE TECHNICZNE ATLAS 0176 TOB – ciąg dalszy 

12. Wymiary S x W x G mm 255 x 168 x 376 

13. Ciężar kg 4,2  ±0.2 

14. Długość kabli pomiarowych m 2,0 /+0,2 /-0,0 

 
 
 

3. MOŻLIWOŚCI TAKTYCZNO-TECHNICZNE 

 
Tester ma zastosowanie w testowaniu baterii : 

1. niklowo-kadmowych, 
2. srebrowo-cynkowych, 
3. kwasowo-ołowiowych, 
4. o napięciu nominalnym 12V lub 24V. 

 
Tester może pracować w warunkach:  
 

1. w pomieszczeniach zamkniętych  i suchych, 
2. w pomieszczeniach czystych przy braku kurzu i pyłu, 
3. w dopuszczalnym zakresie temperatur otoczenia: -10 °C do  +40 °C, 
4. w dopuszczalnym zakresie ciśnienia atmosferycznego:  60 hPa do 105 hPa. 

 
 
Tester umożliwia realizację następujących procesów: 
 

1. Pomiar SEM baterii – pomiar napięcia na zaciskach baterii, w warunkach bez przepływu 
prądu. 

2. Pomiar napięcia baterii na zaciskach baterii, w warunkach przepływu prądu  
wyładowania. 

3. Wybranie odpowiedniego prądu obciążenia baterii przed jej podłączeniem . 

4. Podgląd zmian napięcia w trakcie trwania obciążenia 

5. Sygnalizowanie świetlne stanu pracy i alarmów  

6. Zapamiętanie wyniku testu po jego zakończeniu.  
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4. BUDOWA TESTERA 

 
MECHANIKA 

 

1. Tester ATLAS 0176 zbudowany jest w obudowie opartej na elementach stan dardowej 

obudowy firmy Schroff. 

2. Obudowa pokryta jest trwałym lakierem proszkowym wysoko odpornym na działania 

mechaniczne jak i czynniki atmosferyczne. 

3. Płyta czołowa wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową odporną na 

czynniki atmosferyczne i ścieranie.  

4. Na płycie czołowej znajdują się przełączniki, wskaźniki i wyświetlacz woltomierza . 

5. Wszystkie elementy mechaniczne wewnątrz obudowy wykonane są ze stopów aluminium 

lub ze stali. Pokryte są farbą proszkową, ocynkowane lub pokryte powłoką naniesioną 

elektrochemicznie w kolorze czarnym lub białym.  

 

 

BUDOWA TESTERA ATLAS 0176 

 

Tester ATLAS 0176  zbudowany jest w małej, zwartej, wytrzymałej, wykonanej z metali 

lekkich obudowie, pokrytej trwałym lakierem proszkowym  wysoko odpornym na 

działania mechaniczne jak i czynniki atmosferyczne.  

 

1. Na płycie czołowej przyrządu zlokalizowane są następujące elementy:  

 

1. Logo Producenta i nazwa przyrządu  

2. Wskaźnik woltomierza  

3. Wskaźniki postępu procesu pomiarowego  

4. Wejście kabla obciążenia baterii  

5. Włączniki programujące wartość prądu obciążenia  

6. Tabela obciążeń dla baterii 24V i 12V  

 
Rysunek 1. Wygląd płyty czołowej ATLAS 0176 TESTER OBCIĄŻENIA BATERII  
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2. Na płycie tylnej zlokalizowano:  
 

1. kratki wentylacyjne chłodzenia  
2. etykietę Producenta na której znajduje się:  

- nazwa Producenta, 
- nazwa urządzenia, 
- parametry elektryczne zasilania, 
- numer fabryczny urządzenia, 
- znak bezpieczeństwa CE. 

 
 

3. Na ściance bocznej przyrządu zainstalowano:  
 

1. Uchwyt do przenoszenia testera 
2. Uchwyty do umocowania końcówek pomiarowych  

 
 

4. Na osłonie dolnej przyrządu znajdują się: 
 

3. W lot powietrza chłodzenia  
4. Nóżki przednie  
5. Nóżki tylne 

 
 
5. W urządzeniu ATLAS 0176 TOB  można wyróżnić trzy układy funkcjonalne:  
 

1. Woltomierz cyfrowy 
2. Układ sterowania cyklem pomiarowym  
3. Układ programowania wartości prądu wyładowania.  
 

  
6. Przyrząd jest  wyposażony w uniwersalne zaciski podłączenia baterii.  
 

Do poszczególnych typów baterii, możliwe jest zastosowanie specjalizowanych złącz 
służących do podłączenia przyrządu do gniazda baterii.  
 

W urządzeniu ATLAS 0176 TOB  zastosowano dwa podwójne kable podłączenia testera 
do baterii: 

 
1. Kabel podłączenia bieguna (-) baterii, czarny, składający się z: 

- kabla prądowego 10mm2, czarnego, 
- demontowanego bolca prądowego  
- kabla napięciowego 1,0 mm2, czarnego 
 

2. Kabel podłączenia bieguna (+) baterii, czerwony, składający się z:  
- kabla prądowego 10mm2, czerwonego 
- demontowanego bolca prądowego  
- kabla napięciowego 1,0 mm2, czerwonego 

 
Kable prądowe zakończone są uchwytami z gniazdami w których mocuje się bolce 

pomiarowe ϕ=9 mm, ϕ=11 mm  lub ϕ=14 mm, w zależności od typu baterii która 

poddana zostanie obciążeniu.  
Wymienne bolce prądowe wciska się w gniazda uchwytów i blokuje przekręcając w 

kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara.  
Kable napięciowe zakończone są wtykami bananowymi które mocuje się w gniazdach 

wymiennych bolców prądowych.  
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Rysunek 2. Zdjęcia obrazujące montaż bolców prądowych i mocowania wtyków bananowych w 
bolcach. 
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5. OPIS CHARAKTERYSTYCZNYCH NIESPRAWNOŚCI  

 
W Testerze ATLAS 0176 TOB mogą wystąpić niesprawności spowodowane:  

- nieprawidłową pracą testera,  

- uszkodzeniem testera, 

- nieprawidłowym podłączeniem okablowania testera do baterii,  

- zbyt niskim napięciem baterii, 

- innym napięciem baterii niż napięcie nominalne tzn. 12V lub 24V.  

 

W Testerze ATLAS 0176 TOB mogą wystąpić następujące niesprawności:  
 

1. Brak świecenia wyświetlacza woltomierza:  

- bolce kabla pomiarowego są odwrotnie zainstalowana w  gnieździe baterii,  

Należy poprawnie podłączyć bolce pomiarowe do gniazda baterii.  

- kabel pomiarowy jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia kabla pomiarowego 

należy zgłosić usterkę do serwisu naprawczego.  
 

2. Niezgodność wskazania napięcia przez woltomierz.  

- Istnieje możliwość nieprawidłowych wskazań woltomierza. Należy sprawdzać czy 

wtyki bananowe kabli napięciowych są włożone do gniazd w bolcach pomiarowych  
 

3. Na wyświetlaczu LED testera jest wyświetlana wartość 00,00 V w trakcie 

 i przez 10 sekund po zakończeniu pomiaru napięcia baterii.  

- Nie zostały podłączone wtyki bananowe kabli napięciowych do gniazd w bolcach 

pomiarowych. Należy podłączyć wtyki bananowe do gniazd w bolcach pomiarowych.  

- Uległ uszkodzeniu kabel napięciowy. Należy zgłosić usterkę do serwisu producenta.  
 

4. Niemożność uruchomienia pomiaru.  

W przypadku częstych testów elementy obciążające testera nagrzewają się.  

Jeżeli temperatura tych elementów przekroczy określoną wartość, wówczas wskaźnik 

LED oznaczony TEMP świeci i tester nie wykaże postępu w procesie pomiarowym.  

Należy podłączyć tester do akumulatora i pozostawić aby wentylator wewnętrzny 

schłodził elementy obciążenia.  
 

5. Brak przepływu prądu w trakcie procesu obciążenia  

W przypadku braku przepływu prądu w trakcie procesu obciążenia należy sprawdzić 

czy przełączniki programowania zostały prawidłowo ustawione.  
 

6. Głośna praca wentylatora  

W testerze zamontowany jest wentylator schładzający w sposób ciągły wnętrze 

testera. W przypadku głośnej pracy wentylatora,  wyłączyć tester z użytkowania i zgłosić 

usterkę do serwisu naprawczego.  
 

7. Widoczne zabrudzenie na kratkach osłonowych pokrywy dolnej testera.  

Jeżeli na kratkach osłonowych na ściance dolnej zauważone zostanie zabrudzenie 

wynikające z wentylowania podzespołów testera powietrzem, należy wyłączyć tester z 

użytkowania.  
 

8. Uszkodzenie kabli podłączenia baterii.  

W trakcie pracy testera może nastąpić uszkodzenie kabli przyłączeniowych. W razie 

stwierdzenia usterki któregokolwiek z kabli, należy wyłączyć tester  z użytkowania 

i odesłać go do serwisu naprawczego.  
 

9. Tester powinien być systematycznie, w okresie 12 miesięcznym, poddany sprawdzeniu 

w zakresie dokładności obciążenia prądowego  i dokładności pomiarów.  

10.   Sprawdzenia może dokonać Producent lub osoba przez niego uprawniona. 
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UŻYTKOWANIE TESTERA ATLAS 0176 TOB 
 
 
 

1. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA  

 

Poniższe ostrzeżenia, zalecenia i wskazówki są potrzebne w celu uniknięciu uszkodzenia 

urządzenia albo innych modułów związanych z  testerem  ATLAS 0176. 

Punkt ten opisuje  ostrzeżenia i zalecenia właściwe dla obsługi tego urządzenia.  

 

- Opisywana Tester Obciążenia Baterii ATLAS 0176  zasilany jest z napięcia testowanej 

baterii i nie wymaga podłączenia do dodatkowego zasilania .  

Postępowanie niezgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji może spowodować śmierć, 

znaczne obrażenia ciała lub szkody materialne.  

 

- Obsługę tego przyrządu może przeprowadzać tylko odpowiednio przeszkolona osoba. 

Osoba ta musi być dobrze zaznajomiona ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi 

bezpieczeństwa, warunkami, instalacją i sposobem pracy urządzenia.  

 

- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.  

Baterie lotnicze mają bardzo dużą wydajność prądową. Nieprawidłowe podłączenie zacisków 

pomiarowych do baterii lub ich zwarcie w trakcie podłączenia do baterii może grozić 

porażeniem prądem elektrycznym lub poparzeniem łukiem elektrycznym. 

 

 -Należy zabronić dostępu do przyrządu osobom  małoletnim i postronnym! 

 

 -Urządzenie ATLAS 0176  należy użytkować tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym 

przez producenta. Wszelkie modyfikacje jak i stosowanie części zamiennych oraz 

komponentów, które nie są sprzedawane ani zalecane przez producenta urządzenia mogą 

spowodować porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenia ciała lub awarię  urządzenia. 

 

 -Instrukcję obsługi należy udostępnić wszystkim Użytkownikom testera ATLAS 0176 

i zobowiązać ich do zapoznania się z nią przed przystąpieniem do pracy z testerem. 

 

-W przypadku wykonania pomiarów przy urządzeniu będącym pod napięciem, należy 

przestrzegać zasad bezpieczeństwa i  używać właściwych oraz sprawnych przyrządów 

pomiarowych. 

 

 -Prawidłowa i bezpieczna praca urządzenia jest możliwa przy właściwym transporcie, 

prawidłowym przechowywaniu i montażu oraz fachowym serwisie.  

 

 -W czasie transportu Tester Obciążenia Baterii ATLAS 0176  musi być zabezpieczony 

przed uderzeniami mechanicznymi i wibracjami. Urządzenie należy również zabezpieczyć przed 

wodą i niedopuszczalnymi temperaturami (patrz dane techniczne).  

 

 -Prace przy Testerze Obciążenia Baterii ATLAS 0176  podejmowane przez 

nieprzeszkolone osoby lub nieprzestrzeganie ostrzeżeń mogą prowadzić do ciężkich uszkodzeń 

ciała lub znacznych szkód materialnych.  

Prace przy urządzeniach mogą być prowadzone przez odpowiednio przeszkolony personel pod 

względem instalacji, uruchamiania, programowania i obsługi produktu.  
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 -Należy zachować zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy obsłudze baterii 

akumulatorowych zawarte w wymaganiach producentów baterii.  

 

 - Personel obsługujący – Operatorzy – powinni zachować szczególną ostrożność przy 

wykonywaniu operac ji podłączania baterii do testera  i przy obsługach w trakcie pracy testera. 

- Ubiór personelu nie może zawierać żadnych części czy elementów metalowych.  

- Personel nie może nosić na dłoniach, palcach czy innych częściach ciała metalowych 

ozdób, przedmiotów czy wyposażenia  ( np. obrączek, zegarków, okularów w metalowej 

obudowie, itp.)  

- Zwarcie zacisków baterii czy ogniwa elementem metalowym grozi uszkodzeniem ciała 

a nawet śmiercią 

- Personel winien nosić rękawice ochronne i okulary ochronne. 

  

 -Następujące zaciski mogą znajdować  się pod niebezpiecznym napięciem, również gdy 

tester nie pracuje: 

 zaciski kabla pomiarowego 

 

-Zwarcie lub rozwarcie bolców kabla pomiarowego może spowodować powstanie iskry 

lub łuku elektrycznego . 

 

 -W przypadkach, w których zwarcia w urządzeniu mogą prowadzić do znacznych szkód 

materialnych lub nawet ciężkich obrażeń ciała (tzn. zwarcia niebezpieczne potencjałowo), 

muszą być przewidziane zewnętrzne środki lub mechanizmy w celu samodzielnego 

zagwarantowania lub wymuszenia pracy nie powodującej niebezpieczeństwa przy wystąpieniu 

zwarcia. 

 

 -Naprawa przyrządu może być przeprowadzona tylko przez serwis firmy Producenta:  

 ATLAS-SOLLICH ZSE. 

 

 - Naprawa samodzielna albo przez nieautoryzowany przez firmę ATLAS-SOLLICH ZSE 

warsztat naprawczy może prowadzić do ciężkich uszkodzeń ciała, śmierci albo znaczących 

szkód materialnych zarówno w czasie naprawy, jak i w dalszym użytkowaniu przyrządu.  

 

 -Uszkodzone moduły muszą być zastąpione nowymi modułami z przynależnej listy 

części zamiennych. 

 

 -Przed otwarciem urządzenia należy odłączyć zasilanie i zachować szczególną 

ostrożność. 

 

 -Podzespoły pomiarowe urządzenia wymagają corocznego przeglądu. Warunkiem 

bezpiecznej pracy urządzenia i poprawności pomiarów są coroczne przeglądy wykonywa ne 

przez serwis firmy ATLAS-SOLLICH ZSE. 

 

 -Opakowanie przyrządu jest zdatne do ponownego użycia i należy je zachować do 

transportu w celu naprawy czy przeglądu  okresowego. 

 

 -Śruby pozwalają na łatwe rozebranie urządzenia na części składowe. Części te moż na 

przeznaczyć do powtórnego użycia lub utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami albo zwrócić je 

do producenta. 
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Znak CE 

 

Firma Atlas-Sollich ZSE z siedzibą w Rębiechowie ul. Złota 9, 80 -297 Banino deklaruje, że 

urządzenie Tester Obciążenia Baterii ATLAS 0176  jest zgodne z postanowieniami dyrektyw 

WE łącznie z wszystkimi jej zmianami i uaktualnieniami:  

 

 Dyrektywa 2006/95/WE Dyrektywa niskonapięciowa LDV.  

 Dyrektywa 2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)  

 Dyrektywa 94/62/WE. Opakowania i opakowania zużyte 

 

oraz, że zastosowano normy i/lub procedury i/lub dokumentacje techniczne:  

 PN EN 61204/A11 Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego, Właściwości i wymagania 

bezpieczeństwa. 

 PN EN 55011 Przemysłowe, medyczne i naukowe urządzenia o częstotli wości radiowej. 

Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych. Dopuszczalne poziomy i metody 

pomiarów. 

 PN EN 55022:2010/AC:2011 Urządzenia informatyczne. Charakterystyki zaburzeń 

radioelektrycznych. Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów  

 PN EN 61000 Zespół norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).  

 PN-EN 13429:2007 Opakowania. Wielokrotne użycie  

 PN EN ISO 9001:2008; System zarządzania jakością.  

 AQAP2130: 2003 System zarządzania jakością  
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2. SKŁAD I KWALIFIKACJE OPERATORÓW  

 

 Tester Obciążenia Baterii ATLAS 0176  może obsługiwać: 

 

1. Personel jednoosobowy. 

2. Osoba przeszkolona w zakresie obsługi  tych typów baterii lotniczych których obsługę 

będzie wykonywała: niklowo-kadmowych, kwasowych,  srebrowo-cynkowych lub 

innych. 

3. Osoba przeszkolona w zakresie obsługi Testera Obciążenia Baterii ATLAS 0176. 

4. Osoba która zapoznała się z niniejsza instrukcją i przyswoiła zawarte w niej 

informacje dotyczące przeznaczenia testera, parametrów technicznych oraz sposobu 

instalacji i użytkowania.  

5. Osoba która zapoznała się z niniejsza instrukcją i przyswoiła zawarte w niej 

ostrzeżenia i zalecenia dla personelu obsługującego.  

6. Osoba mająca aktualne szkolenie BHP w zakresie obsługi akumulatorów i baterii .   

 

 

3. RODZAJE I CZĘSTOŚĆ OBSŁUGIWAŃ 

 
 Tester Obciążenia Baterii ATLAS 0176  przystosowany jest do pracy ciągłej.  

Należy spełnić tylko warunki instalacji zgodne z rozdziałem PRZYGOTOWANIE TESTERA DO 

PRACY i warunki pracy zgodne z wymaganiami na:  

 

1. ustawienie testera 

2. temperaturę otoczenia,  

3. wilgotność względna otoczenia , 

4. ciśnienie atmosferyczne otoczenia. 

 

 W przypadku wzrostu temperatury na elementach obciążenia, tester powraca do 

normalnego trybu pracy po schłodzeniu tych elementów.  

 

4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

 

 Tester Obciążenia Baterii ATLAS 0176  dostarczany jest do Użytkownika w kartonie. 

 

 Tester zapakowany jest w worek PVC i jest włożony do mocnego kartonu z wkładem 

styropianowym zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Worek zabezpiecza tester przed dostaniem się do jego wnętrza kurzu i okruchów z wkładu 

styropianowego i kartonu. 

 

Należy zachować opakowanie fabryczne  testera. 

 

Rozpakowanie. 

1. Należy ustawić  karton  na podłodze, przeciąć taśmę zamykającą i rozchylić jego 

górne części. 

2. Uchwycić pokrywę wkładu styropianowego i powoli unieść ją do góry.  

3. Po zdjęciu pokrywy styropianowej powinien być widoczny tester zapakowany w 

worek PVC. 

4. Uchwycić oburącz tester i wyjąć go z dolnej części wkładu styropianowego. Postawić 

tester na stabilnym stole, biurku lub czystej podłodze.  

5. Zdjąć worek osłonowy i ustawić tester w miejscu przeznaczenia. 
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Transport. 

 

Tester  należy przenosić czy przestawiać chwytając za jego rączkę umieszczoną na 

bocznej ściance. 

  

 Aby przewieźć tester transportem lądowym, morskim czy powietrznym należy 

zapakować ją w tak i sam sposób, jak był zapakowany od producenta. Dlatego należy zachować 

opakowanie fabryczne testera. 

 

Przed zapakowaniem testera należy schłodzić go  do temperatury pokojowej. Nie 

wychłodzone podzespoły testera mogą spowodować oparzenia osób wykonujących czynność 

pakowania, jak również tester może ulec uszkodzeniu w trakcie pakowania lub transportu.  

 

1. Założyć worek osłonowy z folii PVC na tester, szczelnie go zamknąć i zakleić taśmą. 

2. Należy ustawić  na podłodze karton do zapakowania testera, z umieszczoną 

wewnątrz dolną częścią wkładu styropianowego. 

3. Uchwycić oburącz i włożyć tester do dolnej części wkładu styropianowego  

umieszczonego w kartonie fabrycznym. 

4. Uchwycić pokrywę wkładu styropianowego i powoli nałożyć ją z góry na tester. 

5. Zakleić taśmą górne części kartonu. 

 

Tak zapakowane urządzenie można przewozić. 

 

 

5. WARUNKI  KLIMATYCZNE   

 

1. Tester ATLAS 0176 może pracować  w pomieszczeniach zamkniętych wentylowanych.  

2. Tester winien być ustawiony na nóżkach, na izolacyjnym podłożu twardym, suchym  

i czystym,  wolnym od piasku, kurzu i pyłu.  

3. Temperatura otoczenia 273K do 315K ( 0°C ÷ +40°C ) 

4. Wilgotność względna   powietrza do 95% 

5. Ciśnienie atmosferyczne w granicach 60 ÷ 105 hPa,  

6. Tester ATLAS 0176  spełnia wymagania odpornościowe na działanie czynników 

zewnętrznych według WPN 84/N-01003 w grupie N1UZ, urządzenia przewożone wszystkimi 

rodzajami transportu i nie pracujące w ruchu.  
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6. PRZYGOTOWANIE TESTERA DO PRACY 

 
Przygotowanie testera do pracy polega na: 

1. Prawidłowym usytuowaniu testera, 

2. Ustawieniu  testera na podłożu izolowanym, twardym, czystym, wolnym od brudu i kurzu, 

3. Sprawdzeniu czy nie jest zasłonięty nawiew powietrza chłodzącego od spodu testera, 

4. Sprawdzeniu czy za ścianką tylną jest odstęp min 50 do 100 cm do innych urządzeń lub ścian, 

5. Sprawdzeniu czy wszystkie kable podłączane do testera są odłączone od baterii, 

6. Sprawdzeniu czy wszystkie kable i ich złącza są czyste i nie skorodowane, 

7. Sprawdzeniu czy złącza i końcówki kabli nie są zwarte, 

8. Podłączeniu odpowiednich bolców prądowych do kabla pomiarowego, 

9. Sprawdzeniu czy wtyki bananowe kabli napięciowych są zamontowane w gniazdach bolców 

prądowych. 

Ustawienie testera i baterii: 

1. Zdjąć z dłoni  i przedramienia wszelkie rzeczy i ozdoby metalowe, 

2. Zdjąć wszelkiego rodzaju wisiory metalowe i łańcuszki z szyi, 

3. Zdjęte metalowe przedmioty należy przechowywać z dala od testera i akumulatora, 

4. Założyć odpowiedni strój ochronny bez elementów metalowych, okulary ochronne i rękawiczki, 

5. Sprawdzić czy na zewnętrznej stronie ubrania nie wystaje żaden metalowy element czy ozdoba, 

6. Baterię ustawić zgodnie z niżej załączonym rysunkiem „Ustawienie testera i baterii”, 

7. Ustawić baterię na podłożu, na poziomie testera lub wyżej, nie bliżej niż 100 cm od testera, 

8. Ustawić baterię złączem prądowym do Operatora, 

9. Sprawdzić czy bateria jest przygotowana do obsługi zgodnie z wymaganiami producenta 

(czystość obudowy, ogniw, łączników, sprawdzić odkręcenie korków ogniw itp.), 

10. Bateria jak i jej złącza winna być czysta od brudu, kurzu i oprysku elektrolitu. 

 

 

Rysunek 3. Ustawienie testera i baterii 



ATLAS-SOLLICH ZSE   ATLAS 0176 TOB 

16 

 
7. PODŁĄCZENIE BATERII  PODCZAS TESTU OBCIĄŻENIA  

 

Zasady podłączenia testera ATLAS 0176 do baterii  

1. Przed podłączeniem baterii należy ustawić wartość prądu obciążenia ( testu ), przy pomocy 

przełączników znajdujących się na płycie czołowej Testera. 

 

- sprawdzić jaka bateria będzie testowana: 12 V czy 24 V, 

- sprawdzić przy jakim prądzie obciążenia baterii należy wykonać test, 

- ustawić wartość prądu testu korzystając z opisu przełączników w linijce: 

  BATERIA 12 V   lub 

BATERIA 24 V. 

- wartość prądu oblicza się sumując prądy tych przełączników których dźwigienka przełączona 

jest do góry. 

Jeśli dźwigienka przełącznika przełączona jest w dół, wówczas taki przełącznik 

nie załącza żadnego prądu. 

 

2. Dołączyć końcówki pomiarowe do gniazda baterii w sposób pewny, silny, głęboko,  tak aby nie 

nastąpiło iskrzenie i rozłączenie w trakcie testu. 

 

Zacisk którego osłonka kabla ma kolor czerwony należy dołączyć do zacisku  ( + ) baterii 

Zacisk którego osłonka kabla ma kolor czarny należy dołączyć do zacisku  ( - ) baterii 

 

 

 

Rysunek 4. Podłączenie testera do  baterii 

      Po ok. 1 sek. od momentu podłączenia końcówek zapala się zielona lampka ZAS. 

- Włącza się zasilanie woltomierza. 

- Sprawdzana jest poprawność pracy woltomierza. 

- Czas testu woltomierza wynosi 2,5 sek.  Na woltomierzu wyświetlana jest  wartość 00.00 V. 

- W przypadku nieprawidłowego podłączenia  zacisków  pomiarowych  do  baterii, 

    (odwrócenie biegunów) przyrząd nie załącza się. Należy zamienić zaciski pomiarowe. 

 

3. Następnie zapala się żółta lampka Ubat. 

 

- Przez  2,5 sek. woltomierz pokazuje wartość napięcia baterii nie obciążonej prądem testu 

   (rzeczywista max. wartość prądu pobieranego z baterii wynosi od 0,12 A  do 0,2 A). 
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4. Zapala się czerwona lampka OBC. Słychać jeden krótki ( 0,5 s ) sygnał dźwiękowy. 

 

- Przez 5 sekund trwa przepływ prądu obciążenia. 

- Zaciski baterii obciążone są prądem o wartości ustawionej przełącznikami programatora. 

- Podczas przepływu prądu obciążenia mierzone jest napięcie na zaciskach baterii. 

- Po upływie 5 sek. słychać dwa krótkie ( 0,5  s ) sygnały dźwiękowe. 

- Zapamiętana jest wartość napięcia baterii a następnie odłączone jest obciążenie baterii. 

 

5. Zapala się zielona lampka WYNIK. 

 

- Przez 10 sek. wyświetlana jest zmierzona i zapamiętana wartość napięcia baterii jaka była na   

   koniec testu obciążenia OBC. 

- Po upływie 10 sek. przyrząd wyłącza się automatycznie. Wyświetlacz gaśnie. 

 

6. Aby ponownie wykonać test baterii  należy odłączyć zaciski pomiarowe od baterii na czas minimum . 

10 sek. 

 

7. W przypadku chwilowego (krótkiego) odłączenia zacisków pomiarowych od zacisków baterii w 

dowolnym kroku testu, cykl testu rozpoczyna się od początku tj. od momentu kiedy zapala się lampka 

ZAS. 

 

8. W przypadku testowania wielu baterii w  krótkich odstępach czasu może zaistnieć sytuacja że 

rezystory obciążenia osiągną maksymalną dopuszczalną temperaturę. 

W  takiej sytuacji, po podłączeniu testera do zacisków baterii, zaświeci się pierwsza od wyświetlacza, 

czerwona migająca lampka TEMP. Krok testu nie osiągnie cyklu OBC, aż do momentu kiedy 

temperatura rezystorów spadnie do wartości dopuszczalnej. 

Każda nowa próba  testu rozpoczyna się od początku tj. od momentu kiedy zapala się lampka ZAS. 
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8. OBSŁUGI TECHNICZNE I NAPRAWY REALIZOWANE PRZEZ 

UŻYTKOWNIKA. 

 

 

1. Tester Obciążenia Baterii ATLAS 0176  winien być instalowany w wentylowanym 

pomieszczeniu zamkniętym , na podłożu nie przewodzącym, twardym, suchym i czystym,  

wolnym od piasku, kurzu i pyłu  

 

2. Tester jak i wszystkie jego części i podzespoły należy utrzymywać na bieżąco w czystości.  

 

3. Szczególną uwagę w pomieszczeniu należy zwrócić na kurz oraz ulatniające się podczas 

obsługi baterii gazy zawierające drobiny elektrolitu. Należy zlikwidować źródło kurzu oraz 

ustawić wentylację tak, aby pochłaniała ulatniające się gazy i drobiny elektrolit u. 

 

4. Drobiny elektrolitu zawieszone w ulatniających się z baterii gazach mogą spowodować 

trwałe uszkodzenie części podzespołów testera lub całego urządzenia. Drobiny elektrolitu 

są wyjątkowo żrące i mogą uszkodzić okablowanie testera jak i elementy elektroniczne 

wewnątrz podzespołów.  

 

5. W przypadku zabrudzenia, kable zasilające baterię oraz kable pomiarowe należy 

przecierać szmatką wilgotną od czystej destylowanej ciepłej wody 

 

6. Niklowane wtyki prądowe kabla pomiarowego należy systematycznie wycierać szmatką 

wilgotną od czystej destylowanej ciepłej wody.  

 

7. Wtyki bananowe umieszczone na bolcach kabla pomiarowego należy systematycznie 

wycierać szmatką wilgotną od czystej destylowanej ciepłej wody.  

 

8. Wszystkie pozostałe akcesoria współpracujące z Testerem należy również utrzymywać w 

czystości. 

 

9. Szczególną uwagę należy zwrócić na czystość kratek wentylacyjnych usytuowanych w 

spodzie testera. W przypadku widocznego zabrudzenia należy oczyścić filtr. 

10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu testera, nie należy jego 

użytkować. 

 

Zakres napraw dozwolonych dla Użytkownika 

 

Użytkownik może dokonać napraw testera w zakresie: 

 
1. Naprawy lub montażu nowych (zgodnych z oryginalnymi) wtyków bananowych na 

zakończeniach kabli pomiarowych  

 

Pozostałe usterki które mogą wystąpić w trakcie użytkowania testera można usunąć wyłącznie 

w autoryzowanym serwisie producenta lub w jego zakładzie.  

 

Tester powinien być systematycznie, w okresie 12 miesięcznym, poddany sprawdzeniu w 

zakresie dokładności obciążenia prądowego i dokładności  pomiarów.  

Sprawdzenia może dokonać Producent lub osoba przez niego uprawniona.  

 

  



ATLAS-SOLLICH ZSE   ATLAS 0176 TOB 

19 

9. WYKAZ CZĘŚCI WYMIENNYCH BĘDĄCYCH W 

UKOMPLETOWANIU TESTERA  ATLAS 0176 TOB. 

 

 

Tester  ATLAS 0176 TOB posiada ukompletowanie opisane w Tabeli:  

 

 
 

 

Lp. Nazwa  Ilość w 1 kpl. 

1. ATLAS 0176 Tester Obsługi Baterii szt. 1 

2. Końcówka pomiarowa do baterii z bolcem ϕ=9 mm szt. 2 

2. Końcówka pomiarowa do baterii z bolcem ϕ=14 mm szt. 2 

Tabela 3. Wyposażenie standardowe testera ATLAS 0176. 

 

Dla testera ATLAS 0176 możliwe jest zastosowanie następujących akcesoriów, nie załączonych 

w ukompletowaniu. 

 

Lp. Nazwa  Ilość w 1 kpl. 

1. Końcówka żeńska do kabla pomiarowego,  

pasująca do gniazda męskiego typu   MS25182-2 

baterii firm:  Saft, Marathon, Varta z bolcem ϕ=14/9,5 mm 

szt. 2 

2. Końcówka pomiarowa do baterii  20KSX20P/15SCS45 z bolcem 

ϕ=11 mm 

szt. 2 

3. Końcówka do kabla pomiarowego,   

o wymiarach podanych przez Zamawiającego, na zamówienie. 

szt. 2 

Tabela 4. Wyposażenie opcjonalne testera ATLAS 0176. 
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