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TESTY BATERII
Urządzenia ATEQ mogą testować szczelność i przepływ elementów i zespołów 
baterii na każdym etapie ich produkcji.

ATEQ oferuje urządzenia do ładowania, rozładowywania i analizy złożonych 
systemów baterii

TESTY SZCZELNOŚCI I PRZEPŁYWU BALANSOWANIE MODUŁÓW

REKOMENDOWANE PRODUKTY
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ŁADOWANIE, ANALIZA I BALANSOWANIE 
BATERII 

Kiedy bateria w pojeździe elektrycznym zostaje zdiagnozowana jako niesprawna,  
powodem może być jeden uszkodzony moduł, który musi zostać wymieniony. Balanser 
modułów EVB5100 ładuje lub rozładowuje nowo instalowany moduł aby ujednolicić jego stan 
z pozostałymi modułami. 

Urządzenie BCA (Battery Charger Analyzer) 12V/50A potrafi szybko naładować i zdia-
gnozować parametry baterii ołowiowych, LI-ION, LI-PO, NI-CA, NI-MH. Potrafi on także 
naładować, rozładować oraz szczegółowo zanalizować każde ogniwo złożonych zespołów 
baterii.

REKOMENDOWANE PRODUKTY

F620LVB28 F670LV

IONIQF620 H6000

    Ogniwa

    Obudowy

    Układy chłodzenia

    Moduły    

    Moduły bateryjne

    Zespoły baterii

    Baterie dla lotnictwa

    

    Wtyki i gniazda

    Pakiety baterii

    Testy End of Line

W pojazdach elektrycznych znajduje się wiele komponentów, które muszą zostać przetes-

towane przed montażem. Komponenty te mogą wymagać różnych metod kontroli. Na przykład 

układy chłodzenia wraz z połączeniami mogą być sprawdzane pod- lub nadciśnieniem z użyciem 

różnicowej metody pomiaru spadku ciśnienia. Układy chłodzenia mogą być ponadto kontro-

lowane przepływomierzami aby potwierdzić ich odpowiednią drożność. Duże, elastyczne 

elementy jak na przykład obudowy baterii to z kolei typowe elementy do testu za pomocą 

opatentowanej przez ATEQ technologii DNC (Differentil Noise Canceling). Jakość izolacji 

ogniw bateryjnych wypełnionych cieczą można testować za pomocą elektrycznych urządzeń 

Ioniq lub B28, które wykorzystują efekt jonizacji powietrza. Jeżeli niezbędna jest lokalizacja 

miejsca wycieku – do testu szczelności można wykorzystać detektory gazowe.

BC512S

EVB5100

BCA
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TESTY SZCZELNOŚCI OGNIW PALIWOWYCH 

TEST SZCZELNOŚCI SILNIKÓW
ELEKTRYCZNYCH 

ATEQ oferuje testery szczelności i przepływu przeznaczone do testowania elementów 
ogniw paliwowych.

Urządzenia ATEQ znajdują zastosowanie również w testach silników 
elektrycznych.

OGNIWA PALIWOWE

SILNIK ELEKTRYCZNY

REKOMENDOWANE PRODUKTY
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H6000

F620

F620

D620

    Płyty bipolarne

    Stosy ogniw

    Elektrody membranowe

    Testy poprawności montażu

    Izolacja uzwojeń silnika 

    Układy rozruchowe

    Układy olejowe i wodne

    Falowniki

    Testy End-of-line

Nieszczelności po stronie paliwowej ogniw wykrywa się zwykle wykorzystując metody oparte 

na detekcji gazów formujących. Ta metoda pozwala dodatkowo wykryć miejsce nieszczelnoś-

ci. Powietrzna strona ogniwa paliwowego jest natomiast najczęściej testowana za pomocą 

urządzeń mierzących precyzyjnie spadek ciśnienia wewnątrz detalu.

Półprzepuszczalna membrana ogniwa paliwowego powinna być testowana pod kątem 

przepływu powietrza, natomiast układ chłodzenia pojazdu testuje się metodą pomiaru spadku 

ciśnienia.

Obudowy silników elektrycznych mają je chronić przed chlapiącą wodą. Przed montażem 

obudowy z tworzywa sztucznego mogą być testowane z wykorzystaniem jonizowanego 

powietrza. Jeżeli obudowa jest metalowa lub test ma być wykonany po montażu – można 

zastosować metodę pomiaru spadku ciśnienia.

Przewody uzwojenia silnika są pokryte specjalną powłoką izolacyjną. Zdarza się że powłoka 

ta pęka, głównie w miejscach gięcia przewodów. ATEQ stworzył metodę wykrywania takich 

defektów za pomocą jonizowanego powietrza. Dzięki temu testowi można wyeliminować 

przypadki strat prądowych w silniku, które osłabiają jego moc.

IONIQ
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TEST SZCZELNOŚCI ZBIORNIKÓW NA WODÓR 
ATEQ oferuje rozwiązania do testów szczelności i przepływu elementów zbiorników 
wodorowych.

ZBIORNIKI NA WODÓR

REKOMENDOWANE PRODUKTY

    Zbiorniki

    Zawory

    Przewody

    

Zbiorniki na wodór są najczęściej testowane pod kątem wykrywania usterek produkcyjnych 

za pomocą detektorów bazujących na metodzie pomiaru spadku ciśnienia. Przewody można 

dodatkowo sprawdzać za pomocą przepływomierzy, aby upewnić się że gwarantują optymal-

ną wielkość przepływów. Do testowania zaworów służą specjalne przepływomierze, które 

generując narastające, stałe i opadające ciśnienie oraz jednocześnie mierząc przepływy przez 

zawory są w stanie kompleksowo zbadać ich charakterystykę.

TEST SZCZELNOŚCI  ELEMENTÓW ELEKTRONIKI
Urządzenia ATEQ sprawdzają się doskonale w testach elementów elektronicznych 
w pojazdach elektrycznych.

STWORZONE DO TESTÓW NOWOCZESNYCH CZUJNIKÓW

REKOMENDOWANE PRODUKTY

F620

   Kamery

   Złącza

   Czujniki

    

    Okablowanie

    Wtyczki i gniazda

    Lidary

Współczesne pojazdy elektryczne posiadają bardzo wiele czujników elektronicznych, których 

zadaniem jest analizowanie środowiska w otoczeniu pojazdu. Niezależnie od tego czy są to np. 

kamery czy lidary, muszą one pracować w szczelnych obudowach ponieważ są wystawione na 

działanie czynników atmosferycznych. 

Wiele z tych elementów posiada zamkniętą strukturę, niektóre dodatkowo mają w obudowie 

odpowietrzniki membranowe, dlatego wymagają często specjalnych metod kontroli szczel-

ności. ATEQ doradza także przy doborze optymalnej metodologii testowania szczelności.

F620D620

F670



Oprócz standardowych testów opon, gdzie zastosowanie znajdują detektory 
nieszczelności, ATEQ posiada w swojej ofercie także przemysłowe i warsztatowe 
narzędzia do obsługi elementów systemów TPMS (Tire Pressure Monitoring System). 

ATEQ oferuje testery uziemienia do sprawdzania karoserii dowolnych pojazdów. 
Umożliwiają one kontrolę poprawności połączeń elektrycznych poszczególnych 
metalowych elementów karoserii.

CZUJNIKI CIŚNIENIA W OPONACH

CIĄGŁOŚĆ UZIEMIENIA

VT56 

AX6000
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OGUMIENIE I CZUJNIKI CIŚNIENIA

TEST UZIEMIENIA

Urządzenia warsztatowe ATEQ umożliwiają mechanikom aktywację, diagnozowanie i 
programowanie czujników TPMS w oponach pojazdów.

ATEQ posiada także w ofercie przemysłowe wersje urządzeń TPMS, które są przeznaczone 
do uruchamiania i kontroli sensorów na liniach produkcyjnych.

Testery ciągłości uziemienia mierzą wartość prądu aby potwierdzić czy jest ona jednakowa w 
różnych punktach karoserii.

REKOMENDOWANE PRODUKTY
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VT620

    Czujniki TPMS

    Opony

    Karoseria pojazdu
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ateq.pl

ATEQ dąży do ciągłej poprawy ekosystemu przemysłowego 
poprzez szacunek, integralność, bezpieczeństwo, zielone 
technologie oraz używanie materiałów i komponentów 
nadających się do ponownego wykorzystania.

ATEQ PL Sp. z o.o.
ul.Patriotów 181
04-881 Warszawa
T.: +48 22 612 26 99 - info@ateq.pl


