
Gdy jest zainstalowany Z3210 

TESTER AKUMULATORÓW BT3554-50

Usprawnianie prac diagnostycznych 
akumulatorów kwasowo-zasadowych i 
urządzeń zasilania bezprzerwowego z 
przewodnikiem po pomiarze i rejestracji

Dokładna ocena zużycia akumulatora kwasowo-zasadowego 
przy użyciu techniki producenta przyrządu. 
Nowy tester akumulatorów BT3554-50 ustanawia nowy standard diagnozowanie akumulatorów 
kwasowo-zasadowych i urządzeń zasilania bezprzerwowego (UPS). Ze względu na to, że rezystancja 
wewnętrzna i napięcie mierzy się przy użyciu metody impedancyjnej, stąd też diagnozowanie można 
prowadzić, gdy akumulator jest dołączony do urządzenia głównego, bez potrzeby jego odłączania. 
Opracowana przez HIOKI technika redukcji zakłóceń umożliwia bardziej dokładny pomiar niż dotąd, 
nawet w otoczeniach zakłóconych. 

Audio Rejestrowanie 

Przewodnik po pomiarze i funkcja łatwego zarządzania 
danymi wspomagany najnowszym oprogramowaniem. 
Gdy BT3554-50 zostanie sparowany z dedykowaną aplikacją na urządzenia mobilne (GENNECT 
Cross), to urządzenie mobilne będzie anonsować głosem numer następnego, sprawdzanego 
akumulatora. Funkcja ta chroni przed błędnymi pomiarami. Można też wprowadzić z góry informacje 
o lokalizacjach pomiarów i numerach akumulatorów, tworząc profile, z którymi będą sprzężone dane 
pomiarowe i wyniki diagnozy. Własność ta upraszcza zarządzanie danymi nawet wtedy, gdy 
prowadzi się prace diagnostyczne na dużej liczbie akumulatorów. 

 

Usprawnione 
zarządzanie danymi 

Profile 

Nawigator po 
pomiarze 

Anonsowanie głosem 

Od pomiaru do 
rejestracji 

Szybkość 2 s 

KARTA KATALOGOWA 
 



Dzięki funkcji nawigatora pomiarowego nie trzeba wracać.

Aby mierzyć, rejestrować i organizować dane wystarczy postępować 
zgodnie z udzielanymi wskazówkami.

Zarejestruj z góry informacje o miejscu po-
miaru. 
Zarejestruj informacje profilowe dla każdego miejsca pomiaru, używając 
aplikacji GENNECT Cross lub GENNECT One i załaduj je do przyrządu.  
Jest wymagana aplikacja GENNECT Cross w wersji 1.8 lub nowszej (wydanie 
planowane na 2021 r.) 

Odbieraj wskazówki głosowe na temat se-
kwencji pomiarowej. 
Aplikacja zapewnia wskazówki głosowe na temat sekwencji pomiarowej akumu-
latora, bazując na informacji profilowej. Podejście to chroni przed błędami i 
zapewnia anonsowanie głosowe wyników oceny. 
Jest wymagana aplikacja GENNECT Cross w wersji 1.8 lub nowszej (wydanie 
planowane na 2021 r.) 

Instrukcja 
pomiaru 
 

Następny: Nr 1 

Informacje z 
kondygnacji 3.

Profil 3
W trakcie pomiaru akumulatora 
sondami zmierzone wartości i 
wyniki oceny są przesyłane do 
aplikacji. Informacje z 

kondygnacji 2.
Profil 2 Nr 1: PASS

 
Aplikacja zawiadamia operatora o 
wynikach oceny i następnym mierzo-
nym akumulatorze. Informacje z 

kondygnacji 1.
Profil 1

Zarejestruj profile Nr 2: WARNING 

Nr 3: FAIL 

Przykładowy profil 

Załaduj profile 

Do użycia do pomiaru jest niezbędny opcjonalny adapter bezprzewodowy 
Z3210, aby można było korzystać z funkcji przewodnika po pomiarze i reje-
stracji, jak również z innych funkcji, które komunikują się ze smartfonami lub 
tabletami. Można zarejestrować maksymalnie 100 

profili. 

Nadzoruj także wartościami rezystancji dołączeń
Jeśli ustawi się informację profilową dla danego pomiaru, to można 
łatwo dla celów zarządzania grupować odczytane wskazania z 
innymi danymi pomiarowymi. 

Zarządzaj wspólnie innymi danymi inspekcji UPS
Aplikacje GENNECT mogą służyć jako centralny magazyn nadzoro-
wania danymi z mierników cęgowych Hioki i innych przyrządów. 
Skorzystać z kodu QR, aby otrzymać próbki danych. >> 

Akumulator 
+ 

Akumulator Akumulator 

Oferowane 
w pakiecie z 
produktem 

Tylko przyrząd
W pakiecie przewody pomia-
rowe z sondami szpilkowymi 
9465-10 

W pakiecie przewody pomiarowe 
z sondami szpilkowymi L2020 Adapter bezprzewodowy Z3210

Jest wymagany do celów komunikacji z 
urządzeniami mobilnymi używającej bez-
przewodowej technologii komunikacyjnej  
Bluetooth ®. 

 

Nr modelu 
(kod zamówienia) BT3554-50 BT3554-51 BT3554-52 
 

 
 
Akcesoria 
standardo-
we 

 
 
 
 

Neseser Osłona ochronna Zestaw bezpieczników Płytka zerowania Pasek na szyję Kabel USB   CD z programem 
C1014 Z5041 Z5050 GENNECT One 

Baterie LR6 (AA) x 8 szt., Instrukcja Obsługi

Zalecane 
Zalecane akcesorium opcjonalne 

Rezystancja dołączeń akumulatora 
(Profil 2) 

Diagnozowanie 
akumulatora 

Wyprowadzane napięcie 
i prąd z UPS. 

Wyprowadzane napię-
cie i prąd ładowania 

Następny nr 3 

 
Akumulator 

UPS 

Następny nr 2 

Pomiar akumulatora 
(Profil 1) 

Koniec wskazówek 

Aplikacje inne niż diagnostyczne 

Numer profilu Wybrać od 1 do 100. 
Informacje na 
temat lokalizacji 

Nazwa budynku, kondy-
gnacji itp. 

Informacje o 
urządzeniu 

Nazwa akumulatora 
lub UPS itp. 

Numer akumulato-
ra 

Rozpoczęcie 1 

Zakończenie 500 

 

 

 
1 
 

2
 

 

Zarządzenie 
informacją o 
akumulatorze 

Profil 2 

Profil 1 



 
94

Zarejestruj automatycznie dane w trakcie po-
miaru. 
Przyrząd rejestruje wyniki oceny (PASS (dobry), WAR-
NING (ostrzeżenie) lub FAL (zły) względem wartości 
progowych komparatora i wraz z wartościami zmierzo-
nymi przesyła do urządzenia mobilnego użytkownika. 

Łatwo zarządzaj danymi pomiarowymi.
Dane pomiarowe są łączone z informacją profi-
lową i zapisywane. Takie podejście pozwala 
na z zmniejszenia liczby godzin spędzonych 
na zarządzaniu testowanymi akumulatorami. 
* Wymaga użycia aplikacji GENNECT Cross w wersji 1.8 lub nowszej (wydanie, której jest 
planowane na rok 2021) 

Dane pomiarowe 
trzeciej kondygnacji

Dane pomiarowe 
drugiej kondygnacji

Można zapisać maksymalnie 6000 zestawów danych. 

Odporność na zakłócenia pozwala mierzyć na-
wet, gdy pracuje UPS. 

Oprogramowanie do 
analizy i zarządzania 

  Przyrząd typowy   

0,510 

0,500 

USB

0,490 
0 20 40 60 80     100 0 20 40 60 80     100

Transfer danych pomiarowych do smartfonu Transfer danych z pamięci wewnętrznej do 
komputera 

Liczba pomiarów Liczba pomiarów 

Bezpośrednie wejście do aplikacji Excel® 

Gdy zostanie aktywowana funkcja automatycznego zamrażania 
wskazań pomiaru, to funkcja ta zapewnia wprowadzanie wartości 
pomiarowych bezpośrednio i automatyczne do plików w Excelu. 
Można łatwo wprowadzać dane do istniejącego formularza w 
Excelu. 
HIOKI planuje dostępność tej funkcji na 2021 r. jako część uaktual-
nienia do Z3210. 

Łatwe tworzenie raportów
Tworzenie czytelnych raportów graficz-
nych z danymi pomiarowymi i jedno-
cześnie ze zdjęciami. 

Wyświetlanie trendów dla 
skumulowanych danych 
Wyświetlanie danych dla wybranych 
akumulatorów i tworzenie wykresów 
trendu na boks (maksymalnie 500 
jednostek). 

Użyj kodu QR, aby 
uzyskać szczegó-
łowe dane. 

Opcje 

Przewody pomiarowe
z sondami szpilko-
wymi L2020 
A: 70 mm (czerwony) 
     150 mm (czarny, maks.,
      630 mm 
B: 164 mm 
L: 1941 mm (czerwony) 

Przewody pomiarowe z 
sondami szpilkowymi 
9465-10 
A: 45 mm (czerwony) 
     105 mm (czarny, maks.,
      515 mm 
B: 164 mm 
L: 1941 mm (czerwony) 

Przewody pomiarowe 
z sondami szpilkowym
9772 
A: 45 mm (czerwony) 
     105 mm (czarny, maks.,
      515 mm 
B: 173 mm 
L: 1880 (czerwony) 

Chwytakowe 
przewody pomia-
rowe z czujnikiem 
temperatury 9460 
A: 300 mm 
B: 106 mm 
L: 2268 mm

Przewody pomiarowe 
z dużymi chwytakami 
9467 
A: 300 mm 
B: 116 mm 
L: 1360 mm 
Maks. średnica chwytaka: 
29 mm 

Przycisk zdalnego 
sterowania 9466 
Naciśnięcie tego przyci-
sku „zamraża” i zapisuje
zmierzoną wartość. 
Długość kabla: ok.  

Szpilka sondy 
9465-90 
Szpilka wymienna 
do 2020/9465-10 

Szpilka sondy 
9772-90 
Szpilka wymien-
na do 9771 

Sonda temperatu-
ry 9451S 
L: 100 mm 

Sonda temperatury Zestaw bezpieczników 
9451 Z5050 
L: 1500 mm Do BT3554 i BT3554-50 

Płytka zerowania
Z5038 
Do L2020, 9465-10 i 
9772

Osłona ochronna 
Z5041 
Do BT3554 i BT3554-50

Neseser 
C1014 
Neseser sztywny

5 w zestawie 

L: Całkowita długość 
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TECHNIKA REDUKCJI ZAKŁÓCEŃ 

 
B: Sonda 
A: Od rozgałęzie-

nia do sondy 

   

Zależnie od długości sondy 

 

 

Funkcje aplikacji i oprogramowania Funkcje opcjonalne 

Technika redukcji zakłóceń Oprogramowanie na PC Aplikacja mobilna 

Dane pomiarowe 
pierwszej kondygnacji

 
Informacje 
profilowe 
 

Numer profilowy 1 

Infor
profi

 

Informacje o lokalizacji Hioki pierwsza kondygnacja, 
pomieszczenie UPSPro

Info Informacje i urządzeniu UPS 1-1 

Numer akumulatora 1 

 
Dan
pom

 

 
 
Dan
pom

 
 
 
Dane pomia-
rowe 

Numer pamięci A.001 

Data i czas 2020/4/20 13:00:00 

Wartość rezystancji 

Darmowe 

Wartość napięcia 

Darmowe 

Temperatura 

Efekty zakłóceń z falowników 
zostały zredukowane, umożli-
wiając stabilny pomiar. 

Wartość progowa 
komparatora 

W trakcie pracy UPS zmierzone 
wartości nie ustabilizowały się z 
powodu zakłóceń z pobliskich 
falowników. 

Wynik oceny PASS / WARNING / FAIL 

4
 

 
3 
 

 

Kod zamówie-
nia 9451-01 



Dane techniczne 
Ogólne dane techniczne Dane techniczne funkcji 

Dane techniczne dokładności 

Funkcja komparatora 
Komparator porównuje zmierzone wartości ustawionymi wartościami pro-
gowymi i raportuje wyniki oceny użytkownikowi. 
Sposób sygnalizacji wyników oceny: wyniki są wyświetlane jak poni-
żej (segment) oraz jest włączany sygnał dźwiękowy 

Wartość rezystancji Wartość rezystancji Wartość rez. 
       (mała)                   (średnia)                   duża 

Wartość napięcia (duża) 

Wartość napięcia (mała) Komparator 

Jeśli wynik oceny jest WARNING (ostrzeżenie) lub FAIL (zły), to sygnałowi 
dźwiękowemu towarzyszy czerwone podświetlenie. 

Sposób oceny napięcia wybierany przez użytkownika 
ABS (ocena wartości bezwzględnej) 
POL (ocena polaryzacji) 

Ustawienia zapisywane w pamięci: 200 tablic 

Środki ostrożności przy pracy 

Wartości progowe oceny typu dobry/zły (PASS/FAIL) zależą od czynników takich jak m.in. 
producent akumulatora, typ oraz pojemność. W pierwszym rzędzie należy zmierzyć rezystancję 
wewnętrzną i napięcie na zaciskach nowego lub dobrego akumulatora. Wykrywanie zużycia w 
akumulatorze kwasowo-zasadowym szczelnie zamkniętym może być trudne, gdyż akumulatory 
te wyróżniają się niewielkim zmianami rezystancji wewnętrznej niż akumulatory otwarte (z 
płynnym elektrolitem) oraz baterie alkaliczne kwasowo-zasadowe. 

•Tbe Bluelooth• word mark ahd logos ore regniered trademori:s owned by Bluetooth SIG, Inc. end my use of such mans by IIIOIU E.T. CORROMTION is under license 

Dystrybuowany przez: 
 
 
 

LABIMED ELECTRONICS Sp. z o.o 
02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 10 
tel./fax: 22 649-94-52 

CENTRALA 
81 Koizumi, 
Ueda, Nagano 386-1192 Japonia 
https://www.hioki.com/ 

Wszystkie informacje ważne na 25.12.2020 r.. Wszystkie powyższe specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Tłumaczenie: Labimed Electronics Sp. z o.o. © 2022 
 

 
Warunki 
gwarantowania 
dokładności 

Czas gwarantowania dokładności: 1 rok 
Czas gwarantowania dokładności po wzorcowaniu: 1 rok 
Zakres temperatur i wilgotności względnych gwarantowania dokładności: 23 °C 
+ 5 °C, ≤ 80% 
Czas wygrzewania przed pomiarem: wygrzewanie nie jest wymagane 

 
Charakterysty-
ka temperatu-
rowa 

Dla pomiarów prowadzonych w przedziale temperatur pracy, lecz na 
zewnątrz przedziału temperatur gwarantowania dokładności: 
(n° x 0,1) (dokładność pomiaru) + (dokładność pomiaru) 
n° = liczba °C odbiegających od warunków dokładności gwarantowanej 

 Dokładność prądu pomiarowego: ±10% 
Dokładność częstotliwości pomiarowej: 1 kHz ± 30 Hz 
Przy włączonej funkcji eliminacji zakłóceń częstotliwości, 1 kHz ± 80 Hz. 

Podzakres   Maks. wartość Rozdzielczość  Dokładność pomiaru    Prąd 
  wyświetlana pomiarowy 

 
 
 
 
Dokładność 
pomiaru 
temperatury 

 

3 mΩ  | 3.100 mΩ  | 1 µΩ   |       ±10% w.w. ± 8 cyfr * | 160 mA 

    30 mΩ | 31,00 mΩ  | 10 µΩ   | | 160 mA 

  300 mΩ  | 310,0 mΩ  | 100 µΩ| ±0,8% w.w. ± 6 cyfr | 16 mA 

     3 Ω     | 3,100 Ω    | 1 mΩ | | 1,6 mA 
Gdy używa się przewodów pomiarowych innych niż jako akcesoria 
zalecane lub opcjonalne, lub gdy używa się przedłużaczy przewo-
dów pomiarowych, to dokładność jest gwarantowana tylko po 
przeprowadzeniu zerowania. 
Przewody pomiarowe nie podlegają gwarancji Hioki na produkt lub 
wsparcia produktu i mogą nie działać poprawnie. 
* Jeśli nie przeprowadzono zerowania, to do dokładności należy dodać wartości 
wymienione poniżej. 
Gdy używa się: 9465-10: ±5 cyfr Gdy używa się 9460: ±16 cyfr 
Gdy używa się: L2020: ±6 cyfr  Gdy używa się 9467: ±5 cyfr 
Gdy używa się 9772: ±1 cyfra 

±** Do wykonania zerowania z przewodami pomiarowymi 9465-10, L2020, lub 
9772 należy używać załączonej płytki zerowania lub płytki zerowania. 

 
Dokładność 
pomiaru 
napięcia 

  Podzakres Maks w. wyświetlana  Rozdzielczość        Dokładność pomiaru 
  6 V     | ±6,000 V |     1 mV     |     

±0,08% w.w. ± 6 cyfr
 

     60 v     |    ±60,00 V |   10 mV    |  

 
 
 
Dokładność 
pomiaru 
temperatury 

 

 Zakres Maks. wartość Dokładność 
  pomiaru  wyświetlana   pomiaru*' 
od -10 °C do 60 °C | 60,0 °C     | 0,1 °C        | ±1,0 °C  

od 14 °F do 140 °F | 140,0 °F     | 0,1 °F        | ±1,8 °F  
*2 Gdy używa się przewodów pomiarowych chwytakowych 9460 z czujnikiem temperatury. 
*2 Gdy używa się sondy temperaturowej 9451, to należy dodać ±0,5 °C (±0,9 °F) (długość 
kabla: 1,5 m). 
*2 Gdy używa się sondy temperaturowej 94515, to należy dodać ±0,5 °C (±0,9 °F) (długość 
kabla: 0,1 m). 
Dokładność samego BT3554-50 z symulowanym sygnałem wejściowym: +0,5 °C (±0,9 °F). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funkcje pamię-
ciowe 

 

Funkcja pamięci 
automatycznej 

Wartości są automatycznie zapisywane, gdy ich bieżące wskazania 
wartości zmierzonych zostaną „zamrożone” (funkcja „hold”). 

Funkcja „auto-
hold” 

Zmierzone wartości są automatycznie „zamrażane”, gdy mierzona wartość 
rezystancji się ustabilizuje. 

 
 
 
Nawigator po 
pomiarze 

Obsługa 
Anonsuje następny numer akumulatora, który ma być zmierzony przez 
wyświetlenie go na ekranie i wytyczną audio. 
Sygnał wyjściowy audio jest generowany przez dołączone urządzenie przenośne, gdy 
używa się Z3210 i aplikacji wspomagającej (GENNECT Cross). 
Przygotowania 
Informacje profilowe, które zostały zarejestrowane za pomocą aplikacji 
wspomagającej (GENNECT Cross lub GENNECT One) muszą zostać przesła-
ne do przyrządu. 

Automatyczne 
wyłączanie 
zasilania 

Przyrząd wyłącza się automatycznie, gdy stan braku obsługi lub stan wykry-
cia anomalii prądu pomiarowego utrzymuje się przez co najmniej 10 min. 
(z wyjątkiem wysyłania lub odbierania danych, lub gdy korzysta się ze wskazówek przy 
pomiarze i rejestracji). 

Oprogramowa-
nie na PC 
(GENNECT One) 

Ładowanie/kasowanie danych pamięci (przez USB) 
Edytowanie i przesyłanie tablic komparatora (przez USB) 
Edytowanie i przesyłanie informacji profilowych (przez USB) 
Tworzenie raportów 

 Aplikacja na 
smartfon / tablet 
(GENNECT Cross) 

Ładowanie/kasowanie danych pamięciowych (Z3210) 
Edytowanie i przesyłanie tablic komparatora (Z3210) 
Edytowanie i przesyłanie informacji profilowej (Z3210) 
Przewodnik po pomiarze i rejestracji (Z8210) 
Tworzenie raportów 

 
Parametry 
pomiarowe 

Pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatora 
Pomiar napięcia na zaciskach akumulatora (tylko napięcie stałe) 
Pomiar temperatury, (gdy używa się sond 9460, 9451 lub 9451S) 

Czas pomiaru 100 ms 

Czas odpowiedzi W przybliżeniu 1,6 s 

Miejsce pracy Pom. zamknięte, poziom zanieczyszczenia 2, maks. wysokość pracy 2000 m 

Zakres temperatur i 
wilgotności względ-
nych otoczenia pracy 

 
Temperatura: od 0 °C do 40 °C 
Wilgotność względna ≤ 80% (brak kondensacji) 

Zakres temperatur i 
wilgotności względ-
nych otoczenia 
składowania 

 
Temperatura: od -10 °C do 50 °C 
Wilgotność względna: ≤ 80% (brak kondensacji) 

 
Zasilanie 

Baterie alkaliczne, rozmiar LR (AA) x 8 szt. 
Znamionowe napięcie zasilania: 12 V stałe 
Można używać akumulatorów NiMH, lecz w takiej konfiguracji nie jest obsługi-
wane wyświetlania pozostałego czasu pracy. 

Czas pracy 
ciągłej 

Ok. 8,3 h (bez zainstalowanego zasilacza Z3210) 
Ok. 8,2 h (z zainstalowanym Z3210 i aktywną komunikacją bezprzewodową) 

Zgodność z 
normami 

Bezpieczeństwo: EN 61010-2-030 
Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 61326-1 

Wymiary 199 (długość) x 132 (szerokość) x 60,6 (wysokość) [mm] 
(z założoną osłoną ochronną Z5041) 

Masa 960 g (włącznie z bateriami i osłoną ochronną Z5041) 

Interfejsy komu-
nikacyjne 

USB 
Komunikacja bezprzewodowa, (gdy jest zainstalowany Z3210) 

Gwarancja na produkt 3 lata 

Bezpiecznik 250 V, F 630 mAh (216.630, firmy Littelfuse) 
(W każdy BT3554-50 jest wmontowany 1 bezpiecznik.) 

 

| Rozdzielczość        | 

* Znak tekstowy i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami handlowymi będącymi własnością firmy Bluetooth SIG Inc. i są zawsze używane przez HIOKI E. E. CORPORATION zgodnie z licencją. 
Uwaga: Nazwy firm i nazwy produktów pojawiające się w tej karcie katalogowej są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi różnych firm. 

Skanuj w celu 
kontaktu infor-
macyjnego 

 

Obsługa 
Zapis, ładowanie i kasowanie danych pomiarowych 
Zapis i kasowanie informacji profilowej 
Liczba zestawów danych: 6000 
Architektura pamięci: 500 zestawów danych na jednostkę (12 jednostek) 

Dane zapisywane 
Zapisywane dane pomiarowe są sprzężone z informacją profilową. 

(1) Dane pomiarowe 
(Dane te można zapisywać, ładować i kasować w trakcie obsługi przyrządu.) 

1. Data i czas 
2. Wartość rezystancji, wartość napięcia i temperatury 
3. Wartość progowa komparatora i wynik oceny 

(2) Informacje profilowe 
Informacje profilowe można zapisywać, ładować i kasować za pomo-
cą udostępnionej aplikacji (GENNECT Cross lub GENNECT One). 
(Profilowych informacji nie można zapisywać, ładować lub kasować w trakcie obsługi 
przyrządu.) 

1. Numery profilowe: od 1 do 100 
(Tych samych numerów nie można używać dwukrotnie.) 
Dane (2), (3) i (4) są zapisywane dla każdego numeru profilowego 

2. Lokalizacja: 72-bajtowy ciąg (na przykład 72 znaków alfanume-
rycznych, jednobajtowych) 
Komentarz opracowany przez użytkownika taki jak lokalizacja UPS. 

3. Informacja o urządzeniu: 72-bajtowy ciąg (na przykład 72 znaków 
alfanumerycznych, jednobajtowych) 

    Komentarz opracowany przez użytkownika taki nr zarządzania UPS-em. 
4. Numer akumulatora: od 1 do 500 (nr początkowy, nr końcowy) 
Numer nadany obiektowi pomiarowemu nr używany przy pomiarze ze wspoma-
ganiem audio i w wytycznych przy rejestracji. 
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