
Funcţii BT521 Domeniu Rezoluţie Precizie 

Rezistenţă baterie/Rezistenţă 
bandă1 

3 mΩ 0,001 mΩ 1% + 8 

30 mΩ 0,01 mΩ 0,8% + 6 

300 mΩ 0,1 mΩ 0,8% + 6 

3000 mΩ 1 mΩ 0,8% + 6 

V c.c. 6 V 0,001 V 0,09% + 5 

60 V 0,01 V 0,09% + 5 

600 V 0,1 V 0,09% + 5 

V c.a. (45 Hz până la 500 Hz cu 
filtru de 800 Hz) 

600 V 0,1 V 2% + 10 

Frecvenţă (afişată cu V c.a. şi A 
c.a.)2 

500 Hz 0,1 Hz 0,5% + 8 

Tensiune de riplu (max. 20KHz) 600 mV 0,1 mV 3% + 20 

6000 mV 1 mV 3% + 10 

Mod Masură 999 de înregistrări pentru fiecare poziţie de 
măsurare cu marcaj temporal 

Mod secvenţă Până la 100 profiluri şi 100 de şabloane de profil 
(Fiecare profil stochează până la 450 baterii) cu 
marcaj temporal 

1 Măsurătoarea are la bază metoda de injecţie c.a. Semnalul sursei de injecţie este 
<100 mA, 1 kHz. 
2 Nivel de declanşare V c.a.: 10 mV, A c.a.: 10 A 

 

Moduri de măsurare BT521 

Rezistenţă (mΩ) 

Tensiune baterie 

Tensiune c.c. 

Tensiune c.a. şi frecvenţă (Hz) 

Tensiune de riplu 

Mod DMM 

Mod secvenţă 

Modul de măsurare a descărcării 

Salvare automată a măsurătorii 

Vizualizare memorie 

 

 

 

Specificaţii generale BT521 

Dimensiuni (ÎxLxA) 22 cm X 10,3 cm X 5,8 cm (9 in X 4 in X 2 in) 

Greutate 850 g (1,9 lb) 

Dimensiuni ecran 7,7 cm x 5,6 cm (3 in x 2,2 in) 

Interfaţă Mini USB 

Garanţie 3 ani 

 

 

 

 



 

 

Specificaţii privind mediul BT521 

Temperatură de funcţionare între 0 °C şi 40 °C 

Temperatură de depozitare între -20 °C şi 50 °C 

Temperatura de încărcare a bateriei 
Litiu-ion 

între 0 °C şi 40 °C 

Umiditate de funcţionare Fără condens (10 °C) 

<=80% RH (10 °C până la 30 °C) 

<=75% RH (30 °C până la 40 °C) 

Altitudinea de funcţionare De la nivelul mării la 2000 metri 

Altitudine de stocare De la nivelul mării la 12.000 metri 

Clasificare IP IP40 

Radio FCC Clasa A 

Cerinţe referitoare la vibraţii MIL-PRF-28800F: Clasa 2 

Cerinţe test de şoc prin cădere 1 metru 

Coeficienţi de temperatură Adăugaţi 0,1 x acurateţea specificată pentru 
fiecare grad C peste 28 °C sau sub 18 °C 

Conformitate electrosecuritate 600 V CAT III 

Compatibilitate electromagnetică IEC 61326 

ROHS China, Europa 

Clasa de protecţie 2 Grad de poluare II 

Conformitate baterie UN38.3 

UL2054 

IEC62133 

2G per IEC68-2-26, 25G şi 29 

 

Praguri de tensiune şi rezistenţă 

Analizoarele de baterii Fluke vă permit să definiţi rapid şi uşor pragurile de măsurare superior şi 
inferior sau intervalele de toleranţă. În timpul procesului de testare, valorile măsurate sunt comparate 
automat cu nivelurile predefinite de prag, producând o indicaţie de REUŞITĂ, EŞEC sau 
AVERTIZARE după fiecare măsurare. Pot fi memorate maximum 10 seturi de praguri şi valorile 
pragurilor sunt determinate pe baza următoarelor criterii: 

Tensiune Rezistenţă 

> Scădere de 
tensiune 

< Scădere de 
tensiune 

< Referinţă > Referinţă şi  
< Referinţă x  
(1+Avertizare %) 

Referinţă x 
(1+Eşec) 

Reuşită Eşec Reuşită Avertizare Eşec 



 

Software Fluke de gestionare a bateriei 

Software-ul Fluke de gestionare a bateriei permite importul rapid şi uşor al datelor din analizorul de 
baterie la un PC. Datele măsurate şi informaţiile profilului bateriei sunt stocate şi arhivate cu software-
ul de gestionare şi pot fi utilizate pentru a compara rezultate, a comuta rezultatele între valori ale 
conductanţei şi rezistenţei şi a efectua analiza tendinţelor. Rapoartele se generează uşor cu ajutorul 
datelor măsurate, profilului bateriei şi informaţiilor oferite de analiză. 

 Vizualizare rapidă măsurători salvate 

 Management profil 

 Histogramă a bateriilor conectate, cu prag definit de utilizatorul final 

 Date privind tendinţa bateriilor de-a lungul timpului 

 Multiple etape ale descărcării în tensiune 

 Generare raport rapid 

 Upgrade de firmware analizor de baterii Fluke 

 Comutarea rezultatelor măsurătorii între conductanţă şi rezistenţă 

 

 
Histogramă a bateriilor legate în serie, cu prag definit de utilizator 

 



 
Date privind tendinţa bateriilor de-a lungul timpului 

 
Multiple etape ale descărcării în tensiune 

Aplicaţie Fluke Battery Analyze pentru mobil 

În timpul măsurării, BT521 oferă comunicaţie wireless pentru descărcarea datelor şi afişarea la 
distanţă prin aplicaţia Fluke Battery Analyzer pentru mobil (notă: Fluke BT521 nu este compatibil 
momentan cu Fluke Connect). Cu ajutorul aplicaţiei Fluke Battery Analyze pentru mobil puteţi să: 

 Parcurgeţi profilul 

 Examinaţi datele obţinute prin secvenţa de test 

 Trimiteţi prin e-mail datele obţinute prin secvenţa de test 

 



 
Vizualizaţi profilul de măsurare                                                           Vizualizaţi şi trimiteţi prin e-mail datele măsurate 

 


