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BAT 131 – tester akumulátorů Bosch
pro všechny startovací akumulátory s napětím 6 V a 12 V

Zkoušení startovacích 
akumulátorů s napětím 
6 V a 12 V testerem 
akumulátorů Bosch BAT 131 

Perfektní: jednoduché a komfortní testování 
akumulátorů
Nový přenosný tester akumulátorů Bosch BAT 131 je 
optimální pro testování startovacích akumulátorů s napětím 
6 V a 12 V (olověné elektrolytové, gelové, AGM). Zkušební proud 
za studena je volitelně nastavitelný podle norem CCA, JIS, SAE, 
EN, DIN a IEC v rozsahu 100 – 2000 A. Bezzátěžový průběh 
testu vede k rychlým, přesným a spolehlivým výsledkům 
měření. Tester akumulátorů speciálně vyvinutý na základě 
požadavků servisů má robustní dílenské provedení. Přehledný 
ovládací panel umožňuje jednoduchou a intuitivní obsluhu.

BAT 131: Výhody jedním pohledem
 Intuitivní obsluha pomocí přehledného menu 
  Test stavu akumulátoru a rozpoznání závad akumulátoru 

– nezávisle na tom, zda je či není akumulátor ve vozidle.
Novinka: optimalizovaný testovací algoritmus pro kontrolu 
nových akumulátorů z výroby

  Rozšířený test startovacího/nabíjecího systému s napětím 
12 V a 24 V. Tester umožňuje volitelné použití proudových 
kleští, které vylepšují výsledky testu

  Integrovaná tiskárna přehledně a graficky zobrazí výsledky 
měření, a podporuje tak argumentaci autoservisu vůči 
zákazníkovi

  Přípojka USB pro uložení výsledků testů na PC
  Vyměnitelný kabel s délkou 3 m umožňuje flexibilní práci 

při testování systémů startérů/generátorů
  Možnost aktualizace SW BAT 131 dohráním nových typů 

akumulátorů přes USB

BAT 131: nový potenciál obratu pro váš autoservis
Výsledek testu:
1. vybitý akumulátor
  možnost nabídnout zákazníkovi hobby nabíječku 

C1/C3/C7
2. vadný akumulátor
  možnost nabídnout zákazníkovi nový akumulátor 

Bosch www.akumulatorybosch.cz
3. vadný alternátor/startér
  oprava nebo prodej nového dílu

Technické údaje BAT 131

Jmenovité napětí 
akumulátorů

6 V/12 V 

Použití
osobní/užitková vozidla, 

motocykly, lodě 

Typy akumulátorů
olověné elektrolytové, 

gelové, AGM

Normy testování EN, EN2, DIN, IEC, SAE, JIS 

Velikost akumulátorů 
(dle CCA)

100 – 2000 A

Systémový test nabíjení/
startování

12 V/24 V 

Tiskárna integrovaná termotiskárna 

Jazyky menu 24 

Rozměry (Š x V x H) cca 270 x 113 x 50 mm 

Hmotnost cca 700 g 

Provozní teplota 0° – 40 °C 

Objednací číslo 0 684 400 731



Bosch Infogram

BAT 131 v praxi

 
 

Bosch Infogram 
Listopad 2018 

 

 

 

 

 

 

 

BAT 131 v praxi 

Test startéru, 
alternátoru, 
akumulátoru 

Test 
akumulátoru 

Výběr testů (viz. níže) 
 
Test nepoužitého/nenafor-
mátovaného akumulátoru 

Výběr testů (viz níže)

Test nepoužitého/
nenaformátovaného akumulátoru

Test startéru, 
alternátoru, 
akumulátoru

Test 
akumulátoru

 
 

Bosch Infogram 
Listopad 2018 

 

 

 

 

 

 

 

BAT 131 v praxi 

Test startéru, 
alternátoru, 
akumulátoru 

Test 
akumulátoru 

Výběr testů (viz. níže) 
 
Test nepoužitého/nenafor-
mátovaného akumulátoru 

 
 

Bosch Infogram 
Listopad 2018 

 

 

 

 

 

 

 

BAT 131 v praxi 

Test startéru, 
alternátoru, 
akumulátoru 

Test 
akumulátoru 

Výběr testů (viz. níže) 
 
Test nepoužitého/nenafor-
mátovaného akumulátoru 

„TYP PÓLU“ – např. horní pól „TYP PÓLU“ – např. horní pól

„POUŽITÍ“ – např. horní pól „POUŽITÍ“ – např. horní pól

„TYP BATERIE“ – např. AGM „TYP BATERIE“ – např. AGM

„TYP BATERIE“ – např. EN „TYP BATERIE“ – např. EN

„NASTAVIT HDN.“ – např. 680 A „NASTAVIT HDN.“ – např. 680 A

„ZKOUŠENÍ“ – testování akumulátoru „ZKOUŠENÍ“ – testování akumulátoru

„BATER. V POŘÁDKU“ – výsledek testu akumulátoru „BATER. V POŘÁDKU“ – výsledek testu akumulátoru

„SYSTÉM NABÍJENÍ“

   Kontrola výstupního napětí alternátoru bez zátěže 
(při volnoběhu/zvýšených otáčkách)

  Kontrola výstupního napětí alternátoru se zátěží 
(při volnoběhu/zvýšených otáčkách)

„CELKOVÝ VÝSLEDEK“
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Podmínky měření
Pokud byl akumulátor na nabíječce, je nutmé jej nechat před měřením na BAT131 minimálně 2 hodiny, ideálně 
20 hodin, v klidu. Opakované starty zásadně ovlivňují technický stav akumulátoru, správné výsledky měření 
získáme za standardních podmínek jednoho startu, ideální při startu studeného motoru. Při opakovaných 
startech/měřeních v rychlém sledu za sebou dostáváme zkreslené výsledky.

Příklad výstupního protokolu z měření

Poznámka
Při testování výbavy vozidla s regulovanou nabíjecí soustavou a s úplně nabitým akumulátorem není soustava schopna 
detekovat otáčky zrychlení motoru (protože se alternátor automaticky vypíná z důvodu redukce spotřeby paliva). 
V tomto případě je test nabíjecí soustavy nemožný.

VÝSLEDEK ZKOUŠKY MĚŘENÍ ALTERNÁTORU

Výsledek měření a kontrola funkčnosti regulátoru alternátoru.

Energetická bilance =  proud dodávaný z alternátoru do akumulátoru 
MÍNUS proud odebíraný z akumulátoru.

VÝSLEDEK ZKOUŠKY MĚŘENÍ AKUMULÁTORU

Výsledek testu akumulátoru.

Technický stav akumulátoru, černá výplň zobrazuje stav 
nabití. V tomto případě je akumulátor nabit cca z 1/3.

Údaje zadané do BAT 131 před zahájením měření.

VÝSLEDEK ZKOUŠKY MĚŘENÍ STARTÉRU

Nejnižší naměřené napětí při startu (okamžitá hodnota při záběru 
pastorku startéru). Důležité údaje pro diagnostiku startování jsou 
pokles napětí během startu (11,47 V) a doba startu (2,32 s) 
popř. proud (62,3 A).

Max. hodnota startovacího proudu při startu (okamžitá hodnota při 
záběru pastorku startéru). Důležitý údaj zejména v zimním období, kdy 
musí startér překonat zvýšený mechanický odpor studeného motoru. 
Tuto hodnotu lze měřit pouze při zapojení proudových kleští. Na 
počátku startování (kdy mžikově protéká maximální proud startéru) by 
napětí na svorkách akumulátoru nemělo klesnout pod cca 9 V, v dalším 
průběhu startování by se pak mělo držet nad hranicí 10 V. V případě 
pochybností o stavu akumulátoru či startéru by bylo nutné provést 
důkladné proměření pomocí kvalitního osciloskopu a proudových kleští.

BEZ ZÁTĚŽE – spotřebiče vypnuty

ZATÍŽENO – ventilátor zapnutý na max., zapnutá dálková světla, klimatizace, vyhřívání sedaček, vyhřívání oken atd. Rozdíl by neměl 
být větší než 0,5 V.


