
ATEQ BCA
Analisador e carregador de bateria 
(Versões de 75 V - 40 A ou 48 V - 60 A)

INTERFACE FÁCIL DE USAR

UMA UNIDADE PARA DUAS BATERIAS

Medição de tensão externa

Monitoramento de até 24 células

Sistema de gerenciamento por computador disponível
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INSTRUMENTOS DE TESTE DE AERONAVES E DE BANCADAS - EQUIPAMENTO DE APOIO NO SOLO

ateq-aviation.com



FUNÇÃO CARACTERÍSTICAS

Fase de - Corrente/tensão constante ou variável
carregamento - Ajustável a partir do PC, perfil, arquivo EXCEL
  -  Em I constante ou variável, limite U máx., -ΔV, tempo, 

temperatura mín. e máx., ΔT°/Δt
  -  Em U constante ou variável, limite I mín., multiplicado  

por ΔI (%), temperatura mín. e máx., ΔT°/Δt
 - Termopar para proteção de temperatura tipo K, ajustável
 -  Medições de tensão dos elementos e parada ou espera  

na tensão dos elementos

Fase de - Intensidade constante ou variável
descarregamento - Ajustável a partir do PC, perfil, arquivo EXCEL
 - Limite mín. U, tempo, temp. mín. e máx., ΔT°/Δt
 - Termopar para proteção de temperatura tipo K, ajustável
 -  Medições de tensão dos elementos e parada ou espera  

na tensão dos elementos
 - Descarga profunda automática
 
Fase de espera - Período de espera ajustável pelo PC

Ciclo - Seleção das fases totalmente ajustável pelo PC
 - Em ordem cronológica ou de acordo com as condições
 - Repetir ciclos
 - Sequência de ciclos com diferentes fases

Status de canais -  Exibição permanente do status da bateria,  
código de cores 

Status do teste - Exibição permanente de dados relativos à fase atual 

Mensagem de - Exibição de mensagens de erro
erros e observações -  Armazenamento automático de todos os erros  

durante o teste
 - Enviar por e-mail: erros, observações, mensagens

Teste em branco - Verificação de todos os contatos antes do início do teste

Pausar, Parar - Possibilidade de pausar/parar durante o teste

Início atrasado  - Selecione a data e hora para o início do teste
ou imediato

Resultados - Dados do teste executado e da bateria testada
 - Plano de Tensão, intensidade e temperatura  
 - Capacidade restaurada ou absorvida (% e Ah)
 -  Tensão, intensidade e temperatura no início  

e no final da fase
 - Eventos ocorridos durante a fase selecionada 
 - Tensão de cada elemento da bateria
 - Média, mínima e máxima da tensão do elemento

Arquivamento -  Arquivamento automático no final de cada fase 
de fases   (todos os dados, histórico → rastreabilidade)
 - Salva os dados atuais ao encontrar erros 
 - Arquivos em rede
 - Consulta de arquivos entre diferentes bancadas

Impressão - De forma Automática dos resultados no final do teste
 -  Impressão sob demanda do resultado de uma bateria  

para uma fase (modificação de eixos disponível)
 - Possibilidade de imprimir aquisições de tensão

Tela - Exibição de I, U, T° para cada canal em teste
 - Exibir zoom em curvas
 - Exibição de cada canal nos resultados de testes
 - Exibição da tensão dos elementos

Intermitente -  Seleção de etapa entre impressões com a impressão  
em modo automático

Inversor de energia - Proteção e salvamento de todos os dados durante quedas 
    de energia

Alarme -  Sinal sonoro para verificação do nível de eletrólito,  
defeito de temperatura

Tensão do elemento -  Medição individual da tensão de cada elemento  
da bateria

Exportar dados - Para EXCEL

RECURSOS DO SOFTWARE MCMS

PRINCIPAIS RECURSOS

Duas baterias no modo de carga
As potências principais disponíveis são indicativas
(A tensão e intensidade de carga e descarga em cada canal podem ser adaptadas 
mediante solicitação)

Início de teste imediato ou postergado

Controle de tensões em 16 bits

Medição de temperatura com termopares tipo K

Alarme do nível de eletrólito

Desligamento com tensões predefinidas Mín., Máx. ou delta V

Desligamento como função de tempo - Proteção contra defeitos  
de temperatura

Configuração de múltiplos ciclos e/ou sequências

Impressão e arquivamento automático dos dados no final do teste

Proteção de dados, armazenamento e backup de resultados em caso de queda  
de energia

Armazenamento e pesquisa de resultados de testes por critérios definidos  
pelo usuário

Desenho de curvas por fase

Tela tátil  colorida de 7 polegadas

Medição da temperatura com sensor termopar tipo K

Plugue principal de carga e descarga tipo Anderson

Medição da tensão de 24 células

Idiomas: Chinês, Inglês, Francês, Russo

Conexões para computador: Porta USB, RS485

Kit de proteção por fusível

DESCRIÇÃO

OPCIONAL

Sistemas de conexão para tensão, medição ou descarga profunda dos 
elementos da bateria
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 l TESTE PITOT l ADAPTADORES, KITS E COBERTURAS PITOT COBRA l TESTE DE VAZAMENTO l TESTE DE BATERIA l TESTE ELÉTRICO

Seletor giratório: A tela de toque e o seletor giratório facilitam  
o processo de selecionar/iniciar o programa de teste

Os parâmetros de teste podem ser modificados em tempo real  
sem a necessidade de parar o programa de teste

Tela tátil colorida de 
7 polegadas

Plugue principal 
de carga e 

descarga tipo 
Anderson

Mini-USB

Interruptor  
de alimentação 

principal

Entrada Auxiliar de 
tensão medida

24 células de medição 
e descarga profunda 

(opcional)

Dois termopares tipo K 
(opcional)



Estabilidade:  0,1% com carga total por 8 h

Precisão:   0,2% de leitura +/- 100 mA 

Características da entrada do medidor 

Medição de tensão
Faixa de medição

+/- 75 V CC | +/- 48 V CC

Precisão

+/- 0,05% máx. de leitura (+-0,01 V)

Faixa de medição

 +60 A CC.

Precisão

+/- 0,2% máx. da leitura +/- 100 mA

Faixa de medição

+/- 10 V CC

Precisão

+/- 0,005 V 

Faixa de medição

+/- 75 V CC | +/- 48 V CC

Precisão

+/- 0,05% máx. da leitura or 10 mV

Faixa de medição

0 a +100 °C 
(sensor termopar 
tipo K)

Precisão

+/- 5 °C (além do sensor)

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Características elétricas gerais

Entrada do setor: 100-240 V CA monofásico 

Frequência:  50-60 Hz

Temperatura de uso:  0-50 °C (0-20 °C sem degradação)

Temperatura  -20 a +70 °C 

de armazenamento: 

Resfriamento:  Por ventilação forçada

Versão PN EZ-0232: Dimensões: 380 x 440 x 265 mm

 Peso: ~26 kg 

Características da fonte de alimentação com tensão constante 
(carregamento)

Tensão de saída:  0-75 V CC por canal | 0-48 V CC por canal

Regulagem:  0,1% para uma variação de I de 10 a 90%

Estabilidade:  0,1% com carga total por 8 h

Precisão:  0,1% de leitura +/- 25 mV

Características da fonte de alimentação com corrente constante 
(carregamento)

Corrente de saída: 0-40 A CC  | 0-60 A CC

Regulagem:  0,1% para uma variação de U de 10 a 90%

Estabilidade:  0,1% com carga total por 8 h

Precisão:  0,2% de leitura +/- 100 mA

Características da carga eletrônica (descarregamento)

Potência máx.:   1.750 W

Corrente absorvida:   0-60 A CC

Tensão máxima aceita:   75 V CC | 48 V CC

Regulagem com   0,1% para uma variação 
corrente constante:  de U de 10 a 90%
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Em suma

O BCA é um analisador e carregador de bateria projetado para carregar, 
descarregar e analisar todos os tipos de baterias químicas do setor  
de aviação.

Ele está alojado em um gabinete metálico com uma tela de controle sensível ao toque de 7 
polegadas. 

Todas as configurações e dados podem ser inseridos através da tela tátil. 

É um instrumento versátil e muito fácil de usar que vem em duas versões,  
o BCA 75 V / 40 A ou o BCA 48 V / 60 A.

O BCA 75 V / 40 A pode carregar duas baterias simultaneamente.  
Estas são as características das duas variantes:

  BCA versão 75 V / 40 A

   - Carga e descarga máxima de 75 V

   - Carregamento de duas baterias - máx. de 37,5 V cada

   - Descarga máxima de 60 A

   - Carga máx. de 40 A

   - Carga de bateria única para o modo 48-60

  BCA versão 48 V / 60 A
   - Carga e descarga máxima de 48 V
   - Carga e descarga máxima de 60 A

    ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

[EC-0326] Plugue Rebling 7007

[EC-0507] Compatível com conector de bateria tipo 215

[EC-0528] Plugue fêmea Rebling 7007

[EC-0551] Kit de garras jacaré para conexão da célula da bateria (25 peças)

[EC-0552] Plugue V CA à prova de intempéries 16A IEC309-2 - 2P+E

[EC-0553] Plugue V CA à prova de intempéries 32A IEC309-2 - 2P+E

[ED-0073] Sonda de termopar tipo K de 6 m-

 REGULAMENTO JUMO 90.M.1650.125-4Ma

[EG-0400] Sondas externas para medição da tensão (preto e vermelho 4 mm2)

[EZ-0191] Função de descarga profunda (sem cabo)

[L2-0010] MCMS - Software de gerenciamento multicanal

[L2-0013] SCSS - Software de configuração de canal único

[MD-0053] Kit de espaçadores M8 para conexão das células da bateria (25 peças)

[MD-0054] Kit de espaçadores M10 para conexão das células da bateria (25 peças)

[MD-0055] Kit de espaçadores M12 para conexão das células da bateria (25 peças)

[T1-0034] Cabo de saída de energia do BCA - 3,5 m - 2 de 16 mm2 + 2 de 0,5 mm2 - 

 GRID GPE80 para olhal M8

[T1-0043] Cabo RS485 SubD de 9 pinos macho para fêmea - 3 m

[T1-0106] USB do BCA para RS485 sub-D9 - cabo de 5 m

[T1-0132] Extensão do cabo de saída de energia do BCA - 2 m - 2 de 16 mm2 + 2 de 0,5 mm2 - 

 GRID GPE80 para GRID GPE80

[T1-0211] Cabo de bateria com conector duplo do BCA - 2 de 1 6 mm2 - 2 de 0,5 mm2 - 2 m - 

 GRID GPE80 para REBLING-REBLING

[T1-0217] Cabo de medição do BCA para 24 células - 3,5 m - 

 Souriau de 26 pinos para plugues tipo banana

[T1-0268] Cabo de medição do BCA para 24 células - 3,5 m - 

 Souriau de 26 pinos para DB25

[T1-0306] USB Tipo A para Mini-USB - 1,8 m da FineCable: 1,8 m

[T1-0309] Cabo de saída de energia do BCA - 2 m - 2 de 16 mm2 + 2 de 0,5 mm2 - 

 GRID GPE80 para olhal M8

Temperatura (opcional)

Tensão de entrada auxiliar (faixa automática)

Tensão da célula - 24 células (opcional)

Medição de corrente

 l TESTE PITOT l ADAPTADORES, KITS E COBERTURAS PITOT COBRA l TESTE DE VAZAMENTO l TESTE DE BATERIA l TESTE ELÉTRICO
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Descarga profunda
Até 24 células com resistência de 1 Ohm.

Medição de células
Cobertura para medir a tensão de até 24 células.
Conector Souriau disponível no painel frontal.

SERVIÇO EXCEPCIONAL
Serviços de calibração e serviços globais, calibração em 2 dias
Serviço de calibração multimarcas
Aluguel de unidade de demonstração
Treinamento
Manutenção e reparos
Período de empréstimo gratuito
Serviço de calibração multimarcas

   Mais informações e contatos locais em ateq-aviation.com

UMA GAMA COMPLETA DE SERVIÇOS DEDICADOS AO SEU DESEMPENHO 
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Kit de 
proteção por 

fusível

Duas fontes  
de alimentação

Carga eletrônica de 1.750 W

RS 485
Portas de comunicação 
para múltiplas 
conexões do testador

              ATEQ AVIATION NAS AMÉRICAS
3216 S. Nordic Rd 
Arlington Heights, IL 60005
Estados Unidos
Telefone: +1 847 640 6242
Ligação gratuita (apenas nos EUA): 800 324 2885
Fax: 847 640 8368

             ATEQ AVIATION EMEA  
Europa, Oriente Médio, Rússia, África
+ Solicitações de software/hardware personalizadas
15 Rue des Dames
78340 Les Clayes-sous-Bois, França
Telefone: +33 1 30 80 10 20
Fax: +33 1 30 54 11 00

              ATEQ AVIATION ÁSIA-PACÍFICO
38 Jalan Pemimpin #08-06,
Singapura 577178
Telefone: +65 64511456
Fax: +65 64591190

 l TESTE PITOT l ADAPTADORES, KITS E COBERTURAS PITOT COBRA l TESTE DE VAZAMENTO l TESTE DE BATERIA l TESTE ELÉTRICO


