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Řešení „vše v jednom“  
od společnosti VARTA® 

Jako doplněk prezentace nové a pokročilé technologie, kterou 
se vyznačují baterie BLUE EFB a SILVER AGM, jsme vyvinuli 
nové a unikátní komplexní řešení pro servis baterií – VSSP 

2.1. 

VSSP 2.1 komunikuje přímo přes konektor OBD se systémem 
správy baterie (Battery Management System) vozidla. 

Umožňuje uživateli otestovat instalovanou baterii, alternátor a 
startér vozidla v provozu. Je-li nutná výměna baterie, zařízení 
určí „přesně padnoucí“ náhradní baterii a zobrazí krok za 
krokem postup, jak novou baterii ve vozidle vyměnit a 
zaregistrovat. 

Při testování baterie není rozhodující, zda se jedná o běžné 
vozidlo nebo vozidlo se systémem Start-Stop, nebo zda je či 
není baterie instalovaná ve vozidle. 

VSSP 2.1 pracuje zcela offline a může se tudíž používat 
kdekoli. Všechny aktivity budou zachyceny v protokolu. V 
zařízení je možné uložit až 20 protokolů, dříve než je nutné je 
nahrát do složky partnera na www.varta-automotive.com 

VSSP 2.1 – zařízení „vše v jednom“ pro servis baterií 

VSSP 2.1 je dokonalé zařízení, které si umí poradit se všemi druhy vozidel a typy baterií. Toto 
zařízení vám pomůže splnit všechny požadavky vašich zákazníků: 

 

• Offline provozní režim pro vyšší flexibilitu 

• Testování baterie přes konektor OBD, bez nutnosti přímého přístupu k baterii pro 

diagnostické účely 

• Testování baterie mimo vozidlo 

• Testování startéru a alternátoru 

• Integrovaný katalog baterií za účelem doporučení „přesně padnoucí“ baterie. 

• Obrázkové pokyny pro výměnu baterie krok za krokem 

• Registrace baterie ve vozidlech vybavených technologií BMS 

 (správa chybových kódů) 

• Podrobný diagnostický protokol 

Prodlužte si den s aplikací vyhledávání baterie VARTA 

 

Bezplatná aplikace pro vyhledávání baterií VARTA® Battery 

Finder, která má být spuštěna na jaře 2014, dokáže rychle, 
správně a jednoduše najít vhodnou baterii pro konkrétní 
vozidlo. Po zadání roku výroby, značky, modelu a modelové 
řady nebo specifického klíče se zobrazí vhodné náhradní 
baterie spolu s časem pro instalaci a umístěním baterie. 

VSVSVSSPSP 2 2.1.1 –– zazazazařízení „vše v jejejejejejedndndndndnom“ pro servis baterií
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• Offline provozní režim pro vyšší flexibilitu
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Výrobky Prodej s přidanou hodnotou 


