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Hệ thống kiểm tra pin 

 KIKUSUI PFX2000 

 
 

 

 

 

Hệ thống kiểm tra pin KIKUSUI PFX2000 dùng để kiểm tra và đánh giá 

rất nhiều loại pin. Áp dụng bộ phận nguồn điện sạc xung (PFX2011, 

PFX2021). Do vậy, có thể căn cứ vào số lượng chanel, xây dựng 1 hệ 

thống quy mô lớn về thí nghiệm, thao tác chuẩn xác từ thí nghiệm nhỏ 

đến thí nghiệm lớn 120 đơn vị (PFX2011 lớn nhất 240 chanel). 

Ngoài ra có thể tiến hành thí nghiệm mà không cần tắt tất cả hệ 

thống. Các chanel độc lập hoạt động, dưới các điều kiện khác nhau. 

Chức năng bảo vệ có thể bảo vệ tổn hại do thao tác sai. 
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Ưu điểm của Hệ thống kiểm tra pin KIKUSUI PFX2000 

- Phương thức phát điện xung CC của phương thức phụ tải điện thoại 

di động,… 

- Phương thức phát điện xung CP của phương thức phụ tải laptop, máy 

ảnh,…(PFX2021) 

- Chức năng vận hành đồng bộ máng hằng nhiệt. 

- Có bộ chuyển đổi V/F (PFX2021) chính xác cao. 

- Chức năng tái sinh công suất (PFX2021). 

- Có thể kết hợp PFX2021 và PFX2011 cùng sử dụng. 

 

Thông số của Hệ thống kiểm tra pin KIKUSUI PFX2000 

Series Tiêu chuẩn Trọng lượng 

PFX2011  Nguồn sạc xung điện (5V-5A 25W /2ch) 4kg 

PFX2021  Nguồn sạc xung điện (20V-10A 200W / 1ch) 4.5kg 

PFX2121  Bộ điều khiển (MAX 120ch) 107（115）Wx34（40）

Hx130（135）Dmm 

500g 

PFX2211  Kháng trở 430（482）Wx44Hx270（285）Dmm 4kg 

PFX2332  Giá khung 442（485）Wx177Hx550（640）Dmm 13kg 

SD002  Phần mềm BPChecker2000 Full Edition (PFX2000 hoặc PFX2511, 2ch, 

bản giới hạn PFX2511) 
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