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Test Report 

 

Testbeschrijving 

Naar aanleiding van de veel gestelde vraag: wat voor kwaliteit levert AccuCompany? wordt 

deze test uitgevoerd. Met deze test moet inzichtelijk worden gemaakt wat de merkbare 

verschillen zijn tussen de diverse merken batterijen. 

Er wordt veel geschreven en geoordeeld over de kwaliteit van de diverse accupacks. Een 

accupack van een gereedschap accu is gemaakt van kleine herlaadbare batterijen. De NiCd 

(Nikkel Cadmium) en NiMH (nikkel Metaalhydride) accupack bevatten 1,2 volt cellen die in 

serie worden gemonteerd tot de gewenste spanning. Een 12V accupack bevat dus 10 cellen. 

De capaciteit (Ah = Ampere-hour) van het cel type is tevens de capaciteit van de accu pack. ( 

m.u.v. de Li-ion accupacks). 

In deze test is gebruik gemaakt van een accu van AccuCompany en een willekeurige 

accupack zonder merknaam. Beide accu's hebben we capaciteit van 2Ah. ( volgens het 

etiket) Dat wil zeggen dat de accu een uur lang, 2Ampere kan leveren.  

 

Testuitvoering 

De test is uitgevoerd op 1 enkele cel uit de accupack. Beide cellen zijn vooraf opgeladen met 

dezelfde laadunit. Voor de ontlading van de cel willen we het liefst het gedrag van de batterij 

zien, tijdens het schroeven of boren onder maximale belasting. Aangezien schroeven of 

boren telkens maar van korte duur is, wordt de ontlading gemeten door een speciaal laad - 

ontlaadstation tot de cel helemaal leeg is. Het ontlaadprogramma wordt ingesteld op een 

maximale ontlaadstroom.   

 

Testresultaat 



   

De resultaten van deze test wordt weergegeven in onderstaande grafiek. 

 

De bovenste lijnen (paars - roze) geven de spanning over de cel weer in millivolt. De 

celspanning is 1200mv. Het moment dat deze spanning onder de 1,1V zakt, is het punt 

waarop de schroefmachine merkbaar minder kracht levert. De onderste lijnen (groen - 

turquase ) geeft de werkelijke ontlaadstroom weer. De merkloze accu begint op 2,5 Ampere, 

ons huismerk levert 3 Ampere. Na een paar minuten gaat de ontlaadstroom richting 2A. De 

diagonale lijnen geven de werkelijke capaciteit aan van de accu ( stroom [A] * tijd [h] = Ah). 

Zoals duidelijk zichtbaar is in de grafiek geeft de merkloze accu het op na 2900 seconden. De 

accu van ons eigen merk zakt in na 3950 seconde. (Het feit dat de ene accu langer mee gaat 

wil nog niet zeggen dat de capaciteit hoger is!) Het laagste punt van de diagonale lijn geeft 

de werkelijke capaciteit aan.van de batterij.  

Conclusie: 

De werkelijke capaciteit van de AccuCompany cel is 2.2Ah*. De merkloze cel heeft slechts 

een capaciteit van 1650 Ah* De capaciteit kan onder andere condities een andere waarde 

geven, afhankelijk van de belasting. In deze test is uitgegaan van een zware belasting, om 

het werkelijk gebruik zo goed mogelijk te simuleren. 

* onder de gegeven testcondities. 


