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 Obrigado por ter adquirido este produto com a qualidade Frata. O 

Analisador de Baterias WENS 900 é o mais moderno e completo 

equipamento de análise do estado de baterias da atualidade.  

 

 O WENS 900 é o mais versátil equipamento de teste rápido e 

total do estado de baterias. 

 Faz a análise sem a necessidade de tirar as baterias da 

operação e, portanto, sem interferir. 

 Armazena cumulativamente os resultados das medições 

realizadas. Podendo armazenar até 100 medições de tensão 

e impedância de cada bateria. 

 Capacidade para armazenar até 7,5 milhões de dados. 

 Gera relatórios gráficos que permitem avaliar o desempenho 

das baterias facilitando determinar a necessidade de troca de 

forma fácil e precisa.  

 O teste pode ser realizado em várias condições operacionais 

para avaliar simultaneamente, ou de forma independente, a 

Impedância, Tensão, Temperatura e Corrente. 

 Ao ser conectado a um computador é possível a 

determinação da vida útil remanescente de cada bateria. 

 Avalia baterias de chumbo ácido, níquel cádmio, lítio íon e 

níquel metal hidreto armazenando dados de até 200 tipos de 

baterias para efeito de comparação. 

 Método de medição baseado em corrente alternada que 

elimina a resistência das pontas de medição e dos contatos 

da bateria obtendo desta forma medidas precisas. 

 Amplo display que mostra simultaneamente a impedância, a 

tensão e a temperatura. 

 Acompanha uma variedade de pontas para permitir medidas 

simultâneas de impedância, tensão e temperatura. 
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Acessórios que acompanham o equipamento 
 

 O WENS 900 vem acompanhando de diversos acessórios para 

permitirem medições nas mais diversas condições. 

Ponta de teste tipo agulha   para medição de 

impedância e tensão 

 

 

 

 

 
 

 

Régua de calibração 
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Carregador 

 

 

 

 

Medidor de temperatura 

 

 

 

 

 

Mala para Transporte   e   software  de  controle 
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Opcionais para o equipamento 

Ponta de teste tipo garra para medição de impedância 

e tensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontas do multímetro – medidas diretas 400mA DC 
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Adaptador para medições diretas em grandes correntes 

(40A / 400A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régua de calibração para Ponta de teste tipo Garra 
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Controle do estado e da vida útil de baterias 
 

 A substituição de baterias deve ser feita apenas no momento 

necessário, nem antes e nem quando ocorrer a falha, isto elimina a 

ocorrência de paradas desnecessárias ou de despesas inoportunas. A troca 

de baterias no momento adequado permite o planejamento orçamentário 

e elimina a necessidade de intervenções em caráter urgente. 

 O WENS 900 foi desenvolvido para ser a melhor ferramenta para a 

determinação do estado de bancos de baterias ou de baterias individuais 

através do registro da história destes sistemas durante toda a sua vida útil. 

A medida que as baterias envelhecem a resistência interna (ou 

impedância) se modifica determinando a sua vida útil. O crescimento 

rápido da impedância pode indicar que uma falha é eminente em futuro 

próximo. 

 De forma geral a impedância irá crescer de 1,5 a 2 vezes do seu 

valor inicial quando a bateria estiver deteriorando. Medidas comparativas 

regulares proverão avisos que permitirão ações corretivas antes de uma 

falha efetiva. 

 Baterias com a mesma capacidade podem ter valores bastante 

distintos de impedância como resultado de seu desenho construtivo e a 

quantidade e tamanho das placas que formam a bateria. Portanto os 

testes comparativos devem ser feitos com base nas especificações do 

fabricante ou nos valores obtidos logo após a instalação. 

Determinação do momento da troca 
 

 A coleta sistemática dos dados e a criação de gráficos com os 

mesmos permitem determinar o momento preciso que uma bateria ou um 

banco de baterias deve ser substituído. O WENS 900 tem ótimos recursos 

para realizar estas tarefas. 
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Cuidados com o equipamento e nas medições 
 

 Antes de qualquer medição verifique se as condições estão dentro 

do ambiente adequado para o WENS 900 que são as seguintes: 

Temperatura e umidade relativa 

0 a 40°C com 80% de umidade não condensada 

 Não exponha o equipamento por períodos longos às seguintes 

condições pois podem resultar em danos ao equipamento ou perda de 

precisão nas medições: 

• Sob luz solar direta 

• Em temperaturas altas 

• Em ambientes molhados 

• Em locais com muita umidade ou condensação 

• Em ambientes empoeirados 

• Em locais com gases explosivos 

• Perto de campos magnéticos 

• Perto de objetos eletrônicos sensíveis 

• Locais com vibração excessiva  
 

Precauções nas medições: 

 Para evitar a possibilidade de choques elétricos ou mau 

funcionamento  é necessário ter  atenção às seguintes precauções: 

• A impedância só pode ser medida em baterias cuja tensão não 

ultrapasse 100 VDC. 

• A medição de tensão DC máxima é de 300V. 

• Não meça tensão AC. Este equipamento não mede tensão 

alternada. 

• Se assegure de estar colocando as pontas de teste com as 

polaridades corretas de teste na bateria 

• Use somente a conexão USB correta quando ligar o WENS 900 ao 

computador 
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• Atenção redobrada sobre a possibilidade de faíscas ocorrerem 

quando se coloca as pontas de teste na bateria. NÃO TESTE em 

locais com produtos inflamáveis ou gases explosivos. 

 

Precauções com as pontas de teste 

• Nunca use nenhuma outra ponta de teste a não ser a fornecida 

com o equipamento. 

• Para aumentar a vida útil das pontas não puxe ou dobre seus 

cabos. 

• As pontas são afiadas, cuidado para não se ferir 

• Não use força excessiva 

 

Outras precauções gerais 

• Antes de cada uso verifique se o equipamento, as pontas, garras e 

adaptador estão sem danos físicos.  

• Nunca repare seu equipamento ou pontas de teste fora da rede 

autorizada Frata sob risco de dano ou mau funcionamento. 

• Para prevenir choques elétricos nunca use o equipamento sem 

suas tampas 

• Evite quedas pois as mesmas podem danificar o equipamento  
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Como ligar e fazer ajustes 
 

Controles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶ 

 

❷ 

⓴ 

⓳ 

⓲ 

❸ 

❹ 

❿ 

❺ 

❾ 

⓫ 

⓬ 

❽ 

⓰ 

⓱ 

❻ 

❼ 

⓭ 

⓮ 

⓯ 
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❶ Conector para a Ponta de teste Preta – Impedância e Tensão 

❷ Conector para a Ponta de teste Vermelha – Impedância e Tensão 

❸ Display LCD 

❹ Ajuda 

❺ Liga / Desliga 

❻ Luz do Display 

❼ Escala automática ou manual 

❽ Teclas Subir, Descer, Esquerda e Direita 

❾ Teclas de Função (F1, F2, F3 e F4) 

❿ Impedância 

⓫ Registros 

⓬ Análise gráfica de dados  

⓭ Tensão / Corrente 

⓮ Tecla User/DB 

⓯ Gravação manual ou automática 

⓰ Seletor rotativo 

⓱ Conector para as Pontas de Teste do Multímetro 

⓲ Conector para o Sensor de Temperatura 

⓳ Conector USB 

⓴ Conector para o Carregador de Bateria 
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Display 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶ Valor atual quando no modo Auto Salvar (valor armazenado é  

       mostrado em ❺) 

❷ Horário 

❸ Indicador do nível da bateria e presença do carregador 

❹ Limites máximo e mínimo de impedância e tensão mínima 

❺ Impedância 

❻ Unidade de medida 

❼ Temperatura 

❽ Ativação da faixa de 4 mΩ 

❾ Data 

❿ Medidas 

⓫ Indicador de estado (Pass / Warning / Fail) 

❶ 

 

❷ 

❸ 

❹ 

❺ 
❻ 

❼ 

❽ 

❾ 

❿ 

⓫ 
⓬ 

⓭ 

⓮ 

⓯ 
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⓬ Indicador de Auto Salvar (Quando Auto Hold está ativado está  

       função também é ativada) 

⓭ Indicador de Auto Ajuste 

⓮ Indicador de Perigo / Atenção (limites seguros excedidos) 

⓯ Tensão 

 

Iniciando 
• Para ligar 

Pressione o botão Liga/Desliga (Power) por 2 segundos até ouvir 

um bip.  

• Para desligar 
Pressione o botão Liga/Desliga (Power) por 2 segundos até ouvir 

um bip.  

• Ajustar a data e a hora 
Pressione durante 2 segundos a tecla User/DB até ouvir um bip. 

A tela abaixo será apresentada no display 
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Mova o cursor usando a tecla ❽para baixo até selecionar Time 

 

Pressione a tecla F3 [Enter], o equipamento emitirá um bip e 

apresentará a tela a seguir 
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Agora siga os seguintes passos: 

1. Pressione F1 para ajustar o mês 

2. Pressione F2 para ajustar o dia 

3. Pressione F3 para ajustar o ano 

4. Pressione F4 para salvar e iniciar o ajuste da hora, em 

seguida, 

 

5. Pressione F1 para ajustar a hora 

6. Pressione F2 para ajustar o minuto 

7. Pressione F3 para ajustar o segundo 

8. Pressione F4 para salvar as configurações. 

 

Selecionar o tipo de bateria 
 Antes de iniciar o teste é necessário informar qual o tipo de bateria 

que se deseja testar. O WENS 900 já vem carregado com alguns padrões. 

Caso os padrões disponíveis não se adequem a sua necessidade é possível 

armazenar novos padrões. Para escolher um dos padrões disponíveis: 
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1. Pressione a tecla F1 [Limit] 

 

2. A tela mostrada abaixo aparecerá. Pressione a tecla F2 [Recall]. 

Isto abrirá a biblioteca de padrões disponíveis. 

A tela a seguir será mostrada 

3. Utilizando o Seletor Rotativo ⓰ selecione a bateria. 
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4. Pressione F1 [Call] para salvar a seleção. O equipamento irá emitir 

um bip curto mostrando a configuração escolhida na tela. 

5. Pressione F4 [Exit] para voltar para a tela principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configurações 
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Para salvar novos tipos de bateria 
 

1. Pressione a tecla F1 [Limit] 

2. Pressione a tecla F2 [Recall]. Isto abrirá a biblioteca de padrões 

disponíveis. 

3. Pressione F2 [New]. Isto abrirá uma nova posição para armazenar 

os dados da bateria. 

4. Para selecionar o tipo da nova bateria pressione F3 e em seguida 

usando as teclas F2 ou F3 [Subir ou Descer] escolher entre as 

opções disponíveis:  

Chumbo ácido (Lead – acid),  

Níquel Cádmio (NI- Cd),  

Níquel hidreto metálico (NI- MH),  

Íon de Lítio (Li- ion) ou  

Íon polímero (Li – poly). 

5. Use as teclas F4 [Back] para salvar a opção escolhida e F5 [Next] 

para posicionar o cursor em outro item de configuração. Perceba 

que você deve ajustar os valores de corrente, tensão nominal e 

mínima, impedância nominal, limites 1 e 2 da impedância e 

horário. 

6. Utilize F2 [Digit] para se movimentar pelos dígitos e F1[Num] para 

alterar seus valores. Se for necessário alterar a quantidade de 

casas decimais use F3 [Range]. 

7. Após inserir o número desejado pressione F4 [Back] para salvar o 

número na memória e F2 [Next] para prosseguir com as 

configurações. 

8. Após a última configuração pressione F4.  O equipamento 

solicitará confirmação para salvar todas as informações inseridas.  

Pressione F1 [Yes] para confirmar e F4 [No] para não salvar. 

9. Para retornar pressione F4 [Back] neste momento o equipamento 

mostrará as configurações correntes. Ao pressionar F4 [Back] 

novamente o instrumento voltará à tela de medição e estará 

pronto para operar. 
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Conexão das Pontas de Teste 
 

 Conecte as pontas de teste na parte superior do WENS 900 como 

mostrado na foto, ou seja, cabo vermelho no sinal (+) e cabo preto no sinal 

(-). 

 

Calibração  
 As pontas de prova influenciam nas medições de impedância. Por 

este motivo é necessário calibrar o equipamento toda vez que as pontas 

de prova forem trocadas ou retornarem da manutenção 

A calibração deve ser feita SOMENTE quando se trocar as 

pontas de prova do equipamento. 
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1. Posicione as pontas de prova nos furos na régua de calibração 
como mostrado na foto abaixo.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Pressione F2 [0 Adj] por 2 segundos. O instrumento emitirá um bip 

e iniciará o processo de ajuste automaticamente. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Source 

Sense 
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3. Caso a calibração seja bem-sucedida o display apresentará a frase 
“0 Adj was completed successfully” que indica que o processo foi 
executado com sucesso. 

 

 

4. Em caso de falha o instrumento apresentará a mensagem “0 Adj  
was fail ”. O processo deverá ser executado novamente.  
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Medição de Impedância, Tensão e Temperatura  

 
 Primeiro selecione o tipo de bateria e faça o ajuste da distância dos 
terminais da bateria como mostrado anteriormente. 
  
 Em seguida faça a escolha do modo de operação da faixa de 
medição usando a tecla ❼. Escolha entre o modo manual ou automático. 
  
 As medições envolvendo a impedância ou tensão podem ser feitas 
tanto no modo manual como no automático. As medições de corrente só 
podem utilizar o modo manual 
  
 Se a palavra AUTO estiver sendo mostrada no display isto indica 
que o equipamento está no modo automático. Se esta indicação não 
estiver visível o equipamento está no modo manual. 
  
 Para alterar do modo automático para o manual, pressione a tecla 
❼. Cada pressão adicional irá mover a posição do ponto decimal. Para 
voltar para o modo automático mantenha pressionado por mais de 2 
segundos. 
 

Medir Impedância 
 Ao pressionar a tecla ❿ (Impedância) será feita a medida 

simultânea da impedância, tensão e temperatura. Neste momento o 

equipamento entrará na função de determinação da faixa de medição 

automática de 40mΩ a 4 Ω. Caso a medida seja menor, mude para o modo 

manual e pressione F4 para ativar a faixa de 4mΩ (este modo só funciona 

no modo manual). 

Medir Tensão 
 Ao pressionar a tecla ⓭ (Tensão / Corrente) será feita a medida 

simultânea da tensão, corrente e temperatura. Neste momento o 

equipamento entrará na função de determinação da faixa de medição 

automática. 
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 A função Auto Hold e Auto Gravação ficam disponíveis neste 

formato de medição. (Para saber mais, veja o tópico Armazenamento das 

Medições adiante) 

Medir Corrente 
 A medição de corrente é uma função subordinada a medida de 

tensão. A medição de corrente só pode ser feita com faixa de medição 

selecionada no modo manual. É necessário usar as pontas de teste de 

corrente.  

 Pressionando a Tecla F1 pode-se selecionar o uso do Adaptador 

para medições diretas em grandes correntes (40A / 400A) e a faixa de 

operação. Selecione a faixa de operação com o Seletor Rotativo ⓰.  

 

 

Temperatura 
 A medição de temperatura é uma função subordinada a medida de 

impedância ou de tensão. Ao mesmo tempo que a impedância ou tensão 

são medidas, a temperatura é capturada pelo sensor de temperatura, que 

pode ser instalado na ponta de teste preta ou vermelha (veja como é feita 

a instalação do sensor de temperatura na foto, mostrada no item Como 

Usar as Pontas de Teste adiante). 

 A temperatura medida indica a temperatura do terminal da 

bateria, mas não a temperatura interna ou do eletrólito.  

 A unidade de medida de temperatura ℉ ou ℃ é determinada 

através da tecla ⓮ (User/DB). 
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Como usar as pontas de teste 
 

 Coloque as pontas de prova nos terminais da bateria. Coloque a 
ponta vermelha no terminal positivo e a ponta preta no terminal negativo. 
Observe que as pontas de prova têm em sua extremidade um contato 
duplo. Estes contatos duplos permitem medir simultaneamente a tensão e 
a impedância. Para garantir a medição adequada deve-se ter atenção para 
que os dois contatos encostem no terminal da bateria.  
 

 
 
 
 Assim que o contato for estabelecido corretamente o instrumento 
apresentará automaticamente o resultado mostrado a seguir. 

Sensor de 
Temperatura 
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Armazenamento das medições 
 

 Uma das mais interessantes e importantes funções do WENS 900 é 
sua capacidade de armazenar de forma automática e manual as medições 
e as associá-las à cada bateria medida. Esta capacidade proporciona uma 
análise imediata e posterior com muita precisão do estado e da vida útil da 
bateria. 
 
 Existem duas funções que sempre trabalham juntas. São a Auto 
Hold e a Auto Gravação. Quando o WENS 900 é ligado as duas funções são 
ativadas. Se desejar desativar basta pressionar a tecla ⓯  

Impedância 

PASS – Bateria passou no 
teste 
FAIL – Bateria reprovada no 
teste 

Tensão Temperatura 
 
(se o sensor estiver 
inserido) 
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(Gravação manual ou automática). Para ativar pressione a tecla 
novamente. 
 

• Se as medições passarem de 2 segundos a função Auto Hold é 
ativada. 

• Quando a função Auto Hold está ativa a informação A HOLD é 
mostrada no display.  

• Sempre que a função Auto Hold estiver ativa os dados obtidos são 
imediatamente armazenados em uma posição da memória do 
instrumento. 

• A cada nova medição os dados mostrados em Auto Hold são 
substituídos por esta medição. 

 
 Em conjunto com o Auto Hold também é ativada a função média 
ou AVG (em inglês Average ou AVG significa média). 
 

• A função AVG calcula o valor médio de medidas consecutivas (até 
100 medidas). 

• Esta função calcula a média da Impedância ou da Tensão. 

• No modo de medição de Impedância o valor mostrado no meio do 
display é a média. Os valores de tensão e temperatura mostrados 
em outro ponto do display não são médias. 

• No modo de medição de tensão o valor principal mostrado é a 
média das medidas. Os outros valores não são médias. 

• Para parar ou limpar as medidas médias pressione o botão F3 (Avg 
Clear). Desta maneira o valor é apagado e o equipamento está 
pronto para começar o cálculo das médias novamente. 

 

 

Dados armazenados 
 

 Os dados armazenados são os seguintes: data, hora, impedância, 

tensão, temperatura, valores de comparação e o status da bateria. Os 

dados podem ser analisados no próprio WENS 900 ou em um computador. 
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 A memória pode armazenar 251 bancos de bateria. A posição 000 

(chamada Open Unit) é usada para dados temporários. As posições 001 a 

250 são usadas nas medições e armazenados. Cada banco pode armazenar 

até 300 baterias. Cada bateria pode armazenar até 100 medições. 

 A tabela a seguir ilustra estes conceitos (Unit = Banco; Cell = 

Bateria e Address = endereço da memória) 

 

 Observe que todas as baterias de um banco devem ser do mesmo 

fabricante, modelo e terem a mesma idade. Misturar tipos, modelos e 

idades podem gerar problemas tanto para as baterias novas como para as 

velhas.   

 Cada banco de baterias será comparado com os dados de baterias 

existentes para poder fornecer informações de alarme. Se a bateria 

testada não estiver armazenada, a posição 000 (Open Unit) pode ser usada 

para armazenar os dados. Posteriormente, estes dados podem ser 

movidos para a posição correta da memória.  

 Quando o equipamento está operando no modo de Auto Gravação 

os dados são automaticamente armazenados em uma posição de 

memória. Para selecionar a posição da memória pressione a tecla ⓰ 
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(Seletor rotativo) para acessar a listagem da memória. Usando as teclas ❽ 

(Subir /Descer) selecione a posição da memória onde pretende armazenar 

a medição. 

• A tecla F1 aciona a função Start para iniciar a gravação 

• A tecla F2 aciona a função Replay que mostra os dados já 

armazenados 

• A tecla F3 aciona a função Manage que permite editar os dados 

armazenados 

 No modo de medição usando a tecla da função ⓭ (Tensão / 

Corrente) os dados só podem ser armazenados na posição 000 (Open 

Unit). 

Tela da função Manage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P = Pass – Bateria boa 

W = Warning – Bateria no limite de vida 

F = Fail - Bateria ruim 
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Tela da função Replay 

Análise dos dados armazenados 
 

 Para verificar as medições salvas na memória pressione a tecla ⓫ 

(Dados). Para navegar na memória use as teclas ❽ (Subir 

/Descer/Esquerda/Direita) 

 

Controle remoto e exportação de dados  
 

 O WENS 900 possui a capacidade de mostrar e exportar os dados 

armazenados nele para um computador. Estes dados podem ser 

exportados no formato Excel® e geram planilhas como as mostradas nas 

figuras a seguir. Para isto ser possível é necessário instalar o software que 

está no CD de instalação do WENS 900. Coloque o CD no computador. A 

instalação começará automaticamente. Caso isto não ocorra abra no CD no 

gerenciador de arquivos e clique duas vezes em Setup.exe. Durante a 

instalação é necessário que o cabo USB esteja conectado no computador e 

no aparelho.  
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 Imediatamente ao abrir o software  aparecerá a imagem abaixo.  

Do lado esquerdo é mostrado o display do instrumento e suas teclas. O 

instrumento pode ser manipulado usando o mouse do PC.  

 No lado direito é apresentada a visualização dos dados separados 

em opções comandadas pelas guias na parte superior: Impedance DB, Unit 

List e Monitoring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Controle do aparelho 

Impedance DB, Unit List e 

Monitoring. 
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Modo Impedance DB 
 

 Nesta aba é mostrado o formulário que permite adicionar, editar 

ou deletar informações sobre as baterias. 

 

 

 

 

 

 

 

Unit List (Listagem das medições) 
 

 Nesta opção é possível fazer a transferência das medições 

armazenadas na memória do WENS 900 para o computador e criar 

planilhas Excel®. Também é possível apagar os dados do aparelho. 
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 Monitoring (Monitoração) 
 

 Nesta opção as medições são mostradas em tempo real. São 

mostrados tanto valores como gráficos. Aqui também é possível salvar os 

dados em planilhas Excel®. 
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Planilhas Excel® exportadas 

 

 

 

 

 

A seguir imagens das planilhas exportadas 
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Gráficos das medições 
 

 As informações podem ser processadas no próprio Excel® 

permitindo o acompanhamento gráfico da saúde das baterias ou de 

bancos de baterias como mostrado no exemplo a seguir. 
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Garantia 
 

 A Produtos Eletrônicos FRATA, inscrita no CNPJ nº 60680436/0001-

09, garante por 360 dias o WENS 900, contados a partir da data de emissão 

da Nota Fiscal. 

 Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das 

peças e componentes do equipamento e nas condições normais de uso de 

acordo com as instruções do manual de operação. 

 Essa garantia ficará automaticamente cancelada se o equipamento 

vier a sofrer reparos por pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou 

sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, variações de tensão 

elétrica e sobrecarga acima do especificado, ou qualquer ocorrência 

imprevisível, decorrentes de má utilização dos equipamentos por parte do 

usuário. 
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