
DEKRA Akkutesti
Sähkö- 
   autoille

Sähköautojen akkutesti sähköisen liikkuvuuden 
asiantuntijoilta

DEKRAn sähköautojen akkutesti on nopea, luotettava ja neutraali, ja se 
nostaa nykyistä korkeajänniteakkujen arviointistandardia. Sähköautoilun 
asiantuntijoina, joilla on vuosien kokemus, tiedämme, että käytetyn 
sähköauton akun kuntotila (SoH), joka määritellään jäljellä olevana 
kapasiteettina, vaikuttaa ajoneuvon arvoon ja suorituskykyyn. 
Verkkopohjainen sovelluksemme sähköautojen akkutesti antaa tarkan kuvan 
akun kunnosta, joka määritetään 15 minuutin analyysin perusteella. Koska 
se kattaa suuren määrän sähköautomalleja eri autonvalmistajilta, saat 
neutraalit, riippumattomat akkutestitulokset, joihin voit luottaa ajettaessa, 
ostettaessa ja myytäessäsi käytettyjä sähköautoja.

Korkeajänniteakun kuntotila (State of Health, SoH) 
muutamassa minuutissa

Ratkaisumme tarjoaa sen, mitä autokauppiaat, leasing-yhtiöt ja 
yksityisasiakkaat tarvitsevat ostaakseen, myydäkseen ja käyttäessään 
käytettyjä sähköautoja helposti ja luotettavasti:
	` Korkeajänniteakun SoH-analyysi valmistuu 15 minuutissa.
	` Yksinkertainen, käyttäjäystävällinen prosessi: Yhdistä - kiihdytä - rapor-

toi.
	` Läpinäkyvät, luotettavat ja automerkeistä riippumattomat testitulokset.
	` Helppolukuinen SoH-raportti akun jäljellä olevasta kapasiteetista

Sähköajoneuvot ovat yhä suositumpia, kun maailma siirtyy pois fossiilisista polttoaineista, ja tämä siirtymä tarkoittaa, että käytetyt 
sähköautot ovat monille ensisijainen vaihtoehto. Siksi on välttämätöntä arvioida tarkasti ja helposti niiden suorituskyky ja arvo, joka riippuu 
suurelta osin akun jäljellä olevasta kapasiteetista. Suurjänniteakkujen testit ovat olleet aikaa vieviä, ja niistä on puuttunut luottamusta 
lisäävä avoimuus ja objektiivisuus – tähän asti.

DEKRA On the safe side



Objektiivinen SoH-raportti lisää avoimuutta ja 
luottamusta

DEKRAn raportin tarkoituksena on lisätä käytettyjen 
sähköautojen ostajien, myyjien ja käyttäjien välistä luottamusta. 
Tätä varten olemme varmistaneet, että asiakirjassa esitetään 
keskeiset tiedot - ennen kaikkea akun jäännöskapasiteetti - 
helposti ymmärrettävällä tavalla. Sen pätevyys perustuu 
patentoituun algoritmiimme, jonka arvostettu RWTH Aachenin 
yliopisto on riippumattomasti vahvistanut. Toistaiseksi voidaan 
testata suuri joukko automalleja, ja pyrimme jatkuvasti 
laajentamaan tietokantaamme entistä kattavammaksi.

EVB-akkutesti: 4 yksinkertaista vaihetta
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3. Dynaaminen testi

Lyhyen kiihdytyksen aikana – noin 
100 m – kerätään tietoja, jotta 
patentoitu algoritmi voi suorittaa 
laskelmansa.

4. DEKRAn raportti

Kun testi on suoritettu, akun 
terveydentila näkyy suoraan 
älypuhelimessa. Koko raportti 
voidaan lähettää sähköpostitse 
käyttäjälle.

1. Valmistelu

Avaa akkutestin URL-osoite 
älypuhelimesta ja liitä ajoneuvon 
viestintäliitäntä (VCI) kaapeliin ja 
kaapeli ajoneuvon OBD-porttiin 
(On-Board Diagnostics).

2. Staattinen testi

Tarvittavat diagnostiikkatiedot 
luetaan jolloin ohjelmisto voi 
tarkistaa ajoneuvon yleinen 
valmius.
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Miksi DEKRA?

Sähköautojen akkutestimme on yksi monista turvallisuutta ja kestävyyttä edistävistä ratkaisuista, joita olemme kehittäneet osana pitkäaikaista 
yhteistyötämme autoteollisuuden kanssa. Olemme ennakoineet teollisuuden sopeutumista ja tehostaneet toimintaamme ja tutkimustamme sähköisen 
liikkuvuuden alalla ja säilyttäneet asemamme autoteollisuuden innovaatioiden eturintamassa. Toimimme edelleen kolmannen osapuolen 
palveluntarjoajana, joka on tunnustettu asiantuntemuksestaan ja sitoutunut ajattelemaan eteenpäin asiakkaidemme parhaaksi ja turvallisen, kestävän 
maailman puolesta.

Ota yhteyttä sähköisen liikkuvuuden asiantuntijoihimme, niin saat lisätietoja sähköautojen akkutestistämme.


