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11..00 OObbjjeeccttiivvee

TThhiiss  pprroocceedduurree  pprroovviiddeess  aa  ccoonnssiisstteenntt  pprroottooccooll  ffoorr  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  aann
eelleeccttrriicc  vveehhiiccllee’’ss  BBaatttteerryy  EEnneerrggyy  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  ((BBEEMMSS)),,  aanndd  tthhaatt  ssyysstteemm’’ss  aabbiilliittyy
ttoo  ssaattiissffaaccttoorriillyy  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  mmaaiinn  pprrooppuullssiioonn  bbaatttteerryy((ss))  iinn  tthhee  ccoonnddiittiioonn  rreeqquuiirreedd  bbyy  EEVV
AAmmeerriiccaa’’ss  MMiinniimmuumm  PPeerrffoorrmmaannccee  RReeqquuiirreemmeennttss..

22..00 PPuurrppoossee

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  pprroocceedduurree  iiss  ttoo  pprroovviiddee  aa  ttrraacceeaabbllee,,  qquuaannttiiffiiaabbllee  mmeetthhooddoollooggyy  ffoorr  tthhee
ccoolllleeccttiioonn  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  BBEEMMSS  ddaattaa..  TThhiiss  aaccttiivviittyy  iiss  mmeeaanntt  ttoo  qquuaannttiiffyy  rreessuullttss  oobbttaaiinneedd
ffrroomm  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  BBEEMMSS  wwhheenn  ooppeerraattiinngg  aann  eelleeccttrriicc  vveehhiiccllee  oonn  aa  ddaayy--ttoo--ddaayy  bbaassiiss
tthhrroouugghh  vvaarryyiinngg  ccoonnddiittiioonnss..  AAlltthhoouugghh  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  tteesstt  aanndd  mmoonniittoorr  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee
ooff  tthheessee  ssyysstteemmss  ttoo  eennssuurree  tthhee  ssuucccceessssffuull  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  BBEEMMSS,,  tteessttss  ooff  ootthheerr
ssuubbssyysstteemmss  oorr  ppoorrttiioonnss  ooff  iinnddiivviidduuaall  ssuubbssyysstteemmss  aarree  aaddddrreesssseedd  bbyy  ootthheerr  TTeesstt  PPrroocceedduurreess..
TThhiiss  tteessttiinngg  aanndd  ddaattaa  aaccqquuiissiittiioonn  mmeeeettss  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  EEVV  AAmmeerriiccaa
TTeecchhnniiccaall  RReeqquuiirreemmeennttss  ssppeecciiffiicc  ttoo  tthhee  BBEEMMSS..

33..00 DDooccuummeennttaattiioonn

DDooccuummeennttaattiioonn  aaddddrreesssseedd  bbyy  tthhiiss  pprroocceedduurree  sshhaallll  bbee  ccoonnssiisstteenntt,,  eeaassyy  ttoo  uunnddeerrssttaanndd,,  eeaassyy
ttoo  rreeaadd,,  aanndd  rreeaaddiillyy  rreepprroodduucciibbllee..  TThhiiss  ddooccuummeennttaattiioonn  sshhaallll  ccoonnttaaiinn  eennoouugghh  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo
““ssttaanndd  aalloonnee””;;  tthhaatt  iiss,,  bbee  sseellff--ccoonnttaaiinneedd  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  aallll  iinnddiivviidduuaallss  qquuaalliiffiieedd  ttoo  rreevviieeww
iitt  ccoouulldd  bbee  rreeaassoonnaabbllyy  eexxppeecctteedd  ttoo  rreeaacchh  aa  ccoommmmoonn  ccoonncclluussiioonn,,  wwiitthhoouutt  tthhee  nneeeedd  ttoo
rreevviieeww  aaddddiittiioonnaall  ddooccuummeennttaattiioonn..  RReevviieeww  aanndd  aapppprroovvaall  ooff  tteesstt  ddooccuummeennttaattiioonn  sshhaallll  bbee  iinn
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  EETTAA--AACC000044,,  ““RReevviieeww  ooff  TTeesstt  RReessuullttss..””  SSttoorraaggee  aanndd  rreetteennttiioonn  ooff  rreeccoorrddss
dduurriinngg  aanndd  ffoolllloowwiinngg  tteessttiinngg  aaccttiivviittiieess  sshhaallll  bbee  ccoommpplleetteedd  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  PPrroocceedduurree  EETTAA--
AACC000011,,  ““CCoonnttrrooll,,  CClloossee--oouutt  aanndd  SSttoorraaggee  ooff  DDooccuummeennttaattiioonn..””
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44..00 PPrreerreeqquuiissiitteess

44..11 PPeerrssoonnnneell  ccoonndduuccttiinngg  tteessttiinngg  uunnddeerr  tthhiiss  pprroocceedduurree  sshhaallll  bbee  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  tthhee
rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhiiss  pprroocceedduurree  aass  eevviiddeenncceedd  bbyy  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  bbyy  tthhee  PPrrooggrraamm
MMaannaaggeerr  oorr  TTeesstt  MMaannaaggeerr,,  aannyy  aapppplliiccaabbllee  SSAAEE  TTeesstt  IInnssttrruuccttiioonnss,,  aanndd  tthhee
AAddmmiinniissttrraattiivvee  CCoonnttrrooll  PPrroocceedduurreess,,  pprriioorr  ttoo  ccoommmmeenncciinngg  aannyy  tteessttiinngg  aaccttiivviittiieess..

44..22 OOvveerraallll  eerrrroorr  iinn  rreeccoorrddiinngg  oorr  iinnddiiccaattiinngg  iinnssttrruummeennttss  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  ±±22%%  ooff  tthhee
mmaaxxiimmuumm  vvaalluuee  ooff  tthhee  vvaarriiaabbllee  bbeeiinngg  mmeeaassuurreedd,,  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  eexxcceepptteedd..
PPeerriiooddiicc  ccaalliibbrraattiioonn  sshhaallll  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  aanndd  ddooccuummeenntteedd  ttoo  eennssuurree  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh
tthhiiss  rreeqquuiirreemmeenntt..  [[TThhiiss  eerrrroorr  vvaalluuee  ddooeess  nnoott  aappppllyy  ttoo  iinnssttrruummeennttaattiioonn  ppeerrmmaanneennttllyy
iinnssttaalllleedd  bbyy  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  tthhaatt  iiss  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  RRFFPP..]]

44..33 AA  lliisstt  ooff  aallll  iinnssttrruummeennttaattiioonn  uusseedd  iinn  tthhee  tteesstt  sshhaallll  bbee  iiddeennttiiffiieedd  oonn  AAppppeennddiixx  AA,,  aanndd
aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  tteesstt  rreessuullttss..  IItt  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn::

44..33..11 MMaannuuffaaccttuurreerr

44..33..22 MMooddeell  NNuummbbeerr

44..33..33 SSeerriiaall  NNuummbbeerr

44..33..44 LLaasstt  CCaalliibbrraattiioonn  ddaattee

44..33..55 NNeexxtt  CCaalliibbrraattiioonn  ddaattee

44..44 AAnnyy  ddeevviiaattiioonn  ffrroomm  tthhee  tteesstt  pprroocceedduurree  aanndd  tthhee  rreeaassoonn  ffoorr  tthhee  ddeevviiaattiioonn  sshhaallll  bbee
aapppprroovveedd  iinn  aaddvvaannccee  bbyy  tthhee  PPrrooggrraamm  MMaannaaggeerr  oorr  TTeesstt  MMaannaaggeerr  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh
EETTAA--AACC000022,,  ““CCoonnttrrooll  ooff  TTeesstt  CCoonndduucctt,,””  aanndd  ssoo  nnootteedd  oonn  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ddaattaa
sshheeeett((ss))..

44..55 NNeecceessssaarryy  rreeccoorrddiinngg  eeqquuiippmmeenntt  sshhaallll  bbee  iinnssttaalllleedd  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  ddooeess  nnoott  hhiinnddeerr
vveehhiiccllee  ooppeerraattiioonn  oorr  aalltteerr  tthhee  ooppeerraattiinngg  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  vveehhiiccllee..
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55..00 MMeeaassuurreemmeenntt  ooff  BBaatttteerryy  EEnneerrggyy  MMoonniittoorriinngg  SSyysstteemm  ((BBEEMMSS))
PPeerrffoorrmmaannccee

TThhiiss  pprroocceedduurree  iiss  ddeessiiggnneedd  aass  aa  nnoonn--iinnttrruussiivvee,,  qquuaalliittaattiivvee  eevvaalluuaattiioonn  ttooooll  ttoo  aassssiisstt  tthhee  TTeesstt
MMaannaaggeerr  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  iiff  tthhee  BBEEMMSS  iiss  ooppeerraattiinngg  ccoorrrreeccttllyy..  BBaasseedd  uuppoonn  tthhee
mmaannuuffaaccttuurreerr’’ss  ssuubbmmiittttaall,,  tthhee  vveehhiiccllee  wwiillll  bbee  aassssuummeedd  ttoo  ccoonnttaaiinn  aa  BBEEMMSS  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee
ssttiippuullaatteedd..11  TThhee  BBEEMMSS  sshhaallll  bbee  eevvaalluuaatteedd  ttoo  eennssuurree  iitt  iiss  ccaappaabbllee  ooff  pprrooppeerrllyy  mmaaiinnttaaiinniinngg
tthhee  bbaatttteerryy..

EEVV  AAmmeerriiccaa  SShhaallll  SSttaatteemmeenntt  ##3333  ssttaatteess::

““TThhee  vveehhiiccllee  sshhaallll  bbee  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aa  BBaatttteerryy  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  ((BBMMSS))..  TThhiiss  ssyysstteemm
sshhoouulldd  ccoonnttrrooll  pprrooppuullssiioonn  bbaatttteerryy  ppaacckk  aanndd  mmoodduullee  vvoollttaaggeess,,  tteemmppeerraattuurreess  aanndd  ssttaattee  ooff
cchhaarrggee..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  BBMMSS  sshhaallll  aauuttoommaattiiccaallllyy  lliimmiitt  bbaatttteerryy  ddiisscchhaarrggee  bbeellooww  aa  pprree--
ddeetteerrmmiinneedd  mmiinniimmuumm  lleevveell..  TThhee  cchhaarrggeerr  ssyysstteemm  sshhoouulldd  iinncclluuddee  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  eeaacchh
mmoodduullee  iinn  tthhee  bbaatttteerryy  ppaacckk  aatt  eeqquuaall  tteemmppeerraattuurree  aanndd  wwiitthhiinn  tthhee  aalllloowweedd  tteemmppeerraattuurree  rraannggee
ooff  tthhee  bbaatttteerryy  tthhrroouugghhoouutt  eeaacchh  cchhaarrggee--ddiisscchhaarrggee  ccyyccllee..””

TThheerree  aarree  sseevveerraall  mmeetthhooddss  ooff  vveerriiffyyiinngg  tthhee  BBEEMMSS  iiss  ooppeerraattiinngg  ccoorrrreeccttllyy..  RReeccoorrdd  aallll
ccoommmmeennttss  mmaaddee  oonn  aa  ccooppyy  ooff  AAppppeennddiixx  AA,,  aanndd  iinncclluuddee  iinn  tthhee  TTeesstt  RReeppoorrtt..

55..11 EEvvaalluuaattiioonn  ooff  BBaatttteerryy  TTeemmppeerraattuurree((ss))

BBaatttteerryy  tteemmppeerraattuurree  aaffffeeccttss  bbaatttteerryy  ccaappaacciittyy  aanndd  lliiffee..  UUnneeqquuaall  mmoodduullee  tteemmppeerraattuurreess
wwiitthhiinn  tthhee  pprrooppuullssiioonn  ppaacckk  ccaann  rreessuulltt  iinn  uunneevveenn  cchhaarrggiinngg  aanndd  ddiisscchhaarrggiinngg  aanndd  eevveenn
pprreemmaattuurree  ffaaiilluurree..  IInnddiiccaattiioonnss  ooff  eerrrraattiicc  oorr  iinnccoonnssiisstteenntt  bbaatttteerryy  tteemmppeerraattuurreess  mmaayy
bbee  aa  ssiiggnn  tthhee  BBEEMMSS  iiss  nnoott  ooppeerraattiinngg  ccoorrrreeccttllyy..  TThhiiss  ccoonnddiittiioonn  wwaarrrraannttss  ffuurrtthheerr
ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  tthhee  vveehhiiccllee  mmaannuuffaaccttuurreerr..

55..22 EEvvaalluuaattiioonn  ooff  BBaatttteerryy  PPeerrffoorrmmaannccee  oonn  CChhaarrggee

TThhee  aabbiilliittyy  ooff  aa  bbaatttteerryy  ttoo  rreecchhaarrggee  iinn  aa  ccoonnssiisstteenntt  mmaannnneerr  ((bbaasseedd  uuppoonn
tteemmppeerraattuurree,,  SSOOCC,,  eettcc..))  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  pprroobblleemmss  wwiitthh  tthhee  bbaatttteerryy  oorr  tthhee
BBEEMMSS..  BBaatttteerriieess  wwhhiicchh  aarree  cchhaarrggeedd  iinn  aa  ccoonnssiisstteenntt  mmaannnneerr  ffoolllloowwiinngg  ssiimmiillaarr
ddiisscchhaarrggeess  iinnddiiccaattee  tthhee  BBEEMMSS  aanndd  tthhee  bbaatttteerryy  aarree  ooppeerraattiinngg  aapppprroopprriiaatteellyy..
IInnccoonnssiisstteenntt  rreecchhaarrggee  ttiimmeess,,  rreellaattiivveellyy  sshhoorrtt  oorr  lloonngg  cchhaarrggee  ttiimmeess,,  oorr  eerrrraattiicc
ppeerrffoorrmmaannccee  dduurriinngg  oorr  ffoolllloowwiinngg  aa  cchhaarrggee,,  aarree  iinnddiiccaattiioonnss  tthhee  bbaatttteerryy  oorr  BBEEMMSS
mmaayy  nnoott  bbee  ooppeerraattiinngg  pprrooppeerrllyy..  TThhiiss  ccoonnddiittiioonn  wwaarrrraannttss  ffuurrtthheerr  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  tthhee
vveehhiiccllee  mmaannuuffaaccttuurreerr..

                                                       
11EEVV  AAmmeerriiccaa  rreeqquuiirreess  aallll  pprroodduuccttiioonn  lleevveell  vveehhiicclleess  ttoo  hhaavvee  aa  BBEEMMSS  ((SShhaallll  SSttaatteemmeenntt  ##3333))..  VVeehhiicclleess  wwiitthhoouutt  aa
BBEEMMSS  mmaayy  bbee  tteesstteedd  aass  ““pprroottoottyyppee””  vveehhiicclleess;;  hhoowweevveerr,,  iinn  tthhaatt  ccaassee,,  tthhiiss  pprroocceedduurree  wwoouulldd  nnoott  aappppllyy..
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55..33 EEvvaalluuaattiioonn  ooff  BBaatttteerryy  PPeerrffoorrmmaannccee  oonn  DDiisscchhaarrggee

TThhee  aabbiilliittyy  ooff  aa  bbaatttteerryy  ttoo  ddiisscchhaarrggee  iinn  aa  ccoonnssiisstteenntt  mmaannnneerr  ((bbaasseedd  uuppoonn
tteemmppeerraattuurree,,  SSOOCC,,  eettcc..))  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  pprroobblleemmss  wwiitthh  tthhee  bbaatttteerryy  oorr  tthhee
BBEEMMSS..  BBaatttteerriieess  wwhhiicchh  ddiisscchhaarrggee  iinn  aa  ccoonnssiisstteenntt  mmaannnneerr  ffoolllloowwiinngg  ffuullll  cchhaarrggeess
iinnddiiccaattee  tthhee  BBEEMMSS  aanndd  tthhee  bbaatttteerryy  aarree  ooppeerraattiinngg  aapppprroopprriiaatteellyy..  IInnccoonnssiisstteenntt
ddiisscchhaarrggee  ccaappaabbiilliittiieess  ((aass  mmeeaassuurreedd  bbyy  kkWWhh  oorr  AAhh  oouutt)),,  hhiigghh  oorr  llooww  bbaatttteerryy
tteemmppeerraattuurreess  oorr  eerrrraattiicc  cchhaarrggee  ppeerrffoorrmmaannccee  ffoolllloowwiinngg  aa  ddiisscchhaarrggee  aarree  iinnddiiccaattiioonnss
tthhee  bbaatttteerryy  oorr  BBEEMMSS  mmaayy  nnoott  bbee  ooppeerraattiinngg  pprrooppeerrllyy..  TThhiiss  ccoonnddiittiioonn  wwaarrrraannttss
ffuurrtthheerr  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  tthhee  vveehhiiccllee  mmaannuuffaaccttuurreerr..  [[NNoottee  tthhaatt  aa  ffaauullttyy  oorr  ddiissaabblleedd
cchhaarrggeedd  mmaayy  aallssoo  ccaauussee  iimmpprrooppeerr  cchhaarrggiinngg..]]

55..44 EEvvaalluuaattiioonn  ooff  BBaatttteerryy  SSyysstteemm  VVoollttaaggeess

TThhee  BBEEMMSS  sshhoouulldd  ccoonnttrrooll  pprrooppuullssiioonn  bbaatttteerryy  ppaacckk  aanndd  mmoodduullee  vvoollttaaggeess  ttoo
pprreecclluuddee  ccoonnddiittiioonnss  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  ddeettrriimmeennttaall  ttoo  tthhee  bbaatttteerryy..  VVoollttaaggeess  wwhhiicchh
cchhaannggee  rraappiiddllyy  oonn  ddiisscchhaarrggee  aarree  aann  iinnddiiccaattiioonn  tthhaatt  oonnee  oorr  mmoorree  mmoodduulleess  mmaayy  hhaavvee
ffaaiilleedd..  AA  ssuuddddeenn  ddeeccrreeaassee  iinn  bbaatttteerryy  vvoollttaaggee  sshhoouulldd  ttrriiggggeerr  tthhee  BBEEMMSS  ttoo  ccoonnttrrooll
ddiisscchhaarrggee  rraatteess..  TThhiiss  mmaayy  bbee  eevviiddeenncceedd  bbyy  aa  pprreemmaattuurree  lloossss  ooff  ppoowweerr  oorr  tteellll--ttaalleess
iilllluummiinnaattiinngg  oouutt  ooff  sseeqquueennccee,,  oorr  nnoott  aatt  aallll..  TThheessee  ccoonnddiittiioonnss  wwaarrrraanntt  ffuurrtthheerr
ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  tthhee  vveehhiiccllee  mmaannuuffaaccttuurreerr..

55..55 EEvvaalluuaattiioonn  ooff  TTeellll--TTaalleess

TTeellll--ttaalleess  aarree  nnoorrmmaallllyy  pprroovviiddeedd  ttoo  aalleerrtt  tthhee  ooppeerraattoorr//ddrriivveerr  tthhaatt  bbaatttteerryy  lliimmiittss  aarree
bbeeiinngg  aapppprrooaacchheedd..  TThheerree  iiss  uussuuaallllyy  aa  ssppeecciiffiicc  sseeqquueennccee  ooff  iilllluummiinnaattiioonn,,  ssttaarrttiinngg
wwiitthh  tthhee  iilllluummiinnaattiioonn  ooff  aann  iinnffoorrmmaattiioonn  tteellll--ttaallee  aanndd  ccuullmmiinnaattiinngg  wwiitthh  tthhee
iilllluummiinnaattiioonn  ooff  aa  ffiinnaall  tteellllttaallee  ccoonnccuurrrreenntt  wwiitthh  aa  ppoowweerr  rreessttrriiccttiioonn  oorr  lliimmiittiinngg  ffeeaattuurree
((iinniittiiaatteedd  bbyy  tthhee  BBEEMMSS))..  IIlllluummiinnaattee  ooff  tthheessee  tteellll--ttaalleess  oouutt  ooff  sseeqquueennccee  oorr  nnoott  aatt  aallll
mmaayy  iinnddiiccaattee  tthhee  BBEEMMSS  iiss  ooppeerraattiinngg  iinnccoorrrreeccttllyy,,  oorr  tthhee  bbaatttteerryy  iiss  ooppeerraattiinngg
eerrrraattiiccaallllyy..  EEiitthheerr  ooff  tthheessee  ccoonnddiittiioonnss  wwaarrrraanntt  ffuurrtthheerr  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  tthhee  vveehhiiccllee
mmaannuuffaaccttuurreerr..
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77..00 GGlloossssaarryy

88..11 BBEEMMSS  --  BBaatttteerryy  EEnneerrggyy  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm..

88..22 EEffffeeccttiivvee  DDaattee  --  TThhee  ddaattee,,  aafftteerr  wwhhiicchh  tthhee  pprroocceedduurree  hhaass  bbeeeenn  rreevviieewweedd  aanndd
aapppprroovveedd,,  tthhaatt  tthhee  pprroocceedduurree  ccaann  bbee  uuttiilliizzeedd  iinn  tthhee  ffiieelldd  ffoorr  ooffffiicciiaall  tteessttiinngg..

88..33 PPrrooggrraamm  MMaannaaggeerr  --  AAss  uusseedd  iinn  tthhiiss  pprroocceedduurree,,  tthhee  iinnddiivviidduuaall  wwiitthhiinn  EElleeccttrriicc
TTrraannssppoorrttaattiioonn  AApppplliiccaattiioonnss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  oovveerrssiigghhtt  ooff  tthhee  EEVV  AAmmeerriiccaa
PPeerrffoorrmmaannccee  TTeesstt  PPrrooggrraamm..  [[SSuubbccoonnttrraacctt  oorrggaanniizzaattiioonnss  mmaayy  hhaavvee  ssiimmiillaarrllyy  ttiittlleedd
iinnddiivviidduuaallss,,  bbuutt  tthheeyy  aarree  nnoott  aaddddrreesssseedd  bbyy  tthhiiss  pprroocceedduurree..]]

88..44 SShhaallll  --  IItteemmss  wwhhiicchh  rreeqquuiirree  aaddhheerreennccee  wwiitthhoouutt  ddeevviiaattiioonn..  SShhaallll  ssttaatteemmeennttss  iiddeennttiiffyy
bbiinnddiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss..  AA  ggoo,,  nnoo--ggoo  ccrriitteerriioonn..

88..55 SShhoouulldd  --  IItteemmss  wwhhiicchh  rreeqquuiirree  aaddhheerreennccee  iiff  aatt  aallll  ppoossssiibbllee..  SShhoouulldd  ssttaatteemmeennttss
iiddeennttiiffyy  pprreeffeerrrreedd  ccoonnddiittiioonnss..

88..66 TTeesstt  DDiirreeccttoorr  --  TThhee  iinnddiivviidduuaall  wwiitthhiinn  EElleeccttrriicc  TTrraannssppoorrttaattiioonn  AApppplliiccaattiioonnss
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aallll  tteessttiinngg  aaccttiivviittiieess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  EEVV  AAmmeerriiccaa  PPeerrffoorrmmaannccee
TTeesstt  PPrrooggrraamm..

88..77 TTeesstt  DDiirreeccttoorr’’ss  LLoogg  --  AA  ddaaiillyy  ddiiaarryy  kkeepptt  bbyy  tthhee  TTeesstt  DDiirreeccttoorr,,  PPrrooggrraamm  MMaannaaggeerr,,
TTeesstt  MMaannaaggeerr  oorr  TTeesstt  EEnnggiinneeeerr  ttoo  ddooccuummeenntt  mmaajjoorr  aaccttiivviittiieess  aanndd  ddeecciissiioonnss  tthhaatt
ooccccuurr  dduurriinngg  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  aa  PPeerrffoorrmmaannccee  TTeesstt  EEvvaalluuaattiioonn  PPrrooggrraamm..  TThhiiss  lloogg  iiss
nnoorrmmaallllyy  aa  rruunnnniinngg  ccoommmmeennttaarryy,,  uuttiilliizziinngg  ttiimmeedd  aanndd  ddaatteedd  eennttrriieess  ttoo  ddooccuummeenntt  tthhee
ddaayyss  aaccttiivviittiieess..  TThhiiss  lloogg  iiss  eeddiitteedd  ttoo  ddeevveelloopp  tthhee  DDaaiillyy  TTeesstt  LLoogg  ppuubblliisshheedd  wwiitthh  tthhee
ffiinnaall  rreeppoorrtt  ffoorr  eeaacchh  vveehhiiccllee..

88..88 TTeesstt  EEnnggiinneeeerr  --  TThhee  iinnddiivviidduuaall((ss))  aassssiiggnneedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  aannyy
ggiivveenn  tteesstt..  [[EEaacchh  ccoonnttrraaccttoorr//ssuubbccoonnttrraaccttoorr  sshhoouulldd  hhaavvee  aatt  lleeaasstt  oonnee  iinnddiivviidduuaall
ffiilllliinngg  tthhiiss  ppoossiittiioonn..  IIff  ssoo,,  tthheeyy  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aaddhheerriinngg  ttoo  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss
ooff  tthhiiss  pprroocceedduurree..]]

88..99 TTeesstt  MMaannaaggeerr  --  TThhee  iinnddiivviidduuaall  wwiitthhiinn  EElleeccttrriicc  TTrraannssppoorrttaattiioonn  AApppplliiccaattiioonnss
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  tteesstt  pprrooggrraamm  ffoorr  aannyy  ggiivveenn  vveehhiiccllee((ss))
bbeeiinngg  eevvaalluuaatteedd  ttoo  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  EEVV  AAmmeerriiccaa  PPeerrffoorrmmaannccee  TTeesstt
PPrrooggrraamm..  [[SSuubbccoonnttrraacctt  oorrggaanniizzaattiioonnss  mmaayy  hhaavvee  ssiimmiillaarrllyy  ttiittlleedd  iinnddiivviidduuaallss,,  bbuutt  tthheeyy
aarree  nnoott  aaddddrreesssseedd  bbyy  tthhiiss  pprroocceedduurree..]]
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99..00 RReeffeerreenncceess

99..11 EEVV  AAmmeerriiccaa  TTeecchhnniiccaall  RReeqquuiirreemmeennttss

99..22 EETTAA--AACC000011,, RReevviissiioonn  22  --  ““CCoonnttrrooll,,  CClloossee--oouutt  aanndd  SSttoorraaggee  ooff  DDooccuummeennttaattiioonn””

99..33 EETTAA--AACC000022,, RReevviissiioonn  22  --  ““CCoonnttrrooll  ooff  TTeesstt  CCoonndduucctt””

99..44 EETTAA--AACC000044,, RReevviissiioonn  22  --  ““RReevviieeww  ooff  TTeesstt  RReessuullttss””

99..55 EETTAA--AACC000055,, RReevviissiioonn  22  --    ““TTrraaiinniinngg  aanndd  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  RReeqquuiirreemmeennttss  ffoorr
PPeerrssoonnnneell  UUttiilliizziinngg  EETTAA  PPrroocceedduurreess””

99..66 EETTAA--AACC000066,, RReevviissiioonn  22  --  ““VVeehhiiccllee  VVeerriiffiiccaattiioonn””

99..77 EETTAA--TTPP001111,,  RReevviissiioonn  11  --  ““RReecceeiipptt  IInnssppeeccttiioonn  PPrroocceedduurree””
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AAppppeennddiixx  AA
BBaatttteerryy  EEnneerrggyy  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  ((BBEEMMSS))

CCoommmmeenntt  SShheeeett
((SShheeeett  11  ooff  11))
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