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007935910260

007935910255

Лиценз TPMS Connect Evo
(абонамента за първата година е включен в цената)

 Годишен абонамент за актуализации 
Tpms Connect Evo

 007935900385 TPMS Connect Evo – Съоръжение за
обслужване на датчиците за налягане в гумите
(функционира с лиценз 007935910260 или 007935910270)

 007935900385
код: описание:

Функции:

007935910245

• Програмиране на датчиците (клониране)
• Четене на параметрите на датчика (температура, налягане, състояние на батерията)
• Активиране на датчиците
• Четене и изтриване на грешки
• Активиране/деактивиране на системата
• Настройка на зимни/летни гуми

Годишен абонамент за актуализации
Tpms Connect Evo OBD

007935910270 Лиценз TPMS Connect Evo OBD 

Функции:

007935900395 Кит OBD за тестер TPMS Evo• Програмиране на датчиците (клониране)
• Четене на параметрите на датчика
  (температура, налягане, състояние на батерията)
• Активиране на датчиците

(абонамента за първата година е включен в цената)

(необходимо е да закупите лиценз 007935910270

код: описание:
TPMS Connect Evo – Съоръжение за
обслужване на датчиците за налягане в гумите
(функционира с лиценз 007935910260 или 007935910270)

-
 

ТЕСТ, КЛОНИРАНЕ НА ДАТЧИЦИТЕ
 

Функцията за тестване на превозното средства дава
възможност да се провери правилното действие на
датчиците и техните батерии по време на приемането
на превозното средство в сервиз (преди започването на
каквито и да било намеси) – позволява записване и
разпечатка на резултатите от изпитванията за клиентите
(от PC). Възможност за клониране на
ID на датчика

  
 

   
  

   
 

 
 

-ДИАГНОЗА НА КОНТРОЛЕРА TPMS

-

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

  

 

-  РАЗПЕЧАТКА НА ПРОТОКОЛА 

Улеснява обслужването на автомобила при

редица дейности, свързани с колелата и

системата TPMS, като посочва момента за

затягане на датчиците към колелото и

вентилите, посочва налягането на гумите и

позволява проверка на означенията на

датчиците за налягане като резервни части.

Възможност за проверка на грешките
и причините за евентуалното светване на контролната
лампа TPMS на таблото, безжично измерване на
температурата и налягането в гумите, идентификация
ID на датчиците без техния демонтаж.
Позволява програмиране на ID на датчика. 

Позволява проверка на функционирането на
системата TPMS и налягането в гумите след
извършване на сервизните дейности.
Свързването на тестера TPMS към компютър
PC позволява разпечатка на пълния протокол
от проведените тестове.
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Универсални програмируеми
датчици

 

 

Технически данни за комплекта EOBD 

- Обслужвани протоколи (ISO11898 CAN – ISO9141 K/L – ISO14230 K)
- Специфичен софтуер за всеки ECU на превозно средство.

 

Технически данни 

-
 
Размери:

 
160x80x36

     

-
 
Дисплей:

       
 

-   
 

- Зарядно устройство 
- Клавиатура:  7 бутона 
- Карта памет SD 
- Бъзер  
- Недемонтируема устойчива на удари гума (IP54) 
- Езици::        

   

-
 
Възможност за четене на данни:

     
 

    

 

-
 

USB
 

2.0 Bluetooth 2.0
 

-
 

Aктуализиране на база данни:
 

.
 

-
 

Обслужвани марки превозни средства:
  

  
 

Товарни:     
Видове датчици:

Стандартна Конфигурация  
Съоръжение, Адаптер, USB кабел и диск CD-ROM     

От месец ноември 2014 година
мониторирането на налягането в гумите

е задължително за всички превозни средства.

 

Намаляване на разходите за складиране на 
резервните части благодарение на възможността 
за програмиране на произволни универсални 
датчици. Програмата TPMS Connect Evo подпомага 
стъпка по стъпка на етапа на програмиране и може 
да се използва за повече от 95% от моделите 
превозни средства.
Комплектът за препрограмиране позволява 
програмиране на датчиците в превозните средства 
чрез гнездото за диагностика. Уредът притежава 
функция за активиране на датчиците
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Смяна на летните гуми
на зимни и обратно

Ротация на гумите

Смяна на датчиците
поради изтощаване на
вътрешната батерия

Повреда на датчика

 
                3-инчов, 128x64-пиксели, графичен LCD с технология,
повишаваща яркостта при използване на слънчевата светлина

                              възможност за непрекъсната работа в
продължение на седмица (тествайки 30 превозни средства на ден)

            италиански, английски, френски, испански, португалски,
немски, датски, полски, турски, китайски и японски, 
Чешки, румънски, словенски, руски.
                                                     ID на датчика (във формат
HEX/DEC), налягане, температура, състояние на батериите,
вътрешно състояние на датчика.

чрез включване на PC с USB кабел.
                                                                Acura, Alfa, Audi, Bentey, BMW, Bugatti,
Cadilac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Hummer,
Infiniti, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Mercury, Mini,
Mitsubischi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab Skoda, Toyota, Volkswagen, Volvo.

Renualt, Man, Mercedes-Benz
 Beru, Continental-SiemensVDO, Entire -TRW, Lear, Pacific, 
Schrader, Alligator, Huf, EU-PRO/T-PRO   

Универсален приемник
200MHz – 1 GHz Клавиатура със 7 бутона

Компактният размер
улеснява работата при
датчиците в гумите

Устойчив на удари
гумен корпус

Устойчива литиева батерия

USB гнездо
Всички гнезда в уреда са защитени 
с гумени капачки със степен на защита IP54Захранващо гнездо

Контрастен LCD екран
Запазва четливаст и
при силна слънчева светлина

Литиеви батерии:
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