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A.D.N. Com.
Importator de echipamente, scule și consumabile pentru industrie,
service-uri auto, agricultură.

Str.Docolina, nr. 9, București
Tel/ fax: 021 420 21 44/ 021 404 83 23
office@adn-facom.ro
Mobil: 0766 317 041
www.adn-facom.ro

Producator:  BOSCH Cod: KTS 560 si KTS 590

INTERFATA PENTRU DIAGNOZA AUTO

Diagnoză ECU de ultimă generaţie pentru eficienţă maximă

Noile module robuste KTS 560 şi KTS 590 se bazează pe aplicaţia de diagnoză Bosch ESI[tronic] 2.0.
Acestea sunt compatibile nu numai cu cele mai importante protocoale de diagnoză existente în
prezent (ISO; SAE; OBD-CAN; CAN high speed, middle speed, low speed, etc), dar şi cu protocoale
viitoare care au la bază Ethernet.

În plus, pot fi utilizate în paralel mai multe protocoale de diagnoză – ceea ce vă permite să utilizaţi
şi portalurile pentru diagnoză şi reprogramare ale producătorului autovehiculului, în conformitate
cu EURO 5.

În afară de sistemele de comunicare ale autovehiculului, se pot măsura cu uşurinţă şi în mod
eficient tensiunea, rezistenţa şi intensitatea curentului.

Mai mult, testerul KTS 590 este echipat cu un osciloscop cu două canale care nu doar indică evoluţia
tensiunii şi a intensităţii, ci le şi analizează în mod direct. Toate semnalele autovehiculului provenite
de la senzori şi dispozitive de
acţionare pot fi măsurate cu
ajutorul KTS 590 sau KTS 560.

Pe lângă portul USB 2.0, este
integrat şi un hardware Bluetooth®
puternic, ce permite realizarea unei
conexiuni mobile stabile cu un
computer cu sistem de operare
Windows.

Scurtă prezentare a avantajelor
dumneavoastră
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KTS 560

• Diagnoză ECU şi tehnologie de măsurare
• Dotat cu multimetru cu 1 canal KTS 560
• Dotat cu multimetru cu doua canale KTS 590
• Dotat cu osciloscop cu doua canale KTS 590
• Canale de măsurare izolate
• Rezistenţă intrare >900 kΩ
• Specificaţii tehnologie de măsurare
• Interval de măsurare 200 mV-60 VDC/
• 30 V ca, 42 V ca maxim
• Cuplare cc, ca, cc(+), cc(-)
• Sursă semnal CH1/CH2: U, 100 A, 600 A;
• Pini de diagnoză între 1 şi 15
• (fără 4, 5)
• Deflexie X 25 μs-1s
• Mod de declanşare Manual, Auto-Temporizare,
• Auto-Nivel
• Gamă de frecvenţe Până la 5 MHz
• Rată de eşantionare 20 MS/s (MS = mega eşantioane)
• Interval de măsurare 200 mV-60 V cc/30 V ca
• Precizie ±0,75% din valoarea măsurată, plus
• ±0,25% din intervalul de măsurare
• Gamă de frecvenţe
• curent alternativ
• 10 Hz-100 kHz (-3 dB)
• Interval de măsurare 100 Ω-1 MΩ
• Rezoluţie 0,1 Ω-1000 Ω
• (în funcţie de intervalul de măsurare)
• Rezistenţă intrare >9 MΩ
• Comandaţi o soluţie

Pret promo modul KTS 560: 1800 euro + TVA
Pret promo modul KTS 590:  2300 euro + TVA

OBS. Licenta este obligatorie incepand cu prima zi de folosire dupa cum urmeaza:
- Tip BASIC 12 luni:  850 euro fara TVA

sau
- Tip MASTER 12 luni: 1210 euro fara TVA (include scheme si verificari electrice)
• Orice tip de licenta include suport tehnic si asistenta tip HOTLINE (telefonic)

Oferta valabila in limita stocului disponibil!
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