INNOVA 500
מאבחן רב שימושי
אחד ממאבחני זיהום אוויר
המתקדמים ביותר בעל תצוגה
דיגיטאלית גדולה ובוהקת
וניתן להרחבות נוספות

תצורה סטנדרטית
 6תצוגות LED

-

 8מפסקים איכותיים

-

הפעלה מהירה ופשוטה

-

תהליך הפעלה קל של צעד אחר צעד
מדפסת אינטגראלית
מד חום וסל'ד
דרגת דיוק OIML Class 0
בעל תקן אירופאי

-

-

מאבחן זיהום אויר חדיש זה מאחד בתוכו ,את טכנולוגית המיקרופרוססורים המתקדמת ביותר ,והוכן לקראת
הדרישות הגבוהות של המחר.
הטכנולוגיה הדיגיטאלית המתקדמת של התכנון ובנית תא (אינפרה אדום) מדידת ערכי הגז,מאפשר מדידה
ואבחון מהיר של ביצועי הרכב.
הרכב מנצח של תצוגה דיגיטאלית גדולה ובוהקת ,מדפסת אינטגראלית תוכנה ידידותי ופשטות הפעלה
כמתחייב בבחינת זיהום אויר לרכב בן ימינו ,מביא מאבחן חדיש זה לפסגת המקצוענות בענף.
המאבחן מצויד באופן סטנדרטי באביזרים כגון מד סל'ד ,ומד חום ,על מנת לאפשר אבחון מקיף ברכב בנזין
 LPG+CNGהתצוגה הברורה של המאבחן מקלה על הפעלתו ,לוקח זמן קצר על מנת לקבל תוצאות של בדיקת
זיהום אויר לרכב המונע עי' מנוע בנזין ו/או גז .ככ' בדיקת רכב דיזל היא דבר אפשרי ופשוט.

טכנולוגיה עם חשיבה לעתיד
תוצרת חברת  TENהולנד

כתוצאה מהתאמה מלאה לחוקים המחמירים ביותר ורמת דיוק מרבית ,אושר המאבחן על ידי
מספר יצרני רכב ככלי מומלץ לשימוש מוסכי הרשת ,לרכבים המיוצרים על ידם.
 INNOVA 500מוביל בטכנולוגיה של היום ובעתיד.

תוספות אפשרויות.
 EDA2מתאם לבדיקת עשן
מתאם בדיקת עשן לדיזל זה שיוצר והותאם במיוחד
למאבחן מאפשר בדיקת זיהום אויר בפשטות ,ובמינימום
הוצאות תחזוקה.

סורק EOBD
מתאם חכם המאושר עי' מכון התקנים באירופה
לסריקה מהירה ואמינה.

מתאם סל'ד אלקטרוני
מתאם סל'ד זה קורא את סיבובי המנוע
על ידי חיבורו למצבר הרכב.

מתאם לבדיקת NOX
תוספת חיישן זה מאפשרת בדיקת נוקס בעתיד.

נתונים טכניים
מתח כניסה  222/222וולט
הרץ
52
תדר
ואט
צריכה מרבית 02
אל.אי.די.
תצוגה עי'
מדפסת כימית מובנת.
סל'ד 022-0522
( NOXאופציה) 2-5222%

מד חום  2-052צלזיוס
ֵֵ2-02 %
CO
10-20%
CO2
2-02222 PPM HC
0-25% O2
למדה 2.5-2.2
משקל  02קג'

