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Product card

Data

AS
nummer: M0020

EAN: 5902129093701

Produkttyp: Brandneu

Line: STANDARD LINE

Produzent: MSG

Ersatz fur: ---

Product
status: Active

Description:
Tester do diagnostyki regulatorów 12/24V.
Tester for diagnostics of voltage regulators
12/24V.

---PL---
Tester służy do diagnostyki regulatorów napięcia
alternatorów. Produkt symuluje sygnały sterujące
z Elektronicznego Modułu Sterującego tj. ECU
(ang. Electronic Control Unit) do testowanego
regulatora napięcia. Posiada także wbudowane
interfejsy fizyczne i protokoły komunikacyjne
wszystkich aktualnie obecnych na rynku trybów
sterowania. Tester ma możliwość zmiany
istniejących i wdrożenia nowych funkcji i
interfejsów w oprogramowaniu. Produkt
przeznaczony jest do pojazdów, których
znamionowe napięcie instalacji elektrycznej
wynosi 12V oraz 24V i obsługuje standardy: COM
- LIN, BSS, (BSD). Obsługa urządzenia jest
prosta i intuicyjna, a kolorowy wyświetlacz
pozwala na wygodny odczyt wyników. Ważną
zaletą produktu jest możliwość aktualizacji
oprogramowania przez port USB w celu dodania
nowych protokołów. Proces diagnostyki trwa
poniżej 2 minut.
Obsługiwane sygnały:
COM - LIN, BSS, (BSD)
RLO - Lexus, Toyota
SIG - Ford, Volvo, Mazda, Land Rover
P-D - Kia, Mazda
C - Honda, Acura, Subaru,KIA, Hyundai
D+

---ENG---
Tester for diagnostics of voltage regulators. The
device simulates control signals from ECU -
Electronic Control Unit for a tested voltage
regulator. It contains integrated physical and
program interfaces of all actually existing control
modes of modern alternators. The handset tester
possesses the opportunity to change existing and
implement new functions and interfaces in the
software. They can be useful when repairing both
the alternator and the whole car. The product is
designed for vehicles whose rated voltage of
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electrical installations is 12V or 24V and supports
standards: COM - LIN, BSS, (BSD). The device’s
control is easy and user-friendly, the indication is
very convenient due to the color display. Software
update for new protocols is carried out through
USB port. Diagnostics lasts about 2 minutes.
Supported standards:
COM - LIN, BSS, (BSD)
RLO - Lexus, Toyota
SIG - Ford, Volvo, Mazda, Land Rover
P-D - Kia, Mazda
C - Honda, Acura, Subaru, KIA, Hyundai
D+
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