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DS150E Car-sats

Nyckelfunktioner

DS150E Car Kit

SV10546SW - Hardware, Färdig för användning
SV10519
- Software, 1 års uppdatering med Hotline
		
Omfattar flera uppdateringar under året
SV10546 – Hardware

SV10516från
– Soft
ware
När den används
verkstadens
egen dator eller laptop,
including multiple updates throughout the year
ger DS150E mekanikerna tillgång till en komplett diagnosOperated
own PC or laptop,
the så
kapacitet.
Anslutfrom
baraa workshop’s
VCI till diagnosuttaget
i fordonet
DS150E gives technicians access to full diagnostic
kommercapability.
den att kommunicera
via Bluetooth, med DS-diagJust connect the VCI to the diagnostic
nosprogramvaran
är installerad
på din dator.via
socket in thesom
vehicle
and it will communicate
Bluetooth with the DS diagnostic software
installed on your own PC.

Specifikation

Tekniska data
Om kunden använder sin
(bilar, endast LCV).
egen PC rekommenderar vi
Key Functionality
Specification
Återställning av servicelampor.
följande:
Avläsning
och
radering
av
felkoder.
Technical data
If the customer is supplying
Intel®
Core i5 eller högre.
(car,
LCV only).och live
their own PC, we
recommend
Avläsning
Service light reset.
the following: Windows 10, Windows 8,
graf-dataparametrar.
Read and erase fault codes.
Windows 7.
Intelligent
Read
and graphskanningssystem
live
Intel® Core 4
i5 or
GBbetter.
RAM (beroende på
kompletta
fordons ECU-skanningar.
data
parameters.
Windows 10, Windows 8,
systemet).
Intelligent
system
scan
(ISS)
Programmering.
Windows 7.
full vehicle ECU scans.
4GB RAM 4 GB ledigt utrymme på
Aktivering
och
justering
Programming.
(dependinghårddisken.
on system).
av komponenter.
Component
activation
4GB free hard
disk x
space.
1440
900 eller högre 		
and
adjustment.
Kodning
av ECU
1440 x 900 or higher
skärmupplösning.
ECU coding.
Skriva ut och spara
screen resolution.
Print and save
Internetuppkoppling.
Internet connection.
diagnosrapporter.
diagnostic reports.
Bluetooth (SPP)
or USB.(SPP) eller USB.
Bluetooth
Dataloggar.
Data
logger.
Adobe Acrobat Reader 8.0
Battery voltage monitoring
Adobe Acrobat Reader 8.0
Övervakning av batterispänning.
or later.
Intelligent system
eller senare
Intelligenta
updates
(ISU). systemuppdateringar.
.
Intelligent
system
Intelligent
systemidentifiering
identification.

DS450E
Car-sats
DS450E
Car Kit

Nyckelfunktioner

Key Functionality

SV11438SW
- Hardware,
Färdig för användning
SV11438
– Hardware
SV10519SV10516
- Software,
1 års uppdatering med Hotline
– Software
including
multiple
updates
throughoutunder
the year
		
Omfattar flera uppdateringar
året
The DS450E package oﬀers diagnostics across key

DDS450E-paketet
erbjuder
tvärs
över
de centraelectronics systems
fordiagnostik
both car, light
and
heavy
la elektroniksystemen
för både
duty vehicles. Powered
by personbilar
Windows 10,och
the lätta
very fordon.
latest
combines
and complete
Windows
10tablet
kombinerar
denultra-mobility
senaste plattans
ultra-rörconnectivity
with
rugged
reliability.
lighet och kompletta anslutningsmöjligheter med en robust
tillförlitlighet.

Specifikation

Specification

Tekniska data

10,1” platta PC-sats, 		

Intelligenta systemuppdateringar.
Intelligent systemidentifiering

Dockningskontakt.
Levereras med tangentbord.

Technical data
10.1” Tablet PC Kit,
(bilar, endast LCV).
Windows 10 Pro.
(car, LCV only).
Windows 10 Pro 64 Bit.
Återställning
10,1
Service
light reset.av servicelampor.
10.1” WUXGA
anti-”WXGA bländfri 		
skärm.
Read
and
erase
fault
codes.
glare
touch
screen.
Avläsning och radering av felkoder.
Read and graph live
128GB SSD 64
storage.
GB eMMC-lagring.
Avläsning och live
data parameters.
8GB RAM.
graf-dataparametrar.
32.5Wh
Intelligent system scan (ISS) Intel® Celeron N4100 4Li-jon 			
polymerbatteri.
fullIntelligent
vehicle ECUskanningssystem
scans.
- cores processor.
Programming.
Wireless LAN
andDDR3L-1600
Bluetooth.
kompletta fordons ECU-skanningar.
4GB
SDRAM.
Component activation
1080p front and
Programmering.
Intel® AtomTM x5-Z8350
and adjustment.
1920p rear webcam.
Quad
Core Processor
Aktivering
ECU
coding. och justering
USB - C.
Print
save
USB 3.0. Trådlöst LAN och Bluetooth.
av and
komponenter.
diagnostic reports.
SIM Card Slot.
Kodning av ECU
4.0 WWAN-antenner.
Data logger.
HDMI Port.
Skrivavoltage
ut ochmonitoring.
spara
USB 2.0.
Battery
Combo microphone
diagnosrapporter.
Intelligent
system
/ headphone
jack 3.0.
USB
updates
(ISU).
stereo
speaker.
Dataloggar.
SD-minneskortläsare.
Intelligent system
Active pen and kickstand.
Övervakning
av
batterispänning.
Mini
identification.
8h battery at
idle.HDMI.
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SV60156

DoIP Adaptor

(diagnos över Internetprotokoll)

Täckning:
Jaguar F-Pace 2018
Kräver vår nyligen lanserade DoIP-adapter för användning av
DoIP-funktionen i DS-diagnosverktyget. SV60156-adaptern tillåter
anslutning mellan DS-diagnosverktyget och fordonets ECU med
hjälp av IP-protokoll.

Jaguar XE & XF 2018

Den finns nu tillgänglig och kan beställas via din lokala återförsäljare.

Land Rover Range Rover Sport 2017>

DoIP-funktionen är kompatibel med broms- och motorstyrningssystemen i dessa fordon. Den omfattar funktionerna Återställning av
servicelampor och Avläsning & borttagning av felkoder.

Land Rover Range Rover Velar 2018>

Om DoIP-funktionen finns tillgänglig
på fordonet, kommer programvaran
att visa en dialogruta som anger vilka
krav som finns på DoIP-adaptern för
diagnoser.

Volvo V90 Cross Country 2017>

Nyckelfunktioner
Tekniska data
(bilar, endast LCV).
Återställning av servicelampor.
Avläsning och radering av felkoder.
Avläsning och live
graf-dataparametrar.
Intelligent skanningssystem kompletta fordons ECU-skanningar.
Programmering.
Aktivering och justering
av komponenter.
Kodning av ECU
Skriva ut och spara
diagnosrapporter.
Dataloggar.
Övervakning av batterispänning.
Intelligenta systemuppdateringar.
Intelligent systemidentifiering

Land Rover Discovery 2017>
Land Rover Sport 2017>

Volvo S90 & V90 2017>
Volvo XC40 2018>
Volvo XC60 2018>
Volvo XC90 2016>

Specifikation
Om kunden använder sin
egen PC rekommenderar vi
följande:
Intel® Core i5 eller högre.
Windows 10, Windows 8,
Windows 7.
4 GB RAM (beroende på
systemet).
4 GB ledigt utrymme på
hårddisken.
1440 x 900 eller högre 		
skärmupplösning.
Internetuppkoppling.
Bluetooth (SPP) eller USB.
Adobe Acrobat Reader 8.0
eller senare

DS150E Car - utbyte
Utbyte av
Delphi kopi testare
SV10546SW - Hardware, Färdig för användning
SV10519
- Software, 1 års uppdatering med Hotline
		
Omfattar flera uppdateringar under året
Obs: Du kan byta ut alla dina gamla och funktionsdugliga testare oavsett fabrikat till en helt ny Delphi testare DS150E.

.

www.elektropartner.com

Har du en Delphi kopi
testare med serie nr.
100251 kan du ta del av
denna möjlighet.
Kontakta din lokala
grossist för ytterligare
information om gällande
villkor och bestämmelser.
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Tekniska
informationspaket
Teknisk information för fordon (VTI) är ytterligare ett programvarupaket som är integrerad i DS-programvaran och
som ger mekanikern kompletta reparationslösningar.

REGISTRERINGSNUMMER
SÖK OCH LÄNK
mellan
AutoFrontal och Delphi

Oavsett vilket fordon du arbetar med i DS programvara kan du trycka
på ”I” knappen, så överförs automatiskt fordonets ID och presenterar alla relevanta tekniska uppgifter för det aktuella fordonet
(tidigare var det bara tillgängligt via ett DS-verktyg, men kan
nu köpas som en fristående produkt utan behov av ett Delphi
DS-verktyg)

Gratis baspaket med
DS-abonnemang

Identifiering.
Underhåll.

Reparationsmanualer.
Adapteringsdata.

SV11509 - VTI Car Basic
SV60135 - VTI Car Ultimate (oberoende)

Kamrem och kamkedja.

Ultimate VTI Car-uppgraderingar kommer inte bara med 1 licens för
DS-diagnosverktyget, utan med 2 extra sessioner som kan användas samtidigt. De extra sessionerna kan vara live på olika datorer
i verkstaden. Som en fristående produkt kan 3 samtidiga sessioner
upprätthållas.

Återkallelser.

Smörjmedel & vätskor.
Tillgång till högspänningssy
stemet.

Ultimate-paketet
+ Det tekniska paketet
+ Smart-paketet
+ Baspaketet:
Säkringar & reläer.
Tekniska ritningar.
SmartFIX 				
(tekniska servicebulletiner).
SmartCASE 			
(verifierade lösningar & tips).

VESA (guidad diagnostik av komponenter) 90 % täckning av den
brittiska bilflottan.
Reparationstider.
Komfort kopplingsscheman.

www.elektropartner.com

