TXT MULTIHUB
Gränssnitt i toppklass

GO EASIER. GO MULTIHUB.

Lösning i toppklass

mångsidig, snabb, intuitiv i
alla situationer
Under de senaste åren har utbredningen av elektronik i fordon varit
exponentiell och uppnått en mycket hög nivå av komplexitet. Idag måste
reparationsspecialister kunna arbeta på olika typer av fordon, med olika
diagnostiska protokoll och flera anslutningslägen.
I ett sådant sammanhang utvecklade TEXA TXT MULTIHUB ett extremt
mångsidigt fordonsgränssnitt som enkelt anpassar sig till
underhållsaktiviteter, vilket gör den snabb och intuitiv i alla situationer.
Det är en tekniskt avancerad lösning rik på unika tekniska och konstruktiva
funktioner, såsom: möjligheten att verka i 5 miljöer, närvaron av en inbyggd
display, IP53-certifierad robust design, en intelligent uppkopplingsmöjlighet
garanterat av Linux-operativsystemet, hanteringen av CAN FD, DoIP, PassThru protokoll med mera.
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Ett unikt verktyg
för alla miljöer
TXT MULTIHUB är det enda diagnosverktyg som kan ingripa
på bilar, tunga fordon, motorcyklar, båtar, jordbruks- och
byggfordon.
Vid alla tillfällen garanterar den en oöverträffad prestanda
för att slutföra åtgärder på bästa möjliga sätt, med maximal
kundnöjdhet.

Stor användbarhet

tack vare den inbyggda displayen

TXT MULTIHUB är utrustad med en praktisk bakgrundsbelyst display som ger en stor användbarhet
och möjlighet att visa informationen utifrån tre typer av meddelanden:
- kommunikationsläge med displayenheten
- Laddningsspänning i batteriet på det fordon som den är ansluten till
- Driftsstatus som kan vara standarddiagnos, DoIP Wi-Fi, DoIP Ethernet, Pass-Thru.
Vidare tillåter det en konstant kontroll av verktygets användning: det återger mer än 40 meddelanden som
förser tekniker med all den information de behöver vid diagnostiska operationer.

HUVUDMEDDELANDEN
KOMMUNIKATIONSTYP
- USB
- BLUETOOTH
- WI-FI (Station konfig.)
- WI-FI (Hotspot konfig.)

INDIKATOR FÖR FORDONETS
BATTERILADDNING
DRIFTSTATUS
- KLAR
- DIAGNOS
- DOIP
- DOIP ETHERNET
- PASSTHRU

Batterispänning i korthet
TXT MULTIHUB indikerar i displayen, i
realtid, spänningen i det fordonsbatteri
som den är ansluten till. Detta är viktigt
för att utföra vissa diagnostiska
operationer såsom en justering.

Robust, praktisk, behändig

ett "robust verktyg" perfekt i alla situationer
TXT MULTIHUB är utrustad med en specialförstärkt kropp med stötsäkrade hörn. Dess certifierade skyddsnivå
är IP53, och motstår därför vattenstänk och damm. Vidare kan den militära standaren MIL-STD 810G transit
dropptest, låta den ta upp stötar och fall. Alla dessa funktioner låter verktyget ge sitt bästa i alla
driftssituationer.
TXT MULTIHUB är också väldigt behändig och trevlig att se på tack vare sin speciella "robusta design"och den
estetiska omsorg som den byggdes med.

Anslutningsbarhet "utan gränser"
en sann MULTIHUB

Gränssnittet använder en avancerad anslutningsbarhet som gör det möjligt för mekanikerna att arbeta på alla
typer av fordon som kommer in på verkstaden med stor flexibilitet och snabbhet.
Verktyget kommunicerar med displayenheten genom:
- en Wi-Fi-modul för de diagnostiska åtgärder som använder standarder CAN, CAN FD och DoIP
- en nätverkskabel (Ethernet) reserverad för DoIP-åtgärder (ISO 13400)
- en Bluetooth-modul för konventionella diagnoser
- ett USB-uttag för alla typer av diagnoser, inklusive Pass-Thru (SAE J2534-1 och SAE J2534-2).

CAN FD, för högintensiv dataöverföring
CAN FD-protokollet (Controller Area Network Flexible Data-Rate) gör det möjligt att överföra information,
även i stora mängder, 5 gånger snabbare. Med TXT MULTIHUB är det enkelt och intuitivt att hantera denna
kommunikationsstandard.

Inbyggd DoIP, även trådlös
TXT MULTIHUB gör det enkelt utföra diagnostik på fordon utrustade med DoIPk (Diagnostic
over Internet Protocol), även med Wi-Fi. Denna standard som har utvecklats för att hantera
den massiva närvaron av elektronik i fordon och den imponerande mängden av utarbetade
diagnostiska data kräver att du använder en anslutning baserad på IP-protokollet.

Pass-Thru, direkt åtkomst till tillverkarnas data
TXT MULTIHUB, som redan fastslagits, är redo att arbeta i alla konfigurationer, till och med från en
standarddiagnos till Pass-Thru på ett helt automatiskt sätt. Den överensstämmer med föreskrifterna SAE
2534–1 och SAE J2534-2 och kan därför anslutas till ett fordon och ge direkt tillgång till underhålls- och
diagnostikdata som gjorts tillgängliga av fordonstillverkarna, och därför är det viktigt att till exempel uppdatera
programvaran i en eller flera styrenheter.

Linux operativsystem "ombord"
ett kontinuerligt föränderligt gränssnitt
TXT MULTIHUB är utrustad med Linux operativsystem som ger en god användbarhet och förmåga att utvecklas
och anpassa sig utan problem till nya framtida funktioner. Dessutom förbättrar Linux sin IT-säkerhet och
effektivitet tack vare kommunikation i Smart läge: gränssnittet växlar automatiskt kanalerna baserat på
verkstadsdynamiken och på diagnostyperna, och väljer alltid den bästa anslutning som finns tillgänglig utan att
mekanikern behöver ingripa.

Den bästa Wi-Fi-konfigurationen
Station eller hotspot
TXT MULTIHUB kan ansluta till visningsenheten i Stationskonfiguration, på så sätt används verkstadens
W-Fi-nätverk eller alternativt en smartphone. Det här alternativet garanterar större täckning och ett
snabbare utbyte av data mellan IDC5-programvaran och TEXA VCI.

I hotspot-konfigurationen kan i stället en trådlös "point-to-point"-anslutning skapas mellan TXT MULTIHUB
och visningsverktyget. Detta är ett mycket användbart alternativ när verkstaden inte har Wi-Fi-anslutning,
men de diagnostiska åtgärderna kräver större täckning och hastighet, funktioner som Bluetooth inte kan
garantera.

TEXA
TEXA grundades i Italien 1992 och är idag världsledande inom design, industrialisering och produktion av
diagnosverktyg för flera varumärken, avgasanalyser, luftkonditioneringsladdningsstationer och telediagnostiska
enheter för bilar, cyklar, lastbilar, båtar och jordbruksfordon. TEXA finns över hela världen med ett utbrett nätverk
av distributörer: med handel direkt i Brasilien, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Japan, Spanien, USA, Polen och
Ryssland genom sina dotterbolag. TEXA sysselsätter för närvarande cirka 700 personer runt om i världen,
inklusive över 150 ingenjörer och specialister som arbetar inom forskning och utveckling. Under årens lopp har
TEXA fått ett stort antal priser och utmärkelser för innovation i många länder över hela världen. Alla TEXAverktyg är designade, konstruerade och byggda i Italien, med extremt moderna automatiserade produktionslinjer
som garanterar maximal precision. TEXA är särskilt engagerad i kvaliteten hos sina produkter: de erhöll de
strängaste certifieringarna, såsom Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX), en standard
som definieras av VDA, den tyska föreningen för fordonsindustrin som garanterar högsta möjliga
informationsnivå och know-how-skydd mot de allt vanligare cyberattackerna. Den ansluter sig till andra
certifieringar, såsom IATF 16969, som är specifika för de första fordonsleverantörerna. VDA 6.3, som är en
annan metod från tyska tillverkare som etablerade sig som en internationell referenspunkt. ISO/IEC 27001 inom
informationssäkerhetsområdet.

VARNING

Fordonstillverkarnas varumärken och logotyper i detta dokument har uteslutande använts i informationssyfte och används för att klargöra TEXA-produkternas
kompatibilitet med de fordonsmodeller som identifieras av varumärkena och logotyperna. Eftersom TEXA:s produkter och programvara är föremål för kontinuerlig
utveckling och uppdateringar, och som vid läsningen av detta dokument kanske inte kan utföra diagnostik på alla modeller och elektroniska system hos varje
fordonstillverkare som nämns i detta dokument. Hänvisningar till produkter, modeller och elektroniska system i detta dokument måste därför betraktas som rent
vägledande och TEXA rekommenderar att alltid kontrollera förteckningen över "System som kan diagnostiseras" för produkten och/eller programvaran hos de av
TEXA auktoriserade återförsäljarna före ett köp.
Bilderna och fordonets principer i detta dokument har inkluderats enbart i syfte att göra det lättare att identifiera fordonskategorin (bil, lastbil, motorcykel osv.) för
vilken TEXA-produkten och/eller programvaran är avsedd för. Data, beskrivningar och illustrationer kan ändras jämfört med dem som beskrivs i det här
dokumentet. TEXA S.p.A. förbehåller sig rätten att göra ändringar i sina produkter utan föregående meddelande.

För att se in den omfattande täckningen av TEXA produkter, gå in på: www.texa.com/coverage

facebook.com/texacom

Så här kontrollerar du IDC5-kompatibilitet och minsta systemkrav, gå in på: www.texa.com/system
linkedin.com/company/texa
Bluetooth-varumärket tillhör Bluetooth SIG, Inc., USA,
och används av TEXA S.p.A. under licens.

instagram.com/texacom

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.
youtube.com/texacom
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