UNIProbe - TwinProbe

To professionelle løsninger til
UNIProbe og TwinProbe,- to analoge og digitale oscilloskoper, - er de bedste og mest komplette løsninger til konventionel diagnose test.
De kan bruges på alle bilmærker og er begge lige effektive på motorcykler, scootere, ATV, både og jetski samt lette og
tunge køretøjer, busser, specialkøretøjer og landbrugsmaskiner.

UNIProbe er den mest komplette løsning og indeholder mere end 6 forskellige værktøjer i en og samme enhed:
OSCILLOSKOP
Med fire uafhængige analoge kanaler og SIV funktion til fortolkning af
målingssignalet (med IDC4 software).
BATTERISONDE
Til test af batterier samt analyse og kontrol af hele start- og ladesystemet.
TNET
Til elektrisk test og analyse af kommunikationsnetværk på biler (CAN, VAN. LIN).
SIGNALGENERATOR
Til simulering af impulser frembragt af sensorer og reproduktion af kommandoerne fra styreenhederne.
MULTIMETER
Til måling af spænding, modstand og strøm.
TRYKTESTER
Til at kontrollere brændstof- og turbo ladetryk på alle køretøjer.

TwinProbe er en god investering. Den er meget handy takket være den trådløse forbindelse. Den er ligeså professionel
som UNIProbe og indeholder et oscilloskop, signalgenerator, voltmeter og amperemeter.

OSCILLOSKOP
To uafhængige analoge kanaler med et inputområde op til 200V samt SIV
funktion til korrekt fortolkning af signalkurver.
SIGNALGENERATOR
Til simulering af impulser frembragt af sensorer og reproduktion af kommandoerne fra styreenhederne.
AMPEREMETER
Denne funktion kan udføres med oscilloskopfunktionen kombineret med
BICOR tænger (Amperetænger).
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UNIProbe og TwinProbe kan kommunikere med alle TEXA skærmenheder og Windows PC’ere uden brug af kabler
takket være trådløs Bluetooth teknologi. Du kan derfor bevæge dig ubesværet omkring køretøjet og på værkstedet.
Det indbyggede 7.4V litiumbatteri sikrer en enestående batteritid ved løbende brug. Denne løsning følger TEXAs filosofi
omkring ”trådløs diagnose”, der sigter mod afskaffelse af alle kabler på værkstedet.

SOFTWARE PLATFORM
SOFTWARE PLATFROM IDC4 OG MSS
UNIProbe og TwinProbe anvender styresystemet IDC4, som alle andre TEXA værktøjer;
diagnose- og autodiagnose softwaren med indbygget database og enestående dækning af
mærker og modeller.
IDC4 er både tilgængelig i en standardversion for PC, MULTI PEGASO OG AXONE 4 samt en
POCKET version til bærebare skærmenheder til AXONE serien, men mulighederne i softwaren
er grundliggende ens for alle. Den trådløse Bluetooth forbindelse eller sammenkobling via et
USB kabel giver mulighed for at overføre data fra værktøjet til skærmenheden.

For de som ikke har eller ikke ønsker hele styresystemets platform
i IDC4, findes MSS (målingssystem software), til funktioner for
oscilloskop, batterisonde, TNET, multimeter, tryktest og signalgenerator i en separat software platform specifikt for UNIProbe og
TwinProbe.

SIV FUNKTION
Oscilloskoptest udført med UNIProbe og TwinProbe sikrer en fremragende registrering af værdier
og præcis identifikation af målingen, men det som mekanikeren mest har brug for, er et effektivt
system, der kan hjælpe ham/hende med en korrekt identifikation af graferne fra instrumentet.
For at kunne afgøre om det analyserede signal er korrekt eller ej, er det nødvendigt at have referencedata; værdier som tydeligt viser de kritiske punkter, der skal analyseres.
Derfor har TEXA udviklet et hjælpeprogram, der guider mekanikeren gennem testen. Denne hjælpefunktion er en
software algoritme, der kaldes S. I.V. (Signal Information Viewing).
Takket være dette system viser UNIProbe og TwinProbe ikke blot signalet; de bruger målingerne og tilegnede data,
behandler alle informationer, analyserer dem og giver en vurdering i realtid.
De er rent faktisk i stand til at behandle signalerne fra de forskellige sensorer eller aktuatorer, der vedrører målingen
samt sammenligne tilegnede data med data i den interne database og kan derved straks vise eventuelle signal
uregelmæssigheder.
Denne funktion kan anvendes nemt og hurtigt begyndende fra ledningsdiagrammet på det system, som skal analyseres,
eller fra listen over komponenter.
Når enheden, som skal tjekkes, vælges, så aktiveres oscilloskopet automatisk med den rette opsætning til at kunne teste
komponenten korrekt.

Alle TEXA
produkter har 24
måneders garanti

For at se den omfattende dækning af TEXA produkter, besøg
www.texa.com/applicationlist
For at se demoer af TEXA instrumenter I brug, besøg
www.texa.com/demo

Besøg TEXA’s website for information
om IDC4 kompatibilitet og minimum
systemkrav:
www.texa.com/system

SEKS FUNKTIONER I ÉT
ET PROFESSIONELT OSCILLOSKOP
UNIProbe og TwinProbe er to instrumenter, der begge har en fremragende ydeevne og er ekstremt pålidelige. TwinProbe
har indbygget et digitalt oscilloskop med en kanal til 40 Ms/sek eller to kanaler til 20 Ms/sek med inputs udvidet op til
200 Volt, hvorimod UNIProbe kan registrere 20 Ms/sek med to aktive kanaler eller 10 Ms/sek med fire aktive kanaler
og en maks. indkommende spænding på ± 50 Volt. Denne ydeevne er mærkbart højere end på andre tilgængelige
løsninger på markedet.

LAV- OG HØJSPÆNDINGSTEST
I kombination med et specielt kabelsæt kan UNIProbe måle og analysere både høj- og lavspændingssignaler med
en fremragende lethed og effektivitet. Testen af højspændingskablet (især det, som forbinder alle elektroniske
komponenter, der kører med spændinger på flere tusinde volt) giver mulighed for at f.eks. teste tændingssystemer på
benzinmotorer eller overvåge elektriske impulser til spoler og tændrør. De er også udstyret med 200 Volt strømmoduler
til hybridmotorer, som har været på markedet i årevis.
Målingerne foretaget med et oscilloskop, selv de mest præcise, omsættes altid til en graf, som mekanikeren skal være i
stand til at analysere. Derfor er der udviklet et hjælpeværktøj til UNIProbe. Takket være dette specielle program er det
nu muligt at tolke disse data.
Til lavspændingstests, f.eks. udmålingen af signalet fra et butterfly potentiometer, viser programmet den typiske kurve
for acceleration og, hvis der er mikro-afbrydelser til stede, blokeres billedet og uregelmæssigheden vises på grafen.

SEKS VÆRK
BATTERI, TÆNDING OG GENOPLADNINGSTEST
Sammen med batterisondefunktionen og BPP sættet kan UNIProbe hurtigt og nemt udføre en komplet test af
systemets elementer og komponenter bestående af startmotor, generator og batteri. Resultatet er en sikker diagnose
og pålidelige reparationer. BPP sættet er udstyret med fire analoge input kanaler og to input kanaler til ampere målinger.
Et halvautomatisk diagnosesystem analyserer tændingssystemet som en helhed (derfor de individuelle komponenter
og ledninger) for at finde årsagen til fejlen. På baggrund af de udførte målinger præsenterer programmet en mulig
diagnose, der angiver den mest sandsynlige årsag til fejlen. Denne omsættes til en rapport, som kan udskrives og
videregives til kunden, og indeholder detaljer omkring de udførte målinger og tests.

ELEKTRISK FUNKTIONSTEST AF NETVÆRK
På netværkskommunikation BUS (dvs. CAN, VAN, LIN) er elektriske og elektroniske uregelmæssigheder ikke
nødvendigvis forårsaget af systemet eller komponenter, men er oftere en konsekvens af fysisk beskadigelse af det
elektroniske netværk. Dette kan f.eks. ske efter beskadigelse eller fysisk forringelse af ledninger. I andre tilfælde kan
de være forårsaget af utilsigtet afbrydelse af en ledning under reparation. De kan også udspringe fra ekstra ECU’er
og enheder, der ikke er blevet monteret korrekt. I alle tilfælde kan en elektrisk analyse udføres med UNIProbe, med
indbygget TNET modul, direkte på ledningsføringen til de forskellige netværkstyper med testsonderne.

KTØJER I ÉT
MULTIMETER-FUNKTION
UNIProbe giver mulighed for at måle spænding, strøm og modstand med den største lethed; UNIProbe gør det også
muligt at teste dioder (for at fastslå om en diode fungerer korrekt eller ej, og om den bliver polariseret), udføre strømgennemgangstests (for at fastslå om der er en kortslutning mellem to poler) samt datalogger til overvågning af langsomme
signaler, som spænding eller variabel modstand, og registrere ændringer over tid.
Med TwinProbe er det muligt at måle strøm med BICOR tænger.

SIGNALGENERATOR
UNIProbe og TwinProbe kan fungere som en PWM signalgenerator til at teste enheder. Tests kan udføres på mekaniske
komponenter som aktuatorer, trykkontakter på dieselmotorer, styring af turboer eller EGR ventiler. Takket være
UNIProbe og TwinProbe kan man vurdere, om uregelmæssigheden er forårsaget af en elektronisk fejl eller en mekanisk skade. Ved at anvende UNIProbe og TwinProbe sammen med IDC4 softwaren kan man foretage justeringer og se
konsekvenserne ved at sammenligne dem med de foreslåede parametre i autodiagnosen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
UNIProbe
Strømforsyning: 8 – 32 VDC
Intern batteriladespænding: 10 – 32 VDC, indbygget 7.4 V,
1Ah litiumbatteri
Batteritid: op til 5 timer
Maks. strømtræk: 1.2 A ved 12 V
Driftstemperatur: 0 / +45°C
Opbevaringstemperatur: -20 / +60°C
Luftfugtighed ved drift: 10 % ÷ 80 % uden kondens
Dimensioner og vægt: 155x178x55 mm (eksklusiv Bluetooth antenne), 1.2 Kg
Gældende standarder: Direktiv 1999/05/CE
Elektromagnetisk kompatibilitet: ETSI EN 301 489-17
V1.2.1, EN 61326/1
Sikkerhed: EN60950-1, EN61010/1
OSCILLOSKOP
Kanaler: 4 uafhængige inputkanaler med en analog
båndbredde på 10 MHz (-3 dB); sampling rate 20 MS/sek ved
10 bit med 1 eller 2 aktive kanaler, 10 MS/sek ved 10 bit med
3 eller 4 aktive kanaler.
Maks. input spænding: +/- 50 Vmax, AC eller DC kobling
Vertikal skala for hver kanal: fra 20 mV/Div til 50 V/Div
Horisontal skala: fra 500 mV/Div til 5s/Div
Trigger: kilde CH1, CH2, CH3, CH4, valgbar, trigger afbrydelse
Visningstilstand: Normal, Auto, Enkelt optagelse
Måling af følgende værdier: frekvens, periode, RMS, Vmax,
Vmin.
MULTIMETER
Galvanisk isolation op til 1 kV for sikre målinger
Spændingsmålinger
Maksimal målbar spænding: ± 400VDC, input impedans 4.7
MΩ, 3 cifret opløsning; tre værdiområder, med automatisk eller manuelt skaleringsvalg: 0-6 V, 6-60 V, 60-400 V AC/DC
Modstandsmålinger
Tre værdiområder, med automatisk eller manuelt skaleringsvalg: 0-1000 Ω, 1-100 kΩ, 100 - 10 MΩ, opløsning: 3 cifre

Strømmålinger
Strømmålinger udført ved at tilslutte sonder fra TEXA “BICOR”
serien til jackstikkene på værktøjets front
Strømgennemgangstest, Diodetest
TNET FUNKTION
Fejlfinding CAN ISO11898, ISO11519 netværk
BPP FUNKTION
Fejlfinding på startsystemer
Spændingsmålinger: DC op til 50VDC
TwinProbe
Strømforsyning: 8-35 VDC
Internt batteri: 3,7 V, 1 Ah
Batteritid: 1,45 timer med 2 aktive kanaler
Maks. strømtræk: 480 mA ved 12 V
Driftstemperatur: 0 / +45°C
Opbevaringstemperatur: -20 / +60°C
Dimensioner og vægt: 140x140x25 mm. 340 g
Indbygget Bluetooth antenne
OSCILLOSKOP
Kanaler: 2 uafhængige inputkanaler med en analog
båndbredde på 10 MHz (-3 dB); sampling rate 40 MS/sek ved
10 bit med 1 aktiv kanal, 20 MS/sek ved 10 bit med 2 aktive
kanaler.
Maks. input spænding: +/- 200 Vmax, AC eller DC kobling
Vertikal skala for hver kanal: fra 20 mV/Div til 50 V/Div
Horisontal skala: fra 500 mV/Div til 50s/Div
Trigger: kilde CH1, CH2
Strømmålinger
Strømmålinger udført ved at tilslutte sonder fra TEXA “BICOR”
serien

ADVARSEL

Varemærker og logoer fra køretøjs producenter i denne brochure er udelukkende brugt for informations formål, for at forklare kompatibiliteten mellem TEXA’s produkter og modeller
og køretøjerne identificeret af varemærker og logoer. Da TEXA’s produkter og software er omfattet af kontinuerlig udvikling og opdateringer, kan der muligvis ikke udføres diagnose
på alle modeller og elektroniske systemer for hver af de nævnte køretøjs producenter som er nævnt i denne brochure. Referencer til mærker, modeller og elektroniske systemer i denne
brochure skal derfor betragtes som vejledende og TEXA anbefaler altid at tjekke listen med “Systemer der kan diagnosticeres” i produktet og/eller softwaren hos TEXA’s autoriserede
forhandlere før et eventuelt køb. Billeder og køretøjs skitser i brochuren er inkluderet med det ene formål at gøre det lettere at identificere køretøjs kategorien (car, truck,
bike, etc.) hvor til at TEXA produktet og/eller softwaren er tilsigtet. Data, beskrivelser og illustrationer kan blive ændret sammenlignet med dem i denne brochure. TEXA S.p.A.
forbeholder sig retten til at lave ændringer på deres produkter uden yderligere varsel.

www.facebook.com/texacom
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