Autocom
Fordonsdiagnostik

En komplett diagnostiklösning.
CDP+ är ett snabbt och tillförlitligt
diagnosverktyg som fungerar som en länk
mellan fordon och dator. Det fungerar
med såväl äldre som nyare fordon. Det
är bara att ansluta CDP+ till fordonets
diagnosuttag så kommunicerar det
trådlöst med den diagnosprogramvara
som finns installerad på din dator.
Autocoms programvara uppdateras
regelbundet med nya fordonsmodeller
och fler funktioner.
Med CARS kan man ställa modellspecifika diagnoser på bilar och lätta
skåpbilar från 1988 och senare.

Med TRUCKS kan man ställa modellspecifika diagnoser för lätta och
tunga fordon, bussar och släpvagnar
från 1995 och senare.
Vårt diagnosprogram GENERIC är
utformat för fordonsdiagnoser som
baseras på lagstiftning och är särskilt
inriktat på felkoder som rör utsläpp.
GENERIC ingår i CARS och TRUCKS.
CDP+ och våra diagnosprogram har
utvecklats och tillverkas i Sverige
av Autocom.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
FLIGHT RECORDER
Med Flight Recorder-funktionen kan man registrera parametrar i realtid, samtidigt
som man kör fordonet. Under körning kan man genom en knapptryckning göra en
tidsmarkering då symtom visar sig för att senare jämföra de olika parametrarna vid
det markerade tillfället.

FLERFÄRGSINDIKERING
Tack vare flerfärgsindikeringen på CDP+ har du full kontroll över diagnosprocessen.
Olika färger och ljud förmedlar status och indikatorn är placerad för att kunna
ses från långt håll. Om indikatorn exempelvis växlar mellan blått och grönt,
kommunicerar CDP+ med fordonets styrenhet.

KONTAKTDON MED LED
För att lätt hitta diagnosuttaget i fordonet, även när det sitter på ett mörkt och
svåråtkomligt ställe, finns en LED-lampa på kontaktdonet som hjälp. Placering och
utformning gör att belysningen fungerar även när man använder adapterkabeln för
fordon utan ett 16-stifts diagnosuttag.

SPÄNNINGSKONTROLL
När CDP+ är anslutet till fordonet kontrollerar enheten fordonets batterispänning
och anpassar sig automatiskt till fordonets spänningsnivå på 12 eller 24 volt. Blir
spänningen för hög eller låg varnar CDP+ med både ljus- och ljudsignal och man får
även en varning via batterisymbolen i vår diagnosprogramvara.

CHASSINUMMER
I vår programvara CARS har vi en smart funktion som gör att man kan läsa av
chassinumret från det fordon man vill ställa diagnos på. Det garanterar att rätt
modell och år väljs automatiskt. Dessutom väljs automatiskt motorkoder för fordon
som är vanligt förekommande på marknaden.

ISS
Intelligent System Scan skannar igenom alla system i fordonet och visar vilka
felkoder som finns sparade i respektive system. Det sparar tid och man får en snabb
överblick över fela fordonets faktiska status. När ISS är klar kan man därefter välja
ett enskilt styrsystem för att analysera resultaten vidare.

ISI
Intelligent System Identification identifierar och väljer automatiskt vilken typ av
styrenhet som sitter monterad i fordonet. Det garanterar att diagnosen genomförs
ordentligt, med rätt parametrar som krävs.

DESIGN
CDP+ är designad för att tåla tuffa tag på verkstaden. Det har ett skyddande
gummihölje och alla kontakter är täckta med skyddslock. En liten men praktisk
egenskap är den lilla krok som är fäst vid kabeln. Det gör att CDP+ kan hängas i
bilfönstret medan det används eller i ett verktygsskåp för förvaring.

RAPPORTFUNKTION
För att vinna kundernas förtroende är det viktigt att kunna visa vad man har gjort
med deras fordon. Med den inbyggda rapportfunktionen i vår programvara kan man
lägga till felkoder från flera styrenheter i en rapport och visa diagram och data från
realtidsdata. Skriv ut slutresultatet så har du en professionell rapport för kunden.

OBD-FUNKTIONER
I fordonsvalet visas, när modell och system anges, vilka justeringar och anpassningar
som finns tillgängliga för detta val, utan att fordonet behöver vara anslutet. För att
underlätta arbetet finns även en steg-för-steg-guide för alla funktioner. Även de
dataparametrar i realtid som finns visas i valet av fordon.

UNIVERSELL
CDP+ har en unik multiplexteknik som gör att det kan användas på alla slags
fordon, oavsett spänningsnivå och kommunikationsstandard. För fordon som saknar
standard 16-stifts kontaktdon erbjuder vi en komplett uppsättning certifierade och
anpassade adapterkablar.

HJÄLPFUNKTION
För de flesta OBD-funktioner, som justeringar och programmering, finns detaljerade
anvisningar och hjälptexter som stöd för diagnosarbetet. Du finner steg-för-steginformation om förutsättningar, förberedelser och användning av olika funktioner –
även de mest komplicerade funktionerna blir enkla att använda.

*

PRAKTISKA EXEMPEL

RAPPORT
FUNKTION

FLIGHT
RECORDER

Med Flight Recorder är det lätt att registrera olika parametrar till CDP+ från något
av fordonets styrsystem under körning. Det kan vara till stor hjälp för att hitta fel
som rör hastighet, ojämn vägbana, tekniska fel m.m. När du kommer tillbaka kan
man ladda upp data som registrerats till programvaran och i lugn och ro bedöma
och analysera dem.

INTELLIGENT
SYSTEM SCAN

Med rapportfunktion kan man skriva ut rapporter med professionell design,
med er egen företagslogotyp och kontaktuppgifter. Det går också att skriva egna
anteckningar och spara rapporterna i ett arkiv. Det ger en tydlig översikt över
fordonets tekniska förflutna för ökad spårbarhet”

OBDFUNKTIONER

Med ISS kan felsökningsprocessen gå avsevärt fortare. Starta ISS-funktionen,
så analyserar den alla styrenheter i fordonet. När skanningen är klar kan man se
var felkoderna finns tack vare styrsystemets färgkoder. Man kan sedan gå vidare
till de olika systemen för att göra en mer avancerad felsökning med hjälp av
realtidsdata, justeringar och anpassningar.

På fliken för OBD-funktioner i programvaran visas olika alternativ för justeringar
och anpassningar, utan att man behöver stå framför fordonet. Det är särskilt
praktiskt när man söker efter funktioner och inte vet vilket system de sorterats
under. Nyckelprogrammering kan till exempel hittas under system startspärr för
vissa modeller, medan det för andra märken finns under något annat system.

AUTOCOM INFO SYSTEM

PROGRAMVARA

Med Autocom CARS kan man ställa diagnos på bilar
och lätta kommersiella fordon. Den ger möjlighet att
läsa av och radera felkoder, göra justeringar, slå på
och programmera komponenter och funktioner.

Exempel på möjliga funktioner:
•
•
•
•
•

Spridarkodning
Regenerering av dieselpartikelfilter
Serviceläge bromsar
Återställning servicelampa
Batterikodning

Med Autocom TRUCKS kan man ställa diagnos på
lastbilar, bussar, skåpbilar, trailers och släpvagnar.
Den ger möjlighet att läsa av och radera felkoder,
ställa in parametrar och konfigurera, göra justeringar
och kalibreringar.
Exempel på möjliga funktioner:
•
•
•
•

Kalibrering av nivågivare (luftfjädring)
Byta ECU (trailers och släpvagnar)
Kalibrering av koppling
Kalibrering av bromsar

Med Autocom GENERIC kan man ställa diagnos vid
återkommande fordonsbesiktning. Den kan användas
på alla moderna bilar, lastbilar och bussar. GENERIC
ger möjlighet att läsa av och radera felkoder, läsa av
mätvärden och visa fordonsuppgifter.
Exempel på möjliga funktioner:
•
•
•
•
•

ISO 15031
Läsa av bekräftade och utestående felkoder
Läsa av färdighetstester
Emissionsrelaterade data
Tillämpar TSFS 2010:78-standarder

INFO SYSTEM – DET PERFEKTA TILLVALET TILL CARS OCH TRUCKS.
Info System ger ingående beskrivningar av hur man löser de problem
som identifierats på ett fordon efter felsökning. Det är ett professionellt
informationssystem för bilverkstäder som tagits fram för att svara mot alla
verkstäders behov. Välj mellan Basic-, Plus- och Max-versionen, beroende
på vad just ni behöver.
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