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Emisní zákony pod kontrolou
Nejrychlejší průběh testu

FUTURE SOLUTIONS FOR TODAY



RYCHLÁ ANALÝZA VÝFUKOVÝCH PLYNŮ 
U ZÁŽEHOVÝCH A VZNĚTOVÝCH MOTORŮ.

V ždy po ruce a vždy připraven k použití. Jednoduché, rychlé a 
intiutivní měření. Tyto vlastnosti charakterizují AVL DiTEST CDS. 

CDS slibuje zákazníkům, že více lze docílit prostřednictvím modu-
larity. To znamená, že nejkratší časy cyklů a nejpřesnější měření 
umožňují výnosnou perspektivu. Postavte se k budoucnosti čelem 
a spojte se s technologickým lídrem v oblasti emisní a diagnostické 
techniky. Nechte se překvapit všestranností analyzátorů výfukových 
plynů AVL DiTEST, vyrobených pro opravdové profesionály. 

zákonými ustanoveními.
Rychlejší shoda se



JASNÝ, RYCHLÝ A 
SROZUMITELNÝ.

Zahrnuje databázi zákazníků a vozidel.

Zkouška měření emisí –  
jednoduché uživatelské kroky.

Výsledný protokol včetně loga f irmy pro zákaznickou 
loajalitu.

Jednoznačné zobrazení v ýsledků.

Udělejte si představu, jak snadno lze 
provést emisní měření. Systém vás bude 
efektivně a jasně navádět celým postupem 
od údajů o zákazníkovi, přes provedení 
zkoušky až k výslednému protokolu.

ĆÍSLO JEDNA DÍKY ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGII 
DOKONALÉ ANALYZÁTORY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ.

Moto firmy AVL DiTEST na poli analyzátorů výfukových plynů zní – „Naše 
zařízení musí ulehčit práci, zkrátit potřebnou dobu testu a musí vyhovat 
nejnovějším standardům v autoservisu a emisních stanicích.“ To je ten 
rozdíl proti ostatním.

DŮVODY HOVOŘÍ SAMY ZA SEBE:
 ▬  Nejefektivnější aplikace a použití,  

vše je jasné, rychlé a srozumitelné
 ▬ Ochrana investic a vysoká návratnost – 

 ▬  Analyzátor výfukových plynů, který vydělává: 
nejrychlejší start měření a postupy, nejvyšší dostupnost výbavy, 
žádné prostoje. Lze rozšířit o nové funkce a aplikace, díky tomuto 
modulárnímu řešení

 ▬  Od všeho to nejlepší 
robustní konstrukce, odolné materiály, solidní zpracování – nejdoko-
nalejší technologie uvnitř

 ▬  Nejnovější technologie,  
která drží krok s pokrokem. 
Připravený pro budoucí požadavky na hardware a software (např. 
zákonné požadavky, vysoká přesnost měření opacity, revoluční měřicí 
technologie, apod.)

ANALYZÁTOR VÝFUKOVÝCH PLYNŮ 
PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY: 
AVL DITEST GAS 1000

Čtyř nebo pěti složkový analyzátor. Pro 
měření vyýfukových plynů zážehových mo-
torů: HC, CO. CO2, O2 a Lambda. Možnost 
dostavby o pátý prvek NOx.

VÝHODY:
 ▬  Vysoká přesnost měření – třída 0
 ▬ Lze použít i při velké kondenzaci
 ▬ Možnost dostavby měření NOx
 ▬ Téměř žádná údržba, kalibrace možná jednou ročně
 ▬ Propracovaný servisní koncept
 ▬ Schválen Evropskou směrnicí pro měřicí přístroje MID

ANALYZÁTOR VÝFUKOVÝCH PLYNŮ 
PRO VZNĚTOVÉ MOTORY: 
AVL DISMOKE 480

Opacimetr pro měření výfukových plynů u 
vznětových motorů.

VÝHODY:
 ▬  Malá, lehká měřicí komora s jednoduchou údržbou
 ▬ Bezdrátové připojení pomocí Bluetooth
 ▬  Pouze jedna sonda pro všechny nákladní a osobní vozidla bez rozdílu 

průměru výfuku
 ▬ Velmi rychlý start přístroje a rychlé odezvy
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MĚŘENÍ OTÁČEK A TEPLOTY MOTOROVÉHO OLEJE:

Univerzální, integrované měření otáček a tep-
loty motorového oleje u zážehových a vzně-
tových motorů. Také u vozidel, která nejsou 
vybavena OBD zásuvkou. Při práci AVL DiTEST 
AUX 2000 staví na odzkoušené a ověřené 
technologii přístroje DiSpeed 492. 

VÝHODY VÝROBKU:
 ▬ Vznětové, zážehové, dvoudobé, čtyřdobé, 3 až 12 válcové motory, 

bez nutnosti konfigurace. Získáte správné otáčky s nejnižší námahou
 ▬ Nejlepší pokrytí
 ▬ Jednoduché připevnění s integrovaným magnetem
 ▬ Automatická kalibrace a monitorování funkcí
 ▬ Dlouhodobá budoucí využitelnost, protože není závislý na elektric-

kých signálech vozidla
 ▬ Měření otáček motoru, jak stabilních tak i dymanických křivek

EOBD KOMUNIKACE 
AVL DITEST OBD 1000 A VCI 1000

Jednoduchým zapojením do standardizované EOBD zásuvky vozidla lze 
snadno a rychle zajistit příslušné hodnoty potřebné pro emisní testy 
(např. otáčky motoru a teplotu motorového oleje). U nejmodernějších 
vozidel není proto potřeba používat externí teplotní sondu oleje a zaříze-
ní pro měření otáček motoru.

VÝHODY VÝROBKU:
 ▬ Jednoduchá manipulace
 ▬ Velká úspora čásu
 ▬ Bezdrátová Bluetooth komunikace
 ▬ Varovný bzučák jako ochrana proti ztrátě konektoru

SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ:

Univerzální rozhraní a volitelné 
propojení do světa IT. AVL DiTEST je 
certifikovaný pro mnoho dílenských 
sítí, specifických sítí některých zemí 
a PC systémů.

 ▬ Jednoduché připojení do firem-
ních sítí jako síťový klient

 ▬ Volitelná možnost připojení přes 
W-LAN

 ▬ Zkušební vedení se připojuje 
prostřednictvím standadrdních 
rozhraní

 ▬ Certifikace sítě ASA
 ▬ Certifikace GIEG LAN a GIEG NET 

ROZŠÍŘENÁ ANALÝZA  
VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

AVL DiTEST CDS poskytuje možnost 
analyzovat emisní hodnoty ve 
větším rozsahu než požaduje zákon 
pro měření emisí. To umožňuje 
trvale měřit zážehové a vznětové 
motory, jak současně tak i kombi-
novaně. Všechny hodnoty lze podle 
potřeby zazanmenat, uložit, nahrát 
nebo editovat prostřednictvím 
standadrdního softwaru.
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