
FUTURE SOLUTIONS FOR TODAY

AVL DITEST SCOPE
Přesné měřicí zařízení pro automobily

Přesné výsledky
v rekordním čase.



Nejrychlejší cesta
k spolehlivým výsledkům.

AVL DITEST SCOPE – 
MĚŘICÍ JEDNOTKY PRO AUTOMOBILY

Počet elektronických komponentů v motorových vozidlech se několika-
násobně zvýšil během posledních 15 let. Tyto komponenty se stávají 

nepostradatelnými pro celkovou funkčnost dnešních automobilů. Analýza 
těchto komponentů je komplexní úkol s velkou výzvou. AVL DiTEST oscilo-
skopy 1200, 1400 a 8400 jsou perfekním a přesným měřicím zařízením pro 
tuto práci. Navádějí uživatele prostřednictvím profesionálního diagnostické-
ho procesu hledání závad ve třech jednoduchých krocích. Možnost přesného 
určení závady vám ušetří čas a materiál, protože můžete lokalizovat přesně 
ten díl, který je potřeba vyměnit. AVL DiTEST – nejlepší způsob, jak rychle a 
spolehlivě odhalit závady vozidla.



INTELIGENTNÍ MEŘENÍ, KTERÉ VÁM UŠETŘÍ ČAS,  
PENÍZE A STRES. 
AVL DiTEST Scope – tento inteligentní měřicí systém pro dílny umožňuje 
rychlou a profesionální diagnostiku závad, prověřováním elektronických 
komponentů pro určení jednoznačné příčiny existující závady. Jeho 
robustní technologie a rozsah příslušenství zaručuje přesné měření 
různých typů motorů a také elektronických komponentů vozidla. Díky 
jednoduchému ovládacímu softwaru nepotřebují uživatelé, kteří budou 
používat digitální dvou nebo čtyřkanálový osciloskop s vysokým rozliše-
ním pro měření automobilových signálů, žádné speciální školení. AVL 
DiTEST Scope je spolehlivé a velmi přesné zařízení pro potřeby vašich 
měření. 

NEJMODERNĚJŠÍ HARDWARE:
 ▬  Galvanická izolace mezi měřicí jednotkou a počítačem zabraňuje  

zkratování
 ▬ Diferenciální měřicí kanály fungují bez rušení
 ▬ Generator křivek pro simulaci signálů
 ▬ Měřicí sondy s barevným rozlišením pro snadné použití
 ▬ Automatické vynulování a demagnetizace
 ▬ 5-letá záruka na přesnost měření bez potřeby kalibrace
 ▬ Automobilové snímače
 ▬  Stabilní a velmi lehká horčíková skříň s pryžovou ochranou pro  

nejnáročnější dílenská prostředí

PROMYŠLENÝ SOFTWARE:
 ▬ Intuitivní a snadno pochopitelný operační systém
 ▬  Více než 400 přednastavených měřicích funkcí pro rychlé a snadné 

získání spolehlivých výsledků
 ▬  Automatické rozpoznání snímačů s barevným kódováním zaručuje 

správné nastavení a zapojení
 ▬  Všechna měření zahrnují podrobné instrukce krok za krokem,  

návody na zapojení a podrobné popisy
 ▬  Informativní display a vyhodnocení křivek díky automatické  

konfiguraci měřicích rozsahů
 ▬ Přímé porovnání vzorových křivek pro okamžité vyhodnocení měření

GALVANICKÁ IZOLACE MEZI 
OSCILOSCOPEM A POČÍTAČEM 

Galvanická izolace chrání kom-
ponenty osciloskopu AVL DiTEST 
před zkraty. Tento systém zabra-
ňuje, aby se osciloskop poškodil 
spojenými obvody kostry, když 
jsou měřicí jednotky připojeny 
do el. sítě nebo do počítače. Tím 
se zabraňuje poškození kompo-
nentů vozidla nebo uvnitř osci-
loskopu. 

Dílenské použití: 
Během diagnostiky závad je 
k vozidlu připojena nabíječka 
baterií a počítač je připoje-
ný do el. sítě. U normálních 
měřících zařízení a napájecích 
zdrojů pro počítače se vytvoří 
spojený obvod uzemnění, který 
může vést k chybným měřením 
nebo poškození komponentů. 
Galvanická izolace zabraňuje 
vzniku těchto jevů.

DIFERENCIÁLNÍ MĚŘICÍ KANÁLY 

Diferenciální kanály umožňují, 
aby se každé měření provádělo 
při 40 MS/s s využitím celého 
měřicího rozsahu. Každý kanál 
lze použít samostatně a to 
umožňuje měřit elektriku, odpor 
a napětí současně. Během pro-
cesu měření se lze tak vyvarovat 
zkratovaným obvodům a chyb-
ným výsledkům měření.

Dílenské využití: 
Prakticky to znamená, že kanál 
č. 1 se může použít k měření 
napětí baterie a kanál č. 2 k 
měření napájecího napětí top-
ného článku lambda sondy. 
Pokud se použijí nediferenciální 
kanály, nesprávná polarita může 
mít způsobit zkrat obvodu. AVL 
DiTEST Scope zabraňuje těmto 
nehodám. 



KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ:  
AVL DITEST SCOPE 8400

Plně integrovaný čtyřkanálový měřicí přístroj obsahujicí dotykový displej s 
možností testovat infotainment systémy. Scope 8400 se skládá z odolné-
ho počítače s OS Windows 7 se zabudovanou měřicí jednotkou, kterou 
lze integrovat do sítě dílny s pomocí SCPI protokolu. Výsledky lze zobrazit 
přímo na displeji s pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní.

POPIS ZAŘÍZENÍ:
 ▬ Galvanicky izolované vstupy
 ▬ Čtyři diferenciální měřicí kanály, každý 40 MS/s
 ▬  Měřicí přístroj ovládaný dotykovým displejem a intuitivní  

grafické příkazy
 ▬ Měřicí sondy s barevným označením pro snadnou obsluhu
 ▬  Plně integrovaný test infotainment systému (Bluetooth, USB,  

Wi-Fi, video)
 ▬ PC tablet s OS Windows® 7
 ▬ Měření napětí až do 500 V AC/DC
 ▬ Měření proudu od 1 mA do 1 800 A AC/DC
 ▬ Měření odporu od 0,1Ω do 10 MΩ
 ▬ Měření tlaku od –1 bar do 100 bar
 ▬ Měření teploty od –20 °C do 100 °C
 ▬ Plně funkční generátor signálů pro napětí od –20 V do +40 V
 ▬  Dva integrované tlakové snímače s vysokým rozlišením (např. pro 

synchronizaci válců u motocyklů)
 ▬ Řízené měřicí kroky pro bezchybnou diagnostiku

VYNIKAJICÍ ZÁKLADNÍ MODEL:  
AVL DITEST SCOPE 1200
Dvoukanálový měřicí přístroj obsahuje pouze základní funkce. Poskytuje 
snadné ovládání a vysoký stupeň mobility. Výsledky měření lze snadno 
získat připojením přístroje k počítači nebo tabletu. 

POPIS ZAŘÍZENÍ:
 ▬ Galvanicky izolované vstupy
 ▬ Dva diferenciální měřicí kanály, každý 40 MS/s
 ▬ Měřicí sondy s barevným označením pro snadné měření
 ▬ Měření napětí až do 600 V AC/DC
 ▬ Měření proudu 1 mA do 1 800 A AC/DC
 ▬ Měření odporu od 0,1Ω do 10 MΩ
 ▬ Rozlišení – osciloskop 14 bit, digitální multimetr 16 bit
 ▬ Každý kanál má plný měřicí rozsah, vzorkovací rychlost



PERFEKTNÍ ROVNOVÁHA:  
AVL DITEST SCOPE 1400

Digitální čtyřkanálový osciloskop s vysokým rozlišením pro měření auto-
mobilových signálů. Výsledky měření lze zobrazit připojením přístroje k 
počítači nebo tabletu..

POPIS ZAŘÍZENÍ:
 ▬ Galvanicky izolované vstupy
 ▬ Čtyři diferenciální měřicí kanály, každý 40 MS/s
 ▬ Měřicí sondy s barevným označením pro snadnou obsluhu
 ▬ Více než 400 předdefinovaných nastavení
 ▬ Měření napětí až do 600 V AC/DC
 ▬ Měření proudu od 1 mA do 1 800 A AC/DC
 ▬ Měření odporu od 0,1Ω do 10 MΩ
 ▬ SPI pro synchronní sériové datové linky
 ▬ Generátor signálů: 800 mA, –20 V do +20V, do 1 MS/s
 ▬ Rozlišení: osciloskop 14 bit, digitální multimetr 16 bit
 ▬  Napájení z 14 V palubní sítě vozidla (zapalovač nebo akumulátor 

vozidla)
 ▬ Každý kanál má plný měřicí rozsah, vzorkovací rychlost

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OSCILOSKOPY 
AVL DITES 1200 A 1400 

 ▬ napájení ze zapalovače nebo 
akumulátoru vozidla

Měření sekundárního zapalování:
 ▬ teplotní snímače –20 °C do  

200 °C: přesné a nesmírně 
rychlé (pro přepínací body 
kompatibilních jednotek 
klimatizace)

 ▬ multisnímač včetně funkce 
stroboskopu

 ▬ tlakový snímač odolný oleji a 
palivu –1 bar do 100 bar

Proudové kleště:
 ▬ proudové kleště: 60 A
 ▬ proudové kleště: 600 A
 ▬ proudové kleště I100 –  

standardní
 ▬ proudové kleště I150 – 

přesné
 ▬ proudové kleště I1800

Měření sekundárního zapalování:
 ▬ trigrovací sonda
 ▬ kapacitní adaptér (kV)
 ▬ sada adaptérů pro zapalo-

vání

 ▬ AVL DiTEST DPM 800 pro 
měření relativního tlaku 
válců.



SOFTWARE OSCILOSKOPU AVL DITEST. 

Ověřený software osciloskopu AVL DiTEST a uživatelské rozhraní je pro 
uživatele intuitivní a může se používat bez specifického školení. Všechna 
měření zahrnují instrukce krok za krokem, návody zapojení a podrobné 
popisy. Díky automatickému rozpoznání snímačů a barevnému popisu, 
přístroj zaručuje, že nedojde k žádným chybám v zapojení nebo nastavení.

SOFTWARE PRO SPRÁVNÉ VÝSLEDKY
 ▬ Intuitivní ovládání pro širokou oblast všech výstupů
 ▬ Navržené pro použití na dotykových obrazovkách
 ▬  Referenční křivky (vzorové signály) pro každý předdefinovaný  

měřicí scénář
 ▬  Uživatelsky definované křivky se mohou nastavit a uložit během  

několika jednoduchých kroků
 ▬  Všechna nastavení jsou předinstalovaná, nemusí se manuálně  

nastavovat
 ▬  Více než 400 přednastavených měřicích nastavení zaručuje  

spolehlivé výsledky rychle a snadno
 ▬  Automaticky kalibrovaná referenční křivka umožňuje okamžité  

porovnání měření
 ▬  Záznamník měření a ovládací funkce umožnují zobrazit dříve nahraná 

měření a jejich části přehrávat
 ▬ Zobrazit lze až 100 obrazovek historie nahraných signálů
 ▬ Přehrávání nahraných signálů a posílání naměřených křivek signálů
 ▬ Různá aktuální data lze snadno a přímo odečítat
 ▬ Jasné a přesné informace šetří čas

POMŮŽEME VÁM ZÍSKAT 
SPRÁVNÉ VÝSLEDKY

Barevné kódování v softwaru a hardwaru navádějí 
uživatele automatickým rozpoznáním snímačů.

Podrobná vysvětlení a popisy měření 
vedou uživatele při zapojování přístroje.

Automatická konfigurace měření a přístupné 
referenční křivky poskytují okamžité porovnání 
výsledku měření.

V menu si lze vybrat správné měření. Obsahuje také 
několik univerzálních přednastavených postupů.



DIAGNOSTIKA V TERÉNU

Každý kanál lze použít nezávisle na ostatních, což znamená, že se mohou současně prová-
dět různá měření. Galvanická izolace chrání měřicí komponenty proti zkratům a také proti 
jiskření a uzemňujícím smyčkám smyčkám. To zajišťuje, že na vozidlu ani hardwaru přístroje 
nedojde během tohoto postupu k poškození. 

Měření moderních zapalovacích systémů nevyžaduje žádné přídavné adapté-
ry. Okamžité vyhodnocení všech relevantních hodnot (včetně  
porovnání se vzorovými křivkami).

Současně lze měřit odpor (křivku a nominální hodnotu), křivku napětí a křivku 
proudu u vstřikovacích ventilů.

Displej osciloskopu: napětí baterie a napájení topného článku lambda sondy. Displej multimetru: napětí baterie a napájení topného článku lambda sondy.

MĚŘENÍ MODERNÍCH ZAPALOVACÍCH  
SYSTÉMŮ.

MĚŘENÍ ODPOROVÝCH, NAPĚŤOVÝCH A PROU-
DOVÝCH KŘIVEK VSTŘIKOVACÍCH VENTILŮ.

SOUČASNĚ MĚŘTE NAPĚTÍ AKUMULÁTORU A  
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ LAMBDA SONDY.
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AVL DITEST –  
SADY OSCILOSKOPŮ

Abychom vyhověli vašim jednotlivým požadavkům, nabí-
zíme tři různé sady. Každá měřicí jednotka byla speciálně 
vyvinuta pro náročné každodenní použití v dílně.

 ▬ Robustní, voděodolný a prachuvzdorný
 ▬ Odolný nárazům
 ▬ Odolný olejům a kyselinám

AVL DiTEST Scope 8400 včetně 
počítače
Síťový adaptér s kabelem
USB kabel
LAN kabel
Video kabel
2x URD kabelm červeno/černý
2x sonda, červená
2x sonda, černá
2x kroko svorka, červená
2x kroko svorka, černá
Sada kabelů pro simulaci

Proudové kleště I150 - kvalitní
Proudové kleště I1800
Teplotní snímač: –20 °C do 200 °C
Tlakový snímač: –1 bar do 100 bar
2x propojovací trubičky pro 2 
interní snímače nízkého tlaku (–0,8 
do 2 bar)
Trigrovací sonda
Kapacitní adaptér (kV)
CD příručka
Kufr přístroje
Packaging

AVL DiTEST Scope 1400
Síťový adaptér s kabelem
Napájecí kabel pro zapalovač a 
akumulátor vozidla
USB kabel
4x URD kabel
4x sonda, červená
4x sonda. černá
4x kroko svorka, červená
4x kroko svorka, černá
Sada kanelů pro simulaci

Proudové kleště I150 - kvalitní
Proudové kleště I1800
Teplotní snímač: –20 °C do 200 °C
Tlakový snímač: –1 bar do 100 bar
Trigrovací sonda
Kapacitní adaptér (kV)
Sada adaptéru pro sekundární 
zapalování
CD příručka
Kufr přístroje

AVL DiTEST Scope 1400
Síťový adaptér s kabelem
USB kabel
4x URD kabel
4x sonda, červená
4x sonda. černá
4x kroko svorka, červená

4x kroko svorka, černá
Sada kabelů pro simulaci
Proudové kleště I100
Proudové kleště I1800
CD příručka
Kufr přístroje

AVL DiTEST Scope 1200
Síťový adaptér s kabelem
USB kabel
2x URD kabel
2x sonda, červená
2x sonda. černá
2x kroko svorka, červená

2x kroko svorka, černá
Proudové kleště 600 A
CD příručka
Kufr přístroje

AVL DITEST SCOPE 1400  
VČETNĚ SIMULAČNÍ SADY AVL DITEST SCOPE 1200

AVL DITEST SCOPE 8400 VČETNĚ 
KOMPLETNÍ SADY POČÍTAČE

AVL DITEST SCOPE 1400 VČETNĚ  
SIMULAČNÍ SADY, KOMPLETNÍ SADA
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