
AVL DiTEST DSS/DEKRA Emise 
Ná vod k použ ití  „Me ř ení  emisí “ 

Tento návod je dodatkem k dvěma samostatným návodům od výrobce emisních a diagnostických 

přístrojů AVL DiTEST a od dodavatele administrativního programu DEKRA Emise. 

 

Předpoklady pro vytváření legislativou schválených protokolů 

z naměřených vozidel: 
Na počítači, ze kterého obsluha řídí „Kontrolu emisního chování v provozu“ musí být nainstalovány 

nejnovější schválené verze programů AVL DiTEST – DSS, a DEKRA Emise. 

 

Obsluha programů DSS a DEKRA Emise 
Obsluha spustí oba programy a řídí se následujícími kroky.. 

Vyplnění identifikačních dat 

 

1) Vyberte první ikonu „Zadání údajů“ a vyplňte všechny požadované kolonky, včetně výběru vozidla 

z databáze (pokud nepracujete s databází, zadáváte předepsané hodnoty vždy ručně. 

  

  



 

Hodnoty vybraného vozidla musí souhlasit s databází v emisním přístroji AVL DiTEST – DSS 

(Autodata).  

 

Prosím nechte si otevřený DEKRA formulář (ještě jej v tento moment neukládat!), abyste se k těmto 

hodnotám v případě potřeby mohli vyznačeným tlačítkem kdykoliv vrátit. 

  



Do kolonky VIN zadejte číslo karoserie vozidla opsané přímo ze 

štítku karoserie a počítačovou funkcí Ctrl+C si jej zkopírujte do 

schránky, … 

 

 

 

 

.. a po spuštění zákonného testu Měření emisí vložte VIN číslo ze schránky do kolonky VIN 

 

Výběr kategorie vozidla je povinný jen u nákladních vozidel (aktivace databáze NOx závad). . Poté 

klikněte na tlačítko „Volba typu“ dole na liště k  výběru vozidla. 

  



 

DSS poskytuje pomocnou databázi vozidel s předepsanými hodnotami od schváleného poskytovatele 

dat „Autodata Ltd.“ (England). Prosím mějte na paměti, že se zde nemusí nacházet exotická vozidla a 

že data mohou obsahovat chyby. 

Tip: Z databáze jde vybírat inteligentními filtry. Když opíšete do označené kolonky „typ motoru“... 

 

..tak se původně široká paleta vozidel podstatně zúží a ulehčí hledání vozidla shodného s vybraným 

v programu DEKRA Emise. 

Poznámka: Využijte obě databáze k vzájemné kontrole dat v obou databázích. V programu AVL 

DiTEST DSS databázi Autodat naleznete podstatně více variant pod jedním typem motoru než 

v databázi DEKRA Emise. Důvodem je několik schvalovaných variant od počátečních modelů nové 

řady, kdy výrobce musel vždy u certifikační autority označovat novými číselnými kódy jednotlivé 

verze schvalované v typových zkušebnách. Pokud je Vaše vozidlo novějšího data výroby, volte prosím 

nejnovější datum schválení tzv. ABE (Všeobecné podmínky ke schválení). 

  



 

Po výběru vozidla kliknutím a tlačítko „Další“ je vozidlo přeneseno do systému DSS. Pokračujte 

tlačítkem „Další“. 

 

 

Tuto tabulku nemusíte vyplňovat, když máte ve volbách „Extras“ nastavenu volbu „DSS netiskne 

finální protokol“. Takže tento krok lze přeskočit, identifikaci zákazníka máte totiž vyplněnu již 

v programu DEKRA Emise. 

  



 

Po stisknutí tlačítka „Další“ se objeví přehled předepsaných hodnot pro vybrané vozidlo. Žlutě 

podbarvená pole naznačují, že tyto hodnoty databáze vozidel neobsahuje a že jsou použity paušální 

zákonné limity podle české metodiky a tedy podle roku výroby. Tato funkce není automatizována a je 

korekturu hodnoty CO ve volnoběhu je u vozidel, kde ji databáze neposkytuje, dopsat ručně. Pokud je 

to potřeba, vraťte se do přehledu předepsaných dat v programu DEKRA Emise a opište hodnotu sem. 

 

Přepsáno dle české metodiky paušálních hodnot dle roku výroby na 0,3 % CO. 

  



 

Na další stránce se nachází zbytek předepsaných hodnot. Pokud by zde byla hodnota podbarvená 

žlutě, můžeme dle české legislativy snížit požadovanou teplotu na minimum 60 °C. Takto ji však dle 

nařízení české legislativy musíme ponechat, protože to tak v databázi předepisuje výrobce. 

Tlačítkem další se dostáváme do měření emisí dle výběru emisního programu. 

Po křoku me ř ení  emisí  

 

Jamile s emisním přístrojem AVL DiTEST ukončíme celou předepsanou proceduru Měření emisí a 

dostaneme se uložením protokolu k jeho archivaci, vrátíme se do programu DEKRA Emise, kde 

můžeme zadaná identifikační data vozidla a provozovatele vozidla konečně uložit. PO uložení se 

objeví tato maska. 

  



 

Stisknutím tlačítka „Načtení benzín“ se objeví tato maska s připraveným protokolem a ještě 

nenačtenými daty (záložky mají červenou indikaci). Pro načtení emisního protokolu z DSS stiskněte 

označené tlačítko pro přenos dat. 

 

 

V tu chvíli se na zlomek sekundy objeví tato obrazovka a v pozadí si program DEKRA Emise přenese 

do masky emisní protokol z nejnovějšího měření vozidla se stejným VINem a stejnou registrační 

značkou. Pokud Program DEKRA Emise jednou tento protokol přenese, vymaže ho z adresáře DSS a již 

jej nelze znovu zpracovávat. 

  



 

Obrazovka po přenosu naměřených výsledků z právě změřeného vozidla ukazuje na záložce výsledky 

z řídící jednotky,..  

 

 

..a na druhé záložce ukazuje, proč vozidlo nevyhovělo (zde uměle nasimulováno nedosažení 

zvýšených otáček z též nevyhovujícího protokolu AVL DiTEST DSS). V tomto případě Emisní program 

nejde zvrátit do výsledku „VYHOVĚL“ a vozidlo v testu emisí strojově a nezvratitelně nevyhoví (tak 

nařizuje korigovaná metodika ze 7. 6. 2016). 

  



 

Finální protokol z programu DEKRA Emise. 

Návod vyhotoven 15. 12. 2016 (z důvodu neustálých změn programu DEKRA Emise nepodléhajících 

schválení se mohou v novějších verzích vyskytnout odchylky při zpracování protokolu). 


