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VÕIMALUSED & EELISED

Profesionaalne diagnostika veoautodele
TITAN on kiire ja usaldusväärne 
diagnostikavahend, mis on sõiduki ja arvuti 
vaheline ühenduslüli. Töötab nii uutel kui ka 
vanematel sõidukitel. Lihtsalt ühendage TITAN 
diagnostikapesaga ja see suhtleb 
juhtmevabalt Teie arvutisse installitud 
diagnostikatarkvaraga. Autocom TRUCKS 
tarkvara uuendatakse regulaarselt, mille 
käigus lisatakse süsteemi uusi funktsioone ning 
sõidukeid.

TRUCKS tarkvara võimaldab teha 
tootjapõhist diagnostikat väiksematele ja 
suurematele veoautodele, bussidele ning 
haagistele mis on toodetud alates 1995. a.

GENERIC tarkvara on mõeldud 
universaaldiagnostikaks ning heitmetega 
seotud veakoodide tuvastamiseks. GENERIC 
sisaldub TRUCKS tarkvaras.

Lisana on võimalik eraldi tellida TRAILER 
tarkvara, mis võimaldab läbi Autocom TITAN 
riistvara kasutada WABCO ja HALDEX tarkvara.

TITAN ja Autocom tarkvara on arendatud ja 
toodetud Trollhättanis, Rootsis Autocomi enda 
poolt

OEM SOBIVUS
Autocom TITAN ja lisatarkvaraga TRAILER on võimalik kasutada  WABCO ja HALDEX OE tarkvara. 
Programmeeri, kalibreeri ja seadista treilerite juhtmooduleid nagu OEM seadmega. Spetsiaalsed 
adapterkaablid eraldi saadaval.

DISAIN & EHITUS
TITAN disainis on arvestatud töökodade tingimusi. Sellel on kummist kaitsekate ja kõik 
ühendused on kaetud kaitsekorkidega. Väike, kuid kasulik funktsioon on kaabli külge kinnitatud konks, 
mis võimaldab riputada TITANi kasutamise ajal näiteks aknale või hoiustamiseks tööriistakastile.

MITMEVÄRVILINE INDIKAATOR
TITANi mitmevärvilise indikaatori abil saate diagnostikaprotsessi täielikult jälgida. Erinevad värvid ja 
helid edastavad olekut ning indikaatori paigutus võimaldab seda kaugelt näha. Näiteks kui indikaator 
muutub roheliseks, on TITAN ühenduses sõiduki juhtseadmega.

ÜHENDUSPISTIK LED VALGUSTIGA
Diagnostikapistiku lihtsamaks leidmiseks sõidukis, isegi kui see asub pimedas ja ligipääsmatus kohas, on 
standart OBD II pistikul abiks LED valgusti. Asukoht ja disain võimaldavad valgusel töötada ka siis, kui 
kasutate adapterikaablit sõidukitel, millel puudub OBD II diagnostikapesa.
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PINGE KONTROLL
Kui TITAN on sõidukiga ühendatud, kontrollib seade sõiduki aku pinget ja kohandub automaatselt 
sõiduki pingele 12 või 24 V. Kui pinge muutub liiga kõrgeks või liiga madalaks, hoiatab TITAN Teid nii 
heli kui ka valgusega ningTeid teavitatakse ka diagnostikatarkvara akuikooni kaudu.

VIN OTSING
TRUCKS tarkvaras on nutikas funktsioon, mis võimaldab Teil välja lugeda VIN numbri sõidukilt, 
mida soovite diagnoosida. See tagab õige mudeli ja aasta valimise automaatselt.

NB! Funktsioon ei ole saadav kõikidel sõiduki markidel ja mudelitel!

SYSTEM SCAN
System Scan skaneerib läbi kõik sõiduki süsteemid ja kuvab igasse süsteemi salvestatud veakoodid. See säästab 
aega ja Te saate kiire ülevaate kogu sõiduki tegelikust olekust. Kui süsteemi skaneerimine on lõpule jõudnud, 
saate tulemuste edasiseks analüüsimiseks valida konkreetse mooduli.

SYSTEM IDENTIFICATION
System Identification tuvastab ja valib automaatselt sõidukisse paigaldatud kontrolleri tüübi. See tagab, 
et diagnostika protsessid viiakse õigesti läbi, kasutades õigeid parameetreid.

FUNKTSIOONID
Kui valite sõiduki mudeli ja süsteemi, näete selle valiku jaoks kohandusi ja adaptsioone, ilma sõidukit 
ühendamata. Iga funktsiooni jaoks on ka samm-sammult juhised lihtsaks toimimiseks. Saadaval olevad 
reaalajas andmete parameetrid on samuti nähtavad.

JUHENDATUD DIAGNOSTIKA
Juhendatud diagnostika aitab Teil leida veakoodi kõige tõenäolisema algpõhjuse, vigade tõsiduse 
ja probleemi võimaliku lahenduse. Võimaldab sõidukit kiiremini ja lihtsamalt parandada, kasutades 
sõiduki andmeid ja teavet veakoodide kohta.

RAPORTID
Klientide usalduse võitmiseks on oluline näidata, mida olete nende sõidukiga teinud. Meie tarkvara sisseehitatud 
aruandlusfunktsiooni abil saate aruandesse lisada veakoode mitmest süsteemist ning näidata graafikuid ja 
andmeid reaalajas. Printige lõpptulemused ja saate oma klientidele professionaalse aruande esitada.

FLIGHT RECORDER
Flight recorder funktsiooniga saate sõiduki sõitmise ajal parameetreid reaalajas salvestada. Salvestamise 
ajal saate ühe nupuvajutusega konkreetse vea esile tõsta, et saaksite tuvastatud viga hiljem uurida.

TITAN on varustatud sisseehitatud mäluga, seega pole arvutit vaja kaasa võtta.
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Praktilised näited

SYSTEM SCAN

System Scan funktsiooniga saab vigade otsimise aega oluliselt lühendada. System Scan 
funktsioon analüüsib kõiki sõiduki süsteeme.
Pärast skaneerimise lõpetamist näete erinevate süsteemide värvikoodide kaudu veakoodide 
asukohta. Seejärel saate jätkata erinevate süsteemide diagnoosimist vastavalt vajadusele 
moodulite kaupa, kasutades reaalajas andmeid, kohandusi ja adaptsioone.

OBD-FUNKTSIOONID
OBD-funktsioonide vahekaardil näete erinevaid adapteerimis- ja kohandamisvõimalusi, ilma, et 
seade oleks ühendatud sõidukiga. See on eriti kasulik funktsioonide otsimisel, mille puhul Te ei 
tea, millise süsteemi alla see on klassifitseeritud. Näiteks võib võtmeprogrammeerimise mõnel 
mudelil leida Immobilizer süsteemi alt, mõne teise tootja-mudeli puhul aga teisest süsteemist



RAPORTID

Aruandlusfunktsiooniga saate printida professionaalseid aruandeid oma ettevõtte logo ja 
kontaktandmetega. Samuti on võimalik lisada märkuseid ja salvestada aruandeid arhiivi. See annab 
Teile läbiva ülevaate sõiduki ajaloost ja võimaldabTeil jälgida aja jooksul toimunud muutusi.

JUHENDATUD DIAGNOSTIKA
Sihtotstarbeline teave on töökoja jaoks väga väärtuslik, kuna Te ei saa veakoodi kohta mitte ainult 
tõenäolisi põhjuseid, vaid ka andmeid veakoodiga seotud parameetrite võrdlusväärtuste kohta. 
Samuti kogusime veakoodide kohta näpunäiteid, mis põhinevad tegelikel probleemidel ja 
lahendustel.



DIAGNOSTIKA TARKVARA

TRUCKS tarkvara võimaldab Teil diagnoosida veokeid, 
busse, kaubikuid ja haagiseid. Võimalus lugeda ja kustutada 
veakoode, määrata parameetreid ja konfiguratsioone, teha 
kohandusi ja kalibreerimisi.

Näited:

• tasemeanduri kalibreerimine (õhkvedrustus);
• hoolduse märgutule ”nullimine”;
• siduri kalibreerimine;
• piduri kalibreerimine;
• mootori silindrite analüüsimine.

GENERIC tarkvara võimaldab Teil perioodilise sõiduki 
ülevaatuse käigus teha kiirdiagnostikat. See tarkvara toimib kõigil 
kaasaegsetel veoautodel ja bussidel.  GENERIC  annab teile 
võimaluse lugeda ja kustutada veakoode ja vaadata sõiduki teavet.

Näited:

• ISO 15031;
• lugeda ja kustutada veakoode;
• lugeda valmisolekuteste;
• vaadelda heitmetega seotud andmeid;
• vastab TSFS 2010:78 standartitele.

TRAILER tarkvara võimaldab Teil teha diagnostikat 
haagistele. Võimalus lugeda ja kustutada veakoode, muuta 
parameetreid ning programmeerida, kalibreerida ning 
muuta seadistusi WABCO, Haldex ja Knorr süsteemides.

Näited:

• EBS, ABS, ECAS parameetrite muutmine;
• erinevate andurite kalibreerimine;
• PIN koodidega kaitstud seadete muutmine.
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