PicoScope

®

Picoscope - łatwe rozwiązanie trudnych spraw

PicoScope to funkcjonalne urządzenie, które jest w stanie zamienić zwykły komputer w profesjonalny oscyloskop warsztatowy
do sprawdzania komponentów w pojazdach. Kontrola działania czujników, obwodów i elementów wykonawczych nigdy
nie była tak prosta. Przy wykorzystaniu oscyloskopu PicoScope, który może być idealnym dopełnieniem dla posiadanego
testera diagnostycznego można dotrzeć do sedna problemu. Współpracujący z komputerem (przez port USB) Picoscope
pozwala m.in. na analizę sporadycznie pojawiających się usterek i błędów, weryfikację komponentów przed wymianą, a także
potwierdzenie poprawności ich działania po wymianie.

Ładowanie i rozruch
Czujniki ciśnienia

Czujniki

Testy zaawansowane

El.wykonawcze

Sieci komunikacyjne

Zapłon
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PICOSCOPE TO ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

Picoscope pozwala na przeprowadzenie ponad 150 testów dedykowanych poszczególnym komponentom. Podczas pracy z
Picoscope kontrola czujników, elementów wykonawczych oraz parametrów przy pomocy zawartych informacji technicznych
nie jest problemem - oprogramowanie diagnostyczne nie tylko pozwala na interpretację otrzymanych wyników, ale zawiera
także informacje dotyczące m.in sposobu podłączenia do badanego elementu oraz wiedzę techniczną.

Test sprężania

Test akumulatora i alternatora

Testy oscyloskopowe pozwalają ponadto zaoszczędzić czas i pieniądze, dzięki uniknięciu wymiany sprawnych podzespołów
oraz szybkiemu wykrywaniu uciążliwych usterek (np. trudne do wykrycia zwarcia powodujące rozładowywanie akumulatora)

PICOSCOPE - NARZĘDZIE WYBIERANE PRZEZ NAJLEPSZYCH

Picoscope jest jednym z najczęściej wykorzystywanych osycloskopów przez producentów i dealerów samochodów. Ponad 20
wiodących na rynku samochodowym producentów, wykorzystuje oscyloskop Pico do szybkiej diagnozy i rozwiązywania
problemów.

PICOSCOPE AUTOMOTIVE PO POLSKU

Już teraz przy zakupie oscyloskopu PICO otrzymujesz pełne oprogramowanie PICO AUTOMOTIVE w języku polskim. Dane
techniczne, opisy procedur i przebiegi wzorcowe sprawiają, że diagnostyka staje się prostsza.

ZESTAWY PICO

Przedstawione obok zestawy PicoScope skompletowane zostały w sposób zapewniający wysoką wydajność przy jak
najlepszym stosunku jakości do ceny.

Zestawy diagnostyczne PicoScope
Rozpocznij diagnostykę z PICO już dziś
Zestawy PicoScope przeznaczone do testowania komponentów w pojazdach, zostały zaprojektowane, aby diagnostyka oscyloskopowa stała się jak najbardziej intuicyjna i logiczna. Poniżej przedstawiono zawarte w ofercie Atlantec zestawy pomiarowe.
Dzięki dostępnym w oprogramowaniu dedykowanym testom podzespołów, zawierającym dane techniczne, schematy oraz
przebiegi wzorcowe, oscyloskopy Pico nie mają sobie równych wśród warsztatowych oscyloskopów
diagnostycznych.

4 channel starter kit

Umożliwia wykonanie minimum 63 testów za pomocą zawartych akcesoriów. W ich skład wchodzą testy:
• Test kompresji
• Balans cylindrów
• ABS
• Przepływomierz
• Wałek rozrządu
• Czujnik temperatury
• Wał korbowy
• Rozdzielacz zapłonu
• Ciśnienie paliwa
• Czujnik stukowy
• Sonda lambda
• Czujnik podciśnienia
• Czujnik prędkości pojazdu
• Czujnik położenia przepustnicy
• Magistrala LIN
• Silniczka krokowego
• Wtryski

• Regulator ciśnienia
• Przepustnica zmechanizowana
• Regulator zmiennych faz
rozrządu
• Valve Timing
• Zapłon po str.pierwotnej
• Zapłon po str.wtórnej
• Masa układu zapłonowego
• SAW Signal
• Sygnał układu zapłonowego
• Porównanie czujników wału
i wałka
• Zapłonu po str.pierwotnej
i cz.wału
• Zapłonu po str.pierwotnej
i wtrysk

Indeks IC: PICO PP921

Cena netto: £975

4 channel standard kit

Umożliwia wykonanie minimum 92 testów za pomocą zawartych
akcesoriów. W ich skład wchodzą poza wyszczególnionymi powyżej testy:
• Akumulatora i alternatora
• Kompresji względnej
• Napięcia i prądu rozruchu
• Alternatora
• Alternatora Smart
• Pedal Sensor
• Zaworów

• Świec żarowych
• EGR
• Pompu paliwa
• Zaworu regulacji prędkości
• Wentylatora
• Prądu i napięcia Cewek DIS

Indeks IC: PICO PP923

Cena netto: £1475

Zestawy Starter i Standard są także dostępne w wersjach z oscyloskopem 4-kanałowym.
Pewnych testów nie można przeprowadzić przy użyciu oscyloskopu 2-kanałowego
2 ch starter kit: PP920, 2 ch standard kit: PP922

www.picoauto.com

4 channel diesel kit

Umożliwia wykonanie minimum 89 testów za pomocą zawartych
akcesoriów. W ich skład wchodzą poza wyszczególnionymi w zestawie
Starter Kit następujące testy:
• Kompresji
• Alternatora/Akumulatora
• Balansu cylindrów
• Kompresji względnej
• Prądu i napięcia przy rozruchu
• Alternatora
• Alternatora Smart
• Pedału gazu
• Zaworów

• Świec żarowych
• EGR
• Pompy paliwa
• Regulatora prędkości
• Wentylatora
• Regulatora wałka rozrządu
• Obwodu pierwotnego
cewki DIS

Indeks IC: PICO PP924

Cena netto: £1475

ZESTAW ZAAWANSOWANY Z OSCYLOSKOPEM 4-KANAŁOWYM
Pozwala na przeprowadzenie 114 dedykowanych testów podzespołów, a wśród nich:
• Kompresji
• Balansu cylindrów
• Alternatora/rozrusznika
• Kompresji względnej
• Prądu i napięcia
rozrusznika
• Diód alternatora
• Czujników ABS
• Położenia pedału gazu
• Przepływomierza
• Czujnika Halla
• Czujnika temperatury
• Czujnika wału korbowego
• Aparatu zapłonowego
• Czujnika ciśnienia paliwa
• Sondy lambda
• Czujnika podciśnienia
• Czujnika prędkości pojazdu
• Czujnika położenia przepustnicy
• Magistrli LIN

• Magistrali FlexRay
• Silników krokowych
• Wtryskiwaczy
• Regulatora ciśnienia paliwa
• Silnika przepustnicy
• Nastawnika faz rozrządu
• Świec żarowych
• Zaworu EGR
• Pompy paliwa
• Masy modułu zapłonowego
• Wzmacniacza cewki
• Napięcia pierwotnego cewki zapł
• Wysokiego napięcia
• Cewek zespolonych
• Cewek pojedynczych
• Prądu pierwotnego
• Napięcia pierwotnego i wtórnego
(rozdzielacz)
• Napięcie pierwotne i wtórne
(rozdzielaczowy układ
zapłonowy)

Indeks IC: PICO PP925

Cena netto: £1995
Możłiwości diagnostyczne PicoScope nie są ograniczone tylko powyżej wymienionymi testami. Akcesoria pomiarowe, w ramach ich możłiwości technicznych, mogą być
wykorzystane do pomiaru dowolnych sygnałów. *Oferta ograniczona ilościowo - ważna do wyczerpania zapasów
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