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Nyomtatva Magyarországon, 09/2006

Egy újabb segítség az üzleti partnereknek a Würth-tõl!
A Würth felismerte, hogy az információk egyre fontosabbá válnak a gépjármûjavításban. Különösen a gépjármûelektronika területén, ahol az autógyártók rohamléptekben fejlesztenek. A mai jármûvekben a komfortelektronika, biztonság valamint a környezetvédelem területén a szoftver-alkotóelemek egyre nagyobb szerepet játszanak. Az elektronika gyors változásai miatt egy intelligens megoldást kell nyújtani a szervizeknek, amely segíti
a szerelõt a számítógépesített gépjármûkorszakba vezetõ úton. A Würth ebben az internetes közegre
támaszkodik. Az információs rendszere heti gyakorisággal frissül, új adatokat
kap online úton (az Interneten keresztül) a központi szervertõl. Így mindig a
legfrissebb információkkal rendelkezik, szemben a CD lemezen frissülõ
rendszerekkel.
Ezért az innovatív megoldásért a Würth 2002-ben, Münchenben megkapta az állami innovációs díjat.
Ennek a diagnosztikai mérõrendszernek és adatbázisnak a neve WOW!,
vagyis Würth Online World!

A rendszer elemei és mûködésének követelményei
- D-BOX a profi diagnosztika
Komplett egységet alkot az Interface-box(hardver), a hozzá
tartozó kábelek, valamint egy PC alapú számítógép:
- ajánlott operációs rendszer Win XP Professional (Service
Pack 2)
- processzor: 750 MHZ-tõl.
- 256 MB memória
- minimum 2 GB üres hely a merevlemezen
- a boxban integrált 4 csatornás laborszkóp és multiméter
található
Internet kapcsolat az adatbázis frissítéséhez szükséges, de a
méréshez és az adatbázis használatához nem feltétel!
A számítógép képernyõjén megjelenõ kezelõfelület egyszerû és áttekinthetõ, kevés számítástechnikai ismerettel is
teljes körûen használható!
Jelenleg közel 35 000 gépjármû adataihoz juthatunk
hozzá! Ezek az információk könnyen áttekinthetõek, és
széleskörû segítséget adnak. Ráadásul ez a szám folyamatosan nõ, hiszen heti rendszerességgel érkezik a frissítés
az Interneten keresztül!
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Soros mérések
E-OBD rendszerben történõ mérések, hibakódok olvasása-törlése, alapbeállítások elvégzése szervizintervallumok visszaállítása-törlése, mûködtetõ tesztek, adatlisták lekérése, ECU-kódolások a vezérlõegységgel ellátott
rendszerekhez.
Természetesen a régi típusú, jármûspecifikus gyári csatlakozókkal ellátott gépjármûveken is lehetséges a diagnosztika (digitális, analóg és villogókód kiolvasás táblázattal).

Párhuzamos mérések
A gépjármûvet mûködés közben vizsgáló módszer, amely feltárja a soros oldalon nem észlelhetõ hibákat is,
közvetlen az ECU-ra (vezérlõegységre) kapcsolódva. Ebben az esetben a vezérlõegység és a csoportkábel közé
Y kábelt csatlakoztatunk, amivel az összes ECU-ba menõ és abból kijövõ jelet ellenõrizni és mérni tudjuk.
A WOW!-val menetközbeni vizsgálat is végrehajtható! A számítógép képernyõjén láthatók az azonosítók és a
csatlakozási pontok.

A mérés folyamata
A gépjármû beazonosítása könnyen, négy
adatból történik:
- gépjármûtípus
- modell
- gyártási év
- motorkód (motorszám)

Soros

Diagnosztika menü
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Rendszerfelismerés
Ez a menüválasztás lehetõvé teszi, hogy a mérõmûszer automatikusan megkeresse és kikérdezze a gépjármûbe épített
összes vezérlõegységet. Hiba információ esetén (piros mezõ)
lehetõség van egyedi diagnosztikát is indítani a hibás vezérlõegység felé. Különösen ajánljuk ezt a vizsgálati módszert diagnosztikában kevésbé járatos felhasználóknak, illetve gépjármûjavítás (karambolos!) megkezdése elõtt hiba feltárás céljából.

Párhuzamos

Jármûválasztás

A méréshez fel lehet használni a legutóbbi vizsgált 10 autó listáját is. A képernyõn látható az autó diagnosztikai
csatlakozóinak helye, és hogy melyek a szükséges vizsgálóvezetékek. Ezek után már csak a mérõegységet kell
összekötni az autón lévõ csatlakozóval és a PC-vel, valamint ki kell választani a kívánt menüt. Ezeket a lépéseket
a képernyõn követhetjük végig.
Kereshetünk a programban csak motorszám alapján is. (Ez akkor lehet hasznos, ha ugyanazt a motort több
típusba is beépítették.)
A rendszer összeállítása után választhatunk a mérési formák között: E-OBD, soros, párhuzamos és menetteszt.
A mérés folyamán mindig láthatjuk a képernyõn, mit is kell tennünk-"emelje a fordulatot 3000 rpm-re, kapcsolja ki a gyújtást stb.". Ha a mért értékek eltérnek az adatbázisban szereplõ értékektõl, piros színnel jelenik meg
az adat. Mi több, a megjelenõ numerikus adatokat a gépbõl egyszerûen elõhívható oszcilloszkóppal, vagy multiméterrel is megmérhetjük!

ABS

2-4 sugaras oszcilloszkóp

Snooper - a gépjármû hibakeresõ, ami egyszerûen nagyszerû
Mobil diagnosztikai készülék, ami a legújabb mérési technikákon alapul (E-OBD, CAN - Bus)
Online:Interneten heti rendszerességû frissítés, adatbõvítés
Bluetooth: Vezeték nélküli kapcsolat lehetõség a PC és a mérõbox között
Kedvezõ ár, kiterjedt felhasználhatóság és egyszerû kezelhetõség!

A vizsgálható gépjármûtípusok:
- minden vezetõ gépjármûmárka:
- Audi, VW, Seat, Skoda, Opel, Ford, Mercedes-Benz, BMW
- Fiat, Alfa Romeo, Lancia
- Peugeot, Citroen, Renault
- Volvo, Saab, Rover
- Toyota, Nissan, Lexus, Mazda, Mitsubishi,
- Suzuki, Daewoo stb.

A következõ egységek diagnosztizálására (típusfüggõ):
-

motor
ABS / ASR / ESP / TC
Légzsák / övfeszítõ
Klímaberendezés
Fedélzeti számítógép / mûszerek
Hajtásrendszer
komfortelektronika
RDK keréknyomás ellenõrzõ rendszer
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Funkciók (típusfüggõ):
báziscsomag

E-OBD diagnosztika:
- Átfogó komponens ellenõrzés
- Hibakód kiolvasás-törlés
- Adatlista
- Lambdaszonda vizsgálat
- Freeze frame hibatároló lekérdezése
Soros diagnosztika (gyártó által felajánlott rendszerekhez)
- Hibakód kiolvasás-törlés
- Adatlisták
- mûködtetõtesztek
- alapbeállítások
- ECU-kódolások
- gépjármû alkatrész illesztések

Mûszaki háttér:
-

Multiplex rendszer
Can-Bus diagnosztika
online frissítési lehetõség
Bluetooth kapcsolat a vezeték nélküli munkához
Szoftverbõvítési lehetõség (pl. Autodata)

WoW Snooper Pocket PC
a tenyérnyi diagnosztika
A Snooper mobil diagnosztikai eszközt a modern kommunikációs technika lehetõségét kihasználva Bluetooth kapcsolat segítségével egy Pocket PC-hez kapcsoljuk. A diagnosztikai program a tenyérnyi Pocket PC érintõképernyõjén olvasható. A program frissítéséhez és
telepítéséhez személyi számítógép szükséges.

G!
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A WOW! rendszerhez tartozó speciális programok, melyek külön-külön is megrendelhetõk és az
alaprendszerhez illeszthetõk. A KIT-tekkel lehetõség nyílik a két márka átfogó diagnosztizálására.

WOW PRO "Mercedes-Benz" Kit mérési lehetõségei
Rendszer

Megjegyzés

Benzin motorok

Minden motortípus 1991-tõl 2004/07-ig
teljes- és részdiagnosztika
olvasás/törlés
típusinformációk

Diesel motorok
ABS, ASR, ETS, ESP
SBC
Airbag
Mûszerfal
BAS
EGS
Kulcsillesztés
Szerviz intervallum jelzõ
Klíma
Airmatic
AB C
PSE
PTS
AAM
EAM
D2B
ATA/DAS
EZS
UCP
LCP
OCP
LWR
UVS/VD
S AM
TSG
ESV
Central Gateway-M
Modul
Aut.Kupplungssystem (FTC)
Elektr.Wahhlhebel_Modul ESM
Félautomata váltó
RV
DM1 és DM

Minden motortípus 1994-tõl 2004/07-ig
Minden típus 1991-tõl 2004/07-ig
Elektrohidraulikus fékrendszer 2004/07-ig
Minden típus 2004/07-ig
Minden típus 2004/07-ig
Összes fék asszisztens rendszer 2004/07-ig
Minden típus 2004/07-ig
Minden típus 2003/04-ig
Minden típus 2003/04-ig
Minden típus 2004/07-ig
Összes légrugó rendszer 2004/07-ig
Összes Activ-Body-Control-System 2004/07
Összes Pneumatic Systeme 2004/07-ig
Minden parkolás segítõ rendszer
2004/07-ig
Minden Activity-Modul-Systeme 2004/07-ig
Minden bõvített Activity-Modul-Systeme
2004/07-ig
Minden Command-Modul-Systeme
2004/07-ig
Minden riasztórendszer 2004/07-ig
Minden elektronikus gyújtási rendszer
2004/07-ig
Minden felsõ kezelõszerv 2004/07-ig
Minden alsó kezelõszerv 2004/07-ig
Minden a tetõkárpitban található
kezelõszerv 2004/07-ig
Minden Xenon lámpa rendszer 2004/07-ig
Minden Cabriolet tetõ nyitó rendszer
2004/07-ig
Minden Signal-Aqucisition-System
2004/07-ig
Minden ajtóvezérlési rendszer 2004/07-ig
Minden elektronikus ülésállítási rendszer
2004/07-ig
W211 2004/07-ig
W168 2004/07-ig
2004/07-ig
Sprinter 2004/07-ig
R129 gyártásbefejezésig 2004/07
Minden rendszer a gyártás befejezéséig

Fontos részletek
Motor Elektronika adatlisták, ECU kódolás
alapbeállítás,
HFM-kódolás,
HFM-alapbeállítás,
LH- alapbeállítás
CDI-adatlisták, CDI befecskendezõ teszt
ESP-adatlisták, ABS-vezérlõegység 1995-tõl
adatlisták, kikapcsolás, aktiválás
ECU- kódolás

Alapbeállítás, adatlisták,
SI-programozás, SI-visszaállítás
adatlisták, info
adatlisták, aktiválás

adatlisták,
ECU kódolás
ECU kódolás
ECU kódolás

adatlisták, aktiválás

Alapbeállítás

US-Fahrzeuge (amerikai típusok)
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WOW PRO "BMW" Kit mérési lehetõségei
Rendszer

Benzin motorok
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Megjegyzés

Minden motortípus 1988-tól 2005-ig

Diesel motorok

Minden motortípus 1988-tól 2005-ig

ABS,ASR,ETS

Minden típus 1988-tól 2005-ig

Airbag

Minden típus 1988-tól 2005-ig

Klíma
Fedélzeti computer/MID
Mûszerfal
Lopásgátló

Minden típus 1988-tól 2005-ig
Ha a felszereltséghez tartozik
Minden típus 1991-tól 2005-ig
Minden típus 1988-tól 2005-ig

Világítás-K
Kontroll-M
Modul

Minden típus 2002/02-ig

Központi egység (ZKE, ZVM)

Minden ZWM típus1998-tól 2005-ig

EGS (váltó)

Minden típus1998-tól 2005-ig

EWS

Minden típus1995-tól 2005-ig

Parkolás segítõ (PDC)

Minden típus1995-tól 2005-ig

Szerviz intervallum visszaállítás és
management

Minden szerviz ciklus 1995-tõl
2004/05-ig

Soft-TTops-SSystem(CVM)
Car Access System
Akkumlátor feszültség érték törlése
Central Gateway
Safety Gateway System
Esõ és fényérzékelõ sensor rendszer

Minden típus1995-tól 2005-ig
Minden tipus 2005-ig
Minden típus 2005-ig
Minden típus 2005-ig
Minden típus 2005-ig
Minden típus 2005-ig

Fontos részletek
Adatlisták, (valós adatok) 1995-2005
évjáratoknál
Kódolás a M1.1, M1.2, M1.3, BMS43 nem
lehetséges
ECU kódolás 1995-2005
Alapbeállítás 1995-2005
EWS-szinkronizálás 1995-2005-ig
Adatlisták, (valós adatok) 1995-2005
évjáratoknál
ECU kódolás 1995-2005
EWS-szinkronizálás 1995-2005-ig
Kódolás a E30, E31 típusoknál nem
lehetséges
Vezetõ-, utas-, oldallégzsákok-, ablakemelõ
ECU- kódolása 1995-2005-ig

Alapbeállítás, adatlisták, ECU kódolás….
Riasztó aktivitás számláló a E34-nél
Km teljesítmény olvasása, Alvázszám
ellenõrzés
Aktiválás 1998-2005
ECU- kódolása 1995-2005-ig
Auto-Lock ha a sebesség > mint 20 Km/h
választható nyítás (csak a vezetõ felöli
ajtónál)
Adatlisták, (valós adatok) 1995-2005
évjáratoknál, alapbeállítás 1995-2005
évjáratoknál
Szinkronizálható a motormanagementel
1995-tõl
Szerviz kijelzõ törlése 1988-tól 2005-ig,
Szerviz management 1995-tõl 2005-ig, az
utolsó szerviztõl eltelt idõ, a következõ
szervizig megtehetõ km mennyiség, szerviz
intervallum programozás

Kábelek
Soros és párhuzamos kábelek
Soros:
Az E-OBD csatlakozóval nem rendelkezõ, de gyári típusfüggõ diagnosztikai csatlakozóval rendelkezõ gépkocsik
vizsgálatához
Párhuzamos:
Vezérlõegység lábkiosztás szerinti Y kábelek
párhuzamos vizsgálat elvégzése érdekében.
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Mindkét diagnosztikai mûszerünk opcionálisan rendelhetõ Bluetooth kábel nélküli kommunikációs lehetõséggel.

Keréknyomás
ellenörzõ rendszer
diagnosztika
Egyre több gépjármû kerül ma már
a piacra, melyet tulajdonosa a
keréknyomás fedélzeti mérõ és
mûszerfali kijelzõ rendszer szolgáltatással rendelhet meg. Ennek diagnosztikája, illesztése egy olyan
fontos téma, mely meghatározó
lehet az Ön mûhelye jövõjét illetõen
is. A WOW diagnosztikai program
és a nyomásérzékelõ aktiváló egység
ebben is az Ön segítségére van!

Mit tud még a WOW!?
Az említetteken kívül még számos dologban nélkülözhetetlen a WOW! A gépjármûjavításban is egyre fontosabbá válik az információ. Rengeteg szakkönyv és adat-CD szükséges ahhoz, hogy valaki ma egy korszerûnek
számító autó javításába fogjon! Mindezek nem kevés pénzbe kerülnek, de a WOW! erre is megoldást kínál! Nem
gond többé a szakszervizeknek sem a márkaidegen autó, hiszen a WOW!-ban mindent megtalálnak, legyen szó
egy vezérmûszíj helyes befûzésérõl, meghúzási nyomatékokról, lábkiosztásról, munkaidõnormákról, airbag, vagy
klíma-információkról, a program segít! Jól alkalmazható gépjármûvek állapotfelmérésénél is (pl. használtautó
kereskedések). A Közlekedési Felügyelet által elfogadott technikai adatbázist az Autodata éves legfrissebb magyarnyelvû verziója szolgáltatja, mely igény esetén folyamatosan frissíthetõ.
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WoW Fórum:
"A tudás hatalom" ha hatalmat nem is, de tudást
szeretnénk adni felhasználóinknak ezért mûködtetünk
honlapunkon egy portált, az Önök segítségére. Az
Interneten a http://www.wuerth.hu/forum/index.php
címen található Magyarország egyik legnagyobb és
legaktívabb gépjármû-diagnosztikai fóruma. Ahol WoWos felhasználok és érdeklõdõk cserélhetnek információt
különbözõ gépjármû típusok javítását, probléma
megoldások érdekében.

WoW intezív gépjármûdiagnosztikai tanfolyam:
Az ország több pontján folyamatosan szervezünk gépjármû-diagnosztikai tanfolyamokat, ahol a kezdõk is
elsajátíthatják a korszerû hibakeresés alapjai. A gyakorlott felhasználóink részére, szakmailag elismert,
meghívott elõadók segítségével továbbképzéseket tartunk.
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Vezérmûszíj

Csatlakozókiosztás

Klíma

Kapcsolási rajzok

Alkatrészek kapcsolódása az ECU-hoz,
színjelöléssel és kapocskiosztással.

Karosszérián belül elhelyezkedõ klímaelemek,
megnevezésekkel, kapcsolási rajzzal.

Motortérérzékelõk

Pontos mérési útmutató az érzékelõk
vizsgálatához.

Motortér

Megmutatja a helyét a motortérben
elhelyezkedõ alkatrészeknek.
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Mûszaki adatok

Teljes diagnosztikával kapcsolatos adatok.

Karbantartási táblázat

Javítási normaidõk

Mûszaki felülvizsgálat

Inspekcióval kapcsolatos adatok.

Szervizintervallum visszaállítás

Költségvetés készítés

Az autópályán és országúton elromlott autók több mint felének az elmúlt évben a gépjármû-elektronikával volt
valamilyen problémája. A gépjármûvek bonyolult technikája és a bõvülõ modulépítési módok egyre nehezebbé
teszik a hibakeresést. A technikai újítások minden egyes, piacon megjelenõ új jármûvel fejlõdnek. A szerelõ
használható technikai eszközök nélkül ezen fejlõdés áldozatává válik. A Würth innovatív és jövõbetekintõ választ
12 kínál erre a piaci szituációra! Vagyis, WOW!

E-OBD kiolvasó, mely mindkét mûszerünk integrált tartozéka
Gépjármû azonosítása
A WOW!-ot rákapcsoljuk az E-OBD csatlakozóra
és az azonosítás automatikusan megtörténik.
(Az OBD csatlakozóval, illetve szabványos protokollal
ellátott gépjármûvek esetén.)

Adatlista kiválasztása
A megjelenõ ablakból tetszés
szerinti mérõblokkot állíthatunk össze.

Mérésblokk
Járó motornál látjuk a pillanatnyi és a mérés
közben elõforduló minimum, maximum értékeket.

Adatok grafikus megjelenítése
Négy tetszõleges adatot grafikusan
is megjeleníthetünk.
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Környezeti adatok
A környezetvédelemmel kapcsolatos hibák bekerülnek
a “FREEZE FRAME” (lefagyasztott keret) tárolóba.

Hibatárolók kikérdezése
A fõ- és átmeneti hibatárolót is lekérdezhetjük, és
törölhetjük a benne lévõ hibákat.

Hibatárolók törlése
A hibatároló törlése egy figyelmeztetõ ablak
segítségével történik.

Oxigén érzékelõk vizsgálata
A program pontos adatokat ad
a lambdaszonda értékeirõl.

Monitorok
A szélessávú lambdaszondák vizsgálatához.
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Jegyzetek
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A PROFI DIAGNOSZTIKA
Látogasson el honlapunkra: www.wuerth.hu/wow oldalra, ahol a hasznos információk mellett az általunk
üzemeltetett WOW fórum oldalon diagnosztikai szakkérdésekrõl, a WOW diagnosztikával dolgozó
szakemberek tapasztalatairól olvashat!

