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• integracja aplikacji analizy spalin z programem 
linii diagnostycznej Uniline Quantum * 

• analiza spalin 4 gazów zgodna z dyrektywą MID 
(opcjonalnie do rozszerzenia o NO ) x

• prosta obsługa aplikacji sterującej zainstalowanej 
na dowolnym PC 

• wyjątkowo lekkie moduły pomiarowe wyposażone 
w wygodny wózek 

• czas pierwszego nagrzewania analizatora do 60 s

• bezprzewodowa komunikacja modułów                      
z komputerem 

• zdalne sterowanie za pomocą pilota centralnej 
jednostki sterującej Uniline Quantum 

• uniwersalny czytnik obrotów RC2 (benzyna 
/diesel) 

• analiza wyników pod kątem obowiązujących 
przepisów 

• urządzenia są zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi 

• moduł RC3 z certy�katem ITS jako czytnik EOBD - 
opcja do zestawu

* urządzenie może pracować również jako oddzielny zestaw. 



RC 2 - MIERNIK OBROTÓW
 I TEMPERATURY SILNIKA
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RC 3 - MIERNIK OBROTÓW 
I TEMPERATURY SILNIKA 
ORAZ SKANER EOBD

• bezprzewodowa komunikacja z pozostałymi 
modułami analizy spalin i komputerem za 
pomocą łączności Bluetooth

• odczyt obrotów za pomocą mikrofonu i po 
analizie tętnienia napięcia na głównych 
przewodach akumulatora

• opcjonalnie możliwość doposażenia w sondę 
indukcyjną lub piezoelektryczną

• sonda temperatury oleju w standardzie
• magnetyczna część tylna umożliwiająca łatwe 

mocowanie za metalowe części pojazdu

• bezprzewodowa komunikacja z pozostałymi 
modułami analizy spalin i komputerem za 
pomocą łączności Bluetooth

• uniwersalny odczyt obrotów i temperatury 
silnika poprzez gniazdo EOBD, złącze cęgowe 
lub sondę elektroniczną lub piezoelektryczną

• funkcja skanera diagnostycznego EOBD– 
certy�kat ITS

• komunikacja diagnostyczna wg protokołów: 
ISO9141-2; ISO14230; SAE J1850 PWM; SAE 
J1850 VPW; CAN ISO11898

• ergonomiczny wieszak do powieszenia 
czytnika w dowolnym miejscu we wnętrzu 
auta

• magnetyczna część tylna umożliwiająca łatwe 
mocowanie za metalowe części pojazdu

Zalety


