Delphi Diagnose
Diagnose apparatuur van Delphi: meer dan diagnose alleen
De elektronische systemen in moderne auto’s zijn erg uitgebreid, complex en veelomvattend. Het zoeken naar sensoren en componenten is
vaak een tijdrovende klus. Zonder uitgebreide kennis van de systemen
is het doormeten van sensoren, boordcomputers en communicatieprotocollen vrijwel niet meer te doen. En zeker niet zonder de juiste diagnoseapparatuur. Diagnoseapparatuur van Delphi maakt uw bedrijfsvoering dan ook een stuk eenvoudiger.
Diagnose apparatuur van Delphi
Met de diagnoseoplossingen van Delphi kunt u eenvoudig boordcomputers uitlezen. Het diagnoseapparaat is niet alleen een storingscomputer;
het apparaat biedt een totaal servicepakket voor onderhoud en reparatie.
Diagnose apparatuur helpt u sneller en effectiever werken, doordat u eenvoudig storingen vindt en op kunt lossen. Bij aanschaf kunt u gratis gebruik
maken van de telefonische helpdesk voor de diagnose apparatuur (ATS).
De Diagnoseapparatuur is verkrijgbaar in verschillende varianten. U kiest
de variant die het beste aansluit bij uw werkwijze en de hardware die u
gebruikt.
DS100E: diagnose via pocket PC/PDA
De DS100E biedt draadloze diagnose voor alle merken auto’s. Het apparaat heeft aparte modules voor onder andere motormanagement, ABS,
airbags, immobiliser, dashboard, comfort elektronica en body controls.
De auto-scan functie is zeer gebruiksvriendelijk. Het apparaat is CAN-bus
compatible en volledig Nederlandstalig. Regelmatige updates zorgen ervoor dat u altijd beschikt over actuele informatie.
DS350E: diagnose apparaat
Dit diagnose apparaat heeft een volledig geïntegreerde technologie. De gebruiksvriendelijke navigatie zorgt voor een zeer eenvoudige bediening. De
DS350E werkt met bluetooth-connectiviteit tussen een tablet PC en een VCI
(Vehicel Communication Interface). De variant DS350E UMPC is een compactere PC met touchscreen.

DS150E: diagnose voor op uw eigen PC of laptop
Met de DS150E krijgt u heel veel waar voor uw geld. De diagnose software
is eenvoudig te bedienen vanaf uw huidige pc of laptop in uw werkplaats.
U hoeft dus geen extra investering te doen voor hardware. De navigatie
is eenvoudig en zeer gebruiksvriendelijk. De DS150E is voorzien van de
nieuwste draadloze bluetooth technologie. Een VCI, cd met diagnosesoftware en een bluetooth-dongle worden mee geleverd. U kunt dus direct met
uw apparatuur aan de slag!
Uw voordeel:
Met de diagnose apparatuur van Delphi spaart u tijd én verbetert u uw service naar uw klanten. U kunt eenvoudig boordcomputers uitlezen en een diagnose stellen. Zo kunt u uw klanten sneller en vakkundiger van dienst zijn.
Zo kunt ook ú gebruik maken van Delphi Diagnose Apparatuur:
Wilt u ook profiteren van het gemak van de diagnose apparatuur van
Delphi? Wilt u een demonstratie? Kijk dan op www.brezan.be/delphi,
www.BrezanBox.be of neem telefonisch contact op met uw Brezan verkooppunt via nummer 03/766.50.05. Uw dichtstbijzijnde verkooppunt vindt u
op www.brezan.be.
In het kort:
• Koppeling met PartsCat
• Eenvoudig uitlezen van boordcomputers
• Geen uitgebreide kennis van sensoren en communicatieprotocollen
nodig
• Totaal servicepakket voor storingdiagnose, onderhoud en reparatie
• Verschillende uitvoeringen, passend bij uw werkwijze en hardware
• Inclusief gratis gebruik van de Apparatuur Technisch Support (ATS)

De koppeling is heel gemakkelijk, in een paar stappen,
te realiseren. Kijk op www.brezan.be om de instructie en
de installatie tool te gebruiken, of scan deze QR code.
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