Sistem Tanısı

Tam bir tarama problemi gün ışığına çıkarır!
TICARI ARAÇLARDA ELEKTRONIK KONTROL BIRIMLERI IÇIN
ANINDA KESIN TANI ILE ZAMAN KAZANIN

HIZLI SEZGİSEL
DOĞRU
KOLAY VERİMLİ

GÜVENİLİR
MODÜLER RAHAT
DESTEK GÜVENLİ
GÜNCEL

Treylerler, otobüsler, kamyonlar veya hafif araçlarda bulunan tüm WABCO bileşenleri ile ilgili anında
ve kesin bilgiye sahip olmak çok büyük bir katma değer olmaz mıydı?
WABCO Sistem Tanısı size Elektronik Kontrol Birimine doğrudan erişim sağlayan ve meydana gelen
tüm problemleri tanımlayabilmenize yardımcı olan hayati öneme sahip bir yazılımdır. Bu yazılım ile
ilgili her şey rahatlığınız ve spesifik ihtiyaçlarınızın karşılanması için kurulmuştur. Bu araçla belirsiz
şikayetler ve yetersiz bilgiler artık geçmişte kalacak.

Bir tanıda bulunmak uzman işidir. Belirsiz şikayetler spesifik bir duruma işaret
etmediğinde, Röntgen makinesini kullanmak, tam bir tarama gerçekleştirmek
ve sonuçları doğru yorumlamak için bir tıp uzmanı gerekir. WABCO Sistem Tanısı
ile tüm ECUlara bakarak sorunu çabucak belirleyebilirsiniz.
WABCO ile uzman sizsiniz.

“

Tamirhaneye fren sistemi bozuk bir kamyon geldi. Yeni bir EBS
taktık, ama sıradan çok markalı tanı yazılımının fonksiyonları
yeni modülatördeki spesifik ve kapsamlı parametreleri girmek
için yeterli değil. O zaman iki seçeneğiniz kalıyor, ya aracı
üreticinin tamirhanesine gönderirsiniz ya da WABCO Sistem
Tanısı ile kendiniz yaparsınız.

”

İşinizi kolaylaştıracak özellikler
40 farklı WABCO bileşenine kolay erişim
Hızlı tanı
Profesyonel çözümler
Spesifik ve doğrudan eyleme dönüştürülebilen uygulanabilir
bilgiler
Kendi dilinizde, sezgisel yazılım
Tüm dünyadan kullanıcıları destekleyen, karmaşık olan ve
güvenlik açısından kritik öneme sahip problemlere ya da eğitim
abonelik taleplerine açık çağrı merkezleri

İhtiyaçlarınıza uyarlanmış vazgeçilmez bir yazılım
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Temel PC ve işletim sistemlerinin çoğunda çalışır
Kolay indirme (mevcut donanımınıza)
Ücretsiz düzenli yazılım güncellemeleri
WABCO tanı arayüzü sayesinde araca kolay bağlantı
Abonelik seçenekleri
		
• Tam (Kamyon, Otobüs, Treyler ve Hafif Araçlar)
		
• Sadece kamyon
		
• Sadece otobüs
		
• Sadece treyler
		
• Sadece Hafif Araçlar
Sezgisel kullanıma izin veren kullanıcı dostu yazılım yapısı
aşağıdaki özellikler sayesinde sıkı güvenlik önlemleri
		
• Bileşen ayarlarının bazıları için PIN korumalı parametre ayarı
		
• PIN korumalı alanlara erişim için E-öğrenme ve sınıf eğitimi gerekliliği

WABCO Sistem Tanısı
•
•
•
•

Tüm dünyada 20.000'i aşkın kayıtlı kullanıcı
WABCO Sistem Tanısı her gün 2.400’ü aşkın WABCO Hizmet Ortağı tarafından
kullanılmakta ve tavsiye edilmektedir
25 yılı aşkın tanı tecrübesi üzerine inşa edilmiştir
Otomotiv parçaları üretimindeki 150 yıllık kanıtlanmış deneyimi kullanır

> wabco.com/diagnostictools adresindeki videoyu izleyin

Daha kesin tanı mı gerekiyor?

WABCO Sistem Tanısını bugün sipariş edin: donanımı
distribütörünüzden, son yazılım ve eğitimleri ise myWABCO'dan elde
edebilirsiniz.

