Echipamente necesare unei linii ITP conform RNTR 1 - RAR

Linie ITP CLASA II completa Pachet 1 - Pret: 81.750 Lei TVA inclus
Consultanta gratuita si oferta personalizata
1) Echipamente Statie ITP solutia completa :
a) - Stand franare - REIHMANN RHM 4000
b) - Aparat reglat faruri - Tehnolux HBA 19D
c) - Combina Analizor Opacimetru Turometru Kit complet Brain Bee
d) - Exhaustor - AUTOCOM AIRTECH
Optional:
Optional se poate achizitiona cric canal - REIHMANN RHM J25 , elevator auto REIHMANN ,
detector jocuri
> Echipamente ITP

Linie ITP Camioane clasa II - III pentru - Autoturisme - Autoutilitare - Camioane cu o
greutate maxima pe AXA de 18 Tone Pornirea automată cu întârziere după intrarea pe standul
de testare
Stand frana Camioane - REIHMANN RHM 18-2 speed - 118.899 lei
Aparat reglat faruri TEHNOLUX ARGO - 3.145 lei
Detector jocuri articulatii - AUTOCOM ATC-8X20T - 32.700 lei
Analizor Opacimetru Turometru - AVL 2000 kit complet - 8.595 lei lei
Exhaustor gaze esapament AIRTECH - 3.459 lei
> Stand franare camioane

LINIE DE INSPECTIE TEHNICA MAHA PENTRU VEHICULE CLASELE A II-a SI A III-a
1. Analizor gaze MET6.1 - MAHA
Aparatul pentru masurarea noxelor impresionează prin greutatea și dimensiunea redusă
Timp scurt de încălzire și prin urmare, pregătire foarte rapidă pentru măsurare
Analiza precisă a componentelor gazului HC, CO, CO2, O2 cu calcul lambda
Funcționarea intuitivă, structura clară pentru procedura AU conform instrucțiunii actuale 5
permite un timp de transfer minim
Conectare de rețea diversă și simplă LAN
Evaluarea EOBD cu MAHA VCI este deosebit de convenabilă
Separarea inovatoare a condensului datorită unui separator de apă activ
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Acceptare după MID Măsurarea gazelor de eșapament posibil pentru motoare cu CNG, GPL și
benzină opțiuni:
Interfață WiFi
livrare:
Analizator de bază de gaz într-o carcasă din plastic de înaltă calitate, cu afișaj integrat și
tastatură
Sondă de eșantionare a gazelor de eșapament din plasă de oțel 600 mm, furtun sondă 8 m
Interfață LAN cu cablu LAN
Alimentare 110V - 230V, 50 / 60Hz
Furtun transparent pentru separarea condensului cu un recipient de colectare
Filtru principal, filtru punct zero, filtru condensat
Senzor electrochimic O2
Clește inductiv pentru detectarea turatiei inductive pe cablurile de aprindere
Software de măsurare pentru măsurare continuă fără o procedură de test specifică țării
Date tehnice Omologare :
MID Gazele măsurabile HC, CO, CO2, O2
Principiul de măsurare a spectrometriei infraroșii HC, CO, CO2
Principiul de măsurare detectarea electrochimică O2
Gata pentru măsurare după 0 sec Debit 3,5 l / min
Clasa de precizie O (OIML)
Tensiune la placa de baza 10 V / 30 V
Alimentare 1 / N / PE 110 V / 230 V 50 Hz / 60 Hz
Temperatura ambiantă 0 ° C - 45 ° C
Înălțime de funcționare -100 mm - 3000 mm
Dimensiuni generale (L x L x H) 406 mm x 225 mm x 160 mm
Greutate 4,6 kg
Domeniul de măsurare: CO / rezoluția valorii măsurate (max.) 0 - 15%
CO2 / rezoluție măsurată (max.) 0 - 20% vol.
HC / rezoluția valorii de măsurare (max.) 0 – 10.000 ppm
O2 - domeniul de măsurare/rezoluția valorii măsurate (max.) 0 - 25% Lambda (calculat) 0,5 9,99
2. Opacimetru MDO2 – MAHA
Descriere:
Aprobarea oficială a PTB din Germania 18.09
Omologare in Romania Respectă prevederile și liniile directoare ECE R24, ISO 3173 și ISO /
TC22 / SC 5 N 650.
Testare fără probleme și diagnosticarea turbidității emisiilor care economisește timp, folosind
procedura de curent parțial cu accelerație liberă sau cu motorul sub sarcină
Testare unică, continuă sau conform legislatiei RAR
Cameră de test integrată - senzor de temperatură
Încălzire cu cameră de test cu putere mare
Înregistrarea temperaturii uleiului și RPM

2/5

Echipamente necesare unei linii ITP conform RNTR 1 - RAR

2 conexiuni seriale RS 232 pentru
a) terminal de mână sau computer
b) echipamente de testare externe (LPS 2000)
Unitate de afișare prin afișaj integrat în terminalul manual
Astfel, controlul operatorului asistat de meniu este posibil, achiziția de informații în timp de
accelerare, introducerea datelor relevante pentru testare (date de identificare și țintă), grafică,
alfa / num. documentarea rezultatelor testelor
Piese de evacuare din oțel inoxidabil de înaltă calitate
Sigilat cu material sintetic rezistent la căldură.
livrare standard:
Construcție din oțel inoxidabil cu carcasă de plastic de protecție
Celulă de testare a turbidității cu măsurare optică
Alimentare 230 V
Conexiune RS 232
Sondă prelevare fum cu furtun (Ø 16 mm, lungime 4,5 m), max. 300 grade C.
Terminal de mână cu afișaj LCD (cu două linii), Imprimantă și cablu de conectare de 5 m
Ambalare inclusă
Omologare: 335 / 1999
Principiu de măsurare: fotometria de absorbție
Lungimea de undă a emițătorului 567 nm
Lungimea camerei de măsurare 430 mm
Diametrul exterior / intern al camerei de încercare 28 mm / 25 mm Timpul de încălzire al
camerei de măsurare este de cca. 180 s Tensiune la placa de baza 12 V / 24 V
Consumul de energie medie / max. 0,11 kW / 0,13 kW
Alimentare 1 / N / PE 230 V 50 Hz
Dimensiuni totale (L x L x H) 245 mm x 55 mm x 125 mm Greutate 13 kg
Procesor cu un singur chip Hitachi H8 / 532 LCD 2 x 16 poziții Opacitate 0 - 100%
Coeficientul de absorbție 1 - 9,99 m-1
Dimensiuni portabile (H x L x P) 245 mm x 550 mm x 230 mm
Greutate terminal de mână 0,76 kg
Alimentare prin opacimetru 12 V.
Consumul de energie medie / max. 0,25 A / 0,5 A
Cablu conectare senzor RPM,
Sonda masurare temperatură ulei
3. Turometru electronic - Speed 2000 MAHA
DATE TENNICE
Motoare 2 / 4 timpi, diesel / benzina / GPL
Semnal intrare – senzor combinat vibratii / micofon
Semnal iesire – impuls digital 5V
Tensiune de lucru 12 Vcc, 350 mA
Turatie motor Diesel – 400 -6000 +/- 10 rot/min –
Turatie motor benzina – 400 -8000 +/- 10 rot/min –
Detectare domeniu turatie: Turisma si camioane – ralanti 400 – 1200 rot/min turatie ridicata
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1700 – 6000 rot/min
Motociclete 4 timpi - ralanti 600 – 1800 rot/min turatie ridicata 2200 – 8000 rot/min
Motociclete 2 timpi – ralanti 900 – 2200 rot/min turatie ridicata 1800 – 8000 rot/min –
Temperatura de lucru - AVL DITEST SPEED 2000 - +4oC...+40oC
Senzor dual – 0...65oC –
Temperatura de depozitare - -20oC...+60oC –
Umiditate – 10...90% Clasa de protectie - AVL DITEST SPEED 2000 – IP31 Senzor dual – IP54 –
Dimensiuni – 234 x 128 x 48 mm
4. Aparat de reglat farurile cu luxmetru MLT 1000 - MAHA
- LUXMETRU digital;
- Coloana fixa
- Bloc optic reglabil pe verticala, cu clapeta de blocare
- Sistem reglabil pentru alinierea aparatului cu autovehiculul cu deplasare pe cale de rulare
- Alimentare: energie luminoasa
- Intensitate luminoasa 0 – 40.000 cd
- Înălțime de măsurare: 240 mm – 1.500 mm
- Dimensiuni: LxlxH 720 x 655 x 1770 mm
- Masa: 40Kg
5. Stand pentru testarea sistemului de franare la autovehicule MBT 7250 EUROSYSTEM MAHA
Stand de frane adecvat perfect pentru diagnosticarea atat a unui autoturism cat si a unui
autocamion, chiar și a unui vehicul de tonaj mare.
Acces la mai multe funcții cu ajutorul unitatii PC:
• Vizualizarea procedurilor de testare și a rezultatelor prin display
• Procesarea lucrărilor, baza de date a clienților, evaluarea statistică sau funcțiile de imprimare
și arhivare
• Protocoalele de testare sunt tipărite automat
• Este posibilă extinderea rapidă și conversia ulterior punerii in funcțiune într-o linie de testare
• Afișarea analogică nu este necesară
• Consola de comanda
• Compact, robust și prietenos cu modul de operare
• Toate componentele electronice sunt compacte și securizate
• Toate componentele electronice sunt protejate si montate în siguranță într-o carcasă ușoară
și ușor accesibilă
• Comutator principal ușor accesibil cu oprire de urgență
6. Detector jocuri in articulatii LHS 20.0 – MAHA
• Determinarea rapidă a defectelor și uzurii pieselor de direcție, a rulmenților, a suspensiei
• Mișcare puternică, uniformă, datorită acționării hidraulice
• Conform cu directiva 2014/45 / UE
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Caracteristici:
- determinarea jocurilot in articulatii prin 8 miscari ale platourilor - sarcina pe roata 10.000 kg
- deplasare platou 104 mm
- viteza de teatare 50 mm/s
- forta de miscare per platou 30 kN
- motor electric 3 kW
- telecomanda cu lampa
- alimentare electrica 3/N/PE 400 V 50 Hz - cuva pentru montaj incastrata in beton.
> MAHA Romania
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