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FSA 050: veículos eléctricos e híbridos 
comprovação confortável e sem fios

Preparado desde o princípio com novos tipos de 
veículos
As tracções eléctricas e híbridas estão na moda. Com 
a FSA 050 as oficinas podem cumprir na perfeição 
todas as tarefas de diagnóstico e com isto adquirir 
novos clientes. O equipamento de mão, construído para 
uma aplicação rápida, pode ser conectado via rádio a 
equipamentos já disponíveis. Para uma ampliação passo 
a passo a um sistema de comprovação completo.

Elementos do equipamento FSA 050
 2 cabos de medição.
 Prova de alta tensão.
 DVD CompactSoft[plus].
 Adaptador USB Bluetooth.
 Mala.

Tecnologia híbrida 
Alimentação de corrente

• Comunicação
• Alimentação	de	alta	tensão
• Circuito	hidráulico

FSA 050: com futuro assegurado como equipamento 
individual ou como acessório
O novo componente de diagnóstico para a 
comprovação de veículos com tracção eléctrica e 
híbrida. O equipamento de mão pode ser conectado 
via rádio com o sistema PC ou, opcionalmente, com 
a FSA 500, ou ainda com a FSA 720 / 740 / 760 
para a documentação dos resultados da medição. 
Como equipamento individual a FSA 050 oferece a 
comprovação em isolamento e em tensão alta de 
tracções eléctricas e híbridas. 

Equipado para o diagnóstico profissional de veículos 
eléctricos e híbridos 
  Equipamento de mão com ligação de rádio ao

sistema PC.
  Teste de veículos com tracção eléctrica e híbrida.
  Teste de alta tensão.
  Teste de isolamento.
  Aplicação como sistema autónomo.
  Acessório para a FSA 500, FSA 720 / 740 / 760.
  Transferência wireless de dados da FSA 050 à FSA

500, 720 / 740 / 760.

Funções

Análise de alta tensão Até 600V (TRMS)

Análise de tensão de teste 50 – 100 – 250 – 5000 – 1000 

Corrente de teste: 1mA

Resistência de isolamento Modos de medição: 

T, PL, DAR ou INS

Medição de frequência 40 – 450 Hz

Medição de resistência 0,01Ω - 1.000 KΩ

Teste de continuidade 0,01 Ω - 99,9 Ω  com corrente 

de teste 20mA /205mA

Medição de capacitância 100 pF – 10 yF

Transmissão de dados Bluetooth classe I/II (alcance: 

30m/10m)

Gama de medição
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As vantagens são óbvias.
Procura de avarias eficaz 
em veículos eléctricos e 
híbridos:
  Aplicação fácil e

rentável.
Como solução 

individual.
  Como acessório extra.

Mais versatilidade e competência na procura 
de avarias
  Acesso económico ao diagnóstico de

veículos eléctricos e híbridos.
  Flexível como equipamento individual ou

como acessório extra.
  Documentação dos resultados da

comprovação com a FSA 500 assim como a
FSA 720 / 740 / 760.

Vantagens para a oficina

Tel: +351 212 940 793
iberequipe@iberequipe.com
www.iberequipe.com




