
Delphi DS150E.

Acesso ao Nível OE de Diagnóstico 
Desde o seu Próprio PC.

O que faz.

Com o seu próprio PC ou portátil da oficina, o software DS150E da 
Delphi proporciona-lhe o poder de ter acesso a um diagnóstico de 
nível OE. Em poucas palavras, é um VCI (interface de comunicação 
do veículo) e uma licença de software. Simplificando, ligue o VCI à 
ficha de diagnóstico do veículo e irá comunicar através de Bluetooth 
com o software de diagnóstico DS instalado no seu próprio PC. 
Em conjunto, será capaz de realizar diagnósticos em profundidade 
dos sistemas principais do veículo numa gama extensa de marcas 
e modelos. Funções únicas tais como a identificação inteligente 
do sistema (ISI), scan inteligente do sistema (ISS), actualizações 
inteligentes do sistema (ISU), um gravador de parâmetros OBD, luz 
LED integrada e a visualização contínua do nível de carga de bateria 
ajuda a simplificar ainda mais o trabalho.

Funções Principais.

 Cobertura total do sistema.

 Reinicio da luz de serviço.

 Ler/apagar códigos de falha. 

 Ler e visualização gráfica 
dos dados reais.

 Scan Inteligente Sistema (ISS) 
- scan total da ECU veículo.

 Programming.

 Activação e ajuste de 
componentes.  

 Codificação da ECU.

 Imprimir e guardar relatórios 
de diagnóstico.

 Gravação de parâmetros OBD.

 Reconhecimento do  VIN.

 Controlo da tensão da bateria.

 Actualizações inteligentes 
do sistema (ISU).

  Identificação Inteligente do 
Sistema (ISI).

Vantagens para o Técnico.

  Custo benefício alto porque pode utilizar o seu próprio PC.

  Software intuitivo com dongle de segurança USB para uma 
protecção de software adicional.

  Base de dados de veículos extensa com três actualizações 
principais ao ano, incluindo também actualizações inteligentes 
do sistema (ISU) intermédias.

  Software de CAR e TRUCK suportado pelo mesmo VCI, não sendo 
necessário a duplicação de hardware.

  Liberdade total de movimentos ao redor do veículo usando a 
última tecnologia sem fios Bluetooth.

  Cobertura robusta, antideslizante e substituível para uma melhor 
protecção na oficina.

  Luz LED integrada no conector OBD II para uma localização fácil 
da ficha de diagnóstico no veículo.

  Indicador multicor indica o estado de comunicação do interface 
e é facilmente visivel desde longe.

  Controlo da tensão da bateria do veículo com alarme visual LED 
e sonoro para preservar o tempo de vida da bateria - importante 
durante o diagnóstico ignição on/motor off.

  Uso dos protocolos do fabricante para OBD e EOBD.

  Suporte técnico completo, incluindo hotline e formação.

  Garantia ilimitada para o VCI se a licença de software é mantida 
continuamente.

 Assistência técnica com suporte remoto para solucionar 
incidências de hardware e software.
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Especificações 
Técnicas.

Interface Comunicação Veículo Função multiplexadora, 2xHS CAN 
(ISO 11898-2), SW CAN (SAE J2411), K/L (ISO 9141-2), VPW (J850), 
PWM (J850), RS485 (J1708), TTL e (SPI, analog in, 5 volt out)

Ligação ao Veículo  
Cabo com 1600mm comprimento, removível (com 26pin Hd D-sub) 
Conector ISO15031-3 (SAE J1962) com lâmpada LED

Comunicação com Interface Conector USB tipo B e versão Bluetooth 

versão 2.1 + EDR, alcance 30m 

Outros Cartão Micro-SD Card, gravação de parâmetros, alarme e 
indicador de estado LED Multi Cor 

Gama de Tensão: 6 - 36 V. Consumo máx: 500 mA

Dimensões 180 x 85 x 30 mm

Peso 480g

Temperatura de funcionamento de -20º a 70ºC

Conformidade CE (2004/108/EC), RoHS (2002/95/EC)

Requisitos Sistema Recomendados.

Processador Intel® Core i5 ou superior (ou semelhante)

Sistema Operativo Windows 10,Windows 8, Windows 7, 

Memória Interna 5GB RAM (depende do sistema operativo)

Espaço Disco Rigido 4GB

Resolução Ecrã 1440 x 900 ou superior

Ligações e Comunicações Internet connection, Bluetooth (SPP) ou 
USB

Software de terceiros Adobe Acrobat Reader 8.0 ou superior

Kit CAR DS150E.

O kit CAR inclui um VCI Delphi, dongle USB de segurança 
emparelhado ao VCI e mala de transporte. O software CAR 
pode ser adquirido com 1 ano de licença. Acessórios adicionais 
estão disponíveis, incluindo uma gama completa de cabos OBD 
especificos dos fabricantes dos veículos e outras opções de 
hardware PC.

Kit TRUCK DS150E.

O kit TRUCK inclui um VCI Delphi, dongle USB de segurança 
emparelhado ao VCI e mala de transporte. O software TRUCK 
pode ser adquirido com 1 ano de licença. Acessórios adicionais 
estão disponíveis, incluindo uma gama completa de cabos OBD 
especificos dos fabricantes dos veículos e outras opções de 
hardware PC.
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